
                             

 جامعة سوهاج 

 
 

 

 كلية العلوم              

 

 دليل الطالب 
 

 اعداد 
 وحدة االرشاد األكادميي واخلدمات الطالبية 

 

 

 

 تحت رعاية 

 األستاذ الدكتور / حازم محمود املشنب

 عميد كلية العلوم 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الئحة الساعات املعتمدة  

 واالرشاد األكادميي 
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 ما هو نظام الساعات املعتمدة؟

في   يرغب  لبرنامج  االختيار  حرية  من  للطالب  كبيرة  مساحة  بإعطاء  يتميز  نظام 

دراسته، بل وفى داخل البرنامج توجد فرصة كبيرة لالختيار من بين مجموعة من  

يستكمل   أن  للطالب  تسمح  التي  وبالشروط  املالئم  املقررات  الوقت  في  الدراسة 

 عندما يكون لديه الرغبة واالستعداد والقدرة دون التقيد لحد ما بزمن معين.
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 أقسام الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمنحها الكلية التيالدرجات العلمية 

 :تمنح جامعة سوهاج بناء على مجلس كلية العلوم الدرجات العلمية اآلتية

العلوم في أحد التخصصات املنفردة أو الرئيس ي والفرعي أو  درجة بكالوريوس   ❖

 .املزدوج

 .دبلوم الدراسات العليا ❖

 .درجة املاجستير في العلوم ❖

 .درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ❖

 درجة الدكتوراه في العلوم. ❖
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 بالكلية  ل ط القبو و شر 

على   للحصول  بالكلية  للقبول  يشترط 

العلوم أو شعبة  الثانوية العامة شعبة  

أو الشعبة العلمية في حال    الرياضيات،

يعادد ما  أو  ويكون    ل مجهما،  ذلك 

عن طريق مكتب التنسيق طبق  القبول  

ويلتحق   عام.  كل  الكلية  الحتياجات 

في   العامة  الشعب  بإحدى  الطالب 

 الفرقة األولى وهي 

 

 الدراس ي بالكلية   مالنظا

 

 

 

 

 

 

نظام   سوهاج  جامعة  العلوم  بكلية  البكالوريوس  مرحلة  خالل  الدراسة  تتبع 

العلوم   بناءا على توصية مجلس كلية  الساعات املعتمدة، وتمنح جامعة سوهاج 
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العلوم   في  البكالوريوس  في أحد  Bachelor’s Degree of Science [B.Sc.])درجة   )

 التخصصات اآلتية: 

يه كل الساعات العلمية لتخصص  : تخصص فSingle Major  ردمنف  صتخص ❖

 علمي واحد.

فيه    :Major/Minorوفرعي  رئيس ي  صتخص ❖ من  ٧٥  حواليتخصص   %

للتخصص   العلمية  العلمية  ۲٥وحوالي  ،  الرئيس يالساعات  الساعات  من   %

 للتخصص الفرعي. 

فيه  Combined Major  زدوجم  صتخص ❖ تخصص  الساعات  ٥٠:  من   %

 العلمية لتخصص آخر.العلمية لتخصص و % من الساعات 

 

 مستوياتها و مدة الدراسة 

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في كلية العلوم أربع أعوام دراسية جامعية  

للتخرج   املطلوبة  املعتمدة  الساعات  عدد  الطالب  استكمل  متى  ساعة(    ١۳٦)أو 

 ، وتقسم هذه املدة الى أربعة مستويات دراسية. بنجاح
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 متطلبات التخرج 
 

 م العلو  فيالساعات املعتمدة كمتطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس   عتوزي
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 األكاديمي   داإلرشا

خطة   األكاديمي والخدمات الطالبية بالكلية  داإلرشاتضع وحدة   

باالستعانة   واجراءاتها  بالكلية  "زاد"  التسجيل  ببرنامج 

  ين ب  نم  أكاديمي  دمرش  املستخدم بالجامعة وتخصيص

مجموعة من الطالب مسؤول    للك  دريسالت  هيئة  اء أعض

بين   من  ويكون  الكلية  من  تخرجهم  حتى  أكاديميا  عنهم 

 مهامه: 

 .انشاء سجل أكاديمي لكل طالب ❖

 . توجيه الطالب دراسيا ❖

مساعدة الطالب على اختيار املقررات الدراسية وعدد الساعات التي يسجل   ❖

 .بها

الساعات الدراسية التي يسجلون بها وفقا مساعدة الطالب على تحديد عدد   ❖

 .لقدراتهم

 . اعتماد بطاقات التسجيل أو اإلضافة/الحذف أو االنسحاب ❖

 .مراعاة تسجيل املقررات التي لها متطلب سابق ❖

  همخالل دراستلحل أي مشكالت تعتريهم  تقديم االستشارة والنصح للطالب   ❖

 . االكاديمية

 . عتماداطالع الطالب على متطلبات الجودة واال  ❖

 

   العبء الدراس ي للطالب

ساعة معتمدة    ١٨الى    ١٦يسمح لكل طالب بالتسجيل لعدد ساعات تتراوح ما بين  

 لكل فصل دراس ي  
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)معدل   ❖ ممتاز  تقدير  على  الحاصل  املتفوق  الطالب 

  ≤ يسجل  ٣,٦٦٧تراكمي  أن  يمكن  األول  املستوى  بعد   )٢٠ 

مرات طوال فترة   ٤ساعة معتمدة في الفصل الدراس ي الواحد بحد أقص ى 

 الدراسة.  

ساعة معتمدة    ٢٢جوز ملجلس الكلية زيادة الحد األقص ى للعبء الدراس ي إلى  ي ❖

للطالب   إتمام متطلبات    ١٠٠اجتاز    الذي ملرة واحدة  ساعة معتمدة بغرض 

 . التخرج الالزمة له

% من الحد األقص ى  ٦٠)   ٢,٠٠ال يسمح للطالب الدى ال يحقق معدل تراكمي   ❖

ساعة معتمدة    ١٢ملجموع درجة املقررات التي درسها( بالتسجيل في أكثر من  

 في الفصل الدراس ي الواحد ويراقب أكاديميا حتى يتجاوز هذا املعدل. 

بعض   ❖ من  مناظرة  كلية  من  املحول  الطالب  يعفى  أن  الكلية  ملجلس  يجوز 

 . ثبت أنه قد درس ونجح في مقررات تعادلها في الكلية املحول منها إذااملقررات 

ك ❖ من  كلية  في  مناظرة  مقررات  دراسة  للطالب  األخرى  يجوز  العلوم  ليات 

بجمهورية مصر العربية أو الخارج لظروف يقبلها مجلس الكلية بعد أخذ رأى  

 . القسم املختص

 

 النسحابو ضافة وال  فالحذ

أو    رار ــمق  يف ــيضأو    فذ ـــيحأن    يمىداـــألكا  دـــملرشا  نـــم  ية ـــبتوص  بـــللطال  ز و ـــيج  ❖

  لــلفصا  نــم  انىــلثا  ع بو ــألسا)  ةــسرالد ا  نــم  عــبالر ا  عبو ــألسا  ةــنهاي  ىــحت  رــكثأ

  عن  دـيزي ال  اـبمو  هـعلي صو ـملنصا ىـسرا لدا ءبـبالع يخل ال  بما  لك( وذلصيفىا

 .(لصيفىا  لفصلا  فى  ت ساعا  ٣)   حدالو ا  س ىرالدا  لفصل ا  فى  ة معتمد  تساعا   ٦

 الستثناءات 
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  نـم  امنـلثا  عبو ـألسا  ةـ نهاي  ىـحت  ر ر ـمقأى    ةـسدرا  من لطالبا  ينسحبأن    ز يجو   ❖

و   ىــسرالدا  لــللفص  جيلـلتس ا  ءدـب   بــلطالا  جلــس  ىــف  ر ر ــملقا  اذــه  جل ــيس ، 

  نسبة   وز تجا  قد  لطالبا  ن يكو   ال أن    طبشر "  حبــمنس "  ديرــبتق  يمىداــألكا

 .بحا ـالنس ا لـقب رةملقر ا بلغياا

  ءد ـب نـم  امنـلثا عبو ـألسا ة ـنهاي دـبع ية ار اإلضطر  ب إلنسحاا ت اال ـح ضر ـتع  ❖

  ر ـللنظ  ةـبالكلي  بال ـلطوا   يمـلتعلا  ن ئو ـش  ةـلجن  ىـعل  ىــسرالدا  لــللفص  جيلـلتس ا

  ى ـسرالدا  ءب ـبالع  بالنسحاا  يخل  الأ  على  ،لكليةا  مجلس  من  هاار قر وإ  اـفيه

 . بـللطال

 

 الدراس ي  ج تعديل البرنام و تغيير أ

 ، لثانىوا  ول أل ا  ى ملستو ا  لخال  س ىرالدا  برنامجه  تعديلأو    تغيير  للطالب  ز يجو  ❖

  لكليةا  مجلس و   ب لطال وا  لتعليما  ن شئو   لجنةو   يمىدألكاا  ملرشدا   فقةامو   بعد

  يرغب   ي لذ ا  لتخصصا   برنامج   فى  ل لقبو ا  وطشر و   ة شاغر  ماكنأ  فر اتو   طبشر 

 ليه.إ لتحويلا في

  لبرنامج ا  رات مقر   تحتسب  ال و   لجديدا  لتخصص ا  رات مقر الطالب    رسيد ❖

 .لجديدا  لبرنامجا  راتمقر   ضمن  تكن  لم  ما  جلتخر ا   تمتطلبا  ضمن  منه  ل ملحو ا

  من  تكن لم ما لطالبا هاز جتاا لتيا راتملقر ا جميع لطالبا سجل من  تشطب ❖

و فرعي  / ئيس ي)ر   لجديدا  لبرنامجا  تمتطلبا    لملعد ا  في  حتسابها ا   يتم  ال (، 

  اهذ  عن  ئحاللو   طبقا   ضافية إ  مسو ر   تحصيل  لكليةا  ملجلس  ز يجو و   ،كميالتر ا

