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ىو نظاـ يقوـ بو أعضاء ىيئة التدريس لتعريؼ الطالب بأنظمة وسياسات وانشطة المؤسسة 
 . التعميمية و توجيو الطالب ومعاونتيـ عمى السير فى الدراسة عمى افضؿ وجو ممكف



 :اليدؼ

متابعة الطالب اكاديميا ومالحظتيـ وارشادىـ ومساعدتيـ لمتغمب عمى المشاكؿ التى قد 
 . يواجيونيا مع رفع التقارير والتوصيات لمجيات المختصة بذلؾ

 :الرائد العممى

ىو عضو مف اعضاء ىيئة التدريس بالكمية يكوف مسئواُل عف ارشاد مجموعة مف الطالب فى 
 .مرحمة البكالوريوس

 : لرائد العممىمياـ ا

متابعة الطالب مف لحظو قبولو فى الكمية حتى تخرجو مف اجؿ ضماف سير العممية  .1
 .التعميمية وضماف استكماؿ متطمبات التخرج

ممؼ انجاز الطالب موثؽ بو   مسيرة الطالب وتقدمو ومستوى ادائو مف خالؿ  متابعة .2
 .المتعمقة بالطالبجميع المعمومات والوثائؽ واالنشطة والتقارير واالنجازات 

رصد التقدـ الدراسى لمطالب ومتابعة وتقديـ التقارير الخاصة لكؿ طالب لرئيس القسـ  .3
 .والذى يرفعة بدورة الى وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب

استدعاء الطالب وفتح حوار معو ولفت انتباىو حوؿ الحاالت التى تستدعى ذلؾ مثؿ  .4
 .توضعؼ ادائو العممى او عدـ مواظب

تقديـ النصح واالرشاد لمطالب مما يساعده عمى اكتساب الميارات المطموبة والتحضير  .5
 .لدخوؿ سوؽ العمؿ وتحقيؽ رغباتو

 .حث الطالب عمى المشاركة فى االعماؿ واالنشطة الطالبية واالتصاؿ مع االخريف .6
 .(الريادة العممىتعريؼ الطالب ببرامج الكمية واالنشطة الطالبية وسبؿ االستفادة )دليؿ  .7
 .االطالع وبشكؿ مستمر عمى التعميمات الجامعية الخاصة بالطالب واعالمو بيا .8
حث الطالب عمى االلماـ بما يحتاجو مف تعميمات الكمية والجامعة وشروط نجاحو  .9

 .بالكمية وتقديـ اعذار الغياب وطمبات التأجيؿ وغيرىا

ئوؿ عنيا وتسجيؿ المالحظات عف ىذه االجتماع بصفة دورية بمجموعة الطمبة المس   .10
 .االجتماعات

 .التعرؼ مبكرا عمى الطالب المتعثريف أكاديميا والتعامؿ مع تمؾ لحاالت  .11

 .تشجيع الطمبة المتفوقيف لمحفاظ عمى ذلؾ المستوى  .12



 : األليات المقترحو إلختيار الرائد العممى

 .يحدد كؿ قسـ عدد مف الرواد العمميف •

الطالب   طالب عمى الرواد العمميف ويفضؿ اف يكوف مف نفس الفرقة التى يدرس بيايقسـ ال •
 .كمما امكف وذلؾ لتقديـ النصح واالرشاد والتوجيو الالـز

الرياده العممية ومياـ الرائد العممى مف خالؿ برنامج تعريفى فى بداية   تعريؼ الطالب بنظاـ •
 .ديوالعاـ الدراسى وخاصة لطالب الفرقة اإلعدا

مع تحديد الساعات المكتبية   ومكتبو  االعالف عف اسـ الرائد العممى والقسـ الخاص بو •
 .الخاصو بو

 (وضع اعالف مسبؽ باالجتماع مع طمبة ووضع االعالف باماكف تواجد الطمبة )حصص عممية •

 .ويتـ رفعو لوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب  اصدار تقرير شيرى او دورى •

 .وف رأى الرائد استشاريا وليس الزاميا لمطالب وذلؾ حتى نياية دراسة الطالب لممقرراتيك •

 .االتصاؿ بالرائد العممى عند وجود اسئمة او استفسارات اضافية •

 :مياـ الرائد العممى

  

تكمف ميمة الرائد العممى إجمااًل في التركيز عمى أداء الطالب الجامعي منذ قبولو في المرحمة 
معية حتى تخرجو وسوؼ تكوف المياـ األساسية لمرائد العممى في السنة اإلعدادية الجا

مف العاـ الجامعي ومف أىـ   متابعة الطالب أثناء دراستو في الفصؿ الدراسى األوؿ  خاصة
 : واجبات الرائد العممى فى ىذه المرحمة

 . المقيد بياتعريؼ الطالب بمفردات الخطة الدراسية لمسنة الدراسية         (1)

رشاد الطالب ألفضؿ السبؿ لالستفادة منيا        (2)  .اإللماـ بالموارد المتاحة بالكمية وا 

 .تعريؼ الطالب بمواعيد إختبارات نصؼ العاـ والقواعد العامة المنظمة ليا        (3)

إطالع الطالب عمى درجات كؿ مادة ودرجات أعماؿ السنة ودرجات العممى         (4)
 .والشفيى إف وجد وكيفية التقييـ لكؿ مادة بالرجوع إلى استاذ المادة لموقوؼ عمى ىذه المعمومات

 . اإللماـ بإقساـ الكمية التخصصية والدرجات العممية الممنوحة        (5)



 .تعريؼ الطالب بكيفية التحويؿ مف الكمية        (6)

 .ف الجامعيةكيفية التحاؽ الطالب باإللتحاؽ بالمد        (7)

 .اإللماـ بكيفية تاجيؿ الفصؿ الدراسى أوالسنة كاممة        (8)

إطالع الطالب عمى لجاف رأفة اإلمتحانات وعدد المواد المسموح بيا لمطالب لمنقؿ         (9)
 .لمسنة التالية

و إلماـ الطالب بأىمية حضور المحاضرات وتعرضو لمحرماف إذا تعدى النسبة المحددة ل   (10)
 .في الغياب تبعا لموائح الداخمية

إلماـ الطالب بالعقوبات التى يتعرض ليا إذا أخؿ بالسموؾ داخؿ قاعات    (11)
 .خاصة والحـر الجامعى عامة وتعرضو لمفصؿ اذا حاوؿ الغش فى اإلمتحانات  المحاضرات

رشاد الطالب ذوي المعدالت المنخفضة وتحفيزىـ   (12) وتنبيييـ  مراقبة معدالت الطالب وا 
 .لإلجراءات المتبعة حياؿ ذلؾ

توجيو الطالب لتحقيؽ أعمى فائدة مرجوة مف السنة اإلعدادية وتعريفو بمرافؽ    (13)
 .المختمفة  الجامعة

تعريؼ الطالب بالييكؿ اإلداري والتنظيمي لمكمية والخدمات المقدمة في كميتو وحقوقو    (14)
 وواجباتو

 .ائده العممى دائمًا وفؽ الساعات المكتبية المعمنةحث الطالب لمراجعة ر    (15)

تنفيذ برامج التوعية )المحاضرات والندوات( بالتعاوف مع الطالب المتطوعيف لخدمة    (16)
 .زمالئيـ وتنمية مياراتيـ التنظيمية

تنفيذ ورش العمؿ ذات العالقة بالظواىرالسموؾ والمالحظات المشاىدة في السنة    (17)
 .أماًل في عالجيا مثؿ التدخيف أوالزى غير الالئؽ اإلعدادية 

 .مساعدة الطالب ذوي الظروؼ الخاصة لمتغمب عمى إعاقاتيـ ومشكالتيـ الصحية   (18)

الكشؼ عف الميارات والمواىب الخاصة التي يتمتع بيا الطالب أماًل في صقميا    (19)
 .وتنميتيا بشكؿ أفضؿ

قا لذلؾ وفؽ أدوات اإلرشاد مثؿ تصميـ االستبيانات تخطيط العممية اإلرشادية وف   (20)
 .لتمريرىا عمى الطمبة وتحميميا وتطبيؽ قوائـ المالحظة والمقابالت اإلرشادية



يقوـ الرائد العممى برفع تقرير خاص بالطالب فى نياية كؿ فصؿ دراسى لرئيس القسـ    (21)
 .تماعات الريادة العمميةموضحًا ما تـ تنفيذه مف أنشطة وتوجيو لمطالب وبجدوؿ إج

 :الوسائؿ المستخدمة لتنفيذ الريادة العممية

كما يمكف لمرائد العممى استخداـ امكانيات الكمية لتنفيذ عممية الريادة فى صورة جيدة ومف 
 :الوسائؿ التى يمكف استخداميا

 .تقنيات التعميـ المتاحة في الكمية      (1

 .تعرؼ عمى الطالب وظروفيـ ومواىبيـ واحتياجاتيـاستبيانات الرائد العممى لم      (2

 .القاعات الكبيرة لتنفيذ المحاضرات وورش العمؿ      (3

 .مكتبة الكمية      (4

 لتشجيع البحث واإلبتكار لدى الطمبة  وورش الكمية  معامؿ      (5

 برامج الرائد العممى

منيا عمى   الطالب عمى التفوؽ الدراسىلطمبتو بعض البرامج التى تساعد   يقدـ الرائد العممى
 : سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 .برنامج تنمية ميارات اإلبداع واالبتكار (1)

يتضمف البرنامج تنمية القدرات االبتكارية لمطالب الذيف لدييـ ميوؿ إبداعية لالختراع واالكتشاؼ 
جراءات  . البحث وذلؾ بتعميميـ ميارات حؿ المشكالت وخطوات التفكير العممي وا 

 .برنامج المجموعات الدراسية (2)

يتضمف ىذا البرنامج تنظيـ الطالب الذيف يواجيوف صعوبات دراسية فى المقررات الدراسية فى 
عطائيـ ساعات إضافية حسب رغبتيـ وذلؾ بتعميميـ ميارات التعميـ الذاتى  مجموعات دراسية وا 

Self Study))  وتنمية ميارات حؿ المشكالت وينعقد ونقؿ وتبادؿ المعمومات ضمف تدريبات
 .إجتماع المجموعة تحت إشراؼ الرائد العممى بصورة دورية كؿ اسبوعيف قابؿ لمتكرار كؿ اسبوع

 .برنامج تنمية المواىب (3)

 يتضمف البرنامج تنمية المواىب والقدرات الخاصة لمطالب

 المحاضرات والدورات



ت لمطالب والتي تستيدؼ التوجية واإلرشاد لبعض ينظـ الرائد العممى بعض المحاضرات والدورا
طالؽ القدرات الخاصة لمطالب وتعريفيـ بدور الرائد   المواضيع الميمة أوتيدؼ إلى التحفيز وا 

العممى حياؿ ذلؾ واإلجابة عمى أسئمتيـ واستفساراتيـ ومف أمثمة ىذه المحاضرات والدورات ما 
 :يمي

عمى أىـ ميارات حؿ المشكالت وكيفية التعامؿ مع محاضرة تيدؼ إلى تعريؼ الطالب     (1
 .المشكالت التي تواجو الطالب في الكمية

القراءة  محاضرة لميارات القراءة السريعة وتيدؼ إلى تعريؼ الطالب عمى أىـ ميارات     (2
 السريعة وكيفية توظيؼ ىذه الميارات في االستذكار والقراءة العامة

اإللقاء والشجاعة األدبية في   ؼ الطالب عمى أىـ مياراتمحاضرة تيدؼ إلى تعري    (3
 . التعبير عف اآلراء واالقتراحات وتطبيؽ ىذه المفاىيـ في الحياة الخاصة والحياة الدراسية

رشادىـ لمعايير النجاح ومجاالت النجاح     (4 محاضرة تيدؼ إلى تحفيز الطالب لمنجاح وا 
 .وخطوات النجاح وأسباب النجاح

حاضرة تيدؼ إلى تحفيز الطالب لتخطي الصعوبات وأسباب الفشؿ واإلحباط وكيفية م    (5
 .تخطي الصعوبات بيسر وسيولة في المجاالت األكاديمية والحياة العامة

محاضرة تيدؼ إلى تعريؼ الطالب عمى كيفية إدارة الوقت واالستفادة قدر اإلمكاف مف     (6
رشادىـ إلى   .أىمية توظيؼ القدرات بما يخدـ الوقتالفرصة الزمنية المتاحة وا 

محاضرة تيدؼ إلى تعريؼ الطالب بماىية قمؽ االختبار وكيفية تجاوز ىذا النوع مف     (7
 .القمؽ في فترة االختبارات

محاضرة تيدؼ إلى تعريؼ الطالب بأىمية مفيوـ اإلبداع ومظاىرة وأشير المبدعيف     (8
 .وكيفية التفكير اإلبداعي

 لسموكيات الجامعيةمحاضرات ا

تعقد ىذه الورش حسب الحاجة والمالحظة السموكية داخؿ مبنى الكمية وُيستدعى بعض الطالب 
 المعنييف لحضورىا

يقـو الرائد العممى باستضافة بعض الشخصيات المؤثرة اجتماعيًا وثقافيا إللقاء محاضرة  .1
 . (لمطالب )بالتعاوف مع المجاف الثقافية



ة بالتوجيو واإلرشاد والتنظيـ وتقديـ الخدمات اإلرشادية كتنظيـ زيارات يقوـ الريادة العممي .2
 .المصانع والشركات والييئمت التابعة لمتخصص

  

 رعاية الطالب المتفوقيف والمتعثريف

 تضع الكمية قواعد موثقة لتحديد الطالب المتفوقيف والمبدعيف والمتعثريف

  

 :-أوال الطالب المتعثرين

 :العممى يتـ ما يميالرائد   مف خالؿ

حصر الطالب المتقدميف والمتأخريف دراسيًا مف واقع نتائج االختبارات نصؼ الفصؿ الدراسي ·
 .وتسجيميـ في سجؿ خاص لمتابعتيـ والوقوؼ عمى مستوياتيـ أواًل بأوؿ

توزيع استمارات عمى الطالب المتعثريف يتـ مف خالليا محاولة معرفة سبب تعثر ىؤالء الطالب ·
السبب في قدراتيـ الشخصية / طريقة التدريس /المحاضر نفسو/ المصادر العممية  وىؿ

المستخدمة / الجو العممي المحيط بالعممية التعميمية / عوامؿ اجتماعية آو شخصية أخرى وبعد 
 .الوصوؿ لألسباب الحقيقية يمكف توجيو المساعدة حسب السبب

وعقد لقاءات مع أستاذ المواد الذيف تأخروا فييا   تنظيـ اجتماع مع الطالب المتأخريف دراسياً ·
رشادىـ إلى الطرؽ المثمى لتحسيف مستواىػـ الدراسي وذلؾ بعد   لمناقشة أسباب التأخر وا 

 . والفصمية  الشيرية  النتائج

 . متابعة تقدـ الطالب المتعثريف مف خالؿ نتائج امتحاف الفصؿ الدراسي·

 .السابقو عمى الموقع االكترونى لمكميةتقديـ نماذج لإلمتحانات لمسنوات ·

تحميؿ نتائج تطور مستوى الطالب المتعثريف إلستفادة منو في الحاالت المشابية لمسنوات ·
 .المقبمة

  

 :-ثانيا: آلية لتشجيع الطالب المتفوقين



يتـ عمؿ لوحة شرؼ بمدخؿ كؿ قسـ تحتوى أسماء الطمبة المتفوقيف لكؿ صؼ و عمى الموقع ·
 .ىااللكتون

 .ويمكف أيضا في ىذه الموحة كتابة أسماء الطالب أوائؿ الدفعات مف الطالب·

 .شيادات تقديرعمى الطالب في حفؿ الخريجيف عمى أوائؿ الدفعات  يتـ توزيع·

 نماذج خاصة بالرائد العممى

 جدوؿ مياـ الرائد العممى

  

 الفصؿ الدراسي                        قسـ ..........                     السنة ..........
.......... 

 .......... :عدد الطمبة تحت الريادة

 .............................. : اسـ الرائد

  

 الزمن
 مالحظات الميمة اليوم والتاريخ

 إلى من

          

          

          

 إستماره لمطالب المتعثر

 التاريخ الخدمات اإلرشادية المقدمة

 مستوى الطالب خالؿ العاـ الدراسى

200    /      200 

 المواد
 النتائج

 تراجع ثبات تحسف



           تـ تنظيـ وقتو خارج الكمية

           تمت محادثة معمميو لتشيجعو

           تمت دعوة ولى االمر

           أستغؿ األوقات بيف المحاضرات

           لجنة اإلرشادعرضت حالتة أماـ 

           تعديؿ معاممة أسرتو لو

           وجو إلى إحدى جماعات النشاط

           أخرى:

 نظاـ القبوؿ بالكمية

  تقبؿ الكمية الطالب مف خالؿ مكتب التنسيؽ وتقترح الكمية كؿ عاـ عدد الطالب الذى يتناسب
األعمى لمجامعات أعداد الطالب بما يتناسب مع مع إمكانياتيا وتحدد الجامعة والمجمس 

سياسة القبوؿ بالجامعات. ويكوف األولوية لمقبوؿ لمطالب الساكنيف فى النطاؽ الجغرافى لمكمية 
 .والجامعة

  بعد السنة اإلعدادية يوزع الناجحيف عمى األقساـ والشعب الطالبية فى البرامج العممية طبقًا
كانيات المعممية وأعداد أعضاء ىيئة التدريس فى كؿ لقدرات كؿ برنامج مف حيث اإلم

تخصص ويوزع الطالب طبقًا لرغباتيـ ومجموع الدرجات بالسنة اإلعدادية. وفى حالة التوزيع 
لشعبتى الحاسبات واالتصاالت بقسـ اليندسة الكيربية وشعبتى اإلنشاءات واألشغاؿ العامة 

الثانية لقسمى اليندسة الكيربية والمدنية طبقًا بقسـ اليندسة المدنية يتـ التوزيع بعد السنة 
لرغبات الطالب ومجموع درجاتيـ فى السنة الثانية. و فى قسـ اليندسو الميكانيكيو يكوف أماـ 
الطالب شعبتى االنتاج و القوى بعد السنو األعداديو مباشرة ثـ يتـ توزيع الطالب فى برنامج 

 .الثانيواالنتاج عمى ثالث برامج أخرى بعد السنو 
  ىذا وتعطى فرصة زمنية يحددىا مجمس الكمية لقبوؿ طمبات التحويؿ مف برنامج ألخرى بشرط

 .الحصوؿ عمى الحد األدنى لمقبوؿ بالبرنامج التى يرغب الطالب فى التحويؿ إلييا
  وبعد نجاح الطالب فى جميع المواد التى بالبرنامج العممى الذى يدرس فيو يمنح شيادة

فى ىذا التخصص والحد األدنى لمدراسة ىو خمسة سنوات موزعة عمى عشرة البكالوريوس 
 .فصوؿ بواقع فصميف لكؿ عاـ أكاديمى



 المواظبـــــة
لالمتحاف فى المقررات التى لـ يستوفى فييا نسبة الحضور بحيث ال   يحـر الطالب مف التقدـ

التقدـ لإلمتحاف فييا إال إذا قدـ % ويعتبر الطالب راسبًا فى المقررات التى حـر مف 75تقؿ عف 
 .الطالب عذرًا يقبمو مجمس الكمية فيعتبر غائبًا بعذر

 إيقــاف القيــــــد
يجوز لمجمس الكمية أف يوقؼ قيد الطالب لمدة سنتيف دراسيتيف أو زيادة مدة اإليقاؼ خالؿ 

ة عميو فى مجمس سنوات الدراسة فى الكمية إذا تقدـ بعذر مقبوؿ لمجمس الكمية وتمت الموافق
 .الجامعة

 التوزيع عمى اقسام الكمية

  يتـ اختيار الطالب لمقسـ الراغب االلتحاؽ بو مف خالؿ استيفاء استمارة اختيار األقساـ والتى
)نياية العاـ( ويجب عمى الطالب أف   توزع عمى الطالب فى نياية امتحانات الفرقة االعدادية

 أنى أخذا فى االعتبار ميولو وقدراتو الشخصيةيقوـ بترتيب رغباتو بعناية فائقة وت
  يتـ ترشيح الطالب لمقبوؿ بناءا عمى تقديراتو ومجموعو الكمى ويتـ توزيعو عمى القسـ المناسب

 وفؽ اولويات الترتيب الموضح باستمارة الرغبات
  ؿ يتـ تحويؿ الطالب بيف االقساـ العممية بالكمية بشرط استيفاء الطالب الحد االدنى لمقبو

 بالقسـ المحوؿ اليو
 يتـ التحويؿ فى فترة يحددىا ا.د/عميد الكمية و ا.د/وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب 

 التحويل ونقل القيد بين الكميات
 -:يتـ تحويؿ ونقؿ الطالب بيف الكميات التابعة لمجامعات وفقًا لألحكاـ التالية

الكميات التى ليس بيا سنة إعدادية فى  يجوز تحويؿ طالب الفرقة اإلعدادية واألولى فى -1
 :الحاالت التالية

إذا كاف الطالب حاصاًل عمى الحد األدنى لممجموع الذى وصؿ إليو القبوؿ فى الكمية وفى      ( أ
 .نفس سنة الفرقة اإلعدادية

أما إذا كاف الطالب غير حاصؿ عمى الحد األدنى لممجموع الذى وصؿ إليو القبوؿ         ( ب
الكمية فيجوز التحويؿ بناءًا عمى توصية مف القومسيوف الطبى العاـ لحالة مرضية أو فى فى 

 .حدود العدد الذى يحدده المجمس األعمى لمجامعات لمقبوؿ فى كؿ كميػة



أما بالنسبة لطالب السنوات األخرى فيجوز تحويؿ ونقؿ قيد الطالب بموافقة مجمسى الكميتيف  -2
لطمب قبؿ بدء الدراسة بالكمية وتنظر فى الخطة الدراسية لمكميتيف و المختصتيف عمى أف يقدـ ا

 .يتـ تحميؿ الطالب بمواد معينو فى حالة عدـ تناظر الخطتيف

تعتبر القواعد التى يقرىا مجمس الكمية كشروط إضافية لتنظيـ عممية التحويؿ شروط ممزمة  -3
 .عند فحص طمبات التحويؿ

 سداد الرسوم الدراسية

  الطالب بعد الكشؼ الطبى عمى إذف سداد الرسوـ الدراسية مف الموظؼ المختص يحصؿ
 بالفرقة

  عمى الطالب اف يتقدـ لمحصوؿ عمى اذف سداد الرسوـ الدراسية بنفسو وسداده بخزينة الكمية
والحصوؿ عمى قسيمة السداد وتسميـ اصؿ القسيمة الى شئوف الطمبة لكى يتـ تسجيؿ رقميا 

 جالتاماـ اسمو فى الس
 تقديـ صورة شخصية مع ايصاؿ السداد الستخراج كارنيو الكمية 

  

 نظام االمتحانات
تعقد امتحانات النقؿ وامتحانات البكالوريوس فى نياية كؿ فصؿ دراسى فى المقررات التى درسيا 
الطالب فى فرقتو وينتقؿ الطالب مف الفرقة المقيد بيا إلى الفرقة التى تمييا فى حالة نجاحو فى 

أو غائبًا بعذر فى مادتيف. ويؤدى الطالب امتحانًا فيما رسب فيو   جميع المقررات أو كاف راسباً 
مف مواد مع طالب الفرقة التى رسب بيا أو قبؿ االمتحانات حسب قرار مجمس الكمية ويعتبر 

ذا تضمف االمتحاف فى أحد المقررات اختبارًا تحريرياً  وأخر  نجاحو فى ىذه الحالة بتقدير مقبوؿ وا 
شفويًا أو عمميًا فإف تقدير الطالب فى ىذا المقرر يتكوف مف مجموع درجات االختبار التحريرى 
والشفوى والعممى باإلضافة إلى أعماؿ السنة. ويعتبر الطالب الغائب فى االمتحاف التحريرى 

الب ناجحا فى غائبًا فى المقرر وال ترصد لو درجة فيو. أما بالنسبة لممقررات المتصمة فيعتبر الط
المقرر إذا نجح فى مجموع جزئى المقرر. أما إذا رسب فى المجموع الكمى لممقرر فإنو يؤدى 
إمتحانًا فى جزء المقرر الذى رسب فيو مع طالب الفرقة التى يدرس بيا ىذا الجزء وفى حالة 

فيو  نجاحو فى امتحاف اإلعادة تضاؼ درجة التحريرى ليذا الجزء إلى الجزء السابؽ نجاحو
 .ويحسب لو التقدير الكمى الذى يحصؿ عميو

 ويقدر نجاح الطالب فى المقررات وفى التقدير العاـ بأحد التقديرات التالية



 النسبة المئوية التقدير

 مف مجموع الدرجات إلى أكثر % 85مف  ممتاز

 مف مجموع الدرجات % 85إلى أقؿ مف  %75مف  جيد جداً 

 مف مجموع الدرجات % 75إلى أقؿ مف  % 65مف  جيد

 مف مجموع الدرجات % 65إلى أقؿ مف  % 50مف  مقبوؿ

 ويقدر رسوب الطالب فى المقررات وفى التقدير العاـ بأحد التقديرات التالية

  

 مف مجموع الدرجات % 50إلى أقؿ مف  % 30مف  ضعيؼ

 مف مجموع الدرجات % 30 أقؿ مف ضعيؼ جداً 

 االعتذار عن أداء االمتحانات
يمكف لمطالب أف يتقدـ بطمب العتذاره عف تأدية االمتحاف كؿ فصؿ دراسى عمى حده مرفؽ بو 

 ( ظروؼ اجتماعية –المستندات ) شيادات مرضية 

 :االعذار المرضية

 ساعة مف بداية المرض 48يتقدـ الطالب بالعذر المرضى فى موعد غايتو  .1
 ء االمتحاناتلف يسمح بقبوؿ أى اعذار مرضية تقدـ لمكمية بعد انتيا .2
فى حالة اصابة الطالب بحالة مرضية أثناء األمتحانات فيتـ استدعاء طبيب االدارة  .3

سعافو والتوصية  الطبية المشرؼ عمى لجنة االمتحاف لمكشؼ الطبى عمى الطالب وا 
 بقدرتو عمى استكماؿ االمتحاف مف عدمو

 ة الطبية بالكميةفى الحاالت الصحية الحرجة يؤدى االمتحاف فى لجنة خاصة بالعياد .4
 : اجراءات العذر المرضى .5

 أ . يتقدـ الطالب بطمب مرفؽ بو تقرير طبى وسداد رسـو العذر

 ب . اعتماد التقرير الطبى مف االدارة الطبية بالكمية

 ج . اعداد مذكرة لمعرض عمى مجمس الكمية لمموافقة مف عدمو

 :الظروؼ االجتماعية



 تذار ويرفؽ االوراؽ الدالة عمى ذلؾيتقدـ الطالب بطمب موضحا اسباب االع .1
يتـ اعداد مذكرة بحالة الطالب لعرضيا عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى قبوؿ العذر مف  .2

 عدمو

 القواعد التأديبية
يخضع الطالب المنتظموف وكذلؾ المقيدوف والمرخص ليـ بتأدية االمتحاف مف الخارج إلى 

 :والموائح الجامعية ومنيا النظاـ التأديبى فى حالة اإلخالؿ بالقوانيف

 .األعماؿ المخمة بنظاـ الكمية والمنشآت الجامعية والكتب .1
 .تعطيؿ الدراسة أو التحريض عمى ذلؾ أو اإلمتناع عف كؿ ما تقضى بو الموائح .2
 .كؿ فعؿ يتنافى مع الشرؼ والكرامة أو يخؿ بحسف السير والسموؾ .3
 .اإلخالؿ بنظاـ االمتحاف والغش أو الشروع فيو .4
 .ظيـ وتكويف جماعات داخؿ الجامعة بشكؿ غير مشروعتن .5
االعتصاـ داخؿ الجامعة أو االشتراؾ فى المظاىرات أو توزيع المنشورات بدوف إذف  .6

 .الكميو

 تعميمػػات لمطػػػالب خالؿ فترة االمتحانات

عدـ التواجد داخؿ مقار المجاف دوف البطاقة الجامعية الخاصة برقـ الجموس ومكاف لجنة  .1
 .االمتحاف

 .عدـ اصطحاب اآلالت الحاسبة المبرمجة ذات الذاكرة داخؿ االمتحاف ما لـ يسمح بيا .2
 .عدـ اصطحاب الكتب أو أى متعمقات مكتوبة تتعمؽ بالمادة داخؿ المجاف .3
 .عدـ التأخير عف مواعيد بدء االمتحاف أكثر مف ثالثوف دقيقة .4
 يجب غمؽ التميفوف المحموؿ .5
 . المكاف المعد لذلؾ فقط فى الممصؽ بكراسة اإلجابةتدوف بيانات الطالب فى  .6
 .عدـ التحدث مع أى زميؿ داخؿ المجاف .7
 .ال يسمح بالخروج مف المجاف قبؿ مضى نصؼ الوقت عمى األقؿ .8
إذا تـ ضبط الطالب متمبسًا فى حالة غش داخؿ المجنة يتـ إخراجو مف المجنة ويحـر مف  .9

المواد ويحاؿ لمجمس تأديب وفى األحواؿ  حضور باقى المواد ويعتبر راسبًا فى جميع
األخرى يبطؿ االمتحاف بقرار مف مجمس التأديب ويترتب عمى ذلؾ بطالف الدرجة 

 .العممية التى حصؿ عمييا الطالب سابقاً 



 العقوبػات التأديبيػة

 -: يمكف توقيع العقوبات التأديبية اآلتية عمى الطالب

 .التنبيو شفاىة أو كتابة أو باإلنذار .1
الحرماف مف بعض الخدمات الطالبية والحرماف مف حضور دروس أحد المقررات أو  .2

 .االمتحاف فييا لمدة ال تتجاوز شيراً 
 .الفصؿ لمدة ال تتجاوز شيرًا أو فصاًل دراسياً  .3
 .وقؼ قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تجاوز شيريف أو فصؿ دراسى .4
بمغ قرار الفصؿ لمجامعات األخرى فال يقيد بأى جامعة الفصؿ النيائى مف الجامعة وي .5

أخرى ويجب إبالغ ولى األمر بذلؾ وتحفظ القرارات التأديبية فى ممؼ الطالب ما عدا 
التنبيو الشفيى. ولمجمس الجامعة النظر فى أمر ىذا القرار بالفصؿ النيائى بعد مضى 

 .ثالث سنوات مف تاريخ صدور القرار

مف قرار التأديب بطمب إلى رئيس الجامعة خالؿ خمسة عشر يومًا مف  يجوز لمطالب التظمـ
 .تاريخ إبالغو بالقرار لمعرض عمى مجمس الجامعة

 إتحػػػاد الطػػػالب  -رعايػة الشبػػػاب 

تقوـ رعاية الطالب مع إتحاد الطالب بعمؿ األنشطة الطالبية المختمفة مف خالؿ لجاف إتحاد 
المجنة  -المجنة الرياضية  -مختمفة: المجنة اإلجتماعية والرحالت الطالب وفى لجاف األنشطة ال

 .لجنة الجوالة -لجنة األسر  -المجنة الثقافية  –الفنية 

ويتـ كؿ عاـ دراسى إنتخاب أعضاء اتحاد الطالب الذى يمارس األنشطة المختمفة ويعبر عف 
ية واإلجتماعية. ويتـ النشاط رأى الطالب ويساعد فى استقتاءات الكمية لتنمية المنظومة العمم

ومف أىـ   الطالبى أيضًا مف خالؿ تكويف األسر التى تساىـ بفاعمية فى النشاط الطالبى.
طالبًا مف  2000األنشطة لرعاية الطالب ىو صندوؽ التكافؿ اإلجتماعى الذى يدعـ حوالى 

ية مف الجامعة وجزء طالبًا بالكمية سواء إعانات مادية أو عينية مف خالؿ ميزان 7000إجمالى 
مف مصروفات الطالب أو تبرعات مف أفراد أو جيات مختمفة. ويتـ التقدـ لمصندوؽ بطمب يقدـ 
لمسئوؿ رعاية الطالب الذى يجمع الطمبات ويعرضيا عمى مجمس إدارة الصندوؽ ويرأسو وكيؿ 

مييـ شروط الكمية لشئوف التعميـ والطالب وتصرؼ اإلعانات عمى دفعات لمطالب الذى ينطبؽ ع
 .المنح لمصندوؽ

  :-ويختص مجمس األتحاد باألتي



 . رسـ سياسة االتحاد في ضوء البرامج المقدمة مف المجاف .1
 . إعتماد برامج العمؿ ومتابعة تنفيذىا .2
 . توزيع اإلعتمادات المالية عمى المجاف المختمفة .3
 خدمات طالبية تقدميا رعاية الشباب .4
 . الطالبيمنحة مف صندوؽ التكافؿ اإلجتماعي  .5
 . إقامة سوؽ خيري لصالح الطالب .6
 . إعطاء بعض الكتب مجانًا مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس .7
 . دفع رسـو المدينة الجامعية ورسـو الدراسة .8
 . منحة طوارئ لحالة وفاة الوالد أو الظروؼ الطارئة .9

 الشروط الواجب توافرىا في الطالب لمتقديم لمترشيح في اتحاد الطالب

 . مصري الجنسيةأف يكوف  .1
 . أف يكوف مستجد في فرقتو .2
 . أف يتصؼ بالخمؽ القويـ والسمعة الحسنة .3
 . أف يكوف مسددًا لرسوـ األتحاد .4
 أف يكوف ذو نشاط ممحوظ في المجنة المرشح ليا .5

 أنشطة رعاية الشباب

 :أواُل : المجنة الثقافية
اىب في المجاالت الثقافية ييدؼ ىذا النشاط إلى األرتقاء بفكر وثقافة الطالب وتنمية المو 

 -: واألدبية والعممية وربط الشباب بقضايا المجتمع عف طريؽ

  إصدار مجمة أدبية وآخرى ثقافية                   نػادي األدب() 
 ندوات ومسابقة حفظ القرآف الكريـ     مسابقات لمجالت الحائط() 
 إستضافة كبار المفكريف والسياسييف ورجاؿ العمـ والديف . 

 :ثانيًا : المجنــة الفنيـة
 -: ييدؼ ىذا النشاط إلى تنمية القدرات اإلبداعية بما يتفؽ مع األغراض السامية لمفف في

 الموسيقى 
 الفنوف الشعبية 

  



 مسابقات الغناء الفردي والجماعي 
 التمثيػؿ 
 الفنوف التشكيمية 
 التفصيؿ والخياطة والمشغوالت اليدوية 

 :الريـاضيـةثالثًا : المجنــة 
ييدؼ ىذا النشاط إلى بػث الروح الرياضية بيف الطالب وتشجيع المواىب والعمؿ عمى تنميتيا 

 عف طريؽ

  (كرة السمة –الكرة الطائرة  –كرة القدـ  –األلعاب الجماعية : )كرة اليد . 
  (كاراتيو ...الخ –مصارعة  –ألعاب القوى  –سباحة  –األلعاب الفردية :)تنس الطاولة 

 :رابعًا : لجنـة الجـوالة والخـدمة العـامة
ييدؼ ىذا النشاط إلى تنظيـ حركة الكشؼ واإلرشاد عمى األسس السميمة وتنفيذ برامج خدمة 
البيئة التي يقرىا مجمس الكمية بما يساىـ في تنمية المجتمع والعمؿ عمى إشراؾ أكبر قدر مف 

 .الطالب في تنفيذىا لخدمة المصمحة الوطنية

 :: المجنــة اإلجتمـاعية والرحـالت خامساً 
ييدؼ ىذا النشاط إلى بػث روح الجماعة والتعاوف وتنمية الروابط اإلجتماعية بيف الطالب 

 -:وأعضاء ىيئة التدريس والعامميف بكؿ الوسائؿ المناسبة عف طريؽ

 . تنظيـ رحالت ومعسكرات إجتماعية وترويحية

 . الشطرنج مسابقة –تنظيـ مسابقة الطالب المثالي 

 .تنظيـ حمالت التبرع بالدـ كيدؼ قومي

 . تقديـ الخدمات اإلجتماعية مف خالؿ القنوات الشرعية

 :سادسًا : لجنـة األسـر
ييدؼ ىذا النشاط إلى مشاركة أكبر عدد مف الطالب في األنشطة مف خالؿ األسر الطالبية 

عمى موافقة رائد األسرة ورائد والتي تـ تسجيميا لدى المختص بإدارة رعاية الطالب لحصوؿ 
 . الشباب لتنفيذ النشاط حتى يتـ التنسيؽ بيف نشاط األسر المختمفة ويتـ دعـ نشاطيا

 :سابعًا : لجنـة النشـاط العممـي والتكنـولوجي



وتختص بعقد الندوات والمحاضرات العممية بيدؼ تنمية القدرات العممية والتكنولوجية ونشر 
 . يقًا عف طريؽ نوادي العموـ والجمعيات العمميةالمعرفة انتاجًا وتطب

 :إجراءات الحصوؿ عمى دعـ صندوؽ التكافؿ االجتماعى

يقوـ الصندوؽ بمساعدة الطالب الذيف يستحقوف اإلعانػػػػة بعد استيفاء األوراؽ المطموبة وبحث 
 :  حالتيـ وتكوف المساعدة في الصور اآلتية

كتب، عمؿ النظارات الطبية ، إعانة الكوارث، إعانة الوفػػػػاة، تسديد الرسوـ الدراسػػية ، إعانة 
 . مساعدات خاصػػة

 كيفية الحصوؿ عمى مساعدات مف صندوؽ التكافؿ االجتماعي ؟
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