
 1 

 

 

 

 

 

 

 دليل الطالب 

 كلية العلوم

جامعة دمنهور   
 

 

 

 

 



 2 

المغربي محمد المغربيكلمة السيد األستاذ الدكتور/  

القائم بأعمال عميد الكلية                                                                  

 ابنائي وبناتي طالب وطالبات كلية العلوم بدمنهور

  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا

 مرحبا بكم في رحاب كلية العلوم بدمنهور... وكل عام وأنتم بخير

في عالم سريع التغير والتطور يأتي العلم والعلماء علي رأس أسباب هذا التطور؛ وتأتي كلية العلوم علي         

يعية وبيولوجية وعلوم رأس األساسيات العلمية لهذا التطور. وكلية العلوم وما تتضمنه الدراسة بها من علوم طب

 االرض هي بمثابة األساس من الصرح العظيم الذي هو التقدم التكنولوجي.

الي التسلح بالعلم واألخالق في مسيرة علمية جامعية وما تدخر به من  –ابنائي  وبناتي  -ومن هنا ادعوكم 

 اء مستقبل زاهر لمصرنا الحبيبة.اجتماعية ، ...  نأمل منها وبها ان تساهموا في بن –ثقافية  -أنشطة رياضية 

 

  القامئ بعمل معيد اللكية                                                                                                          

 املغريب محمد املغريب    / د ا.                                                                                                                   
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 كلمة السيد األستاذ الدكتور / إلهامي على ترابيس

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

جامعة دمنهور –أعزائي طلبة و طالبات كلية العلوم   

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته

ور وكل عام وأنتم بخير بمناسبة بدء العام جامعة دمنه  –رحاب كلية العلوم  في أهال ومرحبا بكم  

 الدراسي الجديد جعله هللا عام نجاحات للجميع  . 

تكونوا جزءا من نسيج ذلك الصرح المتميز وأن تكونوا فردا منتجا  لتدعوكم  أنالكلية  إدارةيسعد 

 لخدمة بلدنا الحبيبة  . 

لراقي توفر للجميع فرصة للنجاح  ا اإلداريوهيكلها  المتعددة مية لكلية العلوم بأقسامها الع  إن

مجاالت التخصص قادرة على    في   واإلبداعكفاءات مميزة بالعطاء  إعدادالعلمي وتعمل على  واالزدهار 

 العطاء والتميز وبما يخدم مصرنا الحبيبة بطرق ايجابية بناءة . 

 

 

.  دينا بأيرسالتنا وبلوغ أهدافنا وتحقيق تقدمنا   أداء  فييوفقكم هللا ويوفقنا للنجاح   
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 كلمة رعاية الشباب بالكلية

 

مرحبا بكم في كليتكم ...و أهالالطالب  أبناؤنا  

 مع بداية عام جامعي جديد

تحمل الطالب وتدريبهم علي  إلعدادرعاية الشباب المختلفة تعتبر ميدانا رحبا ومجاال واسعا  وأنشطةبرامج  إن

ولغد مشرق. أفضلالمشاركة االيجابية في النهوض بالمجتمع لمستقبل المسئولية ومواجهه الحياة العملية بعد التخرج و  

الشخصية لدى الفرد ينمي  اآلخرينالمختلفة كالخدمات العامة والتبرع بالدم وخدمة  األنشطة فمن خالل     

ل للمواهب  والقدرة علي التفاعل مع المجتمع والبرامج الثقافية والفنية التي يمارسها الطالب بالكلية هي ثقويعطيك 

الفرد  إعدادوهي  أاللغاية اكبر وسيلة  إنما هى  الرياضة ليست غاية في ذاتها إنوغذاء للعقل وزاد للروح كما 

 المأثوربالقول  أخذالمواجهه الحياة بتحمل واقتدار وتنمية الممارسة الشريفة وحسن التعامل واالرتقاء باللياقة البدنية 

 أملكذلك الحياة الكشفية تهذب النفس وتربي الشباب علي تحمل المسئولية لذلك كلنا  )العقل السليم في الجسم السليم(

المختلفة ومعرفة  األنشطة قسم رعاية الشباب بالكلية للسؤال عن كيفية االشتراك في  إليالطالب  أبناؤنا يتوجه أن

الطالب وهي كثيرة ألبنائناالخدمات التي يقدمها القسم   

 

 

بالكلية(رعاية الشباب  أسرة)  

.....وهللا ولي التوفيق  
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 نبذة تاريخية عن جامعة دمنهور 

 

في البداية كان فرع دمنهور لجامعة اإلسكندرية والتي كانت تهدف إلى استكمال المقومات الالزمة إلنشاء جامعة دمنهور 

إلدارة االقتصادية للجامعة وإضافة  على أسس علمية واقتصادية وذلك من خالل تبنى فكرة األقسام العلمية الموحدة وكذلك ا

ال يزيـد   2006أواخـر السبعينـات وحتـى عام  فيكليات جديدة ففرع دمنهور استمر لما يزيد عن ربع قرن منذ إنشــائه 

حتى صدرت القرارات الجمهورية بإضافة  (التجارة  –اآلداب  –الزراعة  –عـدد كلياته عن أربــعـة كلــيــات هي )التربية 

 (. البيطريالطب  –التمريض  –ة كليات جديدة وهى )العلوم ثالث

بإنشاء فرع جامعة  1988لسنة   507رقم  الجمهوريثم صدر القرار   1979/1980تم افتتاح كلية التربية عام  •

 اإلسكندرية بدمنهور. 

 .  1988عام ل 507رقم  الجمهوريثم استقلت بصدور القرار   1983/1984 الدراسيبدأت كلية الزراعة في العام  •

جامعة اإلسكندرية حتى صدر القرار   –امتداداً طبيعياً لكلية اآلداب  1984تم إنشاء كلية اآلداب بدمنهور عام  •

 باستقالل كلية اآلداب بدمنهور.  1988لسنة  507الجمهوري رقم 

 بإنشاء كلية الزراعة بمدينة دمنهور. 1988لسنة  507رقم  الجمهوريصدر القرار  •

 بإنشاء كلية التجارة بدمنهور.  1988ديسمبر  4بتاريخ  507لجمهوري رقم صدر القرار ا •

 بإنشاء كلية التمريض بدمنهور.  2006لسنة  267صدر القرار الجمهوري رقم  •

من ربيع األول عام  8الموافق   2007مارس  27في   87تم إنشاء كلية العلوم بدمنهور بقرار جمهوري رقم  •

1428  . 

مارس  28بتاريخ  87فرع دمنهور رقم  -ء كلية الطب البيطرى بجامعة اإلسكندرية بإنشا جمهوريصدر قرار  •

2007  . 

بإنشاء جامعة دمنهور وإلغاء فرع جامعة اإلسكندرية بدمنهور  26/10/2010صدر القرار الجمهوري بتاريخ  •

 وضم الكليات التابعة لها إلي جامعة دمنهور.
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 إدارة الكلية

   عميد الكليةقائم بعمل                        بيالمغربي محمد المغر.د/ أ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                  د/ إلهامى على ترابيس              0أ

 مين الكليةأ                       محمد حسن أبو الفتح األستاذ/ 

 السادة رؤساء األقسام اإلدارية

 قسم رعاية الشباب رئيس      مد ملوخيةمعتز محالسيد/ 

 قسم العالقات الثقافية رئيس    السيد/ طه سليمان الدفراوى

 المشرف على قسم المعامل    السيد/ محمد بشارة

 قسم الشئون المالية رئيس    يونس إيمانالسيدة/ 

 المكتبة رئيس قسم    السيده/ حنان سالم 

 شئون الطالب قسم  رئيس    خليل فوزي موسيالسيد / 

 رئيس قسم الشئون االدارية   السيد/ احمد ابو شنب 

 

 

 

 أقسام الكلية

التالية:العلمية  من األقسام فرع دمنهور  –تتكون كلية العلوم    

  قسم الكيمياء -3                      قسم الفيزياء  -2         قسم الرياضيات -1

 قسم الجيولوجيا  -6            قسم علم الحيوان  -5         قسم علم النبات -4
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 التخصصات والدرجات العلمية 