 .لتحويلا
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 الدراسية واملتابعة ظبةاملوا

  عمجمو   من %  ٢٥  هو  ل مقبو   ر عذ  ون بد   لطالبا  بلغيا   به   حملسمو ا  لحدا ❖

 .ر ملقر ا تساعا

 ار إلنذا  ؛مرتين  لطالبا  ارإلنذ  بلطال ا  ن شئو إدارة    رخطاإ  ر ملقر ا  ذستاأ  يتولى ❖

  لثانىا  ارإلنذوا  ر ملقر ا   تساعا   من%  ١٠  بغيا   نسبة  لطالبا  وز تجا  بعد  ول أل ا

 .%٢٥ بغيا نسبة هوز تجا بعد

  لكليةا  مجلسو   بلطال وا  لتعليما  ن شئو   لجنة  على  لطالبا  حالة   ضتعر  ❖

 .ربعذ غائب  هر عتباوا  جدإن و  ه ر عذ ل قبو أو  ر ملقر ا لستكما ا  من  لحرمانه

  تقبله  رعذ  ون بد  لطالبا  بغيا   ن كاو   ر ملقر ا  فى%  ٢٥  عن   بلغيا ا  نسبةإذا زادت   ❖

  للطالب  يسجل  ،لكليةا  مجلس   دهـيعتمو   بلطال وا  لتعليما  ن و ـشئ  لجنة

  لملعد ا  ب حسا  فى"  وم محر "   تقدير   نتيجة  تدخلو   ر ملقر ا   فى"  وم محر "ديرـــتق

 للطالب.  ملعاا كمىالتر ا ل ملعدوا لفصلىا

  ن شئو   لجنة  تقبله  ربعذ  لطالبا  بغيا  نكا% و ٢٥  عن  بلغيا ا  نسبةإذا زادت   ❖

"  ربعذ  غائب"   تقدير  للطالب   يسجل  لكلية ا  مجلس  يعتمدهو   بلطال وا  لتعليما

  كمىالتر ا  ل ملعدأو ا  لفصلىا  لملعدا   فى"  ر بعذ  غائب"  لتقدير ا  نتيجة   تدخل  الو 

 . للطالب ملعاا

 

 النقطاع عنها  و تأجيل الدراسة أ

 ل و ــفص  ةــبعأر   نــع  دــتزي  ال  ةدــمل  تهــسدرا  لــتأجي  بــيطلأن    بــللطال  ز و ــيج ❖

 ة.ــبالكلي تهــسدرا ةدــم لالــخ  لةــمتصأو  لةــمنفص  يةــسدرا
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ق ❖
ُ
 لـــلفصا  ن ـــم  ع ـــبالر ا  عبو ــألسا  ة ــنهاي  اهــقصأ  دــموع  يــف  لــلتأجيا  تا ــطلب  مدــت

  ذـــناف  لـــلتأجيا  ن و ـــيكو   ،يـــسرالدا
ً
 يم ـــلتعلا  ن ئو ـــش  ةـــلجنرأي    ذـــخأ  دـــبعا

 .ةــلكليا سـمجل  ةــفقامو و   بال ـلطوا

  ملجلس  ألمرا  ُيرفع  يةــسدرا  ل و ــفص  ةـبعأر   ن ــم  رـ ألكث  لــلتأجيا  ب ــطل  ةـحال  فى ❖

 . فيه أي لر ا ألخذ لجامعةا

  ب باـألس يينـسدرا لينـ فص ىـقصأ دـبح ةـبالكلي ةـسرا لدا نـع بـلطالا نقطعإذا ا ❖

  ءوــض  ىــف  ةــلكليا  ســمجلو   بال ــلطوا  يمــلتعلا  ن ئو ــ ش  ةــلجن  اــعليه  قـفا تو   ةـقهري

 ،جيلـــللتس   ى ر ـــخأ  ةـــفرص  بـــللطال  حاـــيت  ةـــملنظما  ةــلجامعيا  دــعالقو وا  ئحاو ــللا

حتس و    ،اليــ لتا  يــسرالدا  لـــلفصا  يـــف  ته ـــسدرا  بـــلطالا  تأنفـــيس و 
ُ
  ةدــم  بــت

  ن شئو لجنة    ةــفقامو   دــبع  ،بــللطال  ةــملتاحا  لــلتأجيا  صر ــف  نــم  عاــالنقطا

 . لكليةا مجلس فقةامو و   ب لطال وا لتعليما

 

 مهمةقاعدة 

افقة مجلس عند   بمو ما  ملقرر  النهائي  المتحان  العذر عن عدم دخول  قبول 

 الكلية 

تقدير ❖ للطالب  ويوضع  مكتمل  غير  املقرر  بدرجة   (I) ُيحتسب  االحتفاظ  مع 

 أعمال السنة 

يؤدي الطالب االختبار النهائي فقط في بداية الفصل الدراس ي التالي ثم يوضع   ❖

 .ت أعمال السنة واالمتحان النهائيله التقدير النهائي بناًء على مجموع درجا

الفصل   ❖ من  األول  الشهر  خالل  في  االمتحان  الطالب  دخول  عدم  حالة  في 

 (. Fالدراس ي التالي يعتبر راسب بتقدير )
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املقرر   ❖ ذلك  دراسة  إعادة  عليه  إجباري  مقرر  فأي  يرسب  الذي  الطالب 

في مقرر اختياري فعليه اعادة دراس ة ذلك  واالمتحان فيه، وفى حالة رسوبه 

 املقرر أو اختيار مقرر بديل آخر له الستكمال متطلبات التخرج  

 

 التقديرات و لرموز املقابلة للدرجات واالتقييم بالنقاط  
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 Point Average (GPA) Gradeالفصلي: املعدل 

نقاط   من  الطالب  عليه  يحصل  ما  متوسط  الواحد،    الدراس يالفصل    فيهو 

 : يليوُيحسب وُيسجل ألقرب ثالثة أرقام عشرية ويتم حسابه كما 

 

  Cumulative Grade Point Average (CGPA)التراكمى: لملعدا

  ابقةــلس ا  يةــسرا لدا  ةر ــلفتا  لالــخ  طا ــنق  نــم  بــلطالا  ه ــعلي  لــحص  ا ــم  طــمتوسهو  

 : يلى كما حسابه يتمو   عشرية  مقاأر  ثالثة بألقر  ُيسجلو  بــُيحس و   ب،اــللحس 

 

  .ألقلا على( ٢,٠٠٠) لمعد  على لطالب ا ل حصو  هو ر ملقر ا فى حللنجا نىدأل ا لحدا

 ألقلا على( ٢,٠٠٠) كمىاتر  لمعد  على لطالبا ل حصو  هو  جللتخر  نىدأل ا لحدا

 

 ف مرتبة الشر 

  فى  بالكلية  ستهدرا  ينهى  ىلذا  للطالب  فلشر ا  مرتبة  تمنح 

  ل و ـــفص  ٨  نـــع  دـــلتىالتزيوا  جللتخر   يةدإلعتياا  ة ملدا  ن غضو 

 ٣,٦٦٧ =  GPA%( ٨٥) زاـــممت  ديرـــبتق يةـــساسأ  يةـــسدرا

 الرشوط  %( ٧٥)  ٣,٠٠ عن س ىدرا فصلأى  فى كمىالتر ا هــمعدل لــيق الأ ❖
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  ىــفأو    ةـــــلكليا  ى ــف  تهــسدرا   لالــخ  ى ــسدرا  ر ر ــ مقأى    ى ـف  بـ سر   د ـق  ن و ـيك  الأ ❖

 فى  عامين عن تزيد  ال سةدرا ةدــم ىــقض دــق  ناــكاذا  اــ منه ل و ــملحا ةــلكليا

 . ى خر أ كلية

 

اقبة األكاديميةالنذار و   املر

% من الحد األقص ى ٦٠)  ٢,٠٠إذا حصل الطالب على معدل تراكمي أقل من   ❖

  .إنذارا أول من مجلس الكلية درسها( ينذرملجموع درجة املقررات التي 

عن   ❖ للطالب  التراكمي  املعدل  تدنى  تكرر  ينذر   ٢,٠٠إذا  ثان،  دراس ي  لفصل 

األدنى  الحد  بتسجيل  له  ويسمح   
ً
أكاديميا مراقب  الطالب  ويعتبر  ثاني   

ً
إنذارا

 .ساعة معتمدة ١٢للساعات وهو  

تراكمي    الذيالطالب   ❖ معدل  يحقق  متطلبات    ٢,٠٠ال  إتمامه  عند  أكثر  أو 

التخرج يجب عليه إعادة التسجيل في عدد من املقررات الدراسية بحد أقص ى  

معتمدة  س  ١٢ هذه    في اعة  في  الدرجة  كامل  على  ويحصل  الدراس ي  الفصل 

األعلى   التقدير  له  ويحسب  للتخرج،  املطلوب  املعدل  يحقق  حتى  املقررات 

 للمقررات التي نجح فيها ويضاف في سجله األكاديمي.
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اخلطط الدراسية  

 للربامج 
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: متطلبات  
ً
 الجامعة اول

 

املستوى األول   – مقررات اجبارية  

 الكود العام اسم املقرر  الكلية عدد الساعات 

 الحقوق  ۲
القضايا املجتمعية ومكافحة 

 الفساد

 م ج  ٠٠١

UR 001 

 اللياقة البدنية التربية الرياضية ۲
 م ج  ٠٠۲

UR 002 

 

املستوى الثاني   –)الفصل الدراس ي األول(   ختياريةمقررات ا  

 الكود العام اسم املقرر  الكلية الطارحة للمقرر  عدد الساعات 

 اخالقيات املهنة متعدد  ۲
 م ج ٠١0

UR 010 

 اللغة العربية  اآلداب ۲
 م ج  ٠١١

UR 011 

 فلسفة التفكير العلمي  اآلداب ۲
 م ج  ٠١۲

UR 012 

 مبادئ البحث العلمي متعدد  ۲
 م ج  ٠١٣

UR 013 

 قانون العمل والخدمة املدنية الحقوق  ۲
 م ج   ٠١٤

UR 014 

 مهارات التصال الفعال  التجارة ۲
 م ج  ٠١٥

UR 015 
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 ريادة األعمال  التجارة ۲
 م ج   ٠١٦

