
 

 

  لكلیة العلوم بدمنھور السیاسات واإلجراءات المتبعة
   قبول الطالب الجدد 

  

  

س  -1 ا مجل ي یحددھا ویقرھ ة والت ة للطالب الجدد بالشعب المختلف تقترح األقسام العلمیة األعداد المقبول

  .الكلیة

ة العامة  -2 ي شھادة الثانوی لین عل ول الطالب الجدد الحاص تم قب وم وریاضیات(ی ا  )عل ا وفق أو مایعادلھ

  .لشروط القبول التي یحددھا المجلس األعلى للجامعات وذلك عن طریق مكتب التنسیق 

  .یقبل طالب القسم العلمي علوم شعبة البیولوجي -3

  .یقبل طالب القسم ریاضیات شعبة العلوم الطبیعیة -4

  .شعبة العلوم الجیولوجیةیقبل طالب القسم علوم أو ریاضیات  -5
  

  الطالب بالشعب المختلفة بالكلیةقبول 
  

ام  -1 ق األقس ن طری ي ع ة األول دد بالفرق الب الج ة للط عب المختلف ة بالش داد المقبول د األع تم تحدی ی

   .العلمیة والتي یقرھا مجلس الكلیة

ة -2 ة الثانی ة بالفرق داد المقبول ة األع ام المعنی رح األقس ة تقت دھا  والثالث ي یعتم ة والت بالشعب المختلف

 . یةمجلس الكل

ي الشعب  -3 الب عل ع الط ة لتوزی الب لجن یم والط ئون التعل ة لش ل الكلی دكتور وكی تاذ ال یشكل األس

المختلفة برئاستھ وعضویة ممثل من أعضاء ھیئة التدریس من كل قسم باإلضافة إلي مثل من قسم 

 .شئون الطالب

ي ضرورة الشعب المختلفة وفقا لالئحة الكلیة والت ليتوزع اللجنة المشكلة الطالب ع -4 نص عل ي ت

جدا علي األقل في السنة الثانیة وتقدیر جید جدا علي األقل في  تقدیر عام جیدحصول الطالب علي 

المادة المؤھلة للتخصص المطلوب وأال یكون قد سبق رسوبھ فیھا وذلك للشعب الخاصة وتحتسب 

 :كما یلي  ةتقدیرات المواد المؤھلة لاللتحاق بالدرجة العام
 

  }نبات{                               أو میكروبیولوجي روبیولوجيمیك/كیمیاء

  }حیوان{                                                  حیوان أو حیوان/ كیمیاء 

  }نبات وحیوان كیمیاء{                          كیمیاء حیویة أو كیمیاء حیویة/كیمیاء

  }فیزیاء+ ریاضة {                                         فیزیاء               / ریاضة

  }فیزیاء{                                                    فیزیاء أوفیزیاء / كیمیاء

  جامعة دمنهور
  كليـــة العلـوم

  وحدة ضمان الجودة 
  



  }ریاضة بحتة{                                   آليحاسب  أو ریاضة+حاسب آلي

  }ریاضة بحتھ{                                            إحصاء         +حاسب آلي

  }نبات{                                                         نبات  أو نبات/كیمیاء

  }ریاضة بحتھ وتطبیقیة{                                 ریاضیات                        

  }حیوان{                                        حشرات                              

  }ریاضة بحتھ{                                                                   إحصاء
   

  -:سیاسات وضع جداول االمتحانات
  

رح للجداول  .1 ع نموذج مقت نھم وض ل الشعب ویطلب م یتم اختیار بعض الطالب المتفوقون في ك

 .االمتحانیة كال في شعبتھ

ا  .2 ة علیھ تم الموافق الب لی یم والط ئون التعل ھ ش ي لجن ات عل رض المقترح تم ع راء أوی ض  أج بع

 .أضافتھاالتعدیالت الواجب 

 .یتم عرض الجداول االمتحانیة في مجلس الكلیة العتمادھا والموافقة علیھا .3
 

  -:سیاسة قبول الطالب المحولون من جامعات أخري
س یتم قبول الطالب المنقولون من جامع .1 ل المجل ن قب ا م ا للقواعد المعمول بھ ات أخري طبق

 .األعلى للجامعات والتي تنص علي أال یكون الطالب راسب أو منقول بأكثر من مادتین

تم  .2 م ی یم والطالب ث ھ شئون التعل ا لجن ق علیھ ول یواف ة للقب روط العام ة والش رة زمنی د فت یتم تحدی

 .أخريفي التحویل من جامعات  اعتمادھا من مجلس الكلیة لقبول طلبات الراغبون

یتم عمل مقاصة علمیة من قبل األقسام المتخصصة للطالب المنقول من جامعات غیر جامعة  .3

 . اإلسكندریة ویتم تحمیل الطالب أو حذف لبعض المقررات بعد عمل المقاصة

 .جامعاتلمن تنطبق علیھم القواعد المنظمة من المجلس االعلي لل إالال یتم قبول طلبات التحویل  .4

ھ  .5 م لجن ل قس راءیكون ك الب  إلج ھا الط ي درس ررات الت ة المق دي مطابق ة وم ات العلمی المقاص

 .كلیة العلوم بدمنھور إليالمحولون من كلیتھم 

 .لكتابھ تقریر علمي باألقسامتعرض طلبات التحویل علي لجان المقاصات  .6

دون مواد  أسماء إعالنیتم  .7 ون ب الب المنقول االط الب المنق أم یلھم الط ون بعد تحم ون والمقبول ول

 .بمادة كاملة فیتم كتابة موافقة كتابیة منھم لذلك أوبفروع من مادة 

ول  ة قب ذارسیاس اء أع ال  أعض ي اعم تراك ف ن االش اونیھم ع دریس ومع ة الت ھیئ

  :االمتحانات
ة  .1 اءنظرا لمحدودی اونیھم  أعض ة ومع دریس بالكلی ة الت دریس  29(ھیئ ة ت دین  75+ عضو ھیئ معی

 .ال یتم في الوقت الحالي قبول االعتذار عن االشتراك في اعمال االمتحانات) درس مساعدوم



  

  

  

  

  -:سیاسة تعیین المعیدون بالكلیة
ك  أقسامتم وضع خطة زمنیة لتعیین المعیدون في كل قسم من  .1 امالكلیة بناء علي احتیاجات تل  األقس

 .مجلس الكلیة وكذلك المعنیة األقسامحیث تمت الموافقة علیھا من قبل 

 .وموافقة مجلس الكلیة األقسامعن وظائف المعیدون بناء علي طلب  اإلعالنیتم  .2

 المعنیة  لألقسامیتم تشكیل لجنھ فبول الطلبات وترسل  .3

 تراعي القواعد المنظمة لقبول المعیدون وھي مجموع الدرجات المطلق  .4

 .إلقرارھاكلیة یتم اعتماد المرشحون كل في القسم المعني وتعرض علي مجلس ال .5
 

  -:سیاسات قید المعیدون بالدراسات العلیا
ة  .1 ة والرابع ة الثالث ون بدراسة الفرق ة یقوم ة التربی ذین تخرجوا بكلی ة وال ون بالكلی دون المعین المعی

 .بدء دراستھم العلیا أجراءالمتخصصة قبل  باألقسامبكلیة العلوم ) دراسات تكمیلیة(

وم  المعیدون المعینون بالكلیة خریجي .2 ة تق وا دراستھم التكمیلی امكلیة العلوم والذین انھ د  األقس بتحدی

ق  ل وف تیر ك دي الماجس ة تمھی ي دراس دء ف اتھم للب ھتخصص ة  تخصص ب حاج اموحس  األقس

 .المختلفة

وم  .3 ة تق وا الدراسة التمھیدی ذین انھ دون ال امھمالمعی یتولون  أقس ذین س رفون ال ة بترشیح المش المعنی

 .اإلشرافب مع ضرورة وجود عضو ھیئة التدریس من الكلیة في لجنھ علي تلك الطال اإلشراف

  -:سیاسة قید المدرسون المساعدون لدرجة الدكتوراه
ام  .1 ات األقس اتھم واحتیاج ا لرغب تتولي األقسام المعنیة اختیار تخصصات المدرسون المساعدون وفق

 .العلمیة

ي تكو .2 اعدون ف ھ اإلشراف مع ضرورة وجود تتولي األقسام باالشتراك مع المدرسون المس ین لجن

 .عضو ھیئة تدریس من الكلیة في لجنھ اإلشراف

ة  .3 س الكلی س القسم ومجل رار مجل د أق ك بع ص وذل ة عن موضوع تخص یقوم الطالب محاضر عام

 إلشراف وموضع الدراسیةاللجنة 

  -:سیاسة تعیین األساتذة المساعدون واألساتذة
  -:ة والتي ینظمھا قانون الجامعات في ذلك الشأن حیثتتبع الكلیة اإلجراءات والقواعد العام

اتذة  .1 ي مستوي األس الس األقسام عل ي مج اتذة عل اتذة المساعدون واألس ین األس یوجد موضوع تعی

  .المساعدون أو األساتذة وذلك علي الترتیب للتوجیھ بالتعیین من عدمھ



یعرض بمجلس الكلیة علي مستوي  عمید الكلیة الذي/ د.یقوم رئیس القسم برفع توصیات القسم إلي أ .2

 .األساتذة المساعدة أو األساتذة القرارة

  

  

  

 جامعة اإلسكندریة –العلوم بدمنھور  كلیة ة البحث العلمي فيسیاس
   

لتحقیق تھدف  العلميجامعة اإلسكندریة للبحث  –العلوم بدمنھور كلیة فيمحددة وواضحة  ةتوجد سیاس

 التنافسيالكلیة إلى المستوى المالئم لتحسین الوضع ب الباحثینتوى رسالة الكلیة ورؤیتھا والوصول بمس

  . على المستوى المحلى واالقلیمى

وقد  .الھام القطاع اھذة البحث العلمي واألنشطة العلمیة تختص برسم سیاسنة الكلیة لج تومن ثم خصص

  :عند صیاغة سیاستھا ما یلي البحث العلمي واألنشطة العلمیةنة لجراعت 

 للجامعة البحثیة الخطة مع تماشىالعام لسیاسة البحث العلمي بالكلیة البد وأن ی اإلطار. 

  لألقسام بالكلیة البحثیةط الخطتنبثق سیاسة البحث العلمي بالكلیة من واقع. 

 للكلیة البحثیة الخطة مع تماشىخطط البحث العلمي بكل قسم البد وأن ت. 

  سیاسة الكلیة للبحث العلميعتماد علي مجلس الكلیة ال امالخطط البحثیة لألقسعرض ومناقشة ھذه. 

  ة , العلمیة  األقسامفي  سیاسة الكلیة للبحث العلمينشر ة , موقع الكلی ام  المؤتمرات العلمی ة واألقس للكلی

 .العلمیة

 الل إدارة  ةالسیاس تطبیق ھذه لضمان ةمن خالل آلی سیاسة الكلیة للبحث العلميلتنفیذ ة وضع خط من خ

 .لكلیة ورؤساء األقساما

  ن أن د م ومالب ة تق ة بمراجع ل ھذه السیاسة  الكلی ق مع خمسةبشكل دوري ك التطورات  سنوات لتتواف

 .المعاصرة وحاجات المجتمع المحلي

  
  العلميسیاسة البحث 

  :ھيعلى عدة محاور  العلميمجال البحث  فيترتكز سیاسة الكلیة 

  االرتقاء بجودة األبحاث العلمیة بالكلیة یضمن والذيالمتمیز  العلميتشجیع النشر 

 العلميمجال البحث  فيوالھیئة المعاونة  التدریس ھیئة ألعضاء البحثیة الكفاءة ر وتطوی تحسین. 

  تخدم العملیة البحثیة التي الذاتيدعم مصادر التمویل. 

 لألقسام البحثیة للخطط الداخلیة المراجعة. 

 العلميلى البحث أعضاء ھیئة التدریس ع تشجیع و تحفیز   

  العالمي العلميتنمیة مھارات الباحثین على النشر.  



  التعلیمیة النواحيالعملیة التعلیمیة وفى  فيتطبیق نتائج األبحاث. 

 العلیا آلیة التعامل مع مقترحات وشكاوى طالب الدراسات. 

  
  
  

  المتمیز العلمياالرتقاء بجودة األبحاث العلمیة و تشجیع النشر 
 اء بأنشطة  إلىة تسعى الكلی ك لالرتق ى وذل ع المحل ات المجتم وضع خطة بحثیة عامة تعتمد على احتیاج

 .خطة بحثیة معتمدة وموثقة عن طریق العلميالبحث 

  جامعة لتعمل الكلیة على أن یسیر العمل البحثي من خالل خطة بحثیة منبثقة من الخطة البحثیة المقترحة

 .اإلسكندریة

  داف  األقسام فيدة خمسة سنوات لم العلميوضع خطة للبحث ى األھ ة تشتمل عل ة بالكلی العلمیة المختلف

 .والمسئولیات والمخرجات

 ة  تشجیع أعضاء ھیئة التدریس والھیئة ة واإلقلیمی ة المحلی المعاونة علي االشتراك في المؤتمرات العلمی

 .والدولیة ونشر البحوث العلمیة من خاللھا

  ادل وتنمیة ا والمادي المعنويالدعم الل التعاون المتب دریس من خ لكفاءات المتمیزة من أعضاء ھیئة الت

المجالت المصنفة عالمیا وفى المؤتمرات  في العلميلذین یقومون بالنشر ل اإلسكندریةبین الكلیة وجامعة 

 .العالمیة

 يالبحث  بأخالقیاتلتزام توعیة أعضاء ھیئة التدریس والباحثین بضرورة اال ق العلم ا المتف ا علیھ  محلی

ا ك وعالمی ة بغرض وذل داع حمای اییر واضحة للبحث  مع وضع العلمي اإلب ا العلميمع اییر وفق  للمع

 .والتحكیم النشر قواعد والعالمیة بخصوص األكادیمیة

  
ة  التدریس ةیئھ ألعضاء البحثیة الكفاءة وتطویر تحسین ة المعاون يو الھیئ ال  ف مج

  العلميالبحث 
 اء تراك أعض دعیم اش ز وت ة  تحفی ة المعاون دریس والھیئ ة الت يھیئ ل  ف ة وورش العم دورات التدریبی ال

المؤتمرات العلمیة المحلیة  فيوأیضا االشتراك   العلميالبحث  ومبادئالخاصة بمھارات الكتابة العلمیة 

 .والعالمیة

  قاعدة   لوذلك لتوفیر مصادر االطالع على أحدث التطورات العلمیة من خال تفعیل نظام المكتبة الرقمیة

 . ھیئة التدریس والباحثین من الكلیة وخارجھا أعضاءقام بھا  التيبیانات بأحدث المراجع واألبحاث 

  ى السفر دریس عل ة الت اء ھیئ ة ألعض اب  فيتشجیع الكلی نح شخصیة الكتس ات وم ة وبعث ات علمی مھم

فاعلیات الندوات  فية على المشارك الھیئة المعاونةكما تشجع  العلميمجال البحث  فيمھارات متطورة 

 .والمؤتمرات العلمیة المحلیة  ,وورش العمل , 

  



  الذاتيدعم مصادر التمویل 
  بأننتائجھا  بإثباتقام أعضاء ھیئة التدریس  التيعلى تسویق األبحاث التطبیقیة  تعمل الكلیةضرورة أن 

ركاتمدیري (ترسل الكلیة ملخص بنتائج األبحاث التطبیقیة للمسئولین  ا ح )الش تم تطبیقھ ى ی  لالستفادةت

  .ت المختلفة وتطویرھامجاالال فيمنھا 

  للدراسات العلیا   الكلیة والدعایة عن برامج  اإلعالنعند تطبیق الئحة الدراسات العلیا فالبد من ضرورة

ى  مثلبمختلف الوسائل  ة عل زام  االنترنتالنشر على موقع الكلی دین مع االلت ة الواف ادة أعداد الطلب لزی

 .المحافظة على المستوى المتمیز لھذه البرامجب

  تراك ى االش دریس عل ة الت اء ھیئ جیع أعض يتش ة و  ف ات خارجی ن جھ ة م ة الممول اریع البحثی المش

رفع الموارد المالیة ودعم  فيتخدم العملیة التعلیمیة والبحثیة حیث یساھم عائدھا  التيالمشاریع التنافسیة 

 .العلميالبحث 

 

  لألقسام البحثیة للخطط داخلیةال المراجعة   

 ة ام مراجع ة األقس ة للموضوعات العلمی د للتسجیل المطروحة البحثی ا من للتأك  الخطة مع تتماشى إنھ

 .للقسم البحثیة

 للتأكد العلمیة األقسام من للتسجیل المطروحة البحثیة والبحوث للموضوعات  العلیا الدراسات لجنة مراجعة

  .للكلیة لبحثیةا الخطة مع تتماشى إنھا من

  
  السیاسة المالیة

  بحثیة واستشارات علمیة لھیئات مجتمعیة تنمیة الموارد المالیة بتوفیر خدمات 

  برامج الدراسات العلیا فياستقطاب الطالب الوافدین 

  ة البحثیة زیادة المساھمة المجتمعیة من المستفیدین من الخدمة دور الكلی ف ب الل التعری فى  وذلك من خ

 .المجتمعیة اتدممجال الخ

 زیادة التبرعاتالبحثیة من المجتمع المحیط بالتبرعات أو المستفیدین من الخدمة  تشجیع. 

  وحدات ذات طابع خاص إلىأو الكلیة  مباألقساالمعامل البحثیة تحویل بعض. 

  
  سیاسة الكلیة في الخدمة والمشاركة المجتمعیة

  

  -:ة المجتمعیة الخطوات التالیةتتضمن سیاسة الكلیة في عملیة الخدمة والمشارك

دة  .1 ة بوح ة المجتمعی اركة والخدم ھ المش ق لجن ن طری ة ع اركة المجتمعی ة للمش ة للكلی ع خط وض

ودة مان الج ریة .ض ة البش ات الكلی ذلك إمكانی یط وك ط المح ات الوس ي احتیاج ادا عل ك اعتم وذل

ي ی ذھا بواسطة والمادیة وكذلك تتضمن الخطة علي البنود والموضوعات المقترحة والت ن تنفی مك



ھ  دوات توعی ل ن ة  –الكلیة مثل عم ي المؤتمرات العام اركة ف ة  –المش اء محاضرات التوعوی إلق

 .تقدیم االستشارات الفنیة والمھنیة للجھات الراغبة في تلقي مثل ھذه الخدمة –العامة 

ة بوحدة ض .2 ة المجتمعی اركة والخدم ھ المش مان الجودة یتم تنفیذ الخطة تحت إشراف ومتابعة لجن

ر والوقوف  ي آخ وتقوم اللجنة بأعداد الملفات والتقاریر الدالة علي أنشطتھا ومناقشتھا من حین إل

 .علي نقاط الضعف والقوة طبقا لتقییم المستفیدین من الخدمة وذلك عن طریق استبیانھم

ة التغ .3 ك لمواكب ن وقف ألخر وذل ة م اركة المجتمعی رات التحسین المستمر من جودة خطة المش ی

 .المجتمعیة المحیطة وحاجة أسواق العمل

ر  .4 ن حین آلخ ة م الل الوحدة والكلی ن خ ة م اركة المجتمعی ھ المش ل لجن اد عم ة واعتم تم مراجع ی

 .للوقوف علي أداء اللجنة وكذلك اعتماد مخرجاتھا بمجلس الكلیة

  

   دنینالم سیاسة التعیین في الوظائف اإلداریة بالدولة طبقا ألحكام قانون العاملین
  مقدمة

الخاص بنظام العاملین المدنین  1978لسنھ  47القانون رقم  ألحكامیتم تعیین العاملین المدنین بالدولة طبقا 

وزارات والمصالح بالدولة والقوانین المعدلة لھ حیث یتضمن ھذا القانون والذي یسري علي جمیع ال

س الجھاز المركزي للتنظیم واالدارة وعضویة والھیئات الحكومیة وتشكل لجنھ الخدمة المدنیة برئاسة رئی

  رئیس الجمعیة العمومیة 


