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 أحمد محمد محمد سليمان كلمة السيد األستاذ الدكتور/

 عميد الكلية

 

 اتي طلبة و طالبات الكليةأبنائي و بن

التحاقكم بكلية العلوم بجامعة سوهاج احدى الصروح العلمية بالجامعة لما بها من  يسعدنى

أعضاء هيئة تدريس وعاملون متميزون ولما لها من دور هام فى تنمية محافظة سوهاج، 

هورية أول كلية بالجامعة وثالث كلية للعلوم على مستوى الجم الكلية ويسعدنى ان تكون

. 2102من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد فى يوليو تحصل على االعتماد 

وهذا يعنى ان ما يقدم بالكلية من خدمة تعليمية وبحث علمى وخدمات مجتمعية وأنشطة 

 طالبية يتواكب مع معايير التميز والجودة .

واقدم لكم هذا الدليل لما له من أهمية لتعريفكم بأقسام الكلية المختلفة واألنشطة الطالبية 

والخدمات المجتمعية التى تقدمها الكلية لمؤسسات المجتمع المدنى. وال شك ان هذا الدليل 

يعطى فكرة شاملة عن الكلية باعتبارها كلية رائدة فى مجال الدراسات العلمية وهذا الدليل 

ن الخدمات التى تقدمها الكلية ألبنائها واود تنبيهكم بان الكلية ليست فقط لتلقى العلم ضم

انما هى ايضا إلكتساب المهارات الذهنية والمهنية والعامة مما يساعد الخريجين على 

 المنافسة فى سوق العمل للوصول بمصرنا الحبيبة ألعلى المستويات محليا وقوميا.

  

 يه الخير لبلدنا و البنائنا الطالبو هللا الموفق لما ف
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 كمال محمد سيد خليل كلمة السيد األستاذ الدكتور/

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 أبنائي الطلبة .. بناتي الطالبات 

ون مساعدا لكم فى التعرف على االقسام المختلفة بالكلية يسعدنى ان اقدم لكم هذا الدليل ليك

كما يعرفكم  ولوائح شئون الطالب والتعريف بحقوقكم وواجبتكم نحو العملية التعليمية،

باألنشطة الطالبية الثقافية والفنية واالجتماعية والرحالت والجوالة والرياضية والخدمات 

ويقدم لكم هذا الدليل أيضا إشارة إلى  بالكلية. العامة واألسر والنشاط العلمى والتكنولوجى

أماكن المدرجات والمعامل الموجودة بكل قسم من أقسام الكلية. كما أتمنى منكم ان 

تتواصلوا مع وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب فى عرض مقترحاتكم ومشاكلكم 

 وستجدوننا دائما مستعدون لتلبية مطالبكم القانونية . 

 هللا عز و جل لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة و أبنائها فلذات أكبادها.و ليوفقنا 
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 الباب االول

 نبذة مختصرة عن الكلية

كلياات فار   كإحاد  1155أكتوبر عاام في كلية العلوم بسوهاج  بدات الدراسة فى

فاار    – كليااات جامعااة جنااود الااواد  أصاابحإ دحااد ، ثاام أساايو لجامعااة  سااوهاج التاااب 

  حددوأصبحإ كلية العلوم  2002الى ان استقلإ جامعة سوهاج عام  1114سوهاج عام 

وهى أول كلية بالجامعة وثالث كلية للعلوم على مستو  الجمهورياة كليات جامعة سوهاج. 

 .2012عتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في يوليو تحصل على اال

 

 السادة عمداء الكلية 

 الفترة االســـــــم م

 / محمد سيد عمارةأ.د 0

 

  1155من 

  4/11/1151الى 

1 
/ أحماااااااااد عباااااااااد    أ.د

 السماحى 

 

  11/1151/ 2من 

  1/10/1115الى 

3 
/ عايااادة محاااى الااادين  أ.د

 عوض

 

  10/10/1115من

 1/10/1111الى 

0 
/ محمد محمد دبراهيم  أ.د

 الشيخ

 

  1/10/1111 1من 

 10/10/1111الى 
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 الفترة االســـــــم م

1 
/ أحماااد كماااال الااادين  أ.د

 الشافعى

 

  12/10/1111من 

 11/10/1114الى 

3 
/ حسااين محمااد علااى  أ.د

 الخشاد

 

  12/10/1114من 

 10/1115/ 11الى

3 
/ عايااادة محاااى الااادين  أ.د

 عوض

 

  12/10/1115من 

 31/5/1111الى 

2 
/ أحماااد كماااال الااادين  أ.د

 الشافعى

 

  1/1/1111من 

 31/5/2001الى 

3 
/ حسااااااااان موساااااااااى  أ.د

 الشارونى

 

 1/1/2001من 

 1/2/2005الى
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 الفترة االســـــــم م

01 
/ عثمان محمد عثمان  أ.د

 المغربى

 

   5/4/2005من 

 11/2001/ 22 الى

00 
 / الدرس خلف شكر أ.د

 ) قائم بأعمال(

 

   25/11/2001من 

 10/1/2010ى ال

01 
/ فااااااااااايز محمااااااااااود  أ.د

 الحصر 

 

   12/1/2010من 

 31/5/2012ى ال

03 

/ أحماااد عزياااز عباااد  أ.د

 المنعم

 ) قائم بأعمال(

 

 1/1/2012من 

 22/1/2012ي ال

00 
أحمااد محمااد محمااد /  أ.د

 سليمان

 

 25/1/2012من 

 حتى تاريخه
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 يةلماالقسام الع

 علمية: أقسام 2يوجد بالكلية 

علم النبات قسم  - الجيولوجياقسم  - الكيميـاءقسم  - الفيــزياءقسم  - الرياضياتقسم  

 .علم الحيوانقسم  - والميكروبيولوجي

 

 أعضاء هيئة التدريس

عضاوا، مانهم  231=  2012/2015عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى العام الجاامعى 

اعضااء  5عضاوا فاى اجاا ات و  11ت و عضاوا فاى اعاارا 42على رأس العمل و  153

 فى مهمات علمية. 

 

 اعضاء الهيئة المعاونة

عضاوا مانهم  12=  2012/2015عدد اعضاء الهيئة المعاوناة بالكلياة فاى العاام الجاامعى 

 عضوا فى بعثات.   13اعضاء فى اجا ة و  5عضوا على رأس العمل و  52
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 برامج المرحلة الجامعية االولى:

برنامج  بقاً للجادول  13درجة البكالوريوس في العلوم من خالل عدد  كليةالتمنح 

 :التالي

 البرنامج

 علوم الحاسب اآللى الرياضيات

 الفيزياء والكيمياء الفيزياء

 الكيمياء والميكروبيولوجي الكيمياء

 الكيمياء وعلم الحيوان الكيمياء والنبات

 الجيولوجيا والكيمياء الجيولوجيا

 علم الحيوان فيزياءالجيو

  علم النبات

 

 جدول مجموعات وشعب التخصص الدراسية

 الفرقتين الثالثة والرابعة الفرقة الثانية الفرقة األولى

 مجموعة

 العلوم الفيزيائية

 مجموعة

 الفيزياء والرياضيات

  الرياضيات 

 الفيزياء 

  علوم الحاسب 

  الرياضيات واالحصاء 

  الفيزياء والرياضيات 

 اء وااللكترونيات الفيزي 

 مجموعة

 الفيزياء والكيمياء

  الكيمياء 

  الفيزياء والكيمياء 

  الفيزياء التطبيقية 

 مجموعة

 العلوم البيولوجية

 مجموعة

 العلوم البيولوجية

  ) النبات ) الفرقة الرابعة فقط 

  الكيمياء والنبات 

 الكيماء والميكوبيولوجيا 

  علم الحيوان 

 الكيمياء وعلم الحيوان 

 لحشرات ا 

 الكيمياء والحشرات 

 مجموعة

 العلوم الجيولوجية

 مجموعة

 العلوم الجيولوجية

  الجيولوجيا 

  الجيوفيزياء 

  الجيولوجيا والكيمياء 

 مجموعة

 العلوم البيئية

 مجموعة

 العلوم البيئية
 العلوم البيئية 
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البرامج التعليمية

العلوم الطبيعية

برنامج الرياضيات

برنامج الحاسب ا لى

برنامج الفيزياء

و الكيمياء برنامج الفيزياء

برنامج الكيمياء

العلوم البيولوجية

برنامج الكيمياء و الميكروبيولوجى

برنامج الكيمياء و الحيوان

برنامج الكيمياء و النبات

برنامج علم النبات

برنامج علم الحيوان

العلوم الجيولوجية

برنامج الجيولوجيا

برنامج الجيوفيزياء

الجيولوجيا و الكيمياءبرنامج 

 
 

 برامج الدراسات العليا

برناامج للادبلوم وعادد  3من برامج الدراسات العليا منها عادد  15عدد  الكليةتمنح 

  .برنامج دكتوراة 2برنامج ماجستير وعدد  2

 اسم البرنامج

 دبلوم ماجستير في العلوم دكتوراة الفلسفة في العلوم

الرياضيات
(1)

الرياضيات 
(1)

  

الفيزياء
(2)

الفيزياء 
(2)

 

الكيمياء
(3)

الكيمياء 
(3)

 ليليةالكيمياء التح 

النبات
(4)

النبات 
(4)

 الميكروبيولوجيا التطبيقية 

الحيوان
(5)

الحيوان 
(5)

 التقنية البيولوجية 

الجيولوجيا
(2)

الجيولوجيا 
(2)

  

(1)
برامج فرعية 3البرنامج يتضمن 

                                  (2)
 برامج فرعية 2البرنامج يتضمن 

(3)
امج فرعينبر 2البرنامج يتضمن 

                                  (4)
 برامج فرعية 1البرنامج يتضمن 

(5)
برامج فرعية 2البرنامج يتضمن 

                                  (2)
 برامج فرعية 4البرنامج يتضمن 
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 الكلية مدرجات

 الموقع المدرج

 )المبنى الجديد( الدور األول ( 1مدرج ) 

 لمبنى الجديد()ا الدور الثاني ( 2مدرج ) 

 )المبنى الجديد( الدور الثالث ( 3مدرج ) 

 )المبنى الجديد( الدور الراب  ( 4مدرج ) 

 )المبنى الجديد( الدور الخامس ( 5مدرج ) 

 مبنى مدرجات تجارة سابقا مدرج )ج(

 مبنى مدرجات تجارة سابقا مدرج )د(

 الدور الثانى )المبنى القديم( قاعات قسم الفيزياء
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 الخطة االستراتيجية لكلية العلوم

تم اعداد خطة استرتيجية لتطوير كلية العلوم ، اعتمدت على تحليل الوض  الراهن 

  منسوبى الكلية واعضاء المجتم  الخارجى فى تحديد نقا  القوة أللكلية واستطال  ر

ية ورسالة الكلية والغايات والضعف والفرص والتهديدات. وقد تم من خالل الخطة تحديد رؤ

واالهداف االستراتيجية لتطوير الكلية وكذلك السياسات التى تتبناها الكلية.  يساهم تنفيذ 

الخطة فى تحسين الوض  التنافسى للكلية حيث انها ستكون قادرة على المنافسة م  

 المؤسسات التعليمية  االخر  التى تقدم خدمات مماثلة.  

 رؤية الكلية

ن كلية العلوم بجامعة سوهاج رائدة في مجاالت التعليم والبحث العلمي أن تكو

 وخدمة المجتم  المحلى واإلقليمي والدولي  

 رسالة الكلية 

والتطبيقية  األساسية العلوم في متميز خريج بإعداد سوهاج بجامعة العلوم كلية تلتزم

 العلمي البحث التمجا في للمساهمة عالية كفاءة ذو  وباحثين العمل سوق يناسب ،

 .المجتم  وقيم القومية للجودة واالعتماد والمعايير الجامعة رسالة ضوء في والتنمية

 الغايات واالهداف االستراتيجية 

 األهداف الفرعية الهدف العام

تعزيز القدرة 

المؤسسية وتطوير 

 النظام اإلدار 

 التأهيل الدور  للكوادر اإلدارية بالكلية

 در  للكلية الى ادارات عامة رف  الهيكل اال

 االستغالل األمثل للموارد المتاحة بالكلية

 تطوير وتحسين نظام الرضا الوظيفي للعاملين

التطوير المستمر 

 للفاعلية التعليمية

 تطوير مصادر وفرص التعلم

تحديث البرامج والمقررات الدراسية بما يتناسب م  متطلبات 

 سوق العمل   

ر تحديث وتطوي

منظومة البحث 

 العلمي بالكلية

 دعم الموارد المالية والبشرية لتنفيذ الخطط البحثية

تحديث برامج ومقررات الدراسات العليا  بما يتناسب م  

 متطلبات سوق العمل   

رف  قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في القيام باألنشطة 

 البحثية 

تحديث وتفعيل دور 

الكلية في خدمة 

 المجتم  .

توجيه  األبحاث العلمية  لتساهم  في خدمة المجتم  وتنمية البيئة 

  المحيطة

 تنمية الموارد الذاتية للكلية

 تحديث خطة المشاركة المجتمعية للكلية .
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 سياسات الكلية 

 فى مجال االدارة والحوكمة -0

 أخالق المهنة" "هيكلة العمل اإلدار  ليتناسب م  متطلبات الكلية والعمل بميثاق 

   "االرتقاء بمهارات اإلدارة والقيادة الرشيدة"   

 فى مجال التعليم -1

  تنمية فرص التعليم المتميز لطالد كلية العلوم بما يتطلبه من مهارات وتطبيقات "

 نظريات العلوم األساسية  بقا للمعايير األكاديمية القومية" 

 ي  اإلبدا  والتميز لد  الطالد" " تهيئة بنية تعليمية مادية وأساسية  لتشج 

  " التقويم المستمر لألداء وتحسين جودة الفعالية التعليمية " 

  "تحقيق االعتماد االكاديمى  للبرامج " 

  التقويم المستمر للبرامج التعليمية بما يتماشى م  ارتبا ها م  متطلبات سوق"

 العمل والتوظيف"   

 فى مجال البحث العلمى -3

  التطوير والتحديث للبرامج البحثية بما يتماشى م  حداثة وتطوير "تنمية روح

المجاالت  البحثية المطروحة على الساحة الدولية والعالمية بما يحقق التميز للكلية 

 كمؤسسة بحثية"  

  وض  برامج  بحثية تطبيقية لتعميق الشراكة  م  مؤسسات المجتم  المدنى "

 سويق األبحاث العلمية "الخارجى لتمويل العملية البحثية وت

  "دعم التميز واإلبدا  واإلبتكارو تشجي  الباحثين " 

  "تنمية مصادر التمويل للبحث العلمي " 

  "التقويم المستمر  لنواتج البحث العلمي وتقييم  مردودها على المجتم  المحيط" 

 مجال خدمة المجتمع -0

 فى متطلباتها لتلبية لتطبيقيةوا العلمية الخطط ووض  المجتمعية الشراكة اسس "تعميق 

 المجالس فى المدنى المجتم  مؤسسات  مشاركة يحقق  وبما والمستقبل الحاضر

 " بالكلية والبحثية التعليمية البرامج وتقييم  ومراجعة العلمية

  "المدنى المجتم  وخدمة العمل سوق متطلبات لتلبية الماهرة العلمية الكوادر تنمية 

 " والتوظيف

  للكلية الذاتية الموارد لزيادة متنوعة تمويل مصادر استحداث فى "التوس " 

 والمالية المادية الذاتية الموارد تنمية مجال  فى -1

 "للتمويل متنوعة مصادر استحداث خالل من للكلية الذاتية الموارد تنمية  " 

  "للكلية الحقيقية المتطلبات يتالءم م  بكفاءة بما المتاحة المالية الموارد استخدام " 

 "وفعالية بكفاءة تعمل وأساسية مادية موارد دتاحة" 

 " للكلية الذاتية الموارد لزيادة متنوعة مصادر استحداث فى التوس " 

 "اإلدارية العمليات نظم وميكنة اإلدار  باألداء االرتقاء" 
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 الباب الثاني

 األقسام العلمية بالكلية

 قسم الرياضيات

 
 

القسم تدريس مقررات يتم من خالل  .نشاء الكليةم  اأنشأ قسم الرياضيات 

في كليات الجامعة المختلفة كما يقوم القسم باجراء الدراسات  الرياضيات و الحاسب اآللى

 و الحاسب اآللى. البحتة والتطبيقية الرياضياتوالبحوث في مجال 

 

 رؤية القسم

علاايم الرياضاايات و مجااال ت لتطااويريسااعى قساام الرياضاايات بكليااة العلااوم بجامعااة سااوهاج 

 الحاسب اآللى و البحث العلمي و خدمة المجتم  في مصر و العالم العربي

 

 رسالة القسم

يلتزم قسم الرياضيات بكلية العلوم بإعداد خريج متميز في الرياضيات و الحاسب اآللى بما 

كفاءة عالية للمساهمة في   يناسب سوق العمل في مصر و العالم العربي و باحثين ذو

لتنمية في ضوء رسالة الكلية والجامعة ومعايير الجودة واالعتماد اجاالت البحث العلمي وم

 .يعيق قيم المجتم  ويحافظ على هوية االمةال القومية بما 

 

 البرامج التى تقدم من خالل القسم
 :مرحلة البكالوريوس

 برنامج الحاسب اآللى. –برنامج الرياضيات 

 :مرحلة الدراسات العليا

 الرياضيات وعلوم الحاسب - وعلوم الحاسب اإلحصاء -واإلحصاء الرياضيات فى:  مدبلو

 الرياضيات وبحوث العمليات -

 االحصاء. – الحاسب اآللىعلوم  –الرياضيات  :العلوم فى ماجستير

 االحصاء. – علوم الحاسب اآللى –الرياضيات  :الفلسفة فى العلوم فى دكتوراة
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 معامل القسم
مواد الحاسب االلي و ل يةلتدريساحتياجات االتغطي سم معامل حاسب آلى يوجد بالق

  .الرياضيات التي تتطلب تطبيقات حاسوبية

 

 
 

 
 

 الخدمات التي يقدمها القسم للمجتمع:

 تقديم االستشارات االحصائية لكل الجهات في مختلف المجاالت مثل: -1

 ة.تحليل خرائط مراقبة الجودة واالنتاج في مجال الصناع 

 .دراسة التنبؤ بالطلب على السل  والخدمات 
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 دراسات تحليل السوق وسلوك المستهلك وعوائد االستثمار 

 تحليل نتائج التجارد المعملية على االدوية 

 .تصميم وتحليل التجارد االحصائية 

 تصميم البرمجيات الخاصة بالمؤسسات والشركات -2

في فرو   اركينللمشتنفيذ دورات تدريبية لرف  المستو  االكاديمي  -3

 الرياضيات والحاسب اآللي.
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 قسم الفيزياء

 
 

 .يهدف دلى تلبية حاجات المجتم  من الفيزيائيين و م  انشاء الكليةأنشأ قسم الفيزياء 

 

 رؤية القسم 

أن يكون قسم الفيزياء بجامعة سوهاج مركزا تعليميا وبحثيا وخدميا متميزا على المستو   

 العالمى .القومى و

 

 رسالة القسم 
يعمل أعضاء قسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة سوهاج على دثراء المنظومة التعليمية  

والبحثية والتكنولوجية فى مجال الفيزياء لمواكبة تحديات العصر بما يتوافق م  قواعد 

مشاكل  السلوك األخالقي المهني وتقديم خريجين متميزين لسوق العمل م  اإلسهام في حل

 المجتم  المحيط .

 

 البرامج التى تقدم من خالل القسم

 :مرحلة البكالوريوس

 برنامج الفيزياء و الكيمياء –برنامج الفيزياء 

 :مرحلة الدراسات العليا

فيزياء  - فيزياء البال ما - الفيزياء النووية - الفيزياء اإلشعاعية - فيزياء الجوامدفى:  دبلوم

 .الفيزياء التطبيقية - الفيزياء الحيوية -المتجددة يزياء الطاقة ف - الفلزات والسبائك

 األ ياف – الفيزياء النووية التجريبية - فيزياء الجوامد التجريبيةالعلوم فى:  ماجستير

 .فيزياء الجوامد التجريبية - الفيزياء الحيويــــــة - الفيزياء النظريــــة - اإللكترونيات

 – الفيزياء النووية التجريبية - فيزياء الجوامد التجريبيةعلوم فى: الفلسفة فى ال دكتوراة

فيزياء الجوامد  - الفيزياء الحيويــــــة - الفيزياء النظريــــة - اإللكترونيات األ ياف

 .التجريبية

 

 معامل القسم

 المعامل الطالبية

 معمل التجارد المحوسبة -

 المعمل االفتراضى -

 معمل خواص المادة  -
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 معمل الكهرباء  -

 و البصرياتمعمل الضوء  -

 معمل الكهربية والديناميكا الحرارية  -

 معمل الدوائر المنطقية  -

 معمل االلكترونيات  -

 معمل الجوامد  -

 معمل النووية   -

 

 
 

 

 المعامل البحثية

 البال ما تطبيقات معمل  -

 األغشية الرقيقةفيزياء معمل  -

 عدد معمل الجوامد  -

 اء الطاقات العالية معمل فيزي -

 زياء النظرية يمعمل الف -

 معمل أشباه الموصالت -

 معمل أبحاث الكهربية والمغنا يسية -
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 الخدمات التي يقدمها القسم للمجتمع:

   والضوئية  والعزل الكهربي  والكهربية  وقياس الخصائص المغنا يسية 

 الكهروحرارية للمواد. 

  معامل االحتكاك  ومقاومة التآكل الكيميائي  ويزيائي مقاومة التآكل الف وقياس الصالدة

القابلية المغنا يسية  والمقاومة المغنا يسية  و المقاومة الكهربية وخشونة األسطح   و

 .للمواد ةو القدرة الكهروحراري

 الطبيعية و الصناعية قياس كمية التلوث اإلشعاعي للمواد. 

 .معالجة وتحضير المواد الفائقة التوصيل 

 سين خصائص المواد باستخدام تكنولوجيا البال ما.تح 
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 قسم الكيمياء

 
 

 يوجد بالقسم عدةو  1155/1152بدأت الدراسة بالقسم منذ دنشاء كلية العلوم عام 

  .معامل  البية و معامل بحثية

القسم تدريس مقررات الكيمياء في كليات الجامعة المختلفة كما يقوم القسم يتم من خالل 

 .ء الدراسات والبحوث في مجال الكيمياء البحتة والتطبيقيةباجرا

 

 رؤية القسم

يسعى قسم الكيمياء أن يكون رائدا فى مجال التعليم و البحث العلمى و خدمة المجتم  على 

 المستو  المحلى و اإلقليمى و العالمى.

 

 رسالة القسم
محلية و العربية من خالل دعداد خريج متميز فى الكيمياء يمكنه اإللتحاق بسوق العمل ال

دمداده بعلوم الكيمياء األساسية و التطبيقية و صقل مهاراته العلمية و الذهنية و كذلك دعداد 

 باحثين ذو  كفاءة عالية و قدرة على االبتكار و اإلبدا .

 

 البرامج التى تقدم من خالل القسم

  :مرحلة البكالوريوس

 .برنامج الكيمياء

 ا:مرحلة الدراسات العلي

 .الكيمياء التحليلية فى: دبلوم 

 .الكيمياء الالعضوية–الكيمياء العضوية  :العلوم فى ماجستير

 الكيمياء الالعضوية. -الكيمياء العضوية  :الفلسفة فى العلوم فى دكتوراة

 

 طالبية:المعامل ال 

 :معامل  البية تنقسم الى 5يوجد بالقسم 

 .لدور االول بمبنى كلية العلوم القديمبا  و الوصفية عضويةالكيمياء للمعامل  3

 .عضوية  بالدور االول بمبنى كلية العلوم الجديدالالكيمياء للمعامل  4
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 معامل األبحاث:

 معامل أبحاث الكيمياء الالعضوية:

 .و اال ياف الجزيئية كيناتيكيةالكيمياء معمل ال -

 كيمياء الحفز والسطوح.معمل  -

 .ةتحليليالكيمياء معمل ال -

 .التحليلية كهربائيةالكيمياء معمل ال 2عدد  -

 معمل كيمياء التآكل. -

 معمل الكيمياء الكهربية. -

 معمل الكيمياء النظرية. -

 عضوية.الكيمياء غير معمل ال 2عدد  -
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 معامل أبحاث الكيمياء العضوية:

 .كيمياء المنتجات الطبيعيةمعمل  -

 .تطبيقيةالكيمياء معمل ال -

 .حيويةالكيمياء معمل ال -

  و تطبيقاتها. تخليقيةالكيمياء معمل ال 10عدد  -

 

 الخدمات التي يقدمها القسم للمجتمع

  التحاليل الكيميائية الدقيقة.اجراء 

 .تقييم جودة المنتجات الصناعية 

 .تحاليل كيمياء التربة و المياه و تقييم نوعيتها و خصائصها الطبيعية و الكيميائية 

  الزراعية. األسمدةتقييم المبيدات و 

 للتوافق م  القوانين البيئية. الصحيو  الصناعيالصرف  جوده مياهتحسين اسات در 

  و تقليل االستهالك. اإلنتاجيةتحسين كفاءة العمليات 

  و نشا ية المركبات المتنوعة. الكيميائيالثبات تقييم 

  .قياسات الكيمياء الحيوية و تحاليل األغذية 

  المختلفة.تحضير المركبات الكيميائية ذات التطبيقات 

  .تعيين نقاوة الغا ات الصناعية و الطبية 

 .التعرف على الخصائص المختلفة للمواد الكيميائية 
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 و الميكروبيولوجى قسم علم النبات

 
 

و  .يمثل قسم النبات أحد األقسام الرئيسية بكلية العلوم و تم أنشاؤه منذ أنشأت الكلية

و  لدارسين و الباحثين في مجاالت علم النباتأنشأ القسم بغرض أعداد أجيال ا

المختلفة و التى تتماشى م  احتياجات سوق العمل في قطاعات الخدمة و  الميكروبيولوجى 

 اإلنتاج . 

 

 رؤية القسم
يتطل  قسم النبات بكلية العلوم دلى ان يحتل موقعاً متميزاً من خالل اعداد المناخ المناسب 

عملى و تلبية المتطلبات المجتمعية على المستو  المحلى و القومى للتعليم والتعلم والبحث ال

 فى ضوء رؤية و رسالة الكلية.

 

 رسالة القسم
يلتزم قسم النبات بكلية العلوم جامعة سوهاج باعداد خريج ذو كفاءة عالية فى مجال علم 

قادرين النبات بما يتناسب م  متطلبات سوق العمل و التوظيف و امداد المجتم  بباحثين 

 .على المساهمه فى تحقيق خطوات التنمية الشاملة

 

 البرامج التى تقدم من خالل القسم

 مرحلة البكالوريوس:

 برنامج الكيمياء و النبات. –و الميكروبيولوجى  الكيمياءبرنامج  –علم النبات برنامج 

 مرحلة الدراسات العليا:

 - الميكروبيولوجيا التطبيقية - ةتصنيف النباتات الزهرية والفلورا المصري فى: دبلوم

 علوم البيئة - بيولوجيا المباه العذبة - فسيولوجيا النبات التطبيقى

 .تصنيف النباتات - علوم البيئة - الميكروبيولوجيا – فسيولوجيا النبات :العلوم فى ماجستير

تصنيف  - لبيئةعلوم ا - الميكروبيولوجيا – فسيولوجيا النبات :الفلسفة فى العلوم فى دكتوراة

 .النباتات

 

 طالبية:المعامل ال 

 معمل الكائنات الدقيقة.  -

 معمل مورفولوجيا و تشريح النبات.  -
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 معمل فسيولوجيا النبات و البيئة.  -

 
 

 المعامل البحثية: 

 معمل الهندسة الوراثية و البيولوجيا الجزيئية. -

 معمل الفطريات.  -

 الدقيقة. معمل فسيولوجيا الفطريات و سموم الكائنات  -

 معمل فسيولوجيا النبات.  -

 معمل فسيولوجيا النبات و علم الخلية. -

 معمل الطحالب.  -

 معمل البيئة النباتية.  -

 معمل البكتيريا.  -

 معمل تقسيم النباتات الزهرية و المعشبة النباتية. -
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 الخدمات التي يقدمها القسم للمجتمع

 صحي والزراعي والملوثات الصناعية.الصرف الو تقييم تلوث البيئة بالميكروبات 

 غذية والمياهلأليولوجي رالتحليل البكت. 

 .تحليل السموم الفطرية في المشروبات و األغذية واأللبان و األعالف 

  تحليل الكائنات الدقيقة مثل الطحالب و البكتريا في مصاادر ميااه الشارد و فاي مراحال

 لفة في محطات مياه الشرد.  ختالتنقية الم

 اإلنتاجيةن الخصائص النباتية للمحاصيل الهامة لزيادة تحسي. 

 األسمدةو ارتبا ها بالمبيدات و  تقييم أمراض النبات. 

 عزل ودراسة البروتينات. 

  الموجودة فى العينات الفسيولوجية. واألنزيماتتحليل العناصر 

 .التخلص من الملوثات البيئية بالميكروبات المعدلة وراثيا 

 
 

 متحف القسم:

وجد بالقسم متحف يحتو  على العديد من العينات النباتية والقطاعات المجسمة كما يحتو  ي

 على العديد من العينات النباتية المحفوظة ذات القيمة العالية.
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 قسم علم الحيوان
 

 
 

كلية والقسم مسئول عن تدريس مقررات علم البدأت الدراسة بالقسم منذ دنشاء 

  .امعةالحيوان في جمي  كليات الج

 

 رؤية القسم

يسعى قسم علم الحيوان بكلية العلوم بسوهاج ان يصبح واحدا من االقسام العلمية المتميزه 

فى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتم  على المستو  المحلى واالقليمى والدولى فى 

 ضوء رؤية ورسالة الكلية.

 

 رسالة القسم
عة سوهاج بتقديم خدمة تعليمية وبحثية ومجتمعية قسم علم الحيوان بكلية العلوم جام يلتزم

متميزه فى مجال علم الحيوان على المستو  المحلى واالقليمي من خالل برامج دراسية 

 وبحثية متطورة وذلك فى ضوء رسالة كلية العلوم.

 

 البرامج التى تقدم من خالل القسم

 مرحلة البكالوريوس:

 .علم الحيوانو برنامج الكيمياء  – الحيوانبرنامج علم 

 مرحلة الدراسات العليا:

 .الحشرات التطبيقية -بيولوجيا األسماك واستزرا  سمكى  -تقنية بيولوجية  فى: دبلوم

 .الحشرات - علم الحيوانالعلوم فى:  ماجستير

 .الحشرات - علم الحيوان الفلسفة فى العلوم فى: دكتوراة
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 طالبيةالمعامل ال 

 ية.معامل  الب 3عدد يوجد بالقسم 

 
 

 
 

 المعامل البحثية

 معمل أبحاث الفسيولوجي والخلية. -

 معمل أبحاث البيئة. -

معمااااااال أبحااااااااث الدراساااااااات البيئياااااااة  -

 والبحرية.

 معمل أبحاث الحشرات. -

 معمل أبحاث األجنة. -

 معمل أبحاث الالفقاريات. -

 معمل أبحاث بيولوجيا األسماك. -

 معمل أبحاث الخلية وكيمياء األنسجة. -

 .أبحاث التسمم الوراثيمعمل  -

معمااااال أبحااااااث المناعاااااة والبيولوجياااااا  -

 الجزئية والوراثة.                                                                      
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 الخدمات التي يقدمها القسم للمجتمع

  ل بالتوا ن المشكالت التي تسببها بعض الكائنات الحيوانية من تدمير للبيئة و اإلخالدراسة

   .البيئي

  غذائية لبيان مد  صالحيتها لالستخدام اآلدمي. العينات التحليل 

  البيولوجية. عيناتالدجراء تحليالت بيولوجية لإلنزيمات و الهرمونات في    

 دجراء تحليل للعينات البيئية. 

 .قياس التلوث البيئي و بيان العناصر التي تسبب هذا التلوث 

 ية و األمراض التي تؤثر عليها.تنمية الثروة السمك 

  بعض الكائنات الحيوانيةاالقتصادية ل تأثير الالمشكالت الناتجة عن دراسة.  

 .دجراء تحاليل مناعية و اختبارات فر  الحساسية 

 

   :متحف القسم

على العديد من الكائنات الحيوانية المحفوظاة، كماا يقاوم القسام بتطاوير متحف القسم يحتو  

  .وتزويده بوسائل عرض جيدة ومستحدثة دوريامتحف ال
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 قسم الجيولوجيا

 
  

القسم مسئول عن تدريس مقررات  منذ انشاء الكلية. أنشئ قسم الجيولوجيا

 الجيولوجيا  فى كليات  الجامعة المختلفة

 

 رؤية القسم
راكز التميز في مجال علوم األرض بصفة يتطل  قسم الجيولوجيا ألن يكون واحداً من م

عامة والجيولوجيا بصفة خاصة كما يتطل  أن يساهم مساهمة فعالة في تحقيق التنمية 

 المستدامة إلقليم جنود الصعيد.

 

 رسالة القسم
إعداد جيولوجيين متميزين مسلحين بالمعارف والمفاهيم والمهارات العملية يلتزم القسم ب

من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار وقادرين على دجراء أبحاث علمية  والعامة والتي تمكنهم

 جيدة، ولديهم الرغبة في المشاركة في تنمية المجتم  وحماية البيئة.

إجراء أبحاث على مستو  عالي م  التركيز على األبحاث التطبيقية وذلك كما يلتزم القسم ب

اتيجية الجامعة للبحث العلمي، كما في د ار الخطة البحثية للقسم والكلية، وفي ضوء دستر

يلتزم القسم بالمشاركة الفعالة في خدمة المجتم  وتنمية البيئة ضمن خطة الكلية في هذا 

 المجال.

 

 البرامج التى تقدم من خالل القسم

 مرحلة البكالوريوس:

 برنامج الجيولوجيا و الكيمياء. –برنامج الجيوفيزياء  –برنامج الجيولوجيا 

 اسات العليا:مرحلة الدر

 .الجيوفيزياء - جيولوجيا المياه - الجيولوجيا التطبيقية فى: دبلوم

 المعادن والصخور النارية والمتحولة - الصخور الرسوبية والترسيبيةالعلوم فى:  ماجستير

 - الجيولوجيا – الجيوكيمياء – الحفريات والطبقات - الخامات والمعادن االقتصادية -

 .الجيوفيزياء التطبيقية - جيولوجيا المياه والبترول - يةالتركيبية والتكوين

المعادن والصخور النارية  - الصخور الرسوبية والترسيبية الفلسفة فى العلوم فى: دكتوراة 

 – الجيوكيمياء – الحفريات والطبقات - الخامات والمعادن االقتصادية - والمتحولة

 .الجيوفيزياء التطبيقية - جيا المياه والبترولجيولو - التركيبية والتكوينية - الجيولوجيا
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 طالبيةالمعامل ال

 معمل المعادن والصخور والبلورات. -

 معمل الحفريات. -

 معمل التركيبية والتصويرية. -

 

 المعامل البحثية

 والمواد.  معمل الرسوبيات والجيولوجيا الهندسية -

  .معمل جيوكيمياء البيئة -

 .معمل المياه الجوفية -

  .معلومات الجغرافيةمعمل نظم ال -

 .معمل االستشعار عن بعد -

 .معمل الجيوفيزياء -

 معمل الحفريات. -

 .معمل النمذجة البيئية والهيدروجيولوجية -

 .معمل قط  الصخور ودعدادات القطاعات الرقيقة -

 
 الخدمات التي يقدمها القسم للمجتمع

 للمشروعات الصناعية و الخدمية. الجيولوجيتقييم األثر البيئي و  -

مد  صالحيتها لالستخدامات  الجوفيةمشكالت اآلبار و قييم خزانات المياه الجوفية ت -

 المختلفة.

  دتحديتحديد عمق و سمك الطبقات الحاملة للمياه الجوفية باستخدام الجسات الكهربية و  -

 معامالت السحب اآلمن من الخزانات الجوفية. لحفر والمواق  ل أفضل

 .الزراعي االستصالحشروعات دراسات الجدو  االقتصادية لم -

دراسة وحصر وتصنيف أحواض الصرف ومجار  السيول وحماية المنا ق العمرانية  -

 الصناعية والطرق واقتراح الحلول لالستفادة من مياه السيول.  تآوالمنش

  بقا لخواصها الطبيعية والكيميائية. األراضيتصنيف  -

 ا المختلفة الكشف عن المعادن الطبيعية و دراسات استخداماته -
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 بوغرافية و الجيولوجية.والخرائط الط دعداداألعمال المساحية  و  -

  .الصخور و كيفية االستفادة منهاو تقييم الخامات المعدنية  -

 

 
 

 

 متحف القسم

يوجاااد بقسااام الجيولوجياااا متحاااف 

العديد مان الحفرياات  يحتو  على

النااااااادرة وكااااااذلك عينااااااات ماااااان 

الصاااخور والمعاااادن مااان معظااام 

لعااالم والتااي تمثاال عصااور أنحاااء ا

 جيولوجية مختلفة.
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 وحدة إدارة الجودة

 تأسيس الوحدة

كإحد  المخرجات  2002عام  منذالجودة بكلية العلوم  ادارةتأسسإ وحدة 

 -بمبنى كلية العلوم الجديد توجد الوحدة .نشاء نظام داخلي لتوكيد الجودةدالرئيسية لمشرو  

كلية وتعامل كوحدة الثابة فرو  لمركز ضمان الجودة ببمو تعتبر الوحدة الدور الثالث. 

 علمية مستقلة وتتب  عميد الكلية دداريا، و مركز ضمان الجودة فنيا.

 

 رؤية الوحدة:

 االرتقاء بالقدرة التنافسية للكلية علي المستو  اإلقليمي والدولي.

 

 رسالة الوحدة

ى مجاالت الجودة فى ضاوء معاايير تلتزم الوحدة بالعمل على التطوير و التحسين المستمر ف

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

 

 أهداف الوحدة:

 تعزيز ثقافة الجودة واالعتماد والعمل على التحسين المستمر لألداء. -

 بناء وتحسين القدرات البشرية وتأهيلها للتميز والمنافسة. -

خااالل التطاااوير والتحساااين رفاا  جاااودة الباارامج األكاديمياااة ومساااتو  الخااريجين مااان  -

 المستمر.

تقاااويم العملياااة التعليمياااة مااان خاااالل قيااااس مؤشااارات االداء ووضااا  خطاااط التطاااوير  -

 والتحسين.

الوفاء بمتطلباات ومعاايير الهيئاة القومياة لضامان جاودة التعلايم واالعتمااد و مراجعتهاا  -

 دوريا.

 .تقديم الدعم الفني والمتابعة فيما يتعلق بشئون الجودة واالعتماد -

 العمل على تطبيق نظام الجودة الشاملة و ميكنة العمل االدار . -
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 الباب الثالث

 نظام الدراسة واالمتحانات لطالب مرحلة البكالوريوس

 نظام الدراسة )مرحلة البكالوريوس(

 أحكام عامة:

تنقسم الدراسة فى كل عام الاى فصالين دراسايين وتعلان نتاائج كال فصال دراساي علاى  -1

ر العام للفصلين معا فى نهاية كل دراسي ومدة الدراساة لنيال درجاة حده ويحسب التقدي

البكالوريوس فى العلوم أرب  سانوات أكاديمياة تقسام علاى ثمانياة  فصاول دراساية ماده 

 كل منها سبعة  عشر أسبوعا بما فى ذلك أعمال االمتحانات 

 :تمنح درجة البكالوريوس فى العلوم فى كل من التخصصات التالية -2

 

 مجموعة العلوم الفيزيائيةأوال :

 الفيزياء -2    الرياضيات -1

 الرياضيات واإلحصاء-4   علوم الحاسب-3

 الفيزياء وااللكترونيات-2          الفيزياء والرياضيات-5

 الفيزياء والكيمياء-1    الكيمياء-5

 الفيزياء التطبيقية-1

 

 ثانيا: مجموعة العلوم البيولوجية

 علم الحشرات -5        علم الحيوان   -1

 الكيمياء والنبات -2    النبات  -2

 الكيمياء وعلم الحيوان-5  الكيمياء والميكروبيولوجي -3 

 الكيمياء والحشرات -4

 

 ثالثا: مجموعة  العلوم الجيولوجية

 الجيوفيزياء-3    الجيولوجيا             -1

 الجيولوجيا والكيمياء-2

 

  رابعا: مجموعة  العلوم البيئية

 العلوم البيئية
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 احكام عامة

يااادرس الطالاااب فاااى السااانة األولاااى ماااواد دحاااد  المجموعاااات المبيناااة  فاااى جااادول   (1

مجموعات وشعب التخصص الدراسية والموضحة بالدليل ويكاون تو يا  الطاالد 

 على هذه المجموعات وفقا للنظام الذ  يحدده مجلس الكلية. 

رد )الرياضايات   علاوم الحاساب   يشتر  اللتحااق الطالاب بشاعب التخصاص المنفا (2

الفيزيااااااااااء   الكيميااااااااااء    الجيولوجياااااااااا    الجيوفيزيااااااااااء  علااااااااام الحياااااااااوان   

الحشرات النبات(أن يكون حاصال على تقدير جيد على األقال فاى ماادة التخصاص 

والمجمااو  العااام وذلااك فااى العااام الدراسااى الااذ  يساابق التحاقااه بشااعب التخصااص 

مجلاس الكلياة فاى بداياة كال عاام جاامعي الضاوابط  المنفرد وفى كل األحوال يض  

المنظمة لتو يا  الطاالد علاى التخصصاات العلمياة المختلفاة وذلاك بعاد أخاذ را   

 مجالس األقسام المعينة. 

يؤد  الطالد المنقولون من السانة الثالثاة الاى السانة الرابعاة تادريبا علمياا  بمراكاز  (3

تاادريب علميااا بمراكااز البحااوث البحااوث واإلنتاااج أو مراكااز الخاادمات ويكااون ال

واإلنتاااج أو مراكااز الخاادمات ويكااون التاادريب لمااده سااتة أسااابي  خااالل العطلااة 

الصيفية  وال يجو  دعفاء الطالب مان التادريب الصايفي كلاه أو جازء مناه ويعطال 

 منح الدرجة للطالد المتخلفين لحين أدائهم التدريب الصيفي.

ر الاادروس العلميااة والتمرينااات  يجااب علااى الطااالد متابعااة المحاضاارات وحضااو (4

النظرية والمجلس الكلياة بنااء علاى  لاب األقساام المختصاة أن يحارم الطالاب مان 

% علاى األقال مان 55التقديم لالمتحان فى المقرر دذا لم تصل نسبة حضوره  دلاي 

مجمو  المحاضرات والدروس العلمياة والتمريناات النظرياة الخاصاة هاذا المقارر 

با فااي المقاارر الااذ  حاارم ماان التقاادم لالمتحااان فيااه ودذا قاادم ويعتباار الطالااب راساا

الطالب  عذرا يقبلاه مجلاس الكلياة لعادم تمكناه مان الحصاول علاى النسابة المقاررة 

 للحضور   اعتبر متغيبا عن االمتحان بعذرمقبول.

يخصص لكل  الب من  الد الفرقة الرابعة ساعتان نظريتان أسبوعيا  وال العام  (5

ل أو بحث ويقدم الطالب عما قام باه تقريارا علمياا فاى نهاياة العاام وذلك إلعداد مقا

الدراسى أمام لجنة ثالثية من أعضاء هيئاة التادريس بالقسام وفاى حالاة التخصاص 

 المزدوج يكون المقال والبحث مشتركا بين القسمين المعنيين.

 

 نظام االمتحانات )مرحلة  البكالوريوس( 

 أحكام عامة 

التحريرياة والعملياة لجميا  الفارق فاى نهاياة كال فصال دراساي فاى  تجر  االمتحانات -1

المقررات الدراسية الواردة فى الجداول الموضحة بالدليل فيماا عادا مناقشاة المقاال أو 

البحث لطالد الفرق الرابعة وامتحاناات اللغاة  االنجليزياة حياث تكاون فاى نهاياة كال 

 عام دراسي. 
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دذا كااان ناجحااا فااى جمياا  المقااررات العلميااة أو كااان ينقاال الطالااب الااى الفرقااة األعلااى  -2

راسااابا فيماااا ال يزياااد عااان مقاااررين علمياااين وال يحاااول رساااود  الطالاااب فاااى اللغاااة 

االنجليزية دون نقلة الى الفرقة التالية ويؤد  الطالب  االمتحاان فيماا رساود فياه مان 

بعاة الاذين مقررات م   االد الفرقاة التاى يادرس لهاا المقارر. أماا  االد الفرقاة الرا

رسبوا فى مقررين من المقررات  الدراسية فيعقد لهم دور ثاان فاى شاهر ناوفمبر ودذا 

تكرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه م   الد الفصل الدراسى الذ  يدرس فيه ما  

 المقرر حتى يتم نجاحهم.

ر مدة االمتحان التحرير  أثنين أو ثالث سااعات حساب عادد السااعات النظرياة للمقار -3

 فيما عدا اللغة االنجليزية  فمدة االمتحان لها ساعتان وبعض المواد األخر . 

ال يجااو  أن يبقااى الطالااب بالفرقااة أكثاار ماان ساانتين ويجااو  المجلااس الكليااة التاارخيص  -4

للطالد الذين قضوا بفارقتهم سانتين فاى التقادم الاى االمتحاان  مان الخاارج مان السانة 

لمقررات التى رسبوا فيماا وذلاك  فيماا عادا  االد السانة األولاى  ويالحاظ  التالية فى ا

أن فاارص القيااد موضااحه بهااذا الاادليل  ويجااو  لمجلااس الكليااة عااالوة علااى مااا تقاادم 

الترخيص لطالد الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية  بفرصتين دضاافيتين للتقادم الاى 

ة النهائياة فيماا ال يزياد علاى نصاف االمتحان من الخارج و دذا رساب  الاب فاي السان

عاادد مقااررات هااذه الفرقااة بصاارف النظاار عاان المقااررات المتخلفااة ماان فاارق سااابقة 

 رخص له فى االمتحان حتى يتم نجاحه.

يحسب التقدير العام للتخرج والحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم على أساس  -5

 كل السنوات الدراسية. المجمو  الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى

يحسب التقدير العام لنجاح الطالب فى كل فرقة وفقا للتقاديرات التاى يحصال عليهاا ما   -2

مراعاة أال يزيد على مقبول فى المقرر الذ  سابق أن رساب فياه دذا تغياب بغيار عاذر 

 مقبول دما دذا كان تغيب بعذر مقبول  فيحسب له تقدير النجاح الذ  يحصل عليه .

 

 ت الطالب داخل قاعة االمتحانواجبا

ال يجو  أل   الب أن يكاون معاه فاى قاعاة االمتحاناات كتااد أو ورقاة ولاو كاناإ  -1

خالية من الكتابة  فيما عدا ماا تارخص باه لجاان االمتحاان ويجاب أن تكتاب اإلجاباة 

 على الورق المقدم من الكلية وأن يكون حامال البطاقة الدراسية)كرنية الكلية(.

لطالد التكلم أثناء االمتحانات أو التقادم باأ  عمال  فياه خاالل بنظاام محظور على ا -2

االمتحانات وفى حالة المخالفة ينذر المراقب الطالب المخالف وعند تكرار المخالفاة 

يخطاار العميااد أو ماان ينااود عنااه ماان قاعااة االمتحانااات ويعتباار امتحانااه ملغااى فااى 

محضاارا بااذلك ويقدمااه للعميااد المقاارر الااذ  ارتكبااإ المخالفااة فيااه ويحاارر المراقااب 

 أومن ينود عنه.
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 الشهادات التى تعطى للطالب

يمنح الطالب الناجح  فى االمتحان النهائي شهادة الدرجة العلمية )الشهادة األصلية(   -1

مبينا بها التقدير الذ  ناله وذلك بعد تأدياة ماا علياة مان رساوم ورد ماا بعهدتاه وياتم 

 س الجامعة.اعتمادها من عميد الكلية ورئي

الى حين حصول الطالب على الشهادة األصلية المذكورة  فاى البناد الساابق يحصال   -2

على شهادات مؤقتة يوقعها عميد الكلية مبينا هذا الدرجة العلمياة التاى حصال عليهاا 

والتقدير الاذ  نالاه فيهاا والنسابة  المئوياة لمجماو  الادرجات يعاد دخاالء  رفاة مان 

 اج كل شهادة مؤقتة كرسم خدمات تعليمية.الكلية وسداد رسوم استخر

يمنح من يرغب من الخريجين شهادة من واق  السجالت والنتائج متضمنة البياناات   -3

 بالحالة الدراسية وذلك بعد استيفاء رسم الدمغة ورسم الخدمات التعليمية.

 

 فرص القيد بالكليـــــة

 ة سنتان قيد وبعدها يفصل نهائيا من الكلي الفرقة األولى:

 سنتان قيد و سنة واحده من الخارج وبعدها يفصل نهائيا من الكلية. الفرقة الثانية:

 سنتان قيد و ثالث سنوات من الخارج وبعدها يفصل نهائيا من الكلية الفرقة الثالثة:

سنتان قيد و ثالث  سنوات من الخارج ودذا رسب   الب الفرقاة الرابعاة  الفرقة الرابعة:

كثر من نصف الماواد بصارف النظار عان الماواد المختلفاة يارخص لاه فيما ال يزيد عن أ

 باالمتحان فيما رسب فيه حتى يتم نجاحة.

يالحااظ أن الطالااب دذا تعيااب عاان االمتحااان بعااذر مقبااول أو لوقااف قيااده عاان الدراسااة 

واالمتحان ال يحسب عليه سنة رسود ويرخص له بسنة أخر  عوضاا عان العاام الاذ  

 أو الذ  أوقف قيده فيه.تغيب فيه بعذر مقبول 
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 االعتذار عن االمتحانات

 أوال: األعذار المرضية 

 ) أ (  قواعد  األعذار المرضية :

الطالااب الااذ  يرغااب فااى التخلااف عاان االمتحانااات أو الاادروس العمليااة عليااة أن يقااوم  -1

مان غياباه  بإبالغ شائون الطاالد ويحاول بمعرفتهاا دلاي المراقباة الطبياة  فاى الياوم األول

 ومعه المستندات الطبية. 

 خطاد تحويل من شئون الطالد. -

المستندات الطبية الدالة على حالته الطبية ويتم عرضه على اللجنة الطبياة  بااإلدارة  -

 إلبداء الرأ  وتقوم اإلدارة الطبية بإخطار الكلية فى قبول العذر المرضى من عدمه. 

قبل بادء اللجناة االمتحاان وتام دخولاه المستشافى دذا تعرض الطالب الى مرض مفاجئ  -2

للعالج  على من ينود عنه التوجه الى عميد الكلية ومعه ماا يثباإ ذلاك لعرضاه فاى نفاس 

 اليوم التخاذ الال م.

دذا تعرض الطالب الى مرض مفاجئ أثناء تأدية  االمتحان يعرض على  بياب اللجناة   -3

جنااة االمتحااان ويكااون االعتماااد النهااائي ماان لكتاباة تقرياار عاان حالتااه ويعتمااد ماان رئايس ل

 اإلدارة  الطبية..

دذا تعاارض الطالااب الااى ماارض مفاااجئ خااالل فتااره االمتحانااات وحصاال علااى شااهادة  -4

مرضااية ماان احااد أعضاااء هيئااه التاادريس بكليااة الطااب يتقاادم بالشااهادة خااالل يومااان علااى 

د الكلياة تمهياداً إلحالتااه األكثار مان تااريخ حصاوله عليهاا الاى السايد االساتاذ الادكتور عميا

 للمراقبة الطبية .

الطالد الذين يتم حجزهم بإحد  المستشفيات إلجراء عملياات جراحياة او دصاابات  -4

 تعقد له لجنة  بية  بمقر اإلدارة للنظر فى أعذارهم المرضية.

 

 )د( اليجو  اعتماد األعذار المرضية فى الحاالت االتية:

 عد تمام الشفاء  دون سابق دخطار بتاريخ غيابه.دذا تقدم الطالب بعذر مرضى ب -1

 األعذار المرضية المقدمة بعد انتهاء االمتحانات . -2

يؤجل العذر المرضى الوارد من خارج الجمهورية لحين حضور الطالب بنفساه   -3

للعرض على اللجناة الطبياة ومعاه الشاهادة الطبياة معتماده مان  بياب سافارة مصار 

 نفس العام الدراسى.العربية ويكون ذلك فى 

 ثانيا: أعذار التجنيد

الطالب الذ  ال يرغب في التقدم لالمتحاان سايتم ديقااف قياده ودال يحساب علياه سانة 

رسااود بشاار  أن يكااون متقاادما بإثبااات تجنيااد محفوظااا بملااف أوراقااه ماان الوحاادة 

 المجند بها.
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 التحويل ونقل القيد

ن الكلياة دلاي دحاد  الكلياات بالجامعاات الطالب الذ  يرغب في التحويل أو نقل قيده ما  -1

المختلفة عليه أن يحصل علي نموذج  لب بالتحويل مان ددارة شائون الطاالد بالكلياة 

ثم يقوم باستيفائه  والتوقي  عليه ولصق  اب  دمغة ثم يسالم ألرشايف الكلياة أو يرسال 

 بالبريد المسجل للكلية.

بالجامعات األخار   برغباة الطاالد  يقوم قسم شئون الطالد بالكلية بمخا بة الكليات  -2

المتقدمين بطلبات في التحويل دليها أو بعد ردود الموافقات علي قبولهم يتم دعالن بيان 

 بالطالد المقبول تحويلهم وغير المقبول بلوحة اإلعالنات بالكلية.

بمجرد علم الطالاب بقباول تحويلاه علياه أن يتجاه فاورا لشائون الطاالد بالكلياة إلنهااء   -3

لقاتااه سااواء دخااالء  رفااه أو التوقياا  بااالعلم علااي قبااول تحويلااه وسااداد الرسااوم متع

المستحقة عليه دذا كانإ الرسوم من حق كلية العلوم بسوهاج حتى يمكن درساال ملاف 

 أوراقه ثم يتوجه للكلية المحول دليها الستيفاء دجراءات قيده ومتابعة الدراسة.

 

 قل القيد :تعليمات ومالحظات هامة بشأن التحويل ون

يجب أن تقدم  لبات التحويل او نقل القيد اعتبارا من شهر سبتمبر من كل عاام و حتاى   -1

 نهاية الموعد المحدد معرفة مجلس الكلية والذ  سيعلن بلوحات الكلية .

يتم التحويل أو نقل القيد أو تعاديل الترشايح بعاد موافقاة مجلاس الكليتاين واعتمااد السايد   -2

 ئيس الجامعة أو من ينود عنه لكل من الجامعتين. األستاذ الدكتور / ر

ممنو  منعا باتا تداول األوراق والشهادات بين الكليات عن  ريق األياد  ودنماا ياتم   -3

 تداولها عن  ريق الكليات مباشرة .

 تسهيالت عالج الطالب

 يتم استخراج البطاقة العالجية في بداية العام الدراسي للطالب وقيمتها )جنيهان(.  -1

( جنياة وال 1يحق للطالب أن يستخرج تذكرة عالجية مارة واحادة  كال شاهر وقيمتهاا )  -2

 يجو  استخراج التذكرة التي تليها دال بعد مرور شهر من تاريخ صدورها.                           

يجو  للطالب استخراج تذكرة  وارئ في حاالت الجراحة في ذات الشهر الذ  تم فيه   -3

 العالجية وقيمتها خمسة جنيهات  استخراج التذكرة

البطاقة العالجية ال تستخرج سو  مرة واحدة خالل العام الدراسي وليس لها بادل فاقاد   -4

 أو تالف دال في حالة الضرورة القصو .

من حق الطالب الذ  يعاني من أمراض مزمنة الحصول علي تقرير  باي مان اإلدارة   -5

ه مان الجهاة التاي ترياد التقريار وفاي مقابال العامة للشئون الطبية بناء علي خطاد موج

 ذلك يدف  الطالب الرسوم المقررة للشهادة المرضية الستخراج التقرير.

يلتزم الطالب بمواعيد السادة األ باء األخصاائيين المنادوبين لمقار اإلدارة الطبياة وفقاا   -2

 لجدول المعلن باإلدارة الطبية.
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ويقارر ماا يحتاجاه مان عاالج ـ فحاوص يقوم األخصائي بالكشف الطباي علاي الطالاب   -5

معملية دشااعة ـ رسام قلاب، كشاف نظاارة دشااعة تلفزيونياة وخالفاه)وفي هاذه الحااالت 

 تستخرج تذكرة قيمتها جنيه واحد لكل منهما (

 

 الرحالت العلمية

تنظم الكلية رحالت علمية لكل من الطالد الفرقتين الثالثة والرابعة في الشعب 

م الجيولوجيا و الد الفرقة الرابعة بالشعب العلمية المختلفة لبقية العلمية المختلفة لقس

أيام  بقا للبرنامج الذ   10-5األقسام دلي المنا ق وثيقة الصلة بمواد الدراسة وذلك لمدة 

% من تكاليفها  بقا لقرار مجلس  25يقره مجلس القسم المختص علي أن يتحمل الطالب 

 الجامعة.

 

 عليا بالكليةقبول حملة المؤهالت ال

يجو  قبول الطالد الحاصلين علي درجة البكالوريوس في العلوم  والتربية من 

الشعب العلمية في الفرق المناسبة بالكلية في التخصصات المناظرة بعد موافقة مجلس الكلية 

وبعد عمل المقاصة الال مة التي قد تستدعي تكليف الطالب بدراسة بعض المقررات 

راسية سابقة أو دعفائه من بعض مقررات الفرقة التي يلتحق بها أو الفرق التكميلية لفرق د

التالية علي أال يقل بتقديره العام الذ  حصل عليه الطالب في درجة البكالوريوس في العلوم 

والتربية عن جيد كما يجو  قبول  الد الحاصلين علي درجة البكالوريوس من خريجي 

لقانون تنظيم الجامعات للدراسة بالكلية بالشرو  التي  الكليات العملية األخر  الخاضعة

 يحددها مجلس الكلية بناء علي اقتراح مجالس األقسام المختصة.

كما يجو  لمجلس الكلية بعاد موافقاة مجلاس القسام المخاتص أن يقبال  االد حاصالون علاي 

لحصاول درجة البكالوريوس في العلوم في أحد  مجاالت التخصاص المبيناة بالادليل وذلاك ل

علي درجة البكالوريوس في العلوم في شاعبة تخصاص أخار  علاي أن يقياد فاي هاذه الحالاة 

 بالفرقة الثالثة متى كان مستوفيا لشرو  القيد.

 

 االوارق المطلوبة :

  لب  مدموغ باسم  السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية  مرفقا به اآلتى :

 ر.شهادة البكالوريوس )األصل(  وال تقبل الصو -1

 شهادة الميـالد -2

 استمارة الثانوية العامة -3

موافقااة جهااة العماال علااى التفاارغ للدراسااة أو دقاارار بعاادم التحاقااه بااأ  عماال  سااواء  -4

 بالحكومة او غيرها وانه متفرغ للدراسة دذا كان الطالب لم يلتحق بأ  عمل .

نة شهادة الخدمة العسكرية او شهادة دعفااء نهاائي أو مؤقاإ ساارية المفعاول لمادة سا -5

 على األقل )األصل(
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 صور فوتوغرافية. 2عدد  -2

 الموقف من التجنيد

عاماااً فااى أول يونيااو ال يجااو  اتخااااذ 22الطالااب المرشااح للقبااول بالكليااة وبلاا  

 دجراءات قيده دال دذا حدد موافقة من التجنيد بإحد  الطرق اآلتية :

منهااا يجااب عليااه اذا كااان الطالااب قااد أد  الخدمااة العسااكرية أو معفااى نهائيااا أو مؤقتااا  - أ

 التقدم بالشهادة الدالة على ذلك )األصل( وال تقبل الصور.

دذا لم ينطبق علية البند)ا( فعليه  أن يتقادم نفساه لمنطقاة التجنياد التااب  لهاا لتجنياده ثام   - د

يتقادم بإثبااات تجنياد ماان الوحاادة المجناد بهااا معتماد ماان السااجالت العساكرية مرفقااا بااه 

لبعثات  علاى دخولاه االمتحاان دذا كاان يرغاب فاى التقادم موافقة  هيئة التدريب فر  ا

لالمتحااان )وتبحااث كاال حالااة علااى حاادة بمعرفااة  شاائون الطااالد لمعرفااة مااا دذا كااان 

 الطالب يستحق التأجيل من عدمه(

عاماا ساواء كاان مساتجدا أو مقيادا بالكلياة مان أعاوام  11بمجارد  بلاوغ  الطالاب سان  -جـ

جناد( ويالحاظ أن البطاقاة 2قاة  العساكرية  والو نياة )سابقة عليه سرعة التقادم بالبطا

جند( يحصل عليها الطالب من مراكز الشر ة التاب   له وذلك  2العسكرية  والو نية )

سنة أو تقديم شهادة اإلعفاء النهائي أو المؤقإ 21إلتمام دجراءات تأجيل تجنيده  لسن 

 ية دذا كان الطالب معفى  نهائي أو مؤقإ من الخدمة العسكر

ساانة أثناااء دراساته بالكليااة تخطاار منطقااة التجنيااد دمااا بتقااديم 21الطالاب الااذ  يبلاا  ساان  -د

شهادة دعفاءه  نهائي  أو مؤقإ )األصل( أو تقدم لمنطقة  التجنيد التاب  لها لتجنياده ثام 

 موافاة الكلية بإثبات تجنيده من الوحدة التى يخدم بها معتمدة من السجالت العسكرية.

بة  للطالب المعفى مؤقاإ يجاب تجدياد الشاهادة كلماا انتهاى  مفعولهاا  وفاى حالاة بالنس -هـ

 وال سبب اإلعفاء المؤقإ بوقف قيده ويخطر عنه منطقة التجنيد المختصاة وال يعااد 

 قيده دال دذا حدد موقفه من التجنيد بإحد  الطرق المنصوص عليها بالفقرة )د(.

 الكلية( ةرنياكيفية الحصول على البطاقة الجامعية )ك

أن يقوم الطالب بسداد الرسوم الجامعية والمستحقة عليه لخزينة الكلية بعد الحصول  -1

 على أذن دف  بذلك من الموظف المختص بإدارة شئون الطالد.

بعااد سااداد الرسااوم المقااررة يتقاادم الموظااف المخااتص بالفرقااة بااإدارة شاائون الطااالد  -2

ثام يسالم للطالاب فاى نفاس  2x4اس بإيصال  السداد وصورة فوتوغرافية حديثة مقيا

 الوقإ.

المبااادرة بساااداد الرسااوم واساااتخراج البطاقااات الجامعياااة اعتباااراً مااان بدايااة العاااام  -3

الجامعى حتى يمكنهم دخول الحرم الجامعى واالنتظام فاى الدراساة  حياث اناه غيار 

 مصرح للطالب بالتردد على الكلية دال دذا كان حامال البطاقة الجامعية .

الاذ  يفقاد بطاقتاه الجامعياة علياه أن يتقادم بماذكرة بفقاد البطاقاة  تحارر مان الطالب  -4

جنيااة بخزينااة الكليااة بموجااب اذن دفاا  ماان 2نقطااة الحاارس بالجامعااة ثاام يساادد مبلاا  

شئون الطالد ويتم استخرج بطاقة بدل فاقد  وتسلم له بعد أسبو  من تااريخ تقديماه 
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ج بطاقاة جامعياة بادل  تاالف علياه المذكرة . وكذلك الطالب الذ  يرغب فى استخرا

دارة شئون الطالد ثام دمليما بخزينة الكلية بموجب دذن دف  من  500أن يسدد مبل  

 يتقدم بطلب مرفقا به البطاقة التالفة  ويتم استخراج بطاقة بدل تالف له .

 

 المكافآت والجوائز الدراسية

 ييجااو  تارتيبهم فا الذين  ال بناء جمهورية مصر العربيةأيمنح الطالد المستجدون من  -1

شااعبة  يفاا رينالدراسااية الثانويااة العامااة الثالثااين فااى شااعبة العلااوم والعشاا  هداشااهالامتحااان 

 اآلداد مكافأة تفوق قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا لكل منهم.

% علاى  10بناء جمهورية مصر العربية الحاصلين علاى أيمنح الطالد المستجدون من  -2

 يلايهم فادتقادير العاام المتحاان شاهادة الدراساة الثانوياة العاماة مان غيار  المشاار ال ياألقل فا

ربعااة وثمااانون جنيهااا ويسااتمر صاارف المكافااأة المشااار دليهااا أالفتاارة السااابقة مكافااأة قاادرها 

امتحاان النقال  يذا حصال  فادالماذكورة المكافاآت  بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين علاي

 .جدا( على تقدير عام )جيد

تقدير عام ممتا  فى امتحان النقل يمنح مكافأة سنوية قدرها مائة  كل   الب يحصل  كلى -3

 وعشرون جنيها 

الفقارات الثالثاة  يكل  الب يحصال علاى تقادير عاام جياد جادا مان غيار المشاار دلايهم فا -4

ساالف  مانح المكافاأة مقصاورا علاى التقادير. جنيهاا سانويا نة قادرها ساتوأالسابقة يمنح مكافا

الذكر   تجدد المكافآت كلما توفر شر ها. ويكون صرف المكافاأة علاى أقساام شاهرية خاالل 

 العام الراسى.
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 الجزاءات التأديبية للطالب

 

 مخالفة تأديبية كل دخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية ويشمل ما يلي: يعتبر

  المنشات الجامعية األعمال المخلة بنظام الكلية أو -1

عان حضاور الادروس  االمتناا  المادبر التحريض عليهاا أو تعطيل الدراسة أو -2

والمحاضاارات واألعمااال الجامعيااة األخاار  التااى تفضااي اللااوائح بالمواظبااة 

 عليها.

كل فعل يتنافى م  الشرف والكرامة يخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة  -3

 وخارجها.

 لااه وكاال غااال فااى االمتحااان أوالهاادوء الااال م  كاال دخااالل بنظااام االمتحااان او -4

 . هالشرو  في

 تبديدها.   الكتب الجامعية أو المواد أوو كل دتالف بالمنشات واألجهزة أ -5

كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة او االشتراك فيها بدون ترخيص ساابق مان  -2

 السلطات الجامعية المختصة 

جما  توقيعهاا دصدار جرائد حائط بأية صاورة بالكلياات أو  تو ي  النشرات أو -5

 بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة. 

مظاهرات مخالفة للنظاام أو  ياالشتراك ف االعتصام داخل المباني الجامعية أو -1

 اآلداد. 

حالااة تلاابس  يويضاابط فاا هكاال  الااب يرتكااب غشااا فااى امتحااان أو شااروعا فياا -1

متحان فاى يخرجه العميد او من ينود من لجنة االمتحان ويحرم من دخوله لال

 المواد ويعتبر راسبا فى المواد لهذا االمتحان ويحال الى مجلس التأديب. يباق

 

 العقوبات التـأديبية

 التنبية شفاهة او كتابة -1

 ذارـــــــــاإلن  -2

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية -3

 شهرا الحرمان من حضور دروس أحد  المقررات لمدة ال تتجاو  -4

 تتجاو  شهراالفصل من الكلية لمدة ال  -5

 كثرأ وأمقررا  ان فىحمن االمت الحرمان -2

تجاااو  شااهرين او لماادة  الاادكتوراه لماادة ال الطالااب لدرجااة الماجسااتير او وقااف قيااد -5

 يفصل دراس

 .ان الطالب فى مقررا او أكثرحدلغاء دمت -1

 .الفصل من الكلية لمدة التجاو  فصال دراسيا -1

  الحرمان من االمتحان فى فصل دراسى واحد او أكثر -10
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 حرمان الطالب من القيد للماجستير او الدكتوراه مدة فصل دراسى او اكثر -11

 الفصل من الكلية لمدة تزيد عن فصل دراسي. -12

الفصاال النهااائى ماان الجامعااة ويبلاا  قاارار الفصاال الااى الجامعااات االخاار  ويترتااب   -13

عليه عدم صاالحية الطالاب للقياد أو التقادم الاى االمتحاان فاى جامعاات جمهورياة 

 ربية. مصر الع
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 إدارة رعاية الشباب

 أهم الخدمات التي تقدمها للطالد:

 تقديم وجبات تغذية ساخنة لغير المقيمين بالمدينة الجامعية بسعر رمز .  .1

 مساعدة الطالد على حل المشكالت التى تواجههم . .2

االشتراك م  رعاية الشباد المركزية في تنفياذ خطاة األنشاطة المختلفاة علاي المساتو    .3

 كز  أو القمي .المر

 تنفيذ خطة أنشطة رعاية الشباد بالكلية. .4

 الطالبية.  تاألشراف علي دجراء انتخابات اإلتحادا .5

 

 االتحادات الطالبية:

الطالبية من  الد الكلية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس والمسددين  تتشكل االتحادا

 لرسم االتحاد.

رساوم االتحااد حاق ممارساة أوجاه النشاا  الخااص ويكون للطالد الوافدين الاذين يساددون  

 باإلتحاد بدون أن يكون لهم حق االنتخاد او الترشيح.

 

 تهدف االتحادات الطالبية التي تحقيق ما يأتي :

وتعاوديهم علاي  دتنمية القيم الروحياة واألخالقياة والاوعي الاو ني والقاومي باين الطاال -1 

 ول عن أرائهم.القيادة ودتاحة الفرص لهم للتعبير المسئ

بااث الااروح الجامعيااة السااليمة بااين الطااالد وتوثيااق الااروابط بياانهم وبااين أعضاااء هيئااة  -2 

 التدريس والعاملين.

 اكتشاف مواهب الطالد وقدراتهم ومهارتهم وصقلهم وتشجيعها. -3 

 نشر وتشجي  تكوين األسر والجمعيات التعاونية الطالبية ودعم نشا ها. -4 

نشااطة الرياضااية واالجتماعيااة والكشاافية والفنيااة والثقافيااة واالرتفااا  نشاار وتنظاايم األ -5 

 بمستواهم وتشجي  المتفوقين فيها.

 تنظيم اإلفادة من  اقات الطال في خدمة المجتم  بما يعود علي الو ن بالخير. -2 

 

يعمل مجلس اتحاد  االد الكلياة علاي تحقياق أهاداف االتحاادات الطالبياة مان خاالل اللجاان 

 ة:ـاآلتي

 لجنة األسر. -1

 لجنة النشا  الرياضي. -2

 لجنة النشا  الثقافي. -3

 لجنة النشا  الفني. -4

 لجنة الجوالة والخدمة العامة. -5

 لجنة النشا  االجتماعي والرحالت. -2
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 تختص لجنة األسر بما يأتي:

 تشجي  تكوين األسر بالكلية ودعم نشا ها. -1

 لفة بالكلية.التنسيق بين نشا  األسر المخت -2

 

 تختص لجنة النشاط الرياضي بما يأتي :

 بث الروح الرياضية بين الطالد وتشجي  المواهب الرياضية والعمل علي تنميتها. -1

تنظااايم النشاااا  الرياضاااي بالكلياااة وبماااا فاااي ذلاااك تكاااوين الفااارق الرياضاااية ودقاماااة  -2

 المباريات والمسابقات والحفالت والمهرجانات الرياضية.

 

 النشاط الثقافي بما يأتي : لجنةتختص 

تنظاايم أوجااه النشااا  الثقااافي التااي تااؤد  دلااي تعريااف الطالااب بخصااائص المجتماا   -1

 واحتياجات تطوره.

 العمل علي تنمية الهاويات األدبية للطالد -2

 

 تختص لجنة النشاط الفني بما يأتي :

 م  أغراضها السامية.تنمية المواهب الفنية للطالد واالرتفا  بمستواها بما يتفق  -1

 دقامة الحفالت والمعارض التي تبر  النشا  الفني للطالد. -2

 

 تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بما يأتي:

 تنظيم أوجه نشا  حركة الكشف واإلرشاد علي األسس السليمة وفقا لمبادئها. -1

يساااهم فااي تنميااة  تنفياذ برنااامج خدمااة البيئااة التااي يقرهااا مجلاس الكليااة واألقسااام بمااا -2

المجتماا  والعماال علااي دشااراك الطااالد فااي تنفيااذها والمساااهمة فااي مشااروعات الخدمااة 

 العامة القومية التي تتطلبها احتياجات الو ن.

 

 تختص لجنة النشاط االجتماعي والرحالت بما يأتي :

العماال علااي تنميااة الااروابط االجتماعيااة بااين الطااالد وبااين أعضاااء هيئااة التاادريس  -1

املين. دشاااعة روح التعااون واإلخاااء بياانهم وباث الااروح الجامعيااة فايهم وذلااك بكاال والعا

 الوسائل المناسبة.

تنظيم الرحالت والمعسكرات االجتماعية والثقافية والترويحياة التاي تسااعد الطاالد  -2

 علي التعرف علي معالم الو ن.

ء هيئااة التاادريس تشااكيل كاال لجنااة ماان اللجااان السااابقة ساانويا بريااادة رائااد ماان أعضااا - 

يصدر بتعيينه قرار من عميد الكلية أو المعهاد وعضاوية  االبين عان كال فرقاة دراساية 

ينتخبهاا ساانويا  ااالد الفرقااة الدراسااية  بطارق االقتاارا  وينتخااب الطااالد أعضاااء كاال 

 لجنة أمين و أمين مساعد لها من بين اعضائه.
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 يختص مجلس اتحاد طالب الكلية بما ياتى :

 ضوء البرامج المقدمة من اللجان. يسة  اتحاد  الد الكلية فرسم سيا -1

 اعتماد برامج عمل لجان مجلس االتحاد المختلفة ومتابعة تنفيذها.-2

 عتمادات المالية على اللجان ووض  الموا نة السنوية  للمجلس ولجانه.إلتو ي  ا -3

 اعتماد الحسابات الختامية لالتحاد. -4

 مجلس اتحاد الكلية المختلفة.تنسيق العمل بين لجان -5

 العمل على توثيق العالقات م  االتحادات الطالبية األخر  بكليات ومعاهد الجامعة.-2

 مين مساعد لمجلس االتحاد من بين أعضائه من الطالد.أ مين وأانتحاد -5

 

يشكل مجلس اتحاد طالب الكلية سنويا بريادة عميد الكلية أو من بينه فى ذلك  مكن أعضكاء 

 ئة التدريس وعضوية:هي

 رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس. -1

 رئيس الجها  الفنى لرعاية الشباد بالكلية. -2

أمناااء وأمناااء مساااعدين للجااان مجلااس االتحاااد ماان الطااالد وينتخااب الطااالد اعضاااء  -3

  الفناى المجالس أمينا وأمينا مسااعدا لاه مان باين اعضاائه مان الطاالد ويكاون رئايس الجهاا

 لرعاية الشباد بالكلية أمينا لصندوق المجلس.

يصدر رئيس المجلس االعلى للجامعات ،القرارات الال مة لتنفياذ األنشاطة الرياضاية  -

والفنية األدبية واألنشطة الجوالة والخدمة العامة التى تتناافس  فيهاا منتخباات الجامعاات 

و تشااترك فيهااا المنتجااات القوميااة تتنااافس ا يالمصاارية رسااميا بينهااا. وكااذلك  تلااك التاا

يتاب  أمين المجلاس االعلاى  الموحدة للجامعات المصرية م  الهيئات والدول األخر   و

 .للجامعات سالمة تنفيذ تلك القرارات

 

  او عقائاااد يتشاااكيالت علاااى أسااااس فئاااو  او سياسااا يجاااو  دقاماااة تنظيماااات او ال -

 .هاتوحدا وأبالجامعات 

بإسمها علاى أسااس فئاو   لجانها او شا  لمجالس االتحادات او  نأتنظيم  يجو  كما ال

 .عقائد  سياسي أو او

حسااب بنائااب رئاايس الجامعااة المخااتص  ويجااب الحصااول علااى موافقااة عميااد الكليااة او

المعارض وعلاى دعاوة  الماؤتمرات او المحاضارات او األحوال علاى دقاماة النادوات او

ه الحالااة األخياارة توجااه الاادعوة الااى المعهااد وفااى هااذ المتحاادثين ماان خااارج الكليااة او

 المتحدثين من عميد الكلية 

لجانهاا دذا كاان  ويبطل كل قرار بصدر عن أ  مجلس من مجاالس اتحاادات الطاالد أو

 اللوائح ويوقف كل أثر له . مخالفا للقوانين او

عمداء الكليات أو وكالئهم بحسب األحوال ديقااف  نوابهم او ويحق لرؤساء الجامعات او

لجانهااا يكااون مخالفااا  عاان أ  مجلااس ماان مجاالس اتحااادات الطااالد أو قارار يصاادر أ 

 للتقاليد الجامعية.
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حاادات الكلياات مان نصايبه مان رساوم االتحااد ومان توتتكون ديرادات كل اتحاد مان ا -

الدولة ومن الهبات التى يقبلها مجلسه بموافقاة  مجلاس  اإلعانات التى تمنحها الجامعة أو

 تص  بقا للمادة السابعة من قانون تنظيم الجامعات .الجامعة المخ

يجو  التصرف فى أموال االتحاد دال فى أغراضه وبناء على شيكات توق  من رائد  وال

 مجلس االتحاد المختص ." توقي  أول " ومن مدير الحسابات " توقي  ثانى ".

افر فياه الشارو  يشتر   فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس االتحادات أن تتاو -

 اآلتية:ـ 

 أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.  -1

 أن يكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة. -2

 .  سببغير باق لإلعادة فيها أل هأن يكون  البا نظاميا مستجدا فى فرقت-3

 أن يكون مسددا رسوم االتحاد. -4

جااال عماال اللجنااة التااى يرشااح نفسااه أن يكاون ماان ذو  النشااا  الملحااوظ فااى م -5

 فيها.

تقاارر دسااقا  أو وقااف  يكااون قااد ساابق الحكاام عليااة بعقوبااة مقياادة للحريااة أو أال -2

 عضويته بأحد االتحادات الطالبية أولجانها.

 

يااتم انتخاااد مجااالس اتحااادات ولجانهااا فااى موعااد غايتااه شااهر نااوفمبر ماان كاال عااام  -

عيااد التفصاايلية لالنتخابااات للمسااتويات ويصاادر قاارار رئاايس كاال جامعااة بتحديااد الموا

المختلفااة وال يحااق أل   الااب اإلدالء بصااوته اال دذا كااان مقياادا بجااداول الناااخبين ماان 

 الطالد ويحمل دثبات شخصيه وما يفيد سداده رسوم االتحاد.

 

% علااى 50يشااترك  لصااحة االنتخابااات فااى لجااان اتحااادات  ااالد الكليااات حضااور  -

 .لهم حق انتخاباتاألقل من الطالد الذين 

 

فإذا لم يكتمل تؤجل االنتخابات لموعد آخر فى مد  ثالثاة أياام علاى األكثار وفاى هاذه  -

% علاى األقال مان النااخبين فاإذا لام يكتمال 20الحالة بشر  لصحة االنتخابات حضاور 

 العدد هذه المرة يستبعد تمثيل كل  لبة الفرقة التى لم يكتمل عدد ناخبيها.

 

ين مجلاس اتحااد  االد الكلياة للسابب الساابق يعاين عميادا الكلياة مجلساا دذا تعذر تكو -

إلدارة شئون االتحاد يضم عناصر من الطالد المتفوقين فى الدراسة وفى نشا  االتحاد 

 ممن تتوافر فيهم شرو  الترشيح.

 

ويكون لرائد هذا المجلس وألمينة ساائر حقاوق العضاوية فاى مجلاس تنسايق األنشاطة  -

 بالجامعة.
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ول األعماال والادعوة الاى االنعقااد ايختص رائد مجالس االتحاد أو لجنته بتحضير جاد -

وددارة الجلسة ومتابعة تنفيذ القارارات ويقاوم بتبليا  القارارات دلاى وكيال الكلياة لشائون 

نائاب رئايس الجامعاة لشائون التعلايم والطاالد يحساب  التعليم والطالد وعميد الكلية أو

 ها .األحوال وذلك فور صدور

 

م  عدم اإلخالل بالعقوبات الجنائية والعقوباات التأديبياة  يجاو  أن توقا  علاى عضاو  -

االتحاد التى تثبإ علية  مخالفة القواعد المنظمة لالتحادات الطالبية أو التقالياد المرعياة 

أو اإلخالل بسمعة االتحاد او اإلضرار بمصالحه أو فقدان شارو  الخلاق القاويم وحسان 

   العقوبات التالية وذلك بعد التحقيق وسما   أقواله.السمعة دحد

 

 وقف العضو عن ممارسة أنشطة االتحادات لمدة أقصاها شهرين  -1

 .لجانه دسقا  العضوية من مجلس االتحاد أو -2

 دسقا  العضوية من االتحاد لمدة سنه. -3

 

 يحسب االحوال.من عميد الكلية أو رئيس الجامعة  ويكون توقي  العقوبة األولى بقرار

 ويكون توقي  العقوبتين الثانية والثالثة بقرار من مجلس تأديب الطالد .

 

 األنشطة والهوايـــــــات:

تعماال رعايااة الشااباد جاهاادة علااى تحقيااق أكباار قاادر ممكاان ماان التااوا ن  اإلنفعااالى 

والسالوكى للطالاب الجااامعى للوصاول دلاى خلااق ماوا ن صاالح يسااتطي  أن يتكياف ماا  

الخارجي ألنة استطا  أوال وقبل كل شئ أن يحقق ذاته بشعوره بمد  وفاعلياة المجتم  

 ودمكانية تأثيره باآلخرين وتأثيره منهم .

ومن هذا المنطلق فان رعاية الشباد بالكلية تتيح لك ممارسة الهواية التى ترغبها ضمن 

  مالئك الطالد لشغل وقإ فراغك فى مجاالت بناء هادفة وتشمل الهوايات.

  

 أنشطة رياضـة:  -0

 الساباحة -تانس الطاولاة -التانس -الياد –الطاائرة  –السلة  –جماعية  أو فردية مثل القدم 

..الخ ويتم اختبار الفريق الذ  يمثال 0كاراتية   -جودو-العاد قو  -مصارعة -المالكمة

 .الرسمية اإلعالن بصفة دورية عن مواعد المباريات  والبطوالت سواء الودية او

 

 لة والخدمة العامة:الجوا  -1

ويااتم  فااى بدايااة العااام الجااامعى يشااكيل واختيااار عشاايرة الجوالااة وفريااق الخدمااة العامااة 

بالكلية ومن المقرر التركيز على مشروعات خدمة البيئة بدءاً بمبانى الكلياة ثام الجامعاة 

 البيئة المحيطة ويتم اإلعالن عن مواعد المعسكرات قبل تنفيذها  بوقاإ كااف إلتاحاة او

 الفرصة ألكبر عدد من السواعد لالنضمام والمشاركة فيها 
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 النشاط الثقافي: -3

مساابقات فاى  -ة والشاعرباتكاوين فارق ومجموعاات للخطا -مجلاة مطبوعاة مثل دصدار

 ليف القصة القصيرة وعقد ندوات عن موضوعات تمس المشاكل االجتماعية. أت

حكام أشرح وتفسير القران الكريم وومن موضوعاته :  يهذا باإلضافة دلى الجانب الدين

 مقاالت دينية . –القران الكريم  ظالتالوة حف

 

 :يالنشاط الفنـ -0

وتنظيم  يوغناء جماع يوغرب يويشمل تكوين  فريق للتمثيل والموسيقى  بنوعيها شرق

نتاج الطاالد وفرياق أقامة المعارض من داالحتفال  باألعياد والموسم الدينية والقومية و

 ... دلخ.التشكيلية  الفنون

 

 والرحالت: يالنشاط االجتماع -1
ويشمل تنفيذ رحالت  ويلة وقصيرة للتعرف على البيئاة ودجاراء مساابقات عان أحسان 

 والطالب والطالبة المثالية وتنظيم حمالت التبر  بالدم.  يبحث اجتماع

 

 :يالنشاط االســـــر -3

عضاء هيئاة أقل بريادة  احد السادة وتتكون  كل سره من خمسون  الب و البه على األ

سرة بإساتيفاء  لاب يرغب فى االنضمام لأل  ن يقوم الطالب الذأالتدريس  بالكلية على 

مااام المخااتص بهااا ،ويرفااق بااه أالعضااوية يااو   مجانااا برعايااة الشااباد  ويوقاا  عليهااا 

حاادده صاورة البطاقااة الجامعياة وتقااوم األسار بأنشااطتها المختلفاة  بقااا بالبرناامج الااذ  ت

 دجراءات التسجيل بالجامعة.

فإذا كانإ لديك الرغبة في ممارسة أ  نشا  من األنشطة السابقة علياك بتساجيل اسامك 

برعايااة الشااباد بالكليااة موضااحا الفرقااة الدراسااية والنشااا  الااذ  ترغااب فااي ممارسااته 

 و العطلة الصيقية.أ وعنوانك أثناء الدراسة

تنفيذ  األنشطة حتى تتاح  الفرصة ألكثر عدد  ة دورية عن  مواعيدفوسيتم اإلعالن بص

 .واالستفادة من الخدمات الموضحة  ممكن من المشاركة

 ويجب عند تكوين األسر مراعاة األتي:

أن يتقدم كل  الب لالنضامام لألسارة التاي يرغاب األشاتراك فيهاا وأن يقادم صاورة  . أ

ة توضاا  علااي البطاقااة الجامعيااة )الكارنيااة( صااورة البطاقااة الشخصااية صااورة شخصااي

 االستمارة .

يجب أن تضم األسارة  لباة و الباات مان معظام المراكاز والمحافظاات وال تقتصار  . د

 األسرة علي مركز أو محافظة بعينها .

أن يكااون الهيكاال شااامل  لبااة و البااات ماان مساالمين واألقبااا  ماان مختلااف  الفاارق  -ج

 الدراسية.

 تقتصر األسر علي الطالد المسجلين بها .  -د

 أن تتقدم األسرة بخطة كاملة عن أنشطتها.يجب  -ه



 سوهاججامعة  – كلية العلوم - دليل الطالب

 

 

41 

 يبدأ تكوين األسر م  بداية الدراسة وينتهي بعد ستون يوما منها. -و

 ال يجو  ريادة السيد عضو هيئة التدريس ألكثر من أسرة.  - 

 يجو  ريادة عضو هيئة تدريس أسرة خارج كليته األساسية.  -ح

ة أنشاطة األسارة وددارتهاا وأن يرافاق رائد األسارة مسائول مسائولية كاملاة عان كافا - 

 األسرة في كافة األنشطة: 

تقااديم المساااعدات الماديااة والعينيااة للطااالد الغياار قااادرين بمعرفااة صااندوق التكافاال  -ظ

 االجتماعي.

 صندوق التكافل االجتماعي

 تهدف صناديق التكافل االجتماعي للطالب إلي: 

تااأمين أو رعايااة اجتماعيااة أو تحقيااق الضاامان االجتماااعي بصااوره المختلفااة ماان   -

 قروض.

 المساهمة في تنفيذ الخدمات الطالبية.  -

العمل علي حل المشاكل التي تواجه الطالد وتحول بينهم وبين االستمرار الهاادف   -

 في دراستهم بسبب عجز دخولهم المالية.

يشااكل مجلااس ددارة صااندوق التكافاال االجتمااااعي للجامعااة برئاسااة نائااب رئااايس   -

 ئون التعليم والطالد وعضوية كل من :الجامعة لش

 .اثنين من عمداء الكليات يختارهما مجلس الجامعة سنويا 

 .رئيس الجها  الفني لرعاية الشباد بالجامعة ويكون أمينا للصندوق 

 .الطالب أمين مجلس تنسيق األنشطة الطالبية بالجامعة 

 

 ويختص مجلس إدارة الصندوق باالتي:

 .الصندوق  بالجامعة العمل على تحقيق أهداف -
تو ياا  اإلعانااات ماان المااوارد التااى تتااوافر للجامعااة ألغااراض التكافاال االجتماااعي  -

 للطالد على كليات الجامعة. 

تنفيااذ الخاادمات االجتماعيااة لطااالد الجامعااة التااى يقاارر مجلااس اإلدارة أن تااتم علااى  -

 مستو  مركز  بالجامعة.           

 .هصايا التى توجه اليقبول اإلعانات والهبات والو -

 وض  موا نة الصندوق السنوية واعتماد حساباته السنوية الختامية. -

 

 وتتكون موارد الصندوق من :

 .اإلعانات التى تختصص لهذا الصندوق -

 التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس أدارته. -

الجامعاة   حصيلة اإليرادات مان تاأجير واساتخدام المقاصاف والناواد  وساائر مرافاق  -

 ووحداتها.

   .صافى ديرادات  الحفالت  والمهرجانات والمعارض التى تقام لصالح الصندوق -
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 .سائر الموارد التى تأتى من مصادر أخر   ألغراض هذا الصندوق -

ويشكل مجلس أداره الصاندوق االجتمااعي للكلياة برئاساة وكيال الكلياة لشائون التعلايم  -

 والطالد  وعضوية:

 ن أعضاء هيئة التدريس ويرشحهما مجلس الكلية سنويا.اثنين م -

 .رئيس الجها  الفنى لرعاية الشباد بالكلية  ويكون أمينا للصندوق -

 .الطالب أمين مجلس اتحاد  الطالد  بالكلية -

يخاااتص هاااذا المجلاااس بتحقياااق التكافااال االجتمااااعى لطاااالد الكلياااة  ويضااا  موا ناااة  -

 .الختامية  الصندوق لسنوية  واعتماد حساباته

 

 وتتكون موارد الصندوق من:

 اإلعانات التي تخصص  لهذا الصندوق   -

 الهبات الى يقبلها  مجلس ددارته -

 % من حصيلة  الرسم المخصص التحاد  الد الكلية 20 -

 رسم صندوق  مساعدة الطالد التى يؤديها   الد الكلية  -

 الصندوق   سائر الموارد التى تأتى  من مصادر أخر   لهذا  -

وتضااا   مجاااالس  ددارات صاااناديق  التكافااال االجتمااااعى  ضاااوابط اإلنفااااق  لتحقياااق   

 دغراضها  في   

حدود سياستها العامة ويكون الصرف بشيكات توقا  مان رئايس مجلاس ددارة الصاندوق   

 لحسابات )توقي  ثاني(. ا)توقي  أول( ومدير 
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 شئون الطالبإدارة 

 أهم اختصاصاتها :

رة شئون الطاالد بالكلياة بإساتالم ملفاات أوراق الطاالد المساتجدين وفحاص تقوم ددا .1

 مستندات ملف كل  الب.

 استقبال الطالد الجدد ودجراء الكشف الطبي لهم. .2

 (.11القيام بأعمال تأجيل التجنيد الطالد الذين يبلغون سن ) .3

 دعطاء أذن صرف بسداد الرسوم الجامعية لخزينة الكلية. .4

% 10لتعليم والطالد بعمل مكافأة تفوق للطالد الحاصلون علاي )تقوم ددارة شئون ا .5

 ( فأكثر والحاصلون علي تقدير عام )امتيا ـ جيد جدا( في الفرق األعلى .

 أعمال التحويالت  نقل القيد من الكلية  ودليها . .2

 عمل جداول األمتحانات النظرية .  .5

 لنظرية للطالد.تنظيم وتنسيق مقر اللجان التي ستعقد بها األمتحانات ا  .1

 القيام بأعمال األمتحانات النظرية للطالد .  .1

 عمل اإلحصائيات المطلوبة من الجهات المختلفة .  .10

 المشاركة في أعمال الرحالت العلمية . .11

 اعتماد استمارات األبحاث الخاصة بالطالد . .12

 اعتماد استمارات التصميم الخاصة بأعضاء هيئة التدريس . .13

 لتي تواجه الطالد والتي تحول بينهما.العمل علي حل المشاكل ا .14

 تو ي  الطالد الجدد علي الشعب المختلفة . .15

 تسجيل أسماء وبيانات  الد الكلية بسجالت القيد كل فرقة علي حده.  .12

 تسجيل أسماء والبيانات الطالد الذكور بسجالت التجنيد كل فرقة علي حده. .15
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 المكتبات

 المكتبة الرئيسية

تر مرب  و م 200شاملة كل االقسام وتقدر مساحتها بحوالى رئيسية لكلية مكتبة يتواجد با

 :تتم  بامكانيات متميزة حيث

وهما قاعتى  متر مرب  10تبل  المساحة المخصصة لطالد الدراسات العليا حوالى  (0

 .الدوريات العلمية والرسائل العلمية

 بالمكتبة. لى متصل بالشبكة لكل موظفآحاسب  يتوافر (1

لة تصوير وماسح آجها  حاسب الى و  15مقعد و  210وافر بالمكتبة عدد يت (3

كتاد  35ومتوسط عدد الكتب فى كل رف حوالى  ،دوالد مغلق 135الكترونى واحد و 

 تقريبا. 

 تحرص الكلية على الصيانة الدورية لالجهزة واالثاث واالضاءة بالمكتبة.  (0

 لمكتبة الرقمية وبنك المعرفة.توفر المكتبة الدوريات االلكترونية من خالل ا (1

 تتوافر بالمكتبة متطلبات االمن والسالمة ويتم المراجعة عليها بصفة دورية. (3

 كتاد ومرج  فى التخصصات المختلفة. 13078تتواجد بالمكتبة عدد  (3

 التصويرو تتيح المكتبة خدمة البحث من خالل المكتبة الرقمية و امكانيةاالستعارة  (2

 . بقا لحقوق الملكية الفكريةفى حدود المسموح به  

 الفيزياء مكتبة قسم

كتاد فى مجاالت الفيزياء  500تق  بالدور الثالث بالمبنى القديم و تحتو  على اكثر من 

 المتنوعة باللغتين االنجليزية و العربية.

 النبات و الميكروبيولوجى.علم مكتبة قسم 

كتاد فى مجاالت النيات و  200من  تق  بالدور الراب  بالمبنى الجديد و تحتو  على اكثر

 الميكروبيولوجى المتنوعة باللغتين االنجليزية و العربية.
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 االتصال بالكلية

 سكرتارية داخلى 

 2442 2444 عميد الكلية

 2422 2421 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالد

 2422 2421 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 2422 2425 ئون خدمة المجتم  وتنمية البيئةوكيل الكلية لش

 2440 2151 رئيس قسم الرياضيات

 2213 2211 رئيس قسم الفيزياء

 2414 2415 رئيس قسم الكيمياء

 2131 2401 و الميكربيولوجى رئيس قسم علم النبات

 2412 2413 رئيس قسم علم الحيوان

 2411 2411 رئيس قسم الجيولوجيا

 -- 2212 دددارة شئون الطال

 -- 2211 ددارة المكتبة

 -- 2511 وحدة ددارة الجودة

 

 

 موق  الكلية على شبكة االنترنإ:

univ.edu.eg/facsci/-http://www.sohag 

 العنوان البريد :

 سوهاج 12534 - ناصر مدينة – سوهاج جامعة – العلوم كلية

 

 

http://www.sohag-univ.edu.eg/facsci/
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 انكهُت سؤَت

 انعهًٍ انبحج و انتعهُى يدبالث فٍ سائذة سىهبج بدبيعت انعهىو كهُت تكىٌ أٌ" 

 "انذونً و اإلقهًًُ و انًحهً انًدتًع خذيت و

 انكهُت سسبنت

 األسبسُت انعهىو فً يتًُز خشَح بإعذاد سىهبج بدبيعت انعهىو كهُت تهتزو " 

 يدبالث فٍ نهًسبهًت عبنُت كفبءة روي ببحثٍُ و انعًم سىق َُبسب انتطبُقُت،

 و نهدىدة  انقىيُت انًعبَُش و اندبيعت سسبنت ضىء فٍ انتًُُت و انعهًً انبحج

 "انًدتًع قُى و اإلعتًبد

 األهذاف انفشعُت انهذف انعبو

تعزَز انقذسة انًإسسُت 

 وتطىَش انُظبو اإلداسٌ

 انتأهُم انذوسٌ نهكىادس اإلداسَت  ببنكهُت

 سفع انهُكم االدسي نهكهُت انً اداساث عبيت 

 االستغالل األيثم نهًىاسد انًتبحت ببنكهُت

 تطىَش وتحسٍُ َظبو انشضب انىظُفٍ نهعبيهٍُ

انتطىَش انًستًش نهفبعهُت 

 انتعهًُُت

 تطىَش يصبدس وفشص انتعهى

تحذَج انبشايح وانًقشساث انذساسُت بًب َتُبسب يع 

 يتطهببث سىق انعًم

تحذَج وتطىَش يُظىيت 

 انبحج انعهًٍ ببنكهُت

 دعى انًىاسد انًبنُت وانبششَت نتُفُز انخطط انبحثُت

تحذَج بشايح ويقشساث انذساسبث انعهُب  بًب 

 َتُبسب يع يتطهببث سىق انعًم 

سفع قذساث أعضبء هُئت انتذسَس ويعبوَُهى فٍ 

 انقُبو ببألَشطت انبحثُت

تحذَج وتفعُم دوس انكهُت فٍ 

 خذيت انًدتًع

تىخُه  األبحبث انعهًُت  نتسبهى  فٍ خذيت انًدتًع 

 وتًُُت انبُئت انًحُطت

 تًُُت انًىاسد انزاتُت نهكهُت

 تحذَج خطت انًشبسكت انًدتًعُت نهكهُت

 انغبَبث واألهذاف اإلستشاتُدُت