UR 016 

 مهارات التسويق التجارة ۲
 م ج   ٠١٧

UR 017 

 آ ثار مصر  اآلثار  ۲
 م ج  ٠١٨

UR 018 

 

املستوى الثاني  –)الفصل الدراس ي الثاني(   ختياريةمقررات ا  

 الكود العام اسم املقرر  الكلية الطارحة للمقرر  عدد الساعات 

 الجودة الشاملة  متعدد  ۲
 م ج ٠٢٠

UR 020 

 قضايا املياه والطاقة العلوم  ۲
 م ج  ٠٢١

UR 021 

 العلوم الطبيعية والحياة الحديثة  العلوم  ۲
 م ج  ٠٢٢

UR 022 

 العلوم البيولوجية والبيئة املعاصرة العلوم  ۲
 م ج ٠٢٣

UR 023 

 الزراعة النظيفة  الزراعة  ۲
 م ج  ٠٢٤

UR 024 

 الصحة النجابية  الطب ۲
م ج /   ٠٢٥

UR 025 

 هندسة الجهزة الطبية الهندسة  ۲
 م ج  ٠٢٦

UR 026 
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 هندسة العمارة الهندسة  ۲
 م ج  ٠٢٧

UR 027 

 البيانات والذكاء الصناعي قواعد  واملعلومات الحاسبات  ۲
 م ج  ٠٢٨

UR 028 

 املواطنة الرقمية واملعلومات الحاسبات  ۲
 م ج  ٠٢٩

UR 029 

 تاريخ العلوم متعدد  ۲
 م ج ٠٣٠

UR 030 

 

 الخطط الدراسية لبرامج شعبة العلوم الطبيعية 
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 بيولوجية العلوم الالخطط الدراسية لبرامج شعبة 
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 جيولوجية الخطط الدراسية لبرامج شعبة العلوم ال
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إرشادات عامة  

 إلدارة شئون الطالب 
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 بالفرقة األولى الوراق املطلوبة من الطالب املستجدين للقيد 

 صور منها  5أصل شهادة الثانوية العامة +  ❖

 صور منها  5أصل شهادة امليالد +  ❖

 بطاقة الترشيح  ❖

 صور شخصية )مع كتابة االسم واضحا على خلفية كل صورة( ٨ ❖

 للطالب صورة بطاقة الرقم القومي  ❖

 ولى االمر الرقم القومي بطاقة  ةصور  ❖

 جند للذكور  ٢نموذج  ❖

 جند للذكور  ٧او   ٦نموذج مختوم لبطاقة  ❖

املستندات            دوسيه  ❖ وصور  املستندات  اصول  بداخلة  ويوضع  بالستيك 

 ويفصل بين األصول والصور بدبوس مختلف 

)مع احتفاظ    عام  18صورة من كارت التطعيم للطالب الذين تجاوزت أعمارهم   ❖

 كارت التطعيم( بأصلالطالب 

 

 األول   ستوى املتبعة لقيد الطالب املستجدين بامل  اإللكترونيإجراءات التسجيل  

وحدة  الحصول على بيانات اسم املستخدم من خالل موقع الكلية او صفحة   ❖

اتحاد طالب كلية  االرشاد األكاديمي والخدمات الطالبية أو الصفحة الخاصة ب

للطالب ويرجى ادخال البيانات    القوميالعلوم والرقم السري عبارة عن الرقم  

 .الحساب الى الغلق ضال يتعر صحيحه حتى بصوره 

الرابط   ❖ على  "زاد"  منصة  خالل  من  الرسوم   التاليسداد 

http://193.227.46.42/ZAD_sci     
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رقم الهاتف ضمن البيانات األساسية للطالب،    بإدخال عند الدخول يوص ى   ❖

الدفع   "خدمات  تبويب  الطالب  يختار  اليمنى  القائمة  ثم    اإللكترونيومن   "

طرق   يوجد  انه  العلم  مع   " الرسوم  سداد   " الفرعية  القائمة  على  الضغط 

مختلفة للسداد سواء كان عن طرق فورى او عن طريق ايه فيزا الكترونية )  

( ويحذر في حالة القيام باختيار طريقة  ارت ميزه  او فيزا البريدالنظام ل يقبل ك 

السداد عن طريق فورى ال يقوم الطالب  بالضغط على زر "اغالق "حتى ال يتم  

غلق عملية السداد ملدة ثالثة أيام متواصلة  وعلى الطالب انتظار ظهور كود  

السداد  السداد الذي سوف يظهر على الشاشة وسوف يتم أيضا ارسال كود  

الهاتف ف  التاليالرابط  .  برسالة نصيه على  الرسوم  يشرح  لكيفية سداد  ديو 

زاد برنامج  اإللكتروني) على  التحصيل  (  YouTube  -  خدمات 

https://www.youtube.com/watch?v=pxpnOvb5Gc0 

من داخل املنصة بعد إتمام عملية السداد يقوم الطالب باختيار الشعبة التي   ❖

يرغب في االلتحاق بها وذلك من القائمة اليمنى للنظام يختار الطالب تبويب  

" وعلى الطالب التفكير  آلي"التشعيب " ثم اختيار القائمة الفرعية " تشعيب  

ثم الرغبة الثانية ثم الرغبة  جيدا قبل عملية االختيار واختيار الرغبة األولى  

اال بعد الضغط على السهم    نهائيةالثالثة وللتنبيه ال تعتير عمليه التشعيب  

 املوجود في اقص ى الجهة اليسرى ثم اختيار زر "اعتماد رغبات التشعيب " 
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 آليات التوزيع لطالب لئحة الساعات املعتمدة باملستوى األول والثاني 
 

 عامة أول: قواعد 

الكترونيا من خالل برنامج زاد كل عام باملحددات التي ستعرض    وزيع يتم الت ❖

يدويا وبنفس    وزيعالحقا، وفى حالة تعرض النظام اإلليكتروني ألي عطل يتم الت

 االلية املرفقة. 

توزع استمارة الرغبات الورقية أول أيام امتحانات نهاية العام وتسلم ملسئول   ❖

 أقص ى نهاية االمتحانات النظرية. شئون الطالب بحد 

أي طالب ال يحقق شروط التوزيع أو يتأخر عن املوعد املحدد لتسجيل رغباته   ❖

سيتم توزيعه آليا في البرامج والشعب التي ليس بها شروط أو قيود بمعرفة إدارة  

 الكلية،

بشعبة   ❖ بااللتحاق  العامة  بالثانوية  رياضة  علمي  لطالب  يسمح  البيولوجي  ال 

 .بالكلية

يتم السماح لطالب علمي علوم بااللتحاق ببرنامج الرياضيات إذا كانت هذه   ❖

 .وزيعهي رغبة الطالب األولى فقط عند تسجيل رغبات الت

املطروحة   ❖ الثالث  بالبرامج  االلتحاق  يمكنهم  رياضة  طالب علمي علوم وعلمي 

ال الجيوفيزياء،  )الجيولوجيا،  وهي  الجيولوجيا  قسم    – جيولوجيا  من 

 .الكيمياء(
 

 طالب املستوى األول  وزيعثانيا: قواعد ت 

االعتباري   ❖ املجموع  االعتبار  في  يؤخذ  البيولوجية  العلوم  بشعبة  لاللتحاق 

 للطالب )مجموع الثانوية العامة + درجة االحياء( 
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االعتباري   ❖ املجموع  االعتبار  في  يؤخذ  الطبيعية  العلوم  بشعبة  لاللتحاق 

 لثانوية العامة + مجموع درجتي مادتي الكيمياء والفيزياء( للطالب )مجموع ا

العلوم   ❖ شعبتي  طالب  لجميع  متاح  الجيولوجية  العلوم  بشعبة  االلتحاق 

 والرياضة بالثانوية العامة بدون أي شروط أو قيود. 
  

 الثاني على البرامج املختلفة بالكليةطالب املستوى   توزيع: قواعد ثالثا
 

 العلوم الطبيعية توزيع طالب شعبة  -أ

 الحد األدنى للقبول  البرنامج

 الكيمياء )منفرد( 

( العامة  Bجيد جدا  الكيمياء  في مجموع درجتي مقرر   )

(١  )CHEM 100( العامة  الكيمياء  مقرر   +٢) CHEM 

105  

 الفيزياء )منفرد( 
( في مجموع درجتي مقرر الفيزياء العامة  C+جيد مرتفع )

(١ )PHYS 100 (٢الفيزياء العامة )+ مقرر PHYS 105  

 متاح االلتحاق بالبرنامج دون أي شروط أو قيود  الرياضيات )منفرد( 
 

 توزيع طالب شعبة العلوم البيولوجية  -ب

 الحد األدنى للقبول  البرنامج

ميكروبيولوجي )رئيس ي(  

 كيمياء )فرعى(  –

1- ( جدا  مقرر  Bجيد  درجة  في   )

 BMIC 110امليكروبيولوجي عام  

( في مجموع درجتي مقرر الكيمياء  Bجيد جدا ) -2

 ( الكيمياء  CHEM 100(  ١العامة  مقرر   +

   CHEM 105( ٢العامة ) 
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  –علم النبات )رئيس ي( 

 كيمياء )فرعى( 
 متاح االلتحاق بالبرنامج دون أي شروط أو قيود 

  –  علم الحيوان )رئيس ي(

 )فرعى(  كيمياء

1- ( جدا  مقرر  Bجيد  درجتي  مجموع  في  علم  ( 

عام  علم  مقرر    +  ZOOL 100(  ١)  الحيوان 

  ZOOL 105( ٢)  الحيوان عام

2- ( الكيمياء  Bجيد جدا  في مجموع درجتي مقرر   )

+ مقرر الكيمياء العامة  CHEM 100(  ١العامة )