 اوال: التخصصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: الدرجات العلمية

 طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية التالية: ىعل بناء   دمنهورتمنح جامعة 

 (.Minor)فرعي (/Major) رئيسيجة البكالوريوس العامة في العلوم تخصص ) أ ( در    

 (.Honours Degreeفي العلوم ) الخاصة) ب ( درجة البكالوريوس    

 

1 .  Mathematics Math  ر الرياضيات 

2 .  Statistics Stat  ص اإلحصاء 

3 . وم الحاسب اآللي لع   Computer Science CS  س 

4 .  Physics Phy  ف الفيزياء 

5 .  Chemistry C  ك الكيمياء 

6 .  Botany Bot  ن النبات 

7 .  Microbiology MICB  م الميكروبيولوجى 

8 .  Zoology Z  ح علم الحيوان  

9 .  Geology G  ج الجيولوجيا 

10 . ف  ج الجيوفيزياء    Geophysics GP 
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 الكلية معلومات تهم طالب 

 -نظام الدراسة:

اسي، وهو نظام  الفصل الدر إطارفي  Credit Hours System)النظام المتبع في الكلية هو نظام الساعات المعتمدة )

الكلية كما يتيح للطالب حرية  تحددهعدد من المقررات الدراسية بنجاح وفق المستوي الذي  اجتيازهيشترط لتخرج الطالب 

، وذلك  األكاديميمن المرشد  وبتوجيهوحسب النظام المعمول به.  لقدراتهوفقا  دراسته الدراسة والمشاركة في وضع خطة 

 يا لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح له بالتسجيل فيها لكل فصل دراسي.في ضوء الحدود الدنيا والعل

 -الفصل الدراسي:

 موزعة علي النحو التالي:  أسبوعايتكون الفصل الدراسي من سبعة عشر 

 واحد أسبوعفترة التسجيل ومدتها  .1

 أسبوعاعشر  أربعةفترة الدراسة وتمتد  .2

 أسبوعينفترة االمتحانات ومدتها  .3

 المعتمدة: معيار الساعة

 تحتسب الساعة المعتمدة خالل الفصل الدراسي الواحد علي النحو التالي: 

 تكافئ ساعة واحدة معتمدة أسبوعياكل محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة  .1

 تكافئ ساعة واحدة معتمدة أسبوعياساعات   3 أو 2تمارين مدتها  أوكل فترة دراسة عملية  .2

 التمارين التي مدتها ساعة واحدة.  أوراسة العملية يسقط من حساب الساعات المعتمدة الد .3

 -مستويات الدراسة:

 تحدد مستويات الفرق الدراسية كما يلي:

 األوليعتبر في المستوي  األكثرساعة معتمدة علي  34الطالب الذي يجتاز  .1

 (  األولي)مستوي الفرقة الدراسية 

 في المستوي الثانيساعة معتمدة يعتبر  68 إلي 35الطالب الذي يجتاز ما بين  .2

 )مستوي الفرقة الدراسية الثانية(  

 ساعة معتمدة يعتبر في المستوي الثالث 102 إلي 69الطالب الذي يجتاز ما بين  .3

 )مستوي الفرقة الدراسية الثالثة(   

 ( ساعة معتمدة يعتبر في المستوي الرابع أكثر أو) 103الطالب الذي يجتاز  .4

 عة(  )مستوي الفرقة الدراسية الراب 

 -البرامج المختلفة علي النحو التالي:وقد رقمت المقررات المبينة بجداول 

 . 199  إلي  101من  األولمتطلبات الجامعة والكلية ومقررات المستوي  .1
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 . 299 ألي  201مقررات المستوي الثاني من  .2

 399 إلي  301مقررات المستوي الثالث من  .3

 499 إلي  401مقررات المستوي الرابع من  .4

الزوجية فتعرض عادة   األرقامالمقررات ذات  إما األولالفردية تعرض عادة في الفصل الدراسي  األرقامت ذات المقررا

( ، 3هذا المقرر كما في المادة ) يتبعهالمقررات حروف تعني التخصص الذي  أرقامفي الفصل الدراسي الثاني، وتسبق 

 العلمية. قساماألويجوز للجنة شئون التعليم والطالب وبناء علي اقتراح 

 عرض مقرر أو أكثر من فصل دراسي أو في غير موعدة 

 المتطلب السابق

  فأنة وفي هذه الحالة  أخرقبل التسجيل في مقرر معين  اجتيازهيعتبر المتطلب السابق مقرر دراسي يتعين علي الطالب 

 .األخرمتطلب سابق للمقرر  األوليطلق علي 

 بالكلية القبول

جامعة دمنهور الطالب الحاصلين علي الثانوية العامة )الرياضيات والعلوم( والشهادات العربية  –كلية العلوم تقبل 

المعادلة لها وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس االعلي للجامعات وطبقا لما بحددة مجلس الكلية من أعداد   واألجنبية

 . األوليداخل كل شعبة ويلتحق طالب الفرقة 

 نظام القبول بالكلية

 تنص الالئحة الداخلية لكلية العلوم على :

الطالب الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي ) علوم ورياضيات ( أو ما يعادلها وفقاً  الكلية ـ تقبل  1

 يحددها المجلس األعلى للجامعات. التيلشروط القبول 

يوس في العلوم أ والتربية ويرغبون في  ـ يجوز لمجلس الكلية قبول الطالب الحاصلين على درجة البكالور 2

الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم فى تخصص آخر وبشرط أال تقل مدة الدراسة بالكلية عن عامين دراسيين  

 على أن يتم ذلك بشروط قبول يقترحها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة .  

على درجة البكالوريوس من الكليات العلمية األخرى ـ يجوز لمجلس الكلية قبول طالب من الحاصلين  3

تقل مدة الدراسة بالكلية عن عامين دراسيين بما  أالللدراسة بالكلية وذلك بعد أخذ رأى مجالس األقسام المختصة وبشرط 

 وبشروط قبول يقترحها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة .   دراسيينيحقق مستويين 

 بالكلية مع الرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلية .  اك توافق بين سياسات القبول الحالية ومن ذلك نرى أن هن

 ويلتحق طالب الفرقة األولى المستجد بإحدى الشعب الثالث اآلتية:

شعبة العلوم الجيولوجية. -ج           وجيةشعبة العلوم البيول -ب          شعبة العلوم الطبيعية –أ   
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القسم المختص المرشد األكاديمي و  بعد موافقة له دراسيثالث فصل قبل بدء   والفرعي ر الطالب تخصصه الرئيسييختا

 وحسب الجدول التالي: 

 م الشعبة التخصصات التابعة للشعبة

.الكيمياء الفيزياء  –علوم الحاسب اآللي  –اإلحصاء  –الرياضيات   1 العلوم الطبيعية ) أ (  

.علم الحيوان –الميكروبيولوجي  – النبات –الكيمياء  2 العلوم البيولوجية ) ب (  

.الجيوفيزياء –الجيولوجيا  –الكيمياء   3 العلوم الجيولوجية ) ج (  

 

 الشعب المختلفة المفتوحة بالكلية

 الفصل السادس الفصل الخامس الفصل الثالث المستوي األول

 كيمياء  شعبة العلوم الطبيعية 

 فيزياء 

 فيزياء  -كيمياء 

 كيمياء  -فيزياء  

 رياضة  -فيزياء  

 كيمياء خاصة 

 فيزياء  –كيمياء 

 فيزياء خاصة 

 كيمياء  –فيزياء  

 رياضة  -فيزياء  

 كيمياء شعبة العلوم البيولوجية

 حيوان

 حيوان -كيمياء 

 نبات –كيمياء 

 ميكروبيولوجى –كيمياء 

 كيمياء -حيوان 

 كيمياء خاصة

 حيوان -كيمياء 

 نبات –كيمياء 

 ميكروبيولوجى –ياء كيم

 حيوان خاص 

 كيمياء -حيوان 
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 كيمياء شعبة العلوم الجيولوجية

 جيولوجيا

 جيولوجيا –كيمياء 

 جيوفيزياء –جيولوجيا 

 كيمياء -جيولوجيا 

 كيمياء خاصة

 جيولوجيا –كيمياء 

 جيوفيزياء –جيولوجيا 

 كيمياء -جيولوجيا 

 

 متطلبات التخرج

 -وتوزع كما يلي: األقل ساعة معتمدة علي  140جة البكالوريوس في العلوم هي در للحصول على  متطلبات التخرج 

 : متطلبات الجامعةأوال

 ساعات معتمدة توزع علي النحو التالي 4عدد 

  -:كاألتيوتوزع  إجباريةعدد ساعات معتمدة  -2

 ساعتان معتمدتان لدراسة اللغة العربية •

 ساعتان معتمدتان لدراسة اللغة االنجليزية •

 من بين المقررات التالية اإلنسانيةساعات معتمدة اختيارية في الدراسات  6عدد   -3

- مبادئ علم نفس - تصميم وفنون جميلة - محاسبة – اإلدارة أساسيات - والبيئة اإلنسان - مبادئ علم الفلسفة •

 اآلثارمقدمة في علم   - مدخل القانون

 الجامعية  دراستهة من هذه المقررات طوال فتر أيويسمح للطالب التسجيل في 

 ثانيا: متطلبات الكلية

 ( وتوزع كما يلي:9ساعة معتمدة لكل من الشعب المذكورة في مادة ) 25

 شعبة العلوم الطبيعية

 كيمياء فيزياء آليحاسب  تطبيقية بحتة

ساعات معتمدة في  6

 الدراسيينالفصلين 

ساعات معتمدة في  4

 الدراسيين الفصلين 

ساعات معتمدة في  2

 صل الدراسي الثاني الف

ساعات معتمدة في  6

 الدراسيين الفصلين 

ساعات معتمدة  6

في الفصلين  

 الدراسيين 
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 البيولوجيةشعبة العلوم 

 نبات عام حيوان كيمياء فيزياء رياضة

ساعات معتمدة في  3

 األولالفصل الدراسي 

ساعات معتمدة في  3

 الفصل الدراسي الثاني 

ساعات معتمدة في  7

 لدراسيين ا الفصلين 

ساعات معتمدة في  6

 الدراسيين الفصلين 

ساعات معتمدة  6

في الفصلين  

 الدراسيين 

 

 شعبة العلوم الجيولوجية

 بيولوجي فيزياء جيولوجيا كيمياء رياضة

ساعات معتمدة في  3

 األولالفصل الدراسي 

ساعات معتمدة في  7

 الدراسيين الفصلين 

ساعات معتمدة في  7

 الدراسيين الفصلين 

ساعات معتمدة في  4

 الفصل الدراسي الثاني 

ساعات معتمدة  4

في الفصلين  

 الدراسيين 

 

 -التخصص الرئيسي: :ثالثا

 .ساعة معتمدة مقررات اختيارية 24و  إجباريةساعة معتمدة مقررات  42ساعة معتمدة من بينها  66الطالب   فيهيدرس 

 -:الفرعيالتخصص  رابعا:

 .ساعة معتمدة مقررات اختيارية 12و  إجباريةساعة معتمدة مقررات  18ة من بينها ساعة معتمد 30الطالب   فيهيدرس 

 -:اختيار حر خامسا:

تكون من خارج متطلبات  أنالجامعة علي  أوالكلية  أويختارها من مقررات القسم  معتمدة اتساع 9الطالب  فيهيدرس 

 التخصص الرئيسي والفرعي. 

 

 -:التدريب الصيفي سادسا:

أسابيع في الشركات أو المصانع أو الهيئات أو المعاهد  4الطالب تدريبات قي التخصص الرئيسي لمدة  يؤدي جميع

البحثية أو دراسة حقلية ذات الصلة بالتخصص، وذلك بدون ساعات معتمدة، ويختار القسم العلمي الوقت المناسب للتدريب 

 خالل األجازات الصيفية.

المعتمدة / حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه  ساعاتهعدد  Xاط المقرر المعدل الصيفي = مجموع حاصل ضرب نق

 المقررات في الفصل 

 ويقرب الناتج الي رقمين عشريين فقط
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العام )متوسط ما يحصل عليه الطالب من خالل  التراكمييتم حساب المعدل  -4

 Cumulative Grade Point Averageكل الفصول الدراسية التي درسها( 

CGPA 

  X( دراستهعدل التراكمي العام = مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر )تم الم

المعتمدة / مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التي تمت   ساعاتهعدد 

 دراستها في جميع الفصول

 يقرب الناتج الي رقمين عشريين فقط.

 (Cالحد االدني للمعدل التراكمي للتخرج هو نقطتين )تقدير  -5

شئون الطالب ،  إدارة تعدهمن كل فصل دراسي بموجب جدول  األخيرين األسبوعينمتحان النهائي في يعقد اال -6

لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية، ويعلن علي الطالب مع التسجيل في بداية الفصل الدراسي، ويعتبر الطالب  وتقرره

  درجاته رجة االمتحان التحريري النهائي مهما كانت من د %30حصل علي اقل من  إذا( في المقرر Fراسبا الئحيا )تقدير 

 في العملي أو أعمال السنة والشفوي.

، ويتولي منسق المقرر تنظيم بتدريسهتجري االمتحانات الفصلية والنهائية لكل مقرر بمعرفة لجنة مشكلة من القائمين  -7

 .االمتحاناتية وأعداد أوراق أسئلة لاالمتحانات الفص

لجنة شئون التعليم والطالب عن عدم حضور االمتحان النهائي ألي مقرر خالل  تقبلهالب بعذر قهري تقدم الط إذا -8

يكون حاصال   أن( في هذا المقرر، ويشترط iمن أجراء االمتحان النهائي يحتسب له تقدير غير مكتمل ) األكثريومين علي 

من دخول االمتحان النهائي، وفي حالة   حرمانه يكون قد تم وإالالفصلية،  األعمالمن درجات  األقلعلي  %60علي 

مجلس الكلية، وهو عادة   يحددهاالمتحان النهائي في الفصل التالي وفي الموعد الذي  أداءيتاح للطالب فرصة    (iالتقدير )

في  من الفصل الدراسي االعتيادي التالي مباشرة، وتحتسب الدرجة النهائية للطالب في هذا المقرر  األول األسبوع

 الفصلية.   األعمالالدرجة التي سبق له الحصول عليها في   إلياالمتحان النهائي مضافة 

 

 

I Incomplete غير مكتمل 

W Withdrawal منسحب 
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FW Forced منسحب اجباري 

L Audit مستمع 

 

فصول   9 إلي 7ا بين في الكلية في غضون المدة االعتيادية للتخرج )م دراستهتمنح مرتبة الشرف للطالب الذي ينهي  -9

وان يكون معدلة   دراستهنقاط في اي فصل من فصول  3.0يقل معدلة التراكمي الفصلي عن  إالدراسية اعتيادية( بشرط 

 األقل علي    3.33التراكمي العام 

 :األكاديميالمرشد 

 واإلرشاد لتقديم النصح  هيئة التدريس أعضاءمن بين  أكاديميايحدد القسم العلمي لكل طالب في التخصص الرئيسي مرشدا 

 إالاالنسحاب  أو  اإلضافة أوالدراسية، وال تقبل بطاقات التسجيل  مقرراتهفي اختيار  ومساعدته دراستهله خالل فترة 

 دراسته أثناء تعترضهالدراسية وحل المشكالت التي  أمورهفي  الستشارته إليهباعتماد المرشد، وعلي الطالب الرجوع 

 التقييم والتقديرات

 )مائة( درجة  100يتم تقييم امتحانات كل مقرر من 

 التالية:   األسسيتم تقييم الطالب في المقررات النظرية والعملية بناء علي 

  لألعمال  %20للشفوي، و  %10من الدرجات لالمتحان التحريري،   %70بالنسبة للمقرر النظري فقط يحتسب  •

 الفصلية 

للشفوي،   %10من الدرجات لالمتحان التحريري %60لية يحتسب بالنسبة للمقرر الذي يحتوي علي دراسات عم •

 الفصلية واالمتحان العملي النهائي  لألعمال  %30و 

 الفصلية لألعمال  %30من الدرجات لالمتحان النهائي، و  %70بالنسبة للمقرر العملي فقط يحتسب  •

 تالي: تقدر الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي علي الوجه ال -2

 التقدير الدرجة عدد النقاط الرمز

A 4.00 90%  ممتاز أو اكثر 

A- 3.67  90اقل من  - % 85من % 

B+ 3.33  جيد جدا  % 85اقل من  - % 80من 

B 3.00  80اقل من  - % 75من % 

B- 2.67  جيد % 75اقل من  - % 70من 
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C+ 2.33  70اقل من  - % 65من % 

C 2.00  65اقل من  - % 60من %  

 

 ولمقب

C- 1.67  60اقل من  - % 56من % 

D+ 1.33  56اقل من  - % 53من % 

D 1.00  53اقل من  - % 50من % 

F 0   50اقل من %  

 

 Grade Pointيتم حساب المعدل الفصلي )متوسط ما يحصل علية الطالب من نقاط في الفصل الدراسي الواحد(  -3

Average – GPA  :كما يلي 

 الدرجة الخاصة:

خاصة هي امتداد للتخصص الرئيسي بدال من التخصص الفرعي بحيث يصبح عدد الساعات المعتمدة للدرجة  الدرجة ال

ساعة اختيارية، ويقبل الطالب المتميز بالدرجة الخاصة   36و  إجباريةساعة  60ساعة معتمدة، منها  96الخاصة هي 

 طبقا للشروط التالية: 

 التخصص  أومن متطلبات الكلية  أي دون الرسوب في   خمسة فصول دراسية األقليكون قد انهي علي  أن .1

 األقل علي  3.3يكون معدلة التراكمي العام  أن .2

 3.3ساعة معتمدة من مقررات التخصص الرئيسي بمعدل ال يقل عن  36  األقليكون قد اجتاز علي  أن .3

 القسم إمكانياتموافقة مجلس القسم المختص في ظل العدد المتقدم من الطلبة وما يناسب  .4

 

 

 -:التسجيل

المناسبة  اإلعالنشئون التعليم والطالب عن مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي باستخدام وسائل  إدارةتعلن  .1

 من بدء الدراسة  األول األسبوعوالتي تكون غالبا خالل 

 تأخيرفترة التسجيل المعلنة يسدد رسم  أثناءفي الحاالت التي يتخلف فيها الطالب عن سداد رسوم التسجيل  .2

 الي رسم التسجيل العادي  اإلضافة

تقبلها لجنة شئون التعليم والطالب ويوافق عليها مجلس الكلية ان   ألعذاريجوز للطالب الذي يتمكن من التسجيل  .3

 في البند السابق  إليهالمشار   التأخيرالثاني من بدء الدراسة مع تسديد رسم  األسبوعخالل  متأخرايسجل تسجيال 

تقبلها لجنه شئون  ألسباب إالطالب بغلق المقرر ) 7مقرر اختياري عن  أعدادمسجلين في قل عدد الطلبة ال إذا .4

 التعليم والطالب( وعلي الطلبة اختيار مقررا بديال.
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 االضافة والحذف واالنسحاب من المقررات:

لثاني من ا األسبوعحتي نهاية  أكثر أويحذف مقررا  أويضيق  أن األكاديمييجوز للطالب بعد موافقة المرشد  .1

من الفصل الصيفي( وذلك بما ال يخل بالعبء الدراسي المنصوص علية في   األول األسبوعالفصل الدراسي )

 (. 16المادة )

السادس من الفصل   األسبوعالثاني عشر ) األسبوعمقرر حتي نهاية  أيينسحب الطالب من دراسة  أنيجوز  .2

، ويسجل هذا المقرر في سجل  األكاديميالمرشد  ( من بدء التسجيل للفصل الدراسي وذلك بموافقةالصيفي

وبشرط اال يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المقررة في االنسحاب،  Wبتقدير منسحب  األكاديميالطالب 

 أقرارها وتعرض حاالت االنسحاب االضطرارية بعد هذا الميعاد علي لجنة شئون التعليم والطالب للنظر فيها ثم 

 (.16يخل االنسحاب بالعبء الدراسي للطالب وفقا للمادة ) وإالئون التعليم والطالب من وكيل الكلية لش

 تعديل المسار

 بناء علي طلبة طبقا للشروط االتيه: ألخريجوز للطالب التحويل من تخصص رئيسي أو فرعي 

 إليه شاغرة في التخصص الذي يرغب في التحويل  أماكنتوافر  .1

 إليه د التحويل توافر شروط القبول للتخصص المرا .2

للدراسة في التخصص   استعدادهومدي  وظروفهللطالب  األكاديميفي ضوء الوضع  األكاديميموافقة المرشد  .3

 . إليهالمراد التحويل 

وفي حالة موافقة لجنة شئون التعليم والطالب علي هذا التحويل تشطب من سجل الطالب جميع المقررات       

 تقع ضمن متطلبات التخصص الجديد )رئيسي/ فرعي( وال يتم احتسابها في التي اجتازها الطالب من قبل، وال

 \ عن هذا التحويل.  أضافيةالمعدل التراكمي، ويجوز لمجلس الكلية فرض رسوم 

 -المواظبة:

المقرر تسجيل حضور الطالب في كل محاضرة نظرية أو درس عملي في سجل معد لذلك من قبل   أستاذيتولي 

 والطالب، مع مراعاة ما يلي: شئون التعليم  إدارة

من مجموع ساعات المقرر، وفي حالة   % 15الحد المسموح به لغياب الطالب بدون عذر مقبول هو  .1

للطالب،  األول اإلنذار لتوجيهشئون التعليم والطالب  إدارةالمقرر كتابيا  أستاذتجاوز هذه النسبة يخطر 

 كتابيا. واألخيرلثاني ا اإلنذار له  يوجه %20بلغت نسبة غياب الطالب  وإذا

لجنة شئون التعليم  تقبلهفي المقرر وكان غياب الطالب بدون عذر  %25زادت نسبة الغياب عن  إذا .2

" للمقرر FW إجباريويسجل له تقدير "منسحب  النهائيوالطالب، يحرم الطالب من دخول االمتحان 

 وال يدخل ذلك في حساب المعدل التراكمي للطالب. 

 -:مياألكادي اإلنذار

  التحاقه بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني من  1.67اقل من  CGPAالطالب علي معدل تراكمي  ل حص إذا •

 (أكاديميا)مراقب  اإلنذارويوضع علي قائمة  األول اإلنذاربالكلية يوجه له  
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ررات التسجيل في المق بإعادة وذلك  2.0المعدل المطلوب  إلي يرفع معدلة التراكمي العام  أن علي الطالب  •

( في قواعد 15)وتطبق المادة  +D أو Dعلي تقدير  فيهاالتي رسب فيها تحسين المقررات التي حصل 

 المقرر. أعادة

الثاني وال يسمح  اإلنذاريوجه له  األول لإلنذاراستمر المعدل المتدني للطالب في الفصل الدراسي الثاني  إذا •

 دةساعة معتم 12في الحد االدني وهو  إالله بالتسجيل 

 -القيد: وإلغاء إيقاف

منفصلة او  فصول دراسية  أربعة أقصيلفصل دراسي واحد وبحد  قيدهيتقدم بطلب لوقف  أنيجوز للطالب  .1

 قهرية توافق عليها لجنة شئون التعليم والطالب  ألسباببالكلية وذلك  دراستهمتصلة خالل مدة 

 التالية: من الحاالت  أي يلغي قيد الطالب ويفصل نهائيا من الكلية في  .2

فصول متصلة( التي تعرضها لجنة شئون التعليم  أربعة) اإلنذارتجاوز الحد االقصي علي قائمة  إذا •

 والطالب ويوافق عليها مجلس الكلية

الئحة  حقهطبقت في  أوالجامعة  أوالكلية  أنظمةتخالف  أو باآلدابارتكب الطالب مخالفة تخل  إذا •

 تأديب الطالب بما يتفق وقانون تنظيم الجامعات

 واردة في قانون تنظيم الجامعات أخريحاالت  إيه •

 -سياسة التحويل:

 تتبع الكلية في تحويالت الطالب السياسية العامة التي تنظمها القواعد التي يصدرها المجلس االعلي للجامعات وتشمل:

 عدم جواز نقل طالب السنوات النهائية .1

 دم جواز نقل الطالب الراسب ع .2

وتقوم الكلية بعمل مقاصة علمية للمقررات التي درسها الطالب بكليته المنقول فيها وبناء عليها يتم تحديد موقف الطالب في 

 المقررات التي يصفي منها او تحمل علية 

 الخدمات الطالبية:

 بطاقة التأمين الصحي •

الصحي من إدارة شئون الطالب بالكلية وبناء  علي هذه البطاقة يمكن أن   لكل طالب الحق في الحصول علي بطاقة التأمين

 دمنهور العام ومقرها  أمام كلية العلوميعالج الطالب مجانا  بمستشفي 

 :كيفية الحصول علي بطاقة التأمين الصحي

 ( التقدم إلي إدارة شئون الطالب بالكلية وتسليم صورة شخصية للطالب. 1)

 خزينة بمبلغ جنيه وأربعون قرشا  ) تدفع مرة واحدة(.( تسديد إيصال ال2)
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 ( يتسلم الطالب البطاقة الصحية من موظف الفرقة المختص بإدارة شئون الطالب.3)

 التربية العسكرية •

خالل فترة  علي جميع الطالب المصريين الذكور والمقيدين بالكلية تأدية التربية العسكرية من خالل دورة تدريبيةيجب 

 أجازة نصف العام أو األجازة الصيفية لمدة خمسة عشر يوما .  خالل  وتكون إما دراسته 

ويدد مواعيدها إدارة اإلتصال  العسكرى  بالجامعة ولمزيد من اإلستفسار الدخول على موقع اإلتصال العسكرى لمعرفة كل  

 مافيه من معلومات 

 . لتدريبية المقررة بنجاح وتؤدى مرة واحدة فى اى فرقه دراسيةالدورة ا اجتيازيراعي عدم منح الطالب البكالوريوس إال بعد 

 اشتراك السكة الحديد 

 صورة شخصية للطالب.  2إحضار استمارة من هيئة السكة الحديد + عدد على الطالب (  1) 

 بإدارة شئون الطالب.  المختص الفرقة استمارة بواسطة موظف   ( تمأل2)

 ل علي هذا االشتراك.( تسدد الرسوم الدراسية شرط الحصو 3)

  

 خدمات للطالب المعاقين •

بناء  علي تقرير من    تقديم المعاونة للطالب المعوقين إعاقة تمنعهم من الحركة أو تدوين المحاضرات بواسطة آخرين وذلك

 القومسيون الطبي العام. 

 

 مكافأة التفوق  •

 علىقيمة مكافأة التفوق لطالب الفرقة األولى و الفرقة األ استحقاقشروط 

 جنيه 84فأكثر في الثانوية العامة  %80مكافأة التفوق للحاصلين علي 

 الفرقة األولي الفرقة الثانية الفرقة الثالثة

الحاصلين علي تقدير ممتاز 

المنقولين للفرقة الرابعة يمنح  

جنيه في 120كل منهم 

الحاصلين علي تقدير ممتاز 

المنقولين للفرقة الثانية يمنح كل 

 جنيه في السنة 120هم من

الحاصلين علي تقدير 

ممتاز يمنح كل منهم 

 جنيه في السنة 120
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 السنة

الحاصلين علي تقدير جيد 

جنيه  84جدًا يمنح كل منهم 

 في السنة

الحاصلين علي تقدير جيد جدا   

 جنيه في السنة 84يمنح كل منهم 

الحاصلين علي تقدير 

جيد جدا  يمنح كل منهم 

 جنيه في السنة  84

ن علي تقديرات من  الحاصلي

 84غير الثانوية ممتاز 

 جنيه/جيد

الحاصلين علي تقديرات من غير 

جنيه/جيد جدا   84الثانوية ممتاز 

60 

الحاصلين علي تقديرات 

من غير الثانوية ممتاز 

84 

 

 قسم رعاية الشباب بالكلية  •

 توجد بالكلية إدارة خاصة لرعاية الشباب يتلخص دورها فيما يلي:

 الطالبية وتتم عن طريق:)أ( الرعاية 

ونفسية ودراسية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها مع الطالب   اجتماعيةدراسة ما يعترض الطالب من مشكالت  -1

 الذين يواجهونها.

 لطالب الكلية.  االجتماعيعن طريق صندوق التكافل  اقتصاديةمحاولة حل ما يعترض الطالب من مشكالت  -2

 ة وتتم عن طريق:)ب( األنشطة الطالبي

 وثقافية وفنية تتناسب مع ميول ورغبات الطالب. واجتماعيةوضع خطة لألنشطة المختلفة من رياضية   -1

تقديم مشروعات في مجاالت األنشطة المختلفة لمجلس إتحاد طالب الكلية لمساعدته فيما يقترحه من أنشطة وخدمات  -2

 لطالب الكلية. 

ذ األنشطة التي يقرها إتحاد طالب الكلية وتذليل ما يتعرضها من معوقات حتي تخرج المعاونة اإليجابية في تنفي -3

 بالصورة المناسبة.

 وعن طريق هذه الخطوط العريضة يتحقق األهداف اآلتية: 

 تنمية هوايات الطالب عن طريق توفير اإلمكانيات الالزمة لها. -أ
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ثمر يكسب الطالب خبرات وتخلق منهم قادة يستطيعون تفهم وقت فراغ الطالب وتنظيمه في نشاط إنتاجي م استثمار -ب

 مشكالت مجتمعهم.

المعسكرات -تشجيع روح الخدمة العامة وغرس الروح القيادية بين الطالب وذلك عن طريق )معسكرات الخدمة العامة -جـ

 الرحالت......(. -المعسكرات الترفيهية -الثقافية

 ن الطالب وتوثيق الصلة بينهم وبين أساتذتهم.ح الزمالة والحياة الجامعية بيو بث ر  -د

 اتحاد الطالب •

 الستة.  اإلتحادطالبين عن كل سنة دراسية لكل لجنة من لجان  انتخابيتم تشكيل إتحاد طالب الكلية سنويا  عن طريق 

 )أ( أهداف اإلتحاد:

 تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعي القومي والوطني بين الطالب. -1

 د الطالب علي القيادة وممارستها.تعوي -2

 بث الروح الجامعية السليمة بين الطالب. -3

 مواهب الطالب وصقلها وتشجيعها.  اكتشاف -4

 نشر وتشجيع وتكوين األسر الطالبية. -5

 نشر وتنظيم األنشطة المختلفة واإلفادة من طاقات الطالب في خدمة المجتمع. -6

 مجلس اإلتحاد: اختصاصات)ب( 

 م سياسة اإلتحاد في ضوء البرامج المقدمة من اللجان. رس -1

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

 توزيع اإلعتمادات المالية علي اللجان ووضع الموازنة السنوية للمجلس ولجانه.  -3

 الحساب الختامي لإلتحاد. اعتماد -4

 الستة. تنسيق العمل بين لجان اإلتحاد  -5

 بالكليات. األخرى الطالبية  واالتحاداتتوثيق العالقة بين اإلتحاد  -6

 أمين وأمين مساعد لمجلس اإلتحاد من بين أعضائه الطالب. انتخاب -7
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 )جـ( تشكيل اإلتحاد:

يشكل مجلس إتحاد الطالب سنويًا بريادة أ.د /عميد الكلية أو من ينيبه في ذلك من أعضاء هيئة التدريس * 

 ضوية ما يلي:وع

رواد لجان مجلس اإلتحاد من أعضاء هيئة التدريس يصدر بشأنهم قرار تعيين من عميد الكلية     -1

 سنويا .

 أمناء وأمناء مساعدي لجان مجلس اإلتحاد من الطالب. -2

  اجتماعات* وينتخب الطالب أعضاء المجلس من بينهم أمينا  وأمينا  مساعدا  للمجلس ويحضر  

 الشباب بالكلية ويكون أمينا  لصندوق المجلس.  لرعايةالجهاز الفني المجلس رئيس 

 )د( شروط التقدم للترشيح لعضوية اإلتحاد: 

 أن يكون مصري الجنسية ومتمتعا  بالخلق القويم والسمعة الحسنة. -1

 أن يكون نظامي مستجدا  بفرقته ومسددا  لرسوم اإلتحاد. -2

 شاط اللجنة التي يرشح نفسه فيها.أن يكون ذو نشاط ملحوظ في مجال ن -3

 أال يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة. -4

 )هـ( اللجان المشكل منها اإلتحاد:

 لجنة األسر الطالبية: -1

* تقوم إدارة رعاية الشباب بتشجيع الطالب علي تكوين أسر طالبية علي مستوي الكلية وتعمل علي  

واصل بين أسر الكلية وأسر كليات الجامعة وا عداد قيادات من إعداد برامج مالئمة من شأنها الربط والت

صقل هذه القيادات من الطالب لالرتقاء بهم إلي مستوي تنميةشأنها تحمل المسئولية في المستقبل و 

 القرار وتنفيذ المشروعات واألنشطة.  واتخاذعالي من القدرة علي تحمل المسئولية 

 عتبر من وحدات إتحاد طالب الكلية.* ويجوز إنشاء أسر طالبية بكل كلية وت

وى أو سياسي أو عقائدي كما ال يجوز أن تتخذ  أى أسر طالبية علي أساس فئ* ال يجوز إقامة 

 أو شعارا  يوحي بذلك. سماإاألسرة 
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* يقدم طلب تكوين األسرة إلي أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية للموافقة علي ريادة األسرة وفي حالة  

جمعية تأسيسية لألسرة بإشراف رائد األسرة تتولي وضع نظام داخلي لعمل األسرة في نطاق  موافقته تشكل 

 أحكام الالئحة والقوانين المعمول بها ويراعي فيها القواعد التالية: 

 األسرة ورائدها . سم إتحديد  -1

 قيمة رسم العضوية.  -2

الصندوق وثالثة أعضاء  وأمين   تشكيل مجلس إدارة لألسرة باالنتخاب ويتكون من مقرر -3

 ويجوز أن يضم إلي عضوية المجلس عضوان يختارهم رائد األسرة.

 تقسيم عمل األسرة من خالل اللجان التالية:  -4

 لجنة للعالقات تتولي العمل علي تحقيق التعارف بين أعضاء األسرة. –أ           

 لجنة رياضية وتختص بالنشاط الرياضي.  -ب         

 فنية وتختص بالنشاط الفني.  لجنة -ت     

 لجنة ثقافية وتختص بالنشاط الثقافي. -ث     

يراعي قبل تنفيذ أي نشاط من األنشطة التي تدخل في برامج األسر سواء داخل الجامعة أو خارجها أن يتقدم  

 . ة ثم إعتمادها من السيد أ.د/ عميد الكليمقرر األسرة بطلب للموافقة علي النشاط معتمد من رائدها 

خمسة عشر يوما حتى يتسنى إلدراة رعاية   15ويراعى تقديم طالب النشاط قبل موعد تنفيذه بمدة التقل عن 

 الطالب بالكية  عمل الالزم  

 

 لجنة النشاط الرياضي: -2

* وتعمل علي بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية وتكوين الفرق الرياضية 

قامة المباريات و  والمشاركة فى المسابقات القمية على مستوى كليات الجامعة المهرجانات الرياضية.وا 

 والجامعات المصرية  

 لجنة النشاط الثقافي: -3
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الندوات   إقامة* تعمل علي تشجيع الطاقات األدبية والثقافية وكذلك إقامة المسابقات الثقافية 

 األدبيةلخ من األنشطة الثقافية و .......إالثقافيةوالمحاضرات 

 لجنة النشاط الفني: -4

المواهب الفنية بين الطالب وتنميتها وتشجيعها كذلك إقامة المعارض الفنية والحفالت   اكتشاف* 

 إلظهار مواهب الطالب وتشجيعهم.

 لجنة الجوالة والخدمة العامة:  -5

العامة وتنظيم  * وتقوم بتنظيم المعسكرات الكشفية والتدريبية والرحالت الخلوية ومشروعات الخدمة

 برامج خدمة البيئة بما يسهم في تنمية المجتمع.

 لجنة النشاط االجتماعي والرحالت: -6

بين الطالب وكذلك بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس   األجتماعية* وتعمل علي تنمية الروابط 

قامة مسابقات   وترويحية. اجتماعيةتنظيم رحالت ومعسكرات -اجتماعيةوا 

 الب الجامعة:)و( إتحاد ط 

أو من ينيبه في  –* يشكل بكل جامعة مجلس إتحاد طالب الجامعة بريادة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 ذلك رئيس الجامعة وعضوية كٍل من : 

 الكليات والمعاهد بالجامعة.  اتحاداترواد مجالس  -1

 معاهد بالجامعة.الكليات وال اتحاداتاألمناء واألمناء المساعدين لمجالس  -2

* وينتخب الطالب أعضاء المجلس من بينهم أمينا  وأمينا  مساعدا  للمجلس ويحضر رئيس الجهاز الفني ورؤساء الوحدات  

 . ويكون رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب أمين الصندوق للمجلس.واجتماعاتهالمختصة بنشاط المجلس 

 تعليمات عامة إلقامة األنشطة: -س

 علي أساس فئوي أو سياسي أو عقائدي.  باسمهز تنظيم أي نشاط لمجلس اإلتحاد أو لجانه أو ال يجو  -1

 يجب الحصول علي موافقة عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة المختص علي النشاط الطالبي. -2

قاليد يحق لرئيس الجامعة أو النائب أو العميد أو وكالئهم إيقاف أي قرار للمجلس يكون مخالفا  للت -3

  الجامعية.
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 صندوق التكافل االجتماعي: •

 :جتماعي لطالب الجامعات إليصناديق التكافل اال تهدف

 . اجتماعيةللطالب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية  االجتماعي)أ( تحقيق الضمان 

شراء –يضية عالج أو أجهزة تعو –مذكرات دراسية -)ب( المساهمة في تنفيذ الخدمات للطالب )مصروفات دراسية 

 نظارات طبية أو مالبس(.

الهادئ في دراستهم بسبب عجز دخولهم   االستمرار)جـ( العمل علي حل المشاكل التي تواجه الطالب وتحول بينهم وبين 

 المالية. 

 كيفية عمل بحث إجتماعي:

 بالكلية. لشباب من إدارة رعاية ا  اجتماعيبحث  استمارة( يتقدم الطالب بسحب 1)

من إدارة شئون الطالب بالكلية يرفق مع  اعتمادهابمعرفة الطالب ثم  االستمارةبيانات  ( يتم ملء2)

 :االستمارة

 فى جميع الحاالت لإلطالع(.كل من الطالب وولي األمر ) األصل صورة مستند إثبات الشخصية ل -

  )  أصل مفردات مرتب الوالد  المستند المؤيد لدخل أو إيراد الوالد أو ولي األمر  -

 إذا كان الوالد موظف  معتمد من جهة عمله ( 

 وأصل شهادة الوفاة  إذا كان الوالد متوفى  المعاش ب بيان -

التابع لها محل   جتماعيةاإل الشئون من  اجتماعيبحث و بيان حيازة زراعية للمزارع  -

 إقامة أسرة الطالب. 

 ي حالة اإلعاقة(. تقرير من اإلدارة الطبية بالجامعة لتحديد نسبة العجز للطالب )ف  -

 شهادة طبية تفيد مرض والد الطالب وعدم قدرته علي الكشف )في حالة اإلصابة بمرض مزمن(. -

 ( يسلم البحث للسيد مسئول الفرقة بإدارة رعاية الطالب بالكلية.3)

 .االجتماعي( تعرض األبحاث مجمعة علي مجلس إدارة صندوق التكافل 4)
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 مستفيدين داخل قسم رعاية الشباب لضمان السرية. ( يعلن كشف بأسماء الطالب ال5)

 االعتباريةلطالب الجامعات تكون له الشخصية  االجتماعيللجامعات صندوق مركزي للتكافل  األعلى* وينشأ بالمجلس 

 للجامعات وعضوية كٍل من:  األعلىالمستقلة. ويكون له مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس المجلس 

 ت لشئون التعليم والطالب.*** نواب رؤساء الجامعا

 للجامعات.  األعلى*** أمين المجلس  

*** عدد ال يتجاوز تسعة أعضاء من ممثلي الهيئات التي يرتبط عملها بأهداف الصندوق والخبراء الالزمين لحسن سير  

 للجامعات لمدة سنتين. األعلى عمله يصدر قرار بتعيينهم قرار من رئيس المجلس 

للجامعة.   االجتماعين الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات صندوق فرعي للتكافل * وينشأ في كل جامعة م

من عمداء الكليات ورئيس  أثنينويشكل مجلس إدارته برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب وعضوية 

 الجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة ويكون أمينا  للصندوق.

 لصندوق باآلتي:ويختص مجلس إدارة ا

 )أ( العمل علي تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة.

للطالب علي   االجتماعي)ب( توزيع اإلعانات من الموارد التي تتوافر للجامعة ألغراض التكافل 

 كليات الجامعة ومعاهدها.

زي لطالب الجامعة التي يقرر مجلس اإلدارة أن تتم علي مستوي مرك األجتماعية)جـ( تنفيذ الخدمات 

 بالجامعة.

 )د( قبول اإلعانات والهبات والوصايا التي توجه إليه. 

 حساباته السنوية الختامية وتتكون موارد الصندوق من: واعتماد)هـ( وضع موازنة الصندوق السنوية الختامية 

 موارد الصندوق تتكون من :  

 ( اإلعانات التي تخصص لهذا الصندوق.1)

 دارته. ( التبرعات التي يقبله مجلس إ 2)

 المقاصف والنوادي وسائر مرافق الجامعة ووحداتها.  واستخدام( حصيلة اإلرادات من تأجير  3)

 ( صافي إرادات الحفالت والمهرجانات والمعارض التي تقام لصالح الصندوق. 4)

 ( سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخري ألغراض هذا الصندوق.5)
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 االجتماعيخاضعة ألحكام قانون تنظيم الجامعات صندوق فرعي للتكافل  وينشأ بكل كلية أو معهد بالجامعة ال •

للطالب الكلية أو المعهد. ويشكل مجلس إدارته برئاسة وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطالب وعضوية  

الشباب  من أعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية أو المعهد سنويا  ورئيس الجهاز الفني لرعاية  أثنين

 بالكلية أو المعهد ويكون أمينا  للصندوق والطالب أمين مجلس طالب الكلية أو المعهد .

لطالب الكلية أو المعهد. ويوضع موازنة الصندوق السنوية  االجتماعيويختص هذا المجلس بتحقيق التكافل  •

 حساباته الختامية السنوية. واعتماد

 وتتكون موارد الصندوق من:

 لتي تخصص من لهذا الصندوق. )أ( اإلعانات ا

 )ب( الهبات التي يقبلها مجلس إدارته. 

 من حصيلة الرسم المخصص إلتحاد طالب الكلية أو المعهد. %20)جـ( 

 )د( رسوم صندوق مساعدة الطالب التي يؤديها طالب الكلية أو المعهد وفقا  لهذه الالئحة. 

 ندوق, )هـ( سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخري لهذا الص

 وتضع مجالس إدارات صناديق التكافل االجتماعي ضوابط اإلنفاق لتحقيق أغراضها في حدود سياستها العامة. •

ويكون الصرف بشيكات توقع من رئيس مجلس إدارة الصندوق توقيعا  ) أوال ( ومدير عام الحسابات توقيعا   •

 )ثانيا (.

 الخدمات االلكترونية

 .إرشادات الطالب:9

 :االمتحاناصة بلجان القواعد الخ •

 

دون البطاقة الجامعية المتضمنة رقم الجلوس ومكان لجنة   االمتحانعدم التواجد داخل مقار لجان  .1

 . االمتحان

والمخالفة لذلك تعتبر حالة   االمتحاناآلالت الحاسبة المبرمجة ذات الذاكرة داخل لجان  اصطحابعدم  .2

 غش تعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية.

 . االمتحانالكتب والمذكرات وأية متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة أو بغيرها داخل لجان   اباصطحعدم  .3
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أكثر من خمس عشرة دقيقة ويمنع المخالف من دخول   االمتحانعدم التأخير عن مواعيد بداية   .4

 .االمتحان

ة وتاريخ تدون بيانات الطالب على الشريط المعد لذلك فقط الملصق بكراسة اإلجابات وبيانات الماد .5

 والسنة الدراسية والشعبة الموضحة على كراسة اإلجابة .  االمتحان

 . االمتحانزميل داخل مقار  أيعدم التحدث مع  .6

قبل مضى نصف الوقت على األقل وكذلك ال يسمح   االمتحانال يسمح بالخروج من مقار لجان  .7

 ة استالم كراسات اإلجابة.تنظيما  لعملي االمتحانبالخروج خالل الخمسة عشر دقيقة األخيرة من 

 لكل فرقة: االمتحانفرص دخول 

 الفرقة األولى: مرتان فقط. 

 الفرقة الثانية: ثالث مرات.

 الفرقة الثالثة:خمس مرات

حتى يتم    االمتحانالفرقة الرابعة:. فى حالة رسوب الطالب فى أقل من نصف المواد بالفرصة الثالثة يؤدى 

 نجاحه.

 حتى يتم نجاحه.  االمتحانب فى أكثر من نصف المواد بالفرصة الثالثة يؤدى فى حالة نجاح الطال    
 

 

 

 

 

 

 

 

 -قواعد ومالحظات عامة:

 التحويل ونقل القيد .1

 الكلية.  تقبلهيجوز تحويل الطالب بين الكليات المتناظرة إذا كان الطالب حاصال علي الحد االدني للمجموع الذي  •
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يكون الطالب حاصال   أنبشرط  أخريجامعة   أوناظرة في ذات الجامعة يجوز نقل قيد الطالب من كلية غير م •

 علي الحد االدني للقبول بالكليات سنه حصوله علي الثانوية العامة. 

 التفوق مكافأة .2

جمهورية مصر العربية المتفوقون في امتحان شهادة الثانوية ومن بين  أبناءالمستجدون من  يمنح الطالب •

 قدرها مائة وعشرون جنيها. مكافأةالعلوم وشعبة الرياضة  في شعبة األوائلالثالثين 

وثمانون  أربعةقدرها  مكافأةفي امتحان شهادة الثانوية العامة  األقلعلي  %80يمنح الطالب الحاصلون علي   •

 جنيها.

ر  حصل الطالب في امتحان النقل علي تقدي إذاللطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة  المكافأةتستمر صرف  •

 عام جيد جدا. 

 . جنية 120سنوية قدرها  مكافآتكل من يحصل علي تقدير عام ممتاز في امتحان النقل يمنح  •

 التجنيد .3

. وفي هذه الحالة  تجنيده تأجيلبعد  إالسنه   20تجاوز سنة   إذابالكلية   األولياليجوز قيد الطالب المستجد بالفرقة  •

لسنة   127اقرب طبقا للمادة الثانية من القانون  أيهماهل  علي المؤ حصوله  أو 28لسن   التأجيلمن حق الطالب 

 م. 1980

بعد تحديد موقفة من التجنيد  إالمن العام الدراسي  1/9قبل   22تجاوز سن  إذا ال يجوز قيد الطالب بالكلية  •

 يراعي التعامل عن طريق مكاتب االتصال العسكري بالجامعات. أنبمعرفة منطقة التجنيد التابع لها علي 

خالل مدة الدراسة وال يمنح  أسابيعتربية العسكرية يتم تدريب الطالب الذكور تدريبا عسكريا لمدة ثالثة ال •

 . األوليالتربية العسكرية في السنوات الدراسية  أداءبنجاح ويفضل  تأديتهابعد  إالالطالب درجة البكالوريوس 

  وقد تم توفير هذه الدورات التدريبية بمدينة دمنهور

 مات المكتبيةالخد -8

 توفير سبل االطالع والقراءة للطالب داخل قاعات المكتبة. .1

 تزويد الطالب بالمراجع العلمية التي تخدم المناهج التي يدرسها.  .2

 .األكثرمن الكتب لالطالع عليها خارج المكتبة لمدة خمسة عشر يوما علي  يلزمهيمكن للطالب ان يستعير ما  .3

 الرعاية الطبية -5

الطالب بدءا من توقيع الكشف الطبي علي   أبنائهاالعالجية بتقديم الرعاية الطبية والوقائية لجميع تقوم الوحدة 

 ذلك.  األمرما لزم  إذاالطالب المستجدين وصرف العالج بالمجان واالنتهاء بالعمليات الجراحية  
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بقسيمة سداد الرسوم وعدد   العيادة الشاملة إلي يتقدم  أنوعلي الطالب الذي يرغب في التمتع بالخدمة الطبية، 

(صورة فوتوغرافية الستخراج البطاقة الصحية التي تخول له الحق في الرعاية الطبية وتجدد هذه البطاقة  2)

 سنويا.

 الحرمان من االمتحان -6

كل طالب يرتكب غشا في االمتحان او شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجة العميد او من ينوب  -1

ان ويحرم من دخول االمتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في مواد هذا  عنه في قاعة االمتح

 .التأديبلجنة   إلياالمتحان ويحال 

 األعذار -7

مجلس الكلية فال يحسب غيابه رسوبا بشرط اال يزيد  يقبلهتخلف الطلب عن دخول االمتحان بعذر قهري  إذا

سنوات الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة منح متفرقتين خالل  أوالتخلف عن فرصتين متتاليتين 

 فرصة ثالثة بقرار من مجلس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس الكلية.

 القيد إيقاف -8

 يمنعهتقدم بعذر مقبول  إذايتوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين خالل سنوات الدراسة  أن يجوز لمجلس الكلية 

 من االنتظام في الدراسة. 

 لبحوث والتدريبا -9

يتم تدريب الطالب بالقطاعات التي تخدم تخصصاتهم في المجتمع العملي وتشمل الشركات الصناعية وشركات 

 والبتر وكيماويات.مياه الشرب 

 م. 2008-2009

 -رعاية الشباب: وأنشطةخدمات 

 : الخدماتأوال

صندوق التكافل االجتماعي بالكلية وصندوق يقدم قسم رعاية الشباب بالكلية خدمات مادية وعينية للطالب من خالل 

 التكافل االجتماعي بالفرع.

 -وذلك في صورة:

 في سداد الرسوم الدراسيةمساهمة  •

 بونات مالبس •

 عمل نظارات طبية •
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 شهرية خالل شهور الدراسة إعانات •

 أجهزة تعويضية •

 مصاريف عالج •

 ....( . -حريق  –وفاة الطالب نفسه   –إعانات كوارث: وفاه والد الطالب  •

 -كيفية استفادة الطالب تلك الخدمات:

يتقدم الطالب إلي قسم رعاية الشباب بالكلية الستيفاء استمارة التكافل بالمستندات المطلوبة حيث يتم تخصيص أخصائي  

وأخصائية للتعامل مع الطالب والطالبات حيث يتم للطالب والطالبة شرح ظروفه بحرية من االطمئنان إلي عامل السرية  

 األمان.و

 -ثانيا: أنشطة رعاية الشباب:

 األنشطة االجتماعية  -1

 .الكلية والجامعة والجامعات المصريةمسابقات في البحث االجتماعي علي مستوي  •

 على مستوى الكلية والجامعة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية •

 على مستوى الكلية والجامعة   مسابقات في الشطرنج •

 لصالح المرضى المصابين باألنيميا واألورام  محمالت للتبرع بالد •

 رحالت قصيرة وطويلة ومعسكرات •

 لقاءات ومحاضرات •

 زيارات •

 الرياضية األنشطة -2

 الكليةوالجامعة والجامعات المصرية تكوين فرق رياضية فردية وجماعية لتمثيل الكلية علي مستوي  •

 رياضية داخلية وخارجية  أنشطة •

 مسابقات وبطوالت •

 .....(  - الكاراتيه –اللياقة البدنية  –تنس الطاولة   –اليد   –الطائرة  –السلة   –م  في كرة القد

 الثقافية األنشطة -3

 حديث شريف( –نشاط ديني )حفظ قران كريم  •

 مجالت حائط •

 مسابقات في الشعر والزجل والقصة والمقال  •
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 مسابقات ثقافية مطبوعة •

 ندوات •

 محاضرات •

 فنية لاألنشطة ا -4

 غناء( –موسيقي  – تكوين فرق فنية )مسرح •

 معارض فنية(. –االركتب   –األشغال اليدوية  –الخطوط  –الرسم   –الغناء  –مسابقات فنية مختلفة )في العزف  •

 أنشطة األسر -5

 تشكيل اسر جديدة –تجديد اسر قائمة  •

 لخارجية. مسابقات فنية ورياضية وثقافية وكشفية علي مستوي اسر الكلية وتمثيل اسر الكلية في االنشطة ا أقامة •

 زيارات -ندوات   –محاضرات   – لألسررحالت  •

 أنشطة الجوالة والخدمة العامة  -6

 تكوين عشيرة الجوالة للكلية  •

 تنظيم معسكرات كشفية وخدمية متنوعة •

 االشتراك في الدورات الكشفية •

 عمل مسابقات كشفية ومعارض كشفية •

 أنشطة النشاط العلمي والتكنولوجي -7

 أبحاث علمية )متعلقة بالنشاط العلمي والتكنولوجي. –محاضرات  – زيارات –ابتكارات  –مسابقات 
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 جهاز رعاية الشباب بالكلية

 

 أخصائي رياضي ثاني                     معتز محمد ملوخيةالسيد/  .1

 رئيس قسم رعاية الشباب        

 

 أخصائي رياضي                       السيد / عبد العزيز ابراهيم أبو ركبة  .2

 مشرف أنشطة            

 

 

 اجتماعي  أخصائي               نسرين حلمي احمد   السيدة / .3

  أنشطةمشرف        
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 رؤية كلية العلوم بدمنهور 

   

إلضافة  إن رؤية كلية العلوم بدمنهور هي أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية متميزة تتوافق مع متطلبات المعايير األكاديمية با

إلى تعميق ثقافة اإلبداع واالبتكار في مجال العلوم األساسية واالنفتاح على متطلبات المجتمع المحلى والدولي لسد  

احتياجاته والوصول بالكلية لمستوى علمي يتناسب مع معايير الجودة لتستطيع من خالله الوفاء بمتطلبات االعتماد 

 األكاديمي. 

 رسالة كلية العلوم بدمنهور 

إن رسالة كلية العلوم بدمنهور هي إعداد وتقديم برامج تعليميـة وفـق المعـايير القياسـية فـي مجـال العلـوم األساسـية وتطبيقاتهـا 

يمكـن مـن خاللهـا إعــداد كـوادر علميـة مدربـة وقــادرة علـى المنافسـة فــي سـوق العمـل , باإلضـافة إلــى إجـراء بحـوث ودراســات 

تطـــورة والتواصـــل مـــع الهيئـــات البحثيـــة المحليـــة والدوليـــة الســـتيفاء متطلبـــات النهـــوض علميـــة متجـــددة باســـتخدام التقنيـــات الم

 بالمجتمع وخدمته.

 


