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  الدكتور األستاذكلمة       

 عميد الكلية     

 

وبناتي األعزاء طالب وطالبات كلية الزراعة ساابا باشااف  ي بدا ة كلمتي أو  أبنائي       

ان أرحب بكم  ي كليتنا العر قة التي  ائماً وأبداً تسااافم  ي تقد م الدور اللعاي  ي التعليم  

الجامعي و ق ألحدث النظم الجامعية المبنية على اقتصاا  المعر ة والفندساة األكا  ميةف  

 سعي إلي رخاء ور اهية حياة اإلنسان على هذا الكوكب.بل القاطرة التي ت

لي تحقيق طموحاات طالبفاا وخر جفاا مال خالي تقاد م أحادث نظم التعليم  إتسااااعي الكلياة  

والتادر اب العملي المالئم  ي  ال التحاد اات المجتمعياة وتالعاات المسااااتقبالف بال تقاد   

واالكاا  ميال واالمتمااعياة والر اا اااايال ألبناائفاا العاد اد مال التادماات الاالبيال والتعليمياة  

بأ دي نتبة متتصاصاة علي اعلي المساتو ات العلمية واألكا  مية باإل اا ة الي ما تو ر   

 الكلية والجامعة مال التدمات والرعا ة الابية المناسبة للاالب والاالبات.
 

لعلمياة  ناأمال  ي أن نكون قاد قادمناا ماابوسااااعناا لكم ونتمني مال ي التو يق  ي حيااتكم ا

والعملياة أمليال مال ي أن تباذلوا كال ماا بوسااااعكم مال االلتزا  باالقيم واالخال  والحر  

على ا اء الواماب والمااااااركاة  ي كاا اة االناااااااة المتااحاة والتقاد   ي التعليم لتكونوا  

مد ر ال بالثقة الممنوحة لكم مال كليتكم العر قة وتسااااهمو بااااكل أ اااال  ي النفو   

ا اة المجااالت العلمياة واللكر اة واالخالقياة ولكم مني كال التحياة واالرتقااء بفاا  ي كا 

 والتقد ر والمحبة. 

 وهللا ولي التوفيق للجميع ،،،، 

 عميد الكلية  
 .د. أحمد عبد الفتاح محمود عبد المجيد أ                                       

 

الدكتور  األستاذكلمة   

 والاالب كيل الكلية لائون التعليم و

 

  كل عا  وانتم بتير مامعة اإلساكندر ة  –  ابنائى وبناتى طالب كلية الزراعة ساابا باشا أ    

. أرحب بكم  ى رحاب كليتنا الحبيبة 2022/2023بحلوي العا  الدراسااي الجد د   وصااحة

 مثمرا.نامحا وومامعتنا العر قة متمنية لكم عاما مامعيا  

ابنائى الاالب أ ا  بيال أ دكم  ليل الاالب ليرشادكم للتعرع على الكلية وأعاااء هيئة  

 التدر س والبرامج التعليمية )الاعب الدراسية( والتدمات واألنااة الاالبية.  

ندعوكم بالتمسااب بالقيم األخالقية واألعراع الجامعية والمااااركة  ى كا ة االنااااة       

جفاد والمثاابرة للوصااااوي للتلو  والنجاا  . نحال نعمال  ائماا المتااحاة باالكلياة وباذي ال

لالرتقااء بكم علمياا و كر اا وفقاا ياا لر   كلااءة وقادرة خر ج الكلياة بماا  نااسااااب سااااو  

العمال والتاو رالمسااااتمرلتكون برامج الكلياة متميزة  اأنتم االمال  ى نفاااااة مصاااارناا 

 الحبيبة. 

 

 
 وكيل الكلية لائون التعليم والاالب القائم بأعماي                                                    
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 كلمات عال مصر
 

 ر دة  ي تار تفا وحااارتفا  أسافم موقعفا الجغرا ي بدور حاسام  مصار  ولة 

 ي شاتصايتفا وقيمتفا عبر التار     في تق  عند ملتقي قارتي آسايا وإ ر قيا والبحر ال  

المتوسا  واألحمر حي   لااي أولفما إلي المحي  األطلساي واألخر إلي المحي  الفندي   

با مال خالي طر  التجارة قد ما وحد ثا   ومال فم كان اتصالفا م  باقي الاعوب شرقا وغر

وماء شاااق قناة الساااو س  ي ساااتينيات القرن التاسااا  عاااار ليااااي  لمصااار أهمية  

 إستراتيجية وحيو ة  ي العالم كلل.
 

(   2كم 408 010 1وتصاال مساااحة مصاار إلي حوالي مليون كيلومتر مربعا ) 

بالتحد د  وتأخذ شاااكال مربعا تتسااااوي  يل األ اااالع تقر با   في تمتد مال الجنوب إلي 

كيلومتر علي امتادا  الحادو     1280كيلومتر  ومال الااااار  إلي الغرب    1072الااااامااي  

 995  شااماال  يبلا اتساااع مصاار المصاار ة السااو انية  أما علي ساااحل البحر المتوساا 

 كيلومتر مال ر ح شرقا إلي السلو  غربا.
 

حي  شاااق   –سااايد األنفار  ي العالم   –وقد ارتبات مصااار حااااارة وتار تا بنفر النيل 

طر قل  ي صاااحراء قاحلة و ي وا  ل التصااايب  ي صاااعيد مصااار والدلتا  فر العمران 

 كرا وترافا وفقا ة  وكان  ااب     الباااري مبكرا  وقيا  حاااارة عر قة أساافمت  ي العالم

 النفر ومياهل مرتباا بمركز ة الحكم واإل ارة عبر تار   مصر بأكملل.
 

% مال هذا 57(   2016مليون نسمة ) تقد ر    90و عيش علي ار  مصر نحو 

% مال الساااكان  ي وا ي النيل والدلتا  98%  ي الحاااار  و تركز  43العد   ي الر   و

بكثا ة هي مال اعلي الكثا ات الساااكانية  ي العالم. حي   و 2كم 306 54بمسااااحة قدرها  

% ساانو ا  وإذا اسااتمر علي ذلب  4 2  كما  ز د السااكان بمعدي 2نساامة/كم 1659بلغت  

  م  ما  حملل 2045مليون نسامة سانة   180 أن الساكان سايتاااع  عد هم ليصال إلي 

 هذا العد  مال  غوط وماكالت اقتصا  ة وامتماعية وسياسية.
 

  إال أن حدو ها السياسية الحالية    لرغم مال أن مصر مال أقد   وي العالموعلي ا

 1899سااانة  ق  بيال عامي  26حد ثة النااااأة   قد تكونت علي ما هي عليل أالن  ي  –

  وكانت حدو  مصاار قبل ذلب ترتب  بقوتفا علي التوساا  شاارقا ومنوبا وغربا   1925و

كانت مناطق الحدو  بيال مصار وميرانفا  ساواء  ي التار   المصاري القد م أو الحد    و

أو مناطق صاااحراو ة حامزة بينفا   –هي مناطق تتو   –قبل ترسااايم الحدو  الحد ثة   –

وبيال ميرانفا  ي الاار  والغرب  ومنا ي نفر النيل  ي الجنوب وذلب إ اا ة إلي حما ة 

عونية  البحر المتوسا   ي الااماي  والبحر األحمر  ي الاار . وكانت أرا اي مصار اللر

 خير مثاي علي ذلب. –قد ما ومحمد علي وخللائل حد ثا  

أفناء الساايارة البر اانية   1899وقد بدا ترساايم الحدو  الجنوبية لمصاار عا  

 22علي مصااار والساااو ان عندما حد ت الحدو  م  الساااو ان متمااااية م  خ  عر   

لساايال التار تية  عندما تحد ت الحدو  م     1906كم  وسانة  1273شاماال و بلا طولفا  

م  ليبيا متماااية م  خ  طوي   1925كم  وساانة   266بيال ر ح ورأس طابا و بلا طولفا  

كم  وعلي امتدا  هذ  الساانوات لم  كال هنات تحد د للميا    1150شاارقا و بلا طولفا   25

عندما حد تفا مصار بافني عاار ميالً بحر ا  كما  1958اإلقليمية  واساتمر ذلب حتى سانة  