(٢) CHEM 105 

النبات وامليكروبيولوجي  

 )مزدوج( 

( في  Cجيد   )( عام  النبات  مقرر  (  ١مجموع درجتي 

BMIC 100عام امليكروبيولوجي  مقرر   + BMIC 

110 

 متاح االلتحاق بالبرنامج دون أي شروط أو قيود  علم الحيوان )منفرد( 
  

 توزيع طالب شعبة العلوم الجيولوجية  -ت

 الحد األدنى للقبول  البرنامج

الجيولوجيا  

الكيمياء    –)رئيس ي( 

 )فرعى(

( العامة  Bجيد جدا  الكيمياء  في مجموع درجتي مقرر   )

(١  )CHEM 100( العامة  الكيمياء  مقرر   +٢) CHEM 

105  

 الجيوفيزياء )منفرد( 

(  ١( في مجموع درجتي مقرر الفيزياء العامة )Cجيد ) -1

PHYS 100 ( ٢+ مقرر الفيزياء العامة) PHYS 105  

 MATH( في درجة مقرر الرياضيات العامة  Cجيد ) -2

101 
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الجيولوجيا  

 )منفرد( 
 متاح االلتحاق بالبرنامج دون أي شروط أو قيود 

 

 إجراءات قيد الطالب املستجدين بالفرقة األولى

 ة ي بعد تسجيل الطالب الكترونيا على برنامج زاد يتم اتباع الخطوات التال ❖

ويحتوي    أوراقهالطالب الى إدارة شئون الطالب ويتسلم الطالب ملف    يتوجه ❖

من   اقل  للطالب  الطبي  الكشف  استمارة  التحاق،  )طلب  او    ١٨على  عام 

  ءبمليعام( ويقوم الطالب   ١٨استمارة أخرى للطالب اللذين يتجاوز أعمارهم 

 النماذج املوجودة داخل امللف

 الطبي مبنى "ج" للفحص ثم يتوجه الطالب الى االدارة الطبية ب ❖

الرجوع الى إدارة شئون الطالب لتسليم امللف مع كافة االوراق املطلوبة بعد   ❖

هاء من توقيع الكشف الطبي وسداد الرسوم املقررة ولن يتم استالم اية  تاالن

  ١٨ملف دون تقديم صورة من كارت التطعيم للطالب الذين تجاوزت أعمارهم  

 ( باألصلصوره فقط مع احتفاظ الطالب )عام 

تطبيق آليات التشعب على الطالب طبقا لقرار مجلس الكلية ورغبات الطالب   ❖

 إعالنها.و دراسية ومراجعتها، ثم اعتمادها، ثم اعداد القوائم ال
 

السابق    الجامعيالعام    فياجراءات قيد الطالب الذين سبق ترشيحهم للكلية 

 الحالي ولم يستكملوا اجراءات قيدهم ويرغبون في إعادة قيدهم في العام  

للسيد   ❖ الطالب بطلب  قيده    األستاذيتقدم  بإعادة  الكلية   في الدكتور/ عميد 

الحالي على أن تقوم إدارات شئون طالب بالكلية بالتأكد من أن    الجامعيالعام  

 املاض ياسم الطالب مدرجا بكشوف مكتب التنسيق الخاص بالكلية بالعام 
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يفيد عدم ترشحه   ❖ اقرار  بكتابة  الطالب  املعاهد  أي  لي  ايقوم  او  الكليات  من 

بها وأنه متحمل املسئولية القانونية إذا اثبت عكس ذلك ودون    األخرى او قيده 

 ادني مسئولية على الجامعة 

وبطاقة   ❖ الترشيح  وبطاقة  العامة  الثانوية  شهادة  من  الطلب صورة  مع  يرفق 

   القوميالرقم 

 لطلب إعادة القيد   املقررةسداد الرسوم  ❖

 يتم عرض الطلب على مجلس الكلية ثم عرضة على مجلس الجامعة  ❖

 يتم قبول هؤالء الطالب في ضوء قرارات املجلس األعلى للجامعات  ❖

طبقا لقرار إدارة شئون    يتم قيد الطالب مستجد ويكون له فرصة واحدة فقط ❖

 الطالب املركزية. 

 

 األوراق املطلوبة من الطالب الراغبين في التحويل من الكلية 

 االصلبيان حالة من الكلية املقيد بها الطالب وصورة منه طبق  ❖

 حالة التحويل الى كليات مناظرة  فيللمقرر الدراسية  العلمياملحتوى  ❖

 طلب تحويل موجه للكلية التي يرغب الطالب في التحويل اليها ❖

 صورة طبق األصل من شهادة الثانوية العامة  ❖

 اخالء طرف )غير نهائي ويتم تفعيله في حالة إتمام عملية التحويل( ❖

 

 الخطوات املتبعة 

 الى إدارة شئون الطالب بالكلية لتحرير النماذج املطلوبالتوجه  ❖

 سداد الرسوم املقررة بخزينة الكلية  ❖

 اعتماد هذه النماذج بختم النسر  ❖
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الحالة وصورة طبق األصل من شهادة   ❖ )بيان  التالية  النماذج  الطالب  يتسلم 

 في حالة التحويل الى كليات املناظرة(  العلميالثانوية العامة واملحتوى 

النماذج التالية )صورة طبق األصل من بيان    بتسليمادارة شئون الطالب    تقوم ❖

للمراجعة   املركزية  العامة  اإلدارة  الى  الطرف(  التحويل واخالء  الحالة وطلب 

 بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب النتيجة واملتابعة ثم معرفة 

 ال يعتبر التحويل نهائيا اال بقرار من مجلس الكليتين ❖

 

 ملطلوبة من الطالب الراغبين في التحويل الى الكلية األوراق ا

 الجغرافي صورة طبق األصل من شهادة الثانوية العامة تكون من نفس النطاق   ❖

  الجغرافياثبات محل أقامه للحاصلين على الثانوية العامة من خارج النطاق   ❖

 أشهر من تاريخ طلب التحويل الى كلية  ٦ملدة ال تقل عن 

 بيان حالة من الكلية املقيد بها الطالب  ❖

 للمقرر الدراسية  العلمياملحتوى  ❖

 طلب تحويل الى الكلية  ❖
 

 الخطوات املتبعة 

 التوجه الى إدارة شئون الطالب لتسليم النماذج املطلوبة  ❖

 سداد الرسوم املقررة بخزينة الكلية  ❖

 الدراسية لى األقسام ملطابقة املقررات عرض املحتوى وبيان الحالة ع ❖

الطالب   ❖ شئون  ادارة  مع    بتسليمتقوم  املطلوبة  مطابقة    ت قراراالنماذج 

بعد    النتيجةاالقسام الى اإلدارة العامة املركزية للمراجعة واملتابعة ثم معرفة  

 أسبوع من تاريخ تقديم الطلب 



 

45 

 الكليتينال يعتبر التحويل نهائيا اال بقرار من مجلس  ❖

 

 تحويل الطالب الجدد أو الراغبين في نقل قيدهم 

بالنسبة للطالب الجدد يكون تحويل الطالب املرشحين للقبول بالجامعات أو   ❖

مكتب   طريق  عن  مناظرة  غير  أخرى  إلى  كلية  من  قيدهم  نقل  في  الراغبين 

 .التنسيق اإللكتروني وليس عن طريق الكليات أو الجامعات

بيان حالة دراسية للطالب لنقل القيد او التحويل إال إذا كان  ال يتم إعطاء   ❖

 للرسوم األساسية املستحقة عليه
ً
 .مسددا

إلى   ❖ كلية  القيد من  نقل  أو  التحويل  في  الراغبين  للطالب  الحالة  بيانات  تمنح 

أخرى، بغض النظر عن توفر شروط التحويل أو نقل القيد للطالب من عدمه  

القد الطالب  من  كان  للجامعات  وسواء  األعلى  املجلس  )قرار  الجدد  أو  امى 

 م(. ٨/١٩٨٨/ ٢٢بتاريخ  
 

 والعتذارات  املرضية باألعذار إجراءات تقدم الطالب 

نوع ديتق ❖ ويحدد  الكلية  عميد  الدكتور  األستاذ  السيد  الى  بطلب  الطالب  م 

األوقات   في  ويقدمه  االعتذار  او  عليها  الرسميةالعذر  الئحة   املنصوص  في 

 الكلية.

االمتحانات   ❖ مواعيد  نهاية  بعد  مرضية  أعذار  قبول  يجوز  من    بأي ال  حال 

 األحوال. 

يرفق مع الطلب كافة األوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر او االعتذار   ❖

يعتد   وال  منه  غير    بأياملقدم  جهات  عن  او صادره  عليها  مصدق  غير  أوراق 

 رسميه 
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لتحديد قبول    الطبيةفي حالة االعذار املرضية يتم عرض الطلب على اإلدارة   ❖

 ليةعرضه على مجلس الكو  ،اعتمادهثم  ،عدمهالعذر من 

املقابل   ❖ بسداد  الطالب  خزينة    املالي يقوم  في  املرض ى  للعذر    اإلدارةاملحدد 

 .الطبية

في حالة االعتذارات التي تمنع الطالب من استكمال الدراسة لفتره مؤقته يتم   ❖

بعد دراسة   الرفض  او  القبول  ثم  للدراسة  الكلية  الطلب على مجلس  عرض 

ح على  حالة  بكل  املحيطة  واملالبسات  على  الظروف  املوضوع  عرض  ثم  ده 

 مجلس الجامعة 

والئحته   ❖ املصرية  الجامعات  تنظيم  قانون  املجلس    التنفيذيةيطبق  وقرارات 

 األعلى للجامعات املصرية والئحة كلية العلوم

املادة   ❖ من  األخيرة  الفقرة  تنظيم    ٨٠نصت  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من 

المتحان بعذر قهري يقبله  تخلف الطالب عن دخول ا  ااآلتي “إذالجامعات على  

مجلس الكلية فال يحسب غيابه رسوبا، بشرط أال يزيد التخلف عن فرصتين  

حالة   في  ويجوز  بالكلية،  الدراسة  سنوات  خالل  متفرقتين  أو  متتاليتين 

 الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب" 

 

 

 إجراءات تجنيد الطالب 

( عاًما سواء كان مستجًدا أو مقيًدا بالكلية من  ١٨الطالب الذي يجاوز عمره )  ❖

جند( والبد   ٧جند او    ٦أعوام سابقة عليه سرعة التقدم بالبطاقة العسكرية ) 

من اعتمادها ويالحظ أن هذه البطاقة يحصل عليها الطالب من مركز الشرطة  
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( عام أو تقديم شهادة  ٢٨التابع له وذلك إلتمام إجراءات تأجيل تجنيده لسن )

 اإلعفاء النهائي أو املؤقت من الخدمة العسكرية.

( سنة أو  ٢٨للطالب املنتظم بالدراسة له حق تأجيل التجنيد حتى بلوغ سن ) ❖

 حصوله على املؤهل أيهما أقرب. 

له حتى   التأجيل( عام خالل قيده بالفرقة النهائية يمتد له  ٢٨إذا بلغ الطالب ) ❖

فى حالة عدم نجاحه يتم إيقاف قيده  املقيد فيه الطالب و  الدراس ينهاية العام  

فورا وتخطر عنه منطقة التجنيد التابع لها لحين تحديد موقفه من التجنيد  

ملنطقة   نفسه  تقديم  أو  )األصل(  مؤقت  أو  نهائي  إعفاء  شهادة  بتقديم  أما 

التجنيد التابع لها لتجنيده ثم موافاة الكلية بإثبات تجنيده من الوحدة التي  

 من السجالت العسكرية يخدم بها معتمدة  

إذا كان الطالب قد أدى الخدمة العسكرية أو معفى نهائًيا أو مؤقًتا منها يجب   ❖

 عليه التقدم بالشهادة الدالة على ذلك )األصل( وال تقبل الصورة. 

بالنسبة للطالب املعفى مؤقًتا يجب تجديد الشهادة كلما انتهى مفعولها وفي   ❖

يوق املؤقت  اإلعفاء  سبب  زوال  التجنيد  حالة  منطقة  عنه  وتخطر  قيده  ف 

 املختصة.

 يتم عرض قرارات إيقاف القيد على مجلس الكلية  ❖

بإثبات تجنيده من   ❖ يتقدم  في دخول االمتحان  املجند يرغب  الطالب  كان  إذا 

هيئة   موافقة  به  مرفقا  العسكرية  السجالت  من  معتمد  بها  املجند  الوحدة 

وي االمتحان  البعثات على دخوله  الطلب على مجلس  التدريب فرع  تم عرض 

 الكلية 

البطاقة   ❖ تقديم  السادسة عشرة من عمره بضرورة  بلغ سن  طالب  كل  يلتزم 

بسجل   بياناتها  لتسجيل  بالكلية  التجنيد  ملسئول  القومي(  )الرقم  املدنية 
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رقم   للقانون   
ً
بالكلية طبقا االلتحاق  املعدل    ١٩٦٠لسنة    ٢٦٠التجنيد عند 

 .١٩٦٥لسنة  ١١بالقانون رقم 

 ١٩٧٢لسنة   ٢٥بق قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم يط ❖

رقم   ❖ قانون  العسكرية    ١٩٨٠لسنة    ١٢٧يطبق  الخدمة  قانون  بإصدار 

 آلخر تعديل صادر في 
ً
 ٢٠١٤سبتمبر عام   ١٤والوطنية وفقا

 

 دراس ي اإلجراءات املتبعة لتلقى طلبات التظلمات من نتيجة مقرر 

 يتم فتح باب تلقى التظلمات بعد أسبوعين من اعتماد النتيجة ❖

 يوجد نوعين من التظلمات  ❖

 ونموذج اإلجابة  اإلجابةاالطالع على كراسة  -أ

 إعادة رصد درجات املقرر  -ب

في   التظلم  له  من    أكثرويتم تحرير الطلب داخل إدارة شئون الطالب ويجوز 

 مقرر 

 سداد رسوم التظلم بخزينة الكلية   ❖

وموقع وحدة االرشاد  اإلعالن عن موعد مناقشة التظلمات على موقع الكلية   ❖

 ولوحة اإلعالنات الخاصة بإدارة شئون الطالباألكاديمي 

املحدد   ❖ املوعد  في  التظلمات  السيد  مناقشة  )من  لجنة مكونة  سلفا بحضور 

لشئون التعليم والطالب ورئيس الكنترول واستاذ املقرر ومدير    الكلية وكيل  

 إدارة شئون الطالب( مع حضور الطالب 

الطالب   ❖ من    ة بنتيجاعالم  االنتهاء  بعد  تقرير    املناقشة التظلم  مع    كتابيفي 

 توقيع كافة األعضاء والطالب على ذلك التقرير  
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صالح    فييقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة التظلم للمقرر الذي تم تصويبه   ❖

 الطالب بعد أن يقوم بكتابة طلب للسيد األستاذ الدكتور عميد الكلية. 

يتم عرض تقرير التظلمات على مجلس الكلية ثم عرض قرار مجلس الكلية   ❖

 . الجامعة لشئون التعليم والطالب ئب رئيسناعلى السيد 

 

 سحب ملف الطالب من الكلية لستنفاذ عدد مرات الرسوب 

يمكن أن يسحب الطالب امللف الخاص به من الكلية نظًرا ألن الطالب قد استنفذ  

 - :عدد مرات الرسوب املتاحة له، وذلك عن طريق اآلتي

عميد   ❖ الدكتور  األستاذ  السيد  إلى  به  الخاص  الطلب  بتقديم  الطالب  يقوم 

الكلية املقيد بها الطالب؛ تمهيدا للحصول على التوقيع الخاص بعميد الكلية  

مجلس    منعلى الطلب، معتمًدا على التفويض املمنوح لعميد الكلية مسبًقا  

 .الكلية

ي  ❖ أن  به  الخاص  امللف  في سحب  الراغب  للطالب  على  البد  النهاية  في  حصل 

 .شهادة فصل مع باقي األوراق األخرى املدرجة في ملفه التعليمي

يحصل الطالب على قرار الفصل بعد قيامه بإخالء طرفه من الكلية التي كان   ❖

وإعادة   عليه  التي  املالية  املستحقات  لجميع  الطالب  سداد  وبعد  بها  مقيًدا 

 .العهدة التي كانت في ذمة الطالب

حب الطالب ملفه الستنفاذه مرات الرسوب بالكلية ال يشترط وجود في حالة س ❖

ولى أمر الطالب ويسلم ملفه باليد بعد سداد الرسوم املتبقية علية في األعوام  

 السابقة 
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إذا رسب الطالب في فرقته الدراسية مرتين متتاليتين، فمن حقه التحويل إلى   ❖

العام الذي حصل فيه على   كلية أخرى من الكليات التي أتاحها التنسيق له في

 الثانوية 

عامين   ❖ خالل  الجامعة  في  أخرى  كلية  إلى  التحويل  يكون  أن   دراسيين يجب 

كفاصل زمني بين عام فصـل الطالب مـن كليته وعام االلتحاق بالكلية الراغب  

القيد إلعادة  التقدم  لعدم  بعذر  الطالب  يتقدم  أن  يجب  كما  عام    فيها،  في 

 .و التجنيد أو السفر بالخارجالفصل، كالعذر املرض ي أ

ال يستفيد الطالب املفصول الستنفاذ مرات الرسوب من نظام إعادة القيد   ❖

 إال مرة واحدة فقط 

له االلتحاق إال بالكليات النظرية او    قال يحالطالب املفصول من كلية العلوم   ❖

املوجه سواء كان في الفرقة األولى او الفرق    االنتساب الكليات التي تدرس نظام  

 األعلى وال يحق االلتحاق بالكليات العملية 
 

 سحب ملف الطالب من الكلية بناًء على رغبة الطالب الشخصية 

بناًء على رغبته الشخصية   الكلية  يمكن أن يسحب الطالب امللف الخاص به من 

بالكلية    وقراره األخير، وذلك يحدث غالًبا حين يكون الطالب في إعادة قيده  راغًبا 

 :مرة أخرى بعد ذلك أو أن يلتحق بكلية أو جامعة أخرى، وذلك عن طريق اآلتي

استكمال   ❖ في  رغبته  "عدم  يوضح  الكلية  عميد  للسيد  بطلب  الطالب  يتقدم 

دراسته في الكلية معتمًدا على قراراته واختياره املطلق وحده دون تأثير من أحد  

  ".م عودته للجامعة مرة أخرى واخذ تعهد علية بعد

يشترط عند تقديم الطلب وقتها أن يحضر والد الطالب أو ولّي أمره إذا كان   ❖

 .الوالد غير موجود أو متوفي
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في  ❖ بالتوقيع أمام املوظف املختص  الطالب بنفسه مع الطالب  يقوم ولي أمر 

في   رغبته  لعدم  قريبه  أو  نجله  فصل  على  املوافقة  على  استكمال  الشؤون 

 .الدراسة في هذه الكلية أو الجامعة

مجلس   ❖ على  امللف  في سحب  الراغب  الطالب  من  املقدم  الطلب  عرض  يتم 

الكلية إلصدار قرار فصل الطالب ويتم تسليم قرار الفصل للطالب مع ملف  

األوراق الخاصة به حتى يستطيع االنسحاب من الجامعة والتسجيل من جديد 

 إذا رغب،  

قيام ❖ من  جميع    البد  وسداد  فيها  املقيد  الكلية  من  طرفه  بإخالء  الطالب 

املستحقات املالية التي عليه أو املتأخرة وعليه أن يعيد العهدة التي كانت في  

 .ذمته

 عليها بشروط تذكر  لليحق  ❖
ً
طالب العودة إلى الكلية على الحالة التي كان مقيدا

 ويرفع ملجلس الجامعةفي عملية طلب إعادة القيد ويتقدم بطلب لعميد الكلية  

 

 األوراق املطلوبة من الطالب الناجحين بمرحلة البكالوريوس 

 القومي صورة من بطاقة الرقم  ❖

 صورة من شهادة امليالد  ❖

 صور شخصية  ٤ ❖

 

 الخطوات املتبعة لسحب امللف

)اخالء   ❖ التالية  النماذج  الطالب  ويتسلم  بالكلية  الخريجين  ادارة  الى  التوجه 

ويقوم   الخريج(  عن  معلومات  استمارة  شهادات،  استخراج  طلب  طرف، 

 كافة البيانات املوجودة بالنماذج  باستيفاءالطالب 
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املذكورة   ❖ واإلدارات  األقسام  كافة  الى  الطالب  العتماد    بإخالءيتوجه  الطرف 

 ه منها اخالء طرف 

الطالب    إلدارةالتوجه   ❖ جميع    إلخالءشئون  سداد  على  والتأكيد  منها  طرفه 

 بالكلية  دراستهالرسوم الدراسية خالل فترة 

 الرجوع الى إدارة الخريجين لتحرير شهادات التخرج  ❖

اعتماد الشهادات من السيد عميد الكلية وختمها بتخم النسر من إدارة شئون   ❖

 الطالب 

قد استلمت    بأنه النماذج إلدارة الخريجين ويقر الطالب  يقوم الطالب بتسليم   ❖

 ثم أخيرا يتسلم امللف والشهادات  مرفقاتهكامال مع جميع   أوراقه ملف 

ال يجوز تسليم شهادات التخرج او استالم امللف اال للخريج نفسه او بصور   ❖

 للشخص املوكل له  رسميمن توكيل 

 

 بالكليةالحد األقص ى لعدد مرات الرسوب 

 :الفرقة األولى

 .رسوب عامين دراسيين ويفصل نهائيا من الكلية ويحق له االلتحاق بكلية أخرى 

  :الفرقة الثانية

  .رسوب عامين دراسيين ويحق له االمتحان عاما من الخارج مرة واحدة

  :الفرقة الثالثة والرابعة

رسوب عامين دراسيين ويحق له االمتحان عامين دراسيين من الخارج وفى جامعة  

 سوهاج ثالثة أعوام من الخارج لكلية العلوم  
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 التأديبية اإلحالة للمسألةحالت  

  ١٩٧٢لسنة    ٤٩من الالئحة التنفيذية للقانون رقم    ١٢٥،  ١٢٤نص املادة  طبقا ل

تضمنتها نص    التيعن األعمال    االمتناع  الطالب  بشأن تنظيم الجامعات يجب علي

 :كالتاليمن الالئحة املشار إليها وهي  املادة 

 .القيام باألعمال املخلة بنظام الكلية أو املنشآت الجامعية ❖

أو   ❖ الدروس  حضور  عن  االمتناع  أو  عليه  التحريض  أو  الدراسة  تعطيل 

 .واألعمال الجامعية األخرى التي تقض ي اللوائح باملواظبة عليهااملحاضرات  

والسلوك   ❖ السير  بحسن  مخل  أو  والكرامة  الشرف  مع  يتنافى  فعل  أي  عمل 

 .داخل الجامعة أو خارجها

اإلخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في أي مادة أو الشروع   ❖

 .فيه

 .تبديدها الكتب الجامعية، أوأو  ،املوادأو  ،واألجهزةإتالف للمنشآت   ❖

من   ❖ ثابت  ترخيص  بدون  فيه  االشتراك  أو  الجامعة  داخل  للتجمعات  تنظيم 

 .السلطات الجامعية املختصة

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات   ❖

 بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية املختصة· 

داخل   ❖ للنظام  االعتصام  مخالفة  في مظاهرات  االشتراك  أو  الجامعية  املباني 

 العام أو اآلداب.

 

 لقانون تنظيم الجامعات التأديبيةالعقوبات  
ً
  –  للغش في المتحانات )طبقا

 ( ١٢٥مادة  
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كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه   ❖

العميد أو من ينوب عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان في باقي  

ويحال   االمتحان  هذا  مواد  جميع  في  راسبا  الطالب  ويعتبر  مجلس    إلىاملواد 

 .التأديب

من مجلس التأديب أو مجلس  أما في األحوال األخرى فيبطل االمتحان بقرار   ❖

ويترتب   قبل    علىالكلية  للطالب  منحت  قد  كانت  إذا  العلمية  الدرجة  بطالن 

 .كشف الغش

 

 :هي١٢٦التأديبية طبقا للمادة العقوبات  

 .أو كتابة شفاهه التنبيه  ❖

 .اإلنذار ❖

 .الحرمان من بعض الخدمات الطالبية ❖

 .تجاوز شهراالحرمان من حضور دروس أحد املقررات ملدة ال  ❖

 .الفصل من الكلية ملدة ال تجاوز شهرا ❖

 .الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر ❖

وقف قيد الطالب لدرجة املاجستير أو الدكتوراه ملدة ال تجاوز شهرين أو ملدة   ❖

 .فصل دراس ي

 .إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر ❖

 .الفصل من الكلية ملدة ال تجاوز فصال دراسيا ❖

 .الحرمان من االمتحان في فصل دراس ي واحد أو أكثر ❖

 .حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراس ي أو أكثر ❖

 .الفصل من الكلية ملدة تزيد على فصل دراس ي ❖
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الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى ويترتب   ❖

جامعات   فيعليه عدم صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلي االمتحانات 

 جمهورية مصر العربية 

ويجب   ❖ الكلية  داخل  التأديبية  بالعقوبات  الصادر  القرار  بإعالن  األمر  يجوز 

 .إبالغ القرارات إلي ولى أمر الطالب

تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف   ❖

 .الطالب

القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مض ى    فيملجلس الجامعة أن يعيد النظر   ❖

 ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار 

 

 :هي١٢٧الهيئات املختصة بتوقيع العقوبات طبقا للمادة  

في األساتذة   ❖ املبينة  األولى  األربع  العقوبات  توقيع  ولهم  املساعدون:  واألساتذة 

واألنشطة   واملحاضرات  الدرس  أثناء  الطالب  من  يقع  عما  السابقة  املادة 

 .الجامعية املختلفة

عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثماني األولى املبينة في املادة السابقة وفي  ❖

ب إخالل  أو  اضطرابات  عدم  حالة حدوث  من  يخش ى  أو  عنه  يتسبب  النظام 

في   املبينة  العقوبات  توقيع جميع  الكلية  لعميد  أو االمتحان  الدراسة  انتظام 

املادة السابقة، على أن يعرض األمر خالل أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبات  

وعلي   الجامعة،  من  النهائي  بالفصل  العقوبة  كانت  إذا  التأديب  مجلس  على 

بال الجامعة  أو  رئيس  إلغائها  أو  العقوبة  تأييد  في  للنظر  ذلك  غير  إلى  نسبة 

 .تعديله
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العقوبة   ❖ عدا  السابقة  املادة  في  املبينة  العقوبات  توقيع  وله  الجامعة:  رئيس 

إلى   املحال  الطالب  يمنع  أن  وله  الكلية،  عميد  رأي  أخذ  بعد  وذلك  األخيرة، 

 .حاكمتهمجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم املحدد مل

 مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.  ❖

 

 : ١٢٨املادة 

املادة   ❖ من  بعده  وما  الخامس  البند  في  الواردة  العقوبات  من  عقوبة  توقع  ال 

( إال بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه  ١٢٦)

فإذا لم يحضر في املوعد املحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى 

 .الكليةالتحقيق من ينتدبه عميد 

وال يجوز لعضو هيئة التدريس املنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا   ❖

 في مجلس التأديب. 

 

 : ٢٩١املادة 

وفقا   ❖ التأديبية  العقوبات  بتوقيع  املختصة  الهيئات  من  تصدر  التي  القرارات 

 .( تكون نهائية١٢٧للمادة )

في خالل   ❖ التأديب وذلك  الصادر غيابيا من مجلس  القرار  في  املعارضة  تجوز 

أسبوع من تاريخ إعالنه إلي الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان  

لن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن  طلب الحضور قد أع

 .الحضور بغير عذر مقبول 
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يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة   ❖

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما  

 يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها. 

 

الطالب   توقع علىز املواد والعقوبات في قانون تنظيم الجامعات التي أبر 

 في المتحانات  املتلبسين بالغش

إلى أن تصدر لجنة االنضباط في الجامعة    ة الطالب تحجب درج  أ:   93املادة   ❖

أو   القاعة  غير  في  امتحانه  يؤدي  أن  للطالب  يجوز  وال  به،  الخاصة  العقوبة 

في   الصفر  امتحانه، وإعطائه درجة  إلغاء  له تحت طائلة  املقعد املخصصين 

 .املقرر 

كل طالب يعثر معه على ما له عالقة باملقرر موضوع االمتحان    ب:   93املادة   ❖

من فيه    يخرج  ارتكبت  الذي  املقرر  في  الغيا  امتحانه  ويعد  االمتحان،  قاعة 

املخالفة ويحال إلى لجنة االنضباط، وفي حال ثبوت املخالفة يحرم من دخول  

امتحان املقررات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر، وللعميد أو من ينوب عنه  

إذا وجدت  بتفتيشه  يأمر  أو  الطالب  يفتش  أن  القاعة  قرائن قوية    أو رئيس 

موضوع  باملقرر  عالقة  له  ما  الطالب  ذلك  حيازة  في  بأن  لالشتباه  تدعو 

 .االمتحان

تمنع االستعارات بأنواعها كافة إال بعد إذن أحد املراقبين )املمحاة، املسطرة،   ❖

القلم، اآللة الحاسبة(، فحاالت الغش التي يعاقب عليها الطالب إذا عثر مع  

با  له عالقة  لم  الطالب على ما  أم  ملقرر موضوع االمتحان سواء استفاد منه 

ما   ووفق  امتحان  دورتين  في  االمتحان  من  بالحرمان  يعاقب    يرتأه يستفد، 

 .مجلس التأديب
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أوراق   ❖ املقعد،  الكتابة على  )النقل،  كانت  بأي صورة  الغش  كل طالب يحاول 

االمتحان حتى دورتي بالحرمان من  يعاقب  االمتحان(،  أثناء  الكالم  ن  صغيرة، 

 .مجلس التأديب  يرتأهامتحان ووفق ما 

ممنوع اصطحاب الهاتف املحمول بأنواعه، وكذلك السماعات بأنواعها منعا   ❖

باتا، فالطالب الذي يثبت أنه خالف التعليمات وثبت استخدام التليفون في  

 .امتحانيةاالمتحان تصل حد الحرمان من املواد إلى أربع مواد 

معه   ❖ يضبط  الذي  الطالب  باستخدام  يتعرض  يقوم  أو  مفتوحا  التليفون 

حال   ففي  الجامعة،  من  النهائي  الفصل  إلى  تصل  عقوبة  إلى  "البلوتوث" 

في   التقيد بتعليماتهم وإحداث شغب مقصود  االصطدام مع املراقبين وعدم 

القاعة نتيجة نقله من مكانه أو سحب ورقته االمتحانية أو عدم تقيده بانتهاء  

لالمتحان،   املخصص  االمتحان  الوقت  من  بالحرمان  يعاقب  في فصل  حيث 

 .واحد دراس ي

انعقاد   ❖ أثناء  األسئلة  تسريب  بقصد  اإلجابة  أو  األسئلة  أوراق  تسليم  عدم 

فصلين "    االمتحان، حيث يعاقب بالحرمان من االمتحان حتى دورتين امتحان

 " دراسيين

ثبت    ج:  93املادة   ❖ إذا  الجامعة  من  النهائي  بالفصل  الطالب  انتحاله  يعاقب 

شخصية غيره بقصد أداء االمتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصا  

 .بدال منه لهذه الغاية ويحال كل منهما إلى القضاء

إذا غش الطالب في االمتحان خالل حياته الجامعية للمرة الثانية، تضاعف   ❖

 .عقوبته وإذا غش للمرة الثالثة يفصل من الجامعة
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الذي   ❖ الطالب  دورة  يعاقب  بموجب  الجامعة  خارج  من  لالمتحان  يتقدم 

امتحانية إضافية استثنائية، تصدر بمرسوم بإلغاء امتحاناته التي تقدم إليها  

 .وبفصله نهائيا من الجامعة إذا ثبت ارتكابه للغش في االمتحان

دورة   ❖ في  االمتحانات  إلى  التقدم  من  بالحرمان  يعاقب  الذي  الطالب  يعد 

مس أكثر  أو  مدد  امتحانيه  من  العقوبة  هذه  مدة  تحسب  وال  حكما  جال 

 التسجيل.  
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إرشادات عامة  

 إلدارة رعاية الشباب 
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 قواعد وشروط الستفادة من صندوق التكافل الجتماعي

 

 شروط صرف املساعدات 

يرى   ❖ مالم  بها  باق  غير  فرقته  في   
ً
مستجدا الطالب  يكون  ادارة  ان  املجلس 

 .صندوق التكافل ان ظروفه االجتماعية تبرر صرف املساعدات له

 .ان يكون الطالب مصري الجنسية ❖

 .ان ال يكون صدرت ضده عقوبات تأديبية ❖

لطالب   ❖ الصرف  ويجوز  الدراسة  اقسام  بأحد   
ً
نظاميا الطالب  يكون  ان 

 ملا يقرره مجلس ادارة الصندوق ويتم تسليم طلبات االستفادة  
ً
املنتسبين وفقا

  إلنهاء العامة لرعاية الشباب    لإلدارةمن الصندوق برعاية شباب الكلية وترسل  

 .اجراءات الصرف

  ألكثرال يجوز ان يستفيد الطالب    طالبات  – فيما عدا حاالت املعاقين طلبة   ❖

  من نوع من انواع املساعدات

لرئيس الجامعة الحق في صرف املساعدات لرعاية الطالب خصما من حساب   ❖

 صندوق التكافل االجتماعي.

 

 املستندات املطلوبة

 يتقدم الطالب بطلب للحصول على مساعدة موضحا نوع املساعدة  ❖

 التضامن االجتماعي التابع لها محل اقامة الطالب بحث اجتماعي من ادارة  ❖

  – بيان الدخل "مفردات مرتب الوالد املوظف بالحكومة او القطاع الخاص   ❖

او   تأميني  سواء  باملعاش  وحالبيان  يضاف    اجتماعي  بالحكومة  االم  عمل 

 .مفردات املرتب الخاص بها
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             الزراعية.بيان بالحيازة  ❖

 .كورونابمصل لقاح  عيمه تطأن يكون الطالب تم  ❖

 .الى صورة بطاقة االم مثبت بهما املهنة باإلضافةصورة بطاقة ولي االمر  ❖

 استمارة صندوق التكافل معتمدة من شئون طالب الكلية   ❖
ً
بها حالة    )موضحا

 .الطالب مستجد ام باق وموقف سداد الرسوم الدراسية(

  -البحث  )طلبتقوم رعاية شباب الكليات باستخراج االوراق املطلوبة للبحث   ❖

استمارة التكافل بها كعب يتم تسليمه للطالب املتقدم للبحث وفي حالة عدم  

ام/انتساب  استمارة رعاية الشباب انتظ  -ايصال استالم اعطاؤهاالمكانية يتم 

 للطالب املتقدم للحصول على املساعدة. 

 

 املساعدات املقدمة 

  تقدم املساعدات عينية بمعرفة رعاية الشباب بالجامعة والكليات على هيئة  ❖

دراسية   )سداد جامعية    –رسوم  مدن  رسوم  الكتاب  – سداد  رسوم  سداد 

تعويضية  -اإللكتروني الطالب    –اجهزة  عالج  في  والعمليات  املساعدة 

 الجراحية(

وبعد  ❖ الحدود  أضيق  في  إال  للطالب  نقدية  مالية  مساعدات  صرف  يتم  ال 

 .الجامعةموافقة السيد أ.د/ رئيس مجلس إدارة الصندوق أو رئيس 

ال يتم قبول اي طلب حصول على مساعدة من صندوق التكافل االجتماعي من   ❖

 الطالب اال بعد استيفاء ما تقدم من مستندات مطلوب 

التكافل  يت ❖ صندوق  من  املساعدات  جميع  صرف    املركزي   ياالجتماع م 

 بالجامعة. 
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 متوسط نصيب الفرد في دخل السرة 

 في حالة    550متوسط نصيب الفرد في دخل االسرة عن    د ال يزي ❖
ً
جنيه شهريا

  فأكثر اربعة 

جنيه شهريا في حالة    650ال يزيد متوسط نصيب الفرد في دخل االسرة عن   ❖

 افراد فأقل ثالثة 

 

 الجتماعي من صندوق التكافل   الستفادةمواعيد  

فتح باب التقدم للطالب )استالم املستندات املطلوبة للحصول على الخدمة   ❖

  نهاية يناير.من قبل الكليات( من بداية الدراسة وحتى 

تاريخ استالم البحث   ❖ فحص الطلبات واعداد الكشوف من قبل الكليات من 

 من كل شهر  ٣٠وحتى يوم 

من  (   wordملفنسخة ورقيه + نسخة على  )  يتم تسليم األبحاث بالكشوف ❖

باإلدارة العامة لرعاية الشباب من بداية    االجتماعيالكليات الى إدارة التكافل  

 من كل شهر(   ٥وحتى يوم   ١كل شهر )من يوم 

لجنة   ❖ قبل  من  األبحاث  مراجعة  برعايةيتم  املركزية    املساعدات  الشباب 

 من كل شهر(   ١٥ –  ٦وإعداد الكشوف وتسليمها إلدارة الحسابات من يوم ) 

لرعاية   ❖ العامة  باإلدارة  للمساعدات  لجنة  بواسطة   
ً
نهائيا الطلبات  تفحص 

 الشباب وعلى ان تحفظ املستندات طرف الجهة التي قامت بالصرف للطالب.
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 سداد املصروفات الجامعية

معاق    –االحتياجات الخاصة    )ذوي تسدد املصروفات الدراسية كاملة للطالب   ❖

الدراس ي  –كفيف    – العام  اثناء  الطالب  والد  الوالدين    –وفاة  انفصال 

 ابناء واخوة شهداء الجيش والشرطة(  – واحضار وثيقة الطالق 

وسداد رسوم    وتغذية(  )اقامةسداد رسوم املدينة للحاالت ذوي االحتياجات   ❖

 الكتاب اإللكتروني 

الكتاب اإللكتروني ❖ للمتقدمين لذلك املستحقين لالستفادة من    سداد رسوم 

 .الصندوق صندوق التكافل بعد موافقة رئيس مجلس إدارة 

وباقي الطلبات املقدمة من الطالب يتم االستفادة من خدمات الصندوق على   ❖

لذلك   املخصصة  اللجنة  من  الفحص  بعد  الطالب  من  املقدم  البحث  ضوء 

 االدارة.وموافقة رئيس مجلس 

 

 التحادات الطالبية واألسر الطالبية إدارة 

 التحادات الطالبية

الطبيعي   واملضمار  الشرعي  املسار  هو  الطالب  طالب    الذي اتحاد  فيه  يطلق 

الطالب املختلفة    حادتاالجامعة إبداعاتهم وابتكاراتهم في األنشطة من خالل لجان  

 والثقافي والفني والجوالة واالجتماعي والعلمي والتكنولوجي(  والرياض ي )األسر

  

افرها في عضو   التحاد:  الشروط الواجب تو

 .أن يكون مصري الجنسية ❖

 .أن يكون حسن السير والسلوك ❖

 .أن يكون مسددا لرسوم االتحاد ❖
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 .أن يكون ذا نشاط ملحوظ في اللجنة املرشح لها يستثنى طالب الفرقة األولى ❖

يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط عضويته  أال   ❖

 .أو وقف عضويته بأحد االتحادات الطالبية ولجانها

 .يتم انتخاب مجالس االتحاد ولجانه في موعد غايته شهر نوفمبر من كل عام ❖

 

  :الطالبكيفية التقديم للترشيح لنتخابات اتحاد  

 .الخاصة باالنتخابات من إدارة رعاية الشباب بالكليةيتم سحب االستمارة  ❖

  والسيديتم كتابة االستمارة والتوقيع عليها من شئون الطالب ورعاية الشباب   ❖

 .عميد الكلية وتختماألستاذ الدكتور 

 .تسلم االستمارة إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية ❖

ملواعيد والبرنامج  يصدر قرار السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتحديد ا ❖

 .الزمني لالنتخابات

ال يحق ألي طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مقيدا بجدول الناخبين ويحمل  ❖

 .إثبات شخصية وما يفيد سداد الرسوم

عميد الكلية بتشكيل لجان اإلشراف على سير  السيد األستاذ الدكتور  يقوم   ❖

 .االنتخابات بقرار من سيادته 

 .اب اإلعداد والتجهيز واإلشراف على االنتخاباتيتولى جهاز رعاية الشب  ❖

تشكيل   ❖ تعذر  يقوم    اتحادإذا  األسباب  من  بالكلية ألي سبب  السيد  الطالب 

الدكتور   بتعيين  األستاذ  قرار  بإصدار  الكلية  من    اتحادعميد  الكلية  طالب 

 .الطالب املتفوقين والذين لهم نشاط بارز واملتضمنين لحسن السير والسلوك

مجل  ❖ الدكتور    اتحادس  يشكل  األستاذ  السيد  بريادة  سنويا  بالكلية  الطالب 

 .عميد الكلية أو من ينيبه في ذلك من بين أعضاء هيئة التدريس وعضويته
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 .رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس ❖

الطالب   ❖ وينتخب  الطالب  من  االتحاد  مجلس  لجان  مساعدي  وأمناء  أمناء 

بينهم أمينا وأمينا مساعدا للمجلس ويحضر اجتماعات  "أعضاء املجلس" من 

 .املجلس رئيس رعاية الشباب ويكون أمينا للصندوق 

  

األنشطة    اتحاد ويقدم   من  العديد  سنويا    التيالطالب  بارزة  عالمات   فيتعتبر 

بالصورة    الطالبيالنشاط   إخراجها  أجل  من  الجامعة  جهود  كل  فيها  وتتضافر 

 :ملثال ا الالئقة منها على سبيل 

االحتفال بالعديد من املناسبات القومية والدينية واالجتماعية وغيرها كأعياد   ❖

تحرير سيناء واحتفاالت انتصارات أكتوبر وأعياد الربيع وغيرها من املناسبات  

بأمسيات    اتحاديحيها    التي الجامعة  هذه    وزياراتطالب  ملواقع  ميدانية 

 املناسبات ولقاءات فنية وثقافية واجتماعي 
ً
 .ة ينتظرها طالب الجامعة سنويا

الطالب بتنظيم العديد من رحالت اليوم الواحد والرحالت    اتحادأيضا يقوم   ❖

 .وغيرها ،والدينية ،والثقافية ،والترفيهيةوالعلمية   الطويلة السياحية

 .الطالب سنويا مهرجانات تنصيب اإلتحاد اتحادكما ينظم  ❖

يغفل   ❖ ال  الجامعة    اتحاد أيضا  لطالب  االجتماعية  الرعاية  تقديم  الطالب 

 وتقديم يد العون للمحتاجين منهم ماديا ومعنويا 

 

 األسر الطالبية 

األسر الطالبية هي تنظيم منبثق من لجنة األسر باتحاد طالب الكلية الغرض منه  

قاعدة   وتوسيع  أساتذتهم،  وبين  بينهم  وكذلك  الطالب  بين  التعاون  روح  تنمية 

ممارسة األنشطة الطالبية االجتماعية والثقافية والفنية والرياضية التي تساعد  
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وم قدراتهم  وتنمية  مواهبهم  على صقل  فراغهم.  الطالب  أوقات  واستثمار  هاراتهم 

اللجنة   مثل  األنشطة  تنظم  التي  اللجان  من  تراه  الذي  العدد  أسرة  كل  وتنش ئ 

أو الرحالت على أن يكون لكل لجنة مقرر    ،الرياضيةأو    ،الثقافيةأو    ،االجتماعية

 .من الطالب وبرنامج محدد

  

 :تكوين األسر الطالبية

خالل الشهر األول من العام الدراس ي على يفتح باب تسجيل األسر لكل كلية   ❖

أن يكون آخر موعد العتماد األسر من الجامعة نهاية شهر ديسمبر من كل عام  

 .وال يجوز ألي أسرة مزاولة نشاطها إال بعد صدور قرار باعتمادها

يتقدم الطالب مقرر األسرة ومعه طالب ممثل عن كل فرقة دراسية بالكلية إلى   ❖

أعضاء األساتذة  بريادة    أحد  أسرة  تكوين  في  رغبتهم  بطلب  التدريس  هيئة 

سيادته ومرفق به أهداف األسرة والبرنامج املحدد للنشاط ومصادر التمويل  

 .الخاصة باألسرة

يراه   ❖ ما  واقتراح  البرنامج  دراسة  التدريس  هيئة  الدكتور عضو  األستاذ  يتولى 

والتقاليد  الجامعية  الروح  مع  يتمش ى  بما  تعديالت  من  واألعراف    سيادته 

 .السائدة في محيط الجامعة

عميد الكلية بشأن اتخاذ    األستاذ الدكتور يعرض الطلب بعد الدراسة للسيد   ❖

ويرفع   الخاصة  للموافقةاالجراءات  وتتخذ    للجامعة  األسرة  تكوين  على 

 :اإلجراءات التالية

تعلن إدارة رعاية الشباب بالكلية عن قيام األسرة بوضوح لجميع الطالب من   ❖

ل لوحات اإلعالنات وفي أماكن التجمعات الطالبية وذلك في مدة أقصاها  خال

 .عميد الكليةالسيد األستاذ الدكتور أسبوع من تاريخ موافقة 
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يتقدم الطالب الذي يرغب في االنضمام لألسرة شخصيا بطلب على النموذج   ❖

املعد برعاية الشباب يوضح فيه االسم والفرقة والعنوان ومعتمد من شئون  

 .لطالب بالكلية وال يجوز للطالب االنضمام في أكثر من أسرةا

يشترط في الطالب املتقدم لالنضمام لألسرة أن يكون من الطالب املنتظمين   ❖

 .الذين ينطبق عليهم شروط عضوية االتحاد

 .عضوا 75ال يقل عدد طالب األسرة عن خمسين عضوا وال يزيد عن  ❖

عميد الكلية وترسل جميع أوراق    األستاذ الدكتور السيد  تعتمد األسماء من   ❖

بعد   إال  نشاطها  بمزاولة  األسرة  تقوم  وال  الجامعة  من  العتمادها  األسرة 

 .اعتمادها من الجامعة

األسرة التي تخل بالبرنامج املحدد لنشاطها أو مخالفة اللوائح املنظمة للعمل   ❖

يكون من حق   الدكتور  الطالبي  األستاذ  الكلالسيد  الجامعة  عميد  وإدارة  ية 

 .وقف نشاطها وإلغاء تشكيلها

 يشكل لكل أسرة مجلس إدارة ❖

رائد    األستاذ الدكتور تعد كل أسرة من كل عام تقرير عن نشاطها ويعتمد من   ❖

إلى   عميد الكلية ويتولى سيادته أعداد  السيد األستاذ الدكتور  األسرة ويقدم 

 تقرير شامل عن جميع األسر ويرفع للجامعة 

 :النشاط األسرى لطالبه األنشطة التاليةويقدم  

o املسابقات الثقافية. 

o برنامج أعرف بلدك. 

o  لألسر  السنوي املهرجان 

o تنظيم الرحالت الترفيهية بين األسر. 

o  اجتماعيةمسابقات. 
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o  أنشطة ومسابقات الجامعات املصرية فياالشتراك. 

o مشروعات خدمة البيئة واملجتمع. 

o  والتعليم املدنيدورات إعداد القادة 
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 univ.edu.eg/main-https://sci.sohagكلية العلوم ل املوقع االلكتروني

 dean@science.sohag.edu.egالبريد اإللكتروني لعميد الكلية 

 shakawa@science.sohag.edu.egللشكاوى واالقتراحات   البريد اإللكتروني

األكاديمي   االرشاد  لوحدة  اإلليكتروني  الطالبية البريد    والخدمات 

academic.advising@science.sohag.edu.eg 

لطالب   تليجرام  مجموعة  االول  رابط  االرشاد    –املستوى   :األكاديميوحدة 

https://t.me/joinchat/62y8bXPE5_9mYTM0 

 وحدة االرشاد األكاديمي:   – الثاني رابط مجموعة تليجرام لطالب املستوى 

a9cau4Sr3FmOGVk-https://t.me/joinchat/ 

 :كلية العلومرابط مجموعة تليجرام لطالب 

https://t.me/joinchat/RyU1B7d3PBw5MjU0 

 ZAD_scihttp://19/3.227.46.42 :منصة "زاد" على الرابط التالي

اإللكتروني   التحصيل  )خدمات  زاد  برنامج  على  الرسوم  سداد  لكيفية    - فيديو 

YouTube )https://www.youtube.com/watch?v=pxpnOvb5Gc0 

" الهجين  "  Microsoft Teamsمنصة  الرابط  للتعليم  : التاليعلى 

https://teams.microsoft.com/edustart 

الدور الرابع غرفة    ٣بمبنى علوم    والخدمات الطالبية  األكاديمي مقر وحدة االرشاد  

٣٠٩ 

  األرض يالدور  ٣بمبنى علوم  ن الطالبإدارة شئو مقر 

 بالطابق السفلى ١بمبنى علوم  إدارة رعاية الشبابمقر 
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