المناقة المتاخمة بأربعة وعااااار ال ميالً بحر ا مال خاوط األساااااس التي حد ت عر  

كيلومترا   2926 قاس  يفا عر  البحر اإلقليمي  وعامة  بلا طوي السااواحل المصاار ة  

 كيلومترا علي البحر األحمر. 1941كيلومترا علي البحر المتوس  و 995منفا 
 

اللياااية منذ  وتعد مصاار مفدا لحاااارة قد مة  فرت وتاورت علي أر اافا

ساانة قبل الميال   وشاافدت مولد أوي نظا  للدولة السااياسااية  ي التار     4000أكثر مال 

اإلنسااااني  واساااتمد اإلغر ق حااااارتفم التي بنوها  ي حو  البحر المتوسااا   وهذ   

 بدورها كونت األساس الذي اعتمدت عليل الحاارات األوروبية الحد ثة.
 

ا ة اإلقليمية التي أصابحت مزءا منفا.  لقد  وقد قدمت مصار إسافاما مفما للثق 

بدأت الجذور المسااايحية  ي مصااار  ي العقو  المبكرة األولي للعصااار المسااايحي. وحتى  

آنذات أهمية قصاااوى  ي   –القرن الراب  الميال ي حازت اإلساااكندر ة عاصااامة مصااار 

تاور  مزارات العالم المساااايحي بعد روما  ولعبت بار ركية اإلسااااكندر ة  ورا بارزا  ي  

 الكنيسة و ي العقيدة المسيحية.
  

تحولت مصار تدر جيا   –بساال   –ميال  ة  641وعندما  خل اإلساال  مصار سانة  

وماات مصار لتصابح مركزا للنلوذ والعلو   ي   –والي اللغة العربية  –الي الد ال الجد د  

 العالم اإلسالمي والعربي.
 

وشااتصااية مصاار متعد ة األبعا   ذات بيئات متناقاااة  ولكنفا امة وساااا بكل  

معني الكلمة  وسااا  ي الموق  والدور الحاااري والتار تي  و ي الموار  والااقة و ي  

السااااياسااااة والحرب  و ي النظرة والتلكير  ولعل  ي هذ  الموهبة الابيعية ساااار بقائفا  

وي مماي حمدان )  لتة مغرا ية ( ال تتكرر  ي  كما  ق –وحيو تفا علي مر العصور  وهي 

شااتصااية مصاار هي التلر   نساايج وحد    –و ي كلمة واحدة   –أي ركال مال أركان العالم  

 –متتل  وساامة حقيقية مدكدة شاافد بفا حتى الكتاب األمانب وهي ) إن شااعب مصاار 

 .ا يتفم  تتللون عال سكان أ ة امة مال األمم(رشعب خا  وقد معلفم تار تفم ومغ
 

و رم  التلر   ي الااااتصاااية المصااار ة إلي التلاعل بيال المو ااا   والموق .  

والمو ا  هو البيئة بتصاائصافا وحجمفا وموار ها  ي ذاتفا  أي البيئة النفر ة الليااية  

بابيعتفا التاصااة  وشااكل الوا ي والدلتا وتركيبفما  وقد اسااتمدت مصاار شااتصاايتفا  

وقبل أي بلد   –منذ  جر التار     –ونيلفا.  قد كانت  ائما الحقيقية مال شااتصااية أر اافا  

 ولة لااااعب واحد تجمعل وطنية واحدة  ي وطال واحد. ومنذ   –بقرون علي األقل  –أخر 

الموحدة لم تعرع االنلراط او االنحالي  كما لم تعرع التقسايم ال بالاوي    ولدت هذ  الدولة

االساااتعمار. ومال الوحدة إلي المركز ة وتلب  وال بالعر   ال  ي  ل االساااتقالي وال حتى 

   اهرة موهر ة  ي شتصية مصر.
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 ممفور ة مصر العربية 

 

 
 

                                

 اإلسكندر ة مد نة العلم والحاارة
 

أسفم    التي  المتوس   البحر  وشر   مصر  القليلة  ي  المدن  مال  اإلسكندر ة  تعد 

 ي تار تفا وأ وار تاورها ارتلاعاً وهبوطاً على مدى تار تفا الاو ل  موقعفا بدور حاسم  

المصر ة والعربيةف وكانت  ي ذلب كلل المدن  أسيرة موق  مغرا ي ذي    -وما تزاي-بيال 

مالمح متعد ة بيال بحر  ي الامايف وبحيرة  ي الجنوبف ونفر  ي الار ف وصحراء  ي 

 وحاار اً متميزاًف  ما أن أناأها االسكندر  الغربف وكانت على مر العصور مركزاً فقا ياً 

 .  إلى    332قبل الميال  حتى بلغت شأناً عظيماً منذ العصر اليوناني )  331األكبر  ي عا   

المدن    30 كل  و اقت  العالم  وأعظم عاصمة  ي  أكبر  كانت  التاليةف  قد  والعصور   ) . 

واللتامة   والثراء  السعة  والمصر ة  ي  القد مة  كل اليونانية  إعجاب  مو    وأصبحت 

 العالم القد م واشتفرت بمكتبتفا الكبرى و ار الحكمة بفا وقصورها الملكية العظيمة.

وبرغم أن اإلسكندر ة  قدت كثيراً مال مظاهر از هارها بعد اتتاذ اللسااط عاصمة 

لمصر اإلسالميةف وا محاللفا نسبياً خالي القرون الثالفة األولى للفجرة عما كانت عليل 

 ى العصر ال البالمي والرومانيف  قد احتلظت خالي تلب القرون بمركزها الثقا ي القد مف  

ومارست نااطفا العلمي واللني واالقتصا يف وإذا كانت اللسااط فم القاائ  فم القاهرة  

قد أصبحت العاصمة اإل ار ة لمصر  ي العصر اإلسالميف  قد كانت اإلسكندر ة العاصمة  

اي هذا العصر الذي امتد مال اللتح العربي لمصر حتى اللتح العثماني لفاف  اللعلية للبال  طو

وقد و ح هذا الدور بجالء  ي العصر األ وبي وعصر المماليب. وقد أسفمت مدارسفا  ى 

از هار العلو  والفندسة والللسلة والللب وعلو  الد الف وقد تحقق ذلب نتيجة توا د العلماء  

غاربفا منذ العصر اللاطميف وكان إلنااء  ار المغاربة المسلميال مال ماار  األر  وم

المغرب  علماء  مال  كبير  ممفور  و و   كبير  ي  أفر  الد ال  صال   على  د  ومدرستفم 

واألندلس ونزولفم باإلسكندر ة وإسفامفم  ي الحركة العلمية بفاف ومال هدالء العلماء 

 وعلو  اللغة.  أخذ كثير مال أهل اإلسكندر ة علو  الحد   والقراءات واللقل

كانت  أن  وبعد  حياتفاف  مال  مد دة  مرحلة  اإلسكندر ة  بدأت  الحد    العصر  و ى 

التاورات التي تتعر  لفا تستغر  مئات السنيال أصبحت تحقق نمواً كبيراً  ي عارات 

السنيالف و ى  ترة وميزة مال حياتفا تصل إلى مائتي سنة نمت واتسعت مساحتفا اتساعاً  

مد  مال  وتحولت  والعالم   تماً  المتوس   البحر  مدن  أكبر  مال  واحدة  إلى  متوا عة  نة 

 العربي.

و رم  اللال األكبر  ي نمو اإلسكندر ة  ي العصر الحد   إلى )محمد على( الذي  

سنة   المحمو  ة  ترعة  وزراعة   1821حلر  المد نة  لسكان  الارب  ميا   و رت  التي    

الار ا أعا ت  أنفا  اإلسكندر ة  البساتيال  ي  واحيفاف كما  بيال  للمواصالت  الرئيسي  ن 

 وبقية أنحاء مصر مما ساعد على استعا تفا لمركزها القد م منلذاً لتجارة مصر التارمية. 
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كما تميزت اإلسكندر ة بو و  عد  كبير مال األمانب الذ ال أفروا  ي حياتفا تأفيراً  

واإلنج واللرنسييال  واإل االييال  اليونانييال  مال  معظمفم  وكان  بصمات  كبيراً  وتركوا  ليز 

 وا حة على عمارتفا وو ائلفا وفقا تفا أكثر مال أ ة مد نة أخرى  ي مصر. 

وتعد اإلسكندر ة مركزاً فقا ياً وتعليمياً وسياحياً رئيسياً  ي مصرف وقد واكب  ورها  

العلم خاصة مامعة  أنائت بفا كثير مال  ور  إلى حد كبير.  قد  العمراني  الثقا ي نموها 

 ( وأسفمت المد نة بتراففا وبيئتفا وو ائلفا بدور كبير  ي حاارة  1942اإلسكندر ة )

مصر الحد ثةف  أخرمت أ باء وعلماء ورماي صحا ة وموسيقى و نون كما لعبت  وراً 

كبيراً  ي الحركة الوطنية المصر ة على امتدا  مراحل الكلا  الوطني منذ أواخر القرن  

 التاس  عار حتى تحقيق االستقالي.

 ا ة إلى و ائلفا التجار ة والصناعية والثقا يةف  إن اإلسكندر ة تعد مال أكبر  وباإل

المراكز السياحية  ي مصرف و مثل االصاياع النسبة العظمى مال حركة السياحة بفاف وقد  

ساعد على ذلب موقعفا الجغرا ي المتميز واعتداي مناخفا وسفولة اتصالفا بباقي أنحاء 

أفر اليوناني والروماني  البال ف وومو  مناطق   ة هامة بفا ترم   ي معظمفا للعصر ال 

 والعصر اإلسالمي. 

وقد تعا م  ور اإلسكندر ة الحااري  ي العصر الحد   خاصة عندما تزا دت العالقات  

الساحليال   العربية على  المتوس  واهتما   وي أوروبا بأقاار   البحر  الدولية  ي حو  

بيال شماي  األ ر قي واألسيوي. وأصبحت   وفقا ياً وحاار اً  اقتصا  اً  معبراً  اإلسكندر ة 

حو  البحر المتوس  ومنوبل أو بيال حاارة الغرب المسيحي وحاارة الار  اإلسالمي 

وشفدت أكثر مال أ ة مد نة مصر ة أخرى تأفير الجاليات األمنبية  ي حياتفا وعمارتفا  

متوس  حتى أ حت عالمية وممعت بذلب بيال خصائص مدن وا ي النيل ومدن البحر ال

 التأفير والتأفر مال خالي موق  متميز وو ائ  متعد ة وتار   عر ق.

 

 

 

 
 

 مامعة اإلسكندر ة  ي ساور

عندما أنائت كلرع مال مامعة القاهرة    1938 رم  تار   مامعة اإلسكندر ة إلى سنة     

هما: كلية اآل ابف وكلية الحقو ف  ) دا  األوي سابقاً( وكانت تام  ي البدا ة كليتيال  ق   

بإنااء مامعة  ارو  األوي  1942فم صدر بعد ذلب مرسو  ملكي  ي الثاني مال أغساس 

- كلية العلو  -كلية الاب-كلية الحقو -باإلسكندر ة تتكون مال سب  كليات هى: )كلية اآل اب

 كلية التجارة(. -كلية الزراعة-كلية الفندسة

منذ إناائفا  ي "تاجي  البحوث العلميةف والعمل على رقى  وتحد ت رسالة الجامعة       

اآل اب والعلو   ى البال " وكان الدكتور طل حسيال عميد األ ب العربي أوي رئيس للجامعة.  

ف  1952وقد تغير أسم الجامعة بعد عار سنوات مال إناائفا؛ أي بعد قيا  فورة  وليو عا  

ا لحيال تعا م  ورها مال خالي إنااء كليات  ليصبح أسمفا مامعة اإلسكندر ة. ومنذ ذلب 

وتتصصات مد دةف  قد أنائت بفا كلية الصيدلةف وكلية التمر ضف وكلية طب األسنانف  

 كلية التربيةف كلية السياحة واللنا  ف كلية الاب البياري بإ  ينا. 

سنة        مامعة    1989و ى  تتب   كانت  ومعاهد  كليات  إليفا  الجامعة  حلوان  مت 

الر ا ية للبنيالف وكلية التربية الر ا ية للبناتف وكلية  باإلسكندر ةف وهى كلية التربية 

النوعية   التربية  بمناقة سابا باشاف كما  مت لفا كلية  الزراعة  الجميلةف وكلية  اللنون 

المستحدفة   الكليات  آخر  أما  العالي.  التعليم  وزارة  تتبعان  وكانتا  األطلاي  ر ا   وكلية 

سنة  بالج  أنائت  والتي  السياسية  والعلو   االقتصا  ة  الدراسات  كلية  ف 2012امعة  فى 

كلية مامعيةف   20وبذلب أصبحت مامعة اإلسكندر ة مال أكبر الجامعات المصر ة حي  تام  

( 1963إ ا ة إلى فالفة معاهد للدراسات العلياف وهى معفد الصحة العامة )أنائ سنة  

سن )أنائ  الابية  البحوث  )أنائ 1971ة  ومعفد  والبحوث  العليا  الدراسات  ومعفد   )

(ف وذلب كلل بغر  التوس   ى الدراسات العليا والبحوث والتدر ب  ي مجاي  1972سنة

 العلو  البحتة والتابيقية والتجر بية وغيرها. 
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العار ال        القرن  مال  والثامال  الساب   العقد ال  خالي  اإلسكندر ة  مامعة  تحملت  وقد 

ئرة انتاار التعليم الجامعي  ي المحا ظات القر بة منفا؛  قد أناأت كلية مسئولية توسي   ا

الابف وكلية العلو ف وكلية التربية  ي مد نة طناا والتي أصبحت نواة لجامعة طناا بعد  

ذلبف كما أناأت كلية للزراعة  ى كلر الاي ف وأناأت كليات لآل ابف والتجارة والتربية  

 منفورف وكانت  رعاً لجامعة اإلسكندر ة ما لب  أن تحوي   والزراعة والاب البياري  ي

 إلى مامعة مستقلة باسم مامعة  منفور.

اإلسكندر ة        مامعة  تأفير  امتد  كليات    -غرباً –وقد  أناأت  حي   الامالي  الساحل   ي 

للتربية وللسياحة واآلفار واللغات والتربية الر ا ية  ي مرسى مارو ف وأصبحت هذ   

النائية  ي الكليات  ر المناقة  هذ   الجامعة  ي  لرئيس  نائب  و رأسل  للجامعة  تابعاً  عاً 

 الصحراء الغربية لمصر. 

أما خارج مصرف  قد أسفمت مامعة اإلسكندر ة بدور كبير  ي نار التعليم  ي الوطال       

ف  قد  1960العربي مال خالي  ورها التار تي البارز  ي إنااء مامعة بيروت العربية سنة  

دت مصر  كرة إنااء الجامعة اقتصا  اف وتبنتفا مامعة اإلسكندر ة أكا  مياًف حي  حد   سان

تلب العالقة رباط أكا  مي علمي حد   النظا  األساسي لجامعة بيروت العربية على نحو ال  

 مس االستقالي الكامل لفا  ي شئونفا العلمية واإل ار ة والماليةف و ى سبيل ذلب كانت  

اإلسكند وتزو ها  مامعة  العربيةف  بيروت  مامعة  لتر جي  العلمية  الدرمات  تمنح  ر ة 

بأعااء هيئة التدر سف وتعتمد اللوائح الداخلية بكلياتفاف واستمرت تلب العالقة على امتدا   

نحو نص  قرنف وأصبحت مقتصرة اآلن على تزو دها باألساتذة المتتصصيال المعار ال  

بيرو لجامعة  تكاملت  أن  بعد  التتصصات  والمنتدبيال  الجامعية  ي  المقومات  العربية  ت 

 .المتتللة

لفا  ي        أناأت  رعاً  أ ر قيا كذلب حي   اإلسكندر ة رسالتفا  ي  وقد واصلت مامعة 

تونج السو ان  تكون  -مد نة  منوب  ً -بدولة  والاب مال  -حاليا الزراعةف  هي  كليات  أرب  

مد نة أنجامينا بدولة تاا ف  ام  ي الوقت آخر  ي  البياريف والتربيةف والتمر ض. و رعاً  

الحا ر كليتيال  ق  هما كلية الاب البياريف وكلية الزراعة. وتا  مامعة اإلسكندر ة 

المجاي   أخرى  ي  والتعاون م   وي  اللرعيال  كليات هذ ال  التوس   ي  إستراتيجيتفا   ي 

  ي خدمة العلم واإلنسانية.  األكا  ميف والتعليميف وذلب كلل تحقيقاً لرسالتفا وعاائفا الدائم

 

 

 رؤ ة مامعة اإلسكندر ة 
 

تتال  مامعة اإلسكندر ة علي إستعا ة المكانة التار تية لمد نة المعر ة األشفر  ي       

العالم وتحقيق نقلة نوعية شاملة  ي متتل  مجاالت المعر ة ف  ي إطار مال القيم اإلنسانية  

تبوء   مال  بما  مكنفا  ف  واأل ر قي  النبيلة  والعربي  الوطني  محيافا  ر ا  ة  ي  مكانة 

 والمتوساي والعالمي.

مامعة اإلسكندر ة رسالة  
 

مامعة اإلسكندر ة مدسسة وطنية تعليمية بحثية تنمو ة متكاملة ف ورائدة  ي إنتاج      

المعر ة وممعفا ونارها ف تدكد علي بناء إنسان عصري وتأهيلل معر ياً ومفنياً ونلسياً  

اار اً ليسفم  ي تقد  ورقي المجتم  ف و كون قا راً علي تبوء مواق  قيا  ة  ي كا ة  وح

قااعات ومستو ات العمل كم تتيح  ر  التعليم المستمر لمال  رغب مال أ را  المجتم  

  ون تمييز وو قاً لمتالبات الجو ة الااملة.

 القيم:

إكتااع المعارع وتابيقفا  اإلبداع واإلبتكار : تو ير المناخ الداعم والمحلز علي  •

 وإحتاان مبا رات التاو ر وتاجيعفا. 

الجو ة والتميز : اإللتزا  بمعا ير الجو ة و قاً للمرمعيات العالمية  ي كل مترمات   •

 الجامعة التعليمية والبحثية والمفنية والثقا ية بما  حقق التميز والتنا س الحميد. 

المناخ وفقا ة مدسسية تاج  علي العمل  العمل الجماعي ورو  اللر ق : خلق   •

 الجماعي وتنمي رو  اللر ق. 

عليل   • والحلا   والحااري  الثقا ي  بالموروث  االعتزاز   : وااللتزا   االنتماء 

 وااللتزا  بالموافيق األخالقية والتقاليد الجامعية .

حر ة اللكر :  عم الحر ة األكا  مية  ي إطار مال المسئولية المجتمعية واحترا   •

 الرأي اآلخر وتاجي  التنوع اللكري ف وترسي  فقا ة التسامح.

العدالة وتكا د اللر  : تلتز  الجامعة بإتاحة  ر  متساو ة للجمي   ون تمييز   •

 علي أساس الد ال أو العر  أو النوع أو السال.
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 الجامعة ومكتبة اإلسكندر ة
 

الكليات النظر ة بجامعة اإلسكندر ةف  تق  مكتبة اإلسكندر ة الجد دة بيال البحر ومجم   

السلسلة.  لسان  عند  المتوس   البحر  على  الامالية  وامفتفا  وتال  الااطبىف  بمناقة 

للحاارة   المنتمى  القد م  الملكى  البروكيو  )الحى  الجد د هو ذاتل موق   المكتبة  وموق  

 . 1993لمناقة عا   اليونانية الرومانية( كما تدي على ذلب الحلر ات األفر ة التى أمر ت با

سنة على  د باليموس األوي    2300وقد أنائت مكتبة اإلسكندر ة القد مة منذ أكثر مال  

قبل الميال ف وكان األساس  يفا أن تكون أكا  مية علمية تجتذب كبار العلماء    288سنة  

والملكر ال فم ألحقت بفا مكتبةف اتسعت ونمت لتامل المعارع  ى كل العالم القد مف ولقد  

 متاوط.  900.000وت المكتبة  ى أوج مجدها ح

ومنذ تأسيسفا انلتحت المكتبة على كل الحااراتف حي  تمت بفا أوي ترممة للعفد  

والر ا يات   والللب  الفندسة  أسس  بفا  ُو عت  كذلب  اليونانيةف  إلى  العبر ة  مال  القد م 

س قيصر عا   والجغرا يا وعلو  المكتبات. وكان أوي حر ق أصاب المكتبة على  د  وليو

  . 391قبل الميال  خالي حرب اإلسكندر ة. وتم حر  ما تبقى منفا  ي السرابيو  عا     48

النداء بلكرة إحياء مكتبة اإلسكندر ةف   اللال  ي  وكانت مامعة اإلسكندر ة صاحبة 

عند   المتميز  الموق   ذلب  المدتمرات  ي  مركز  وبناء  األر   بتتصيص  باللعل  وقامت 

 الدولة الماروع كماروع قومي.السلسلةف فم تبنت 

عا    بنداء  للماروع  بالدعوة  اليونسكو  شارت  معمار ة 1987وقد  مسابقة  ونظم  ف 

شاركت  يفا مئات المكاتب المعمار ة مال عارات الدوي واختير أ ال التصميمات. وقد  

ف وذلب بحاور  2002أكتوبر    16ف وتم ا تتا  المكتبة رسمياً  ي  1995بدأ التنليذ عا   

الماروعف  العد التي ساهمت  ي  عم وتأ يد  الدوي  العالمف خاصة   د مال ملوت ورؤساء 

 باإل ا ة إلى صلوة مال الاتصيات المصر ة والعالمية البارزة. 

وتفدع المكتبة  ي تجليفا الجد د إلى أن تكون نا ذة لمصر على العالمف ونا ذة للعالم  

ومركز المعاصرف  الرقمي  للتحدي  تلبية  مصرف  مكتبة على  لتكون  الحااري.  للحوار  اً 

لحوار   وملتقى  لللكرف  منارة  القد مةف  اإلسكندر ة  مكتبة  كانت  كما  الجد دةف  اإلسكندر ة 

 األمم والحااراتف ومركزاً للبح  والتوفيقف وملترة لمصر وللعالم أمم .

و ام مجم  مكتبة اإلسكندر ة: المكتبة الرئيسيةف مكتبة طل حسيالف مكتبة النشءف 

االنترنتف مكت أرشي   اإللكترونيةف  الموار   المتعد ةف  الوسائ   مكتبة  الاللف  بة 

القبة  العلو ف  متح   التاوطف  متح   األفريف  المتح   النا رةف  والكتب  المتاوطات 

الدراسات   مركز  المعلوماتف  لدراسات  الدولي  المعفد  االستكااعف  قاعة  السماو ةف 

القومي لتوفيق التراث الثقا ي والابيعيف   والبرامج التاصةف مركز المتاوطاتف المركز

مركز  اللنونف  مركز  المتوس ف  والبحر  اإلسكندر ة  مركز  راسات  التاوطف  مركز 

 المدتمرات والتدمات الملحقة بل.
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 سابا باشا  - كلية الزراعةنبذة تار تية عال 
 

 مت إلى فم  لائون القاال    العاليسم المعفد  إتحت    1959أناأت الكلية عا            

 . 1963 عا  بعد تترج أوي   عة العاليوزارة التعليم 

 : كالتاليمراحل مال التاور  بعدةمرت الكلية و    

حلوان   1977ا   ع - مامعة  تتب   القاال  علو   كلية  إلى  المعفد  تاو ر  تم 

مجاي إنتاج و رز     يإعدا  خر جيال للعمل     يأ اء رسالتفا     ي  واستمرت

 . 1984عا   حتىوحليج القاال 

القرار   - كلية علو     10/7/1985بتار      303رقم    الجمفوريصدر  بتحو ل 

 مامعة حلوان. –القاال إلى كلية الزراعة 

بام الكلية إلى مامعة    3/9/1989بتار      361رقم    الجمفوريصدر القرار   -

مال  و  اإلسكندر ة. التترج  شعب  الزراعة   واستبدايشعب    6-4ز ا ة  شعبة 

  واستزراع الحيو ة    اولوميالتكن  شعبتي  وإ ا ةالنباتي    اإلنتاجالجا ة باعبة  

رقم  األرا ي    واستصال  الوزاري  بالقرار  بتار      4291الصحراو ة 

شعبة    .12/9/2004 والعار ة إأ يلت  الابية  النباتات  وتكنولوميا  نتاج 

ليصبح عد  شعب التترج   29/8/2007بتار      9332بالقرار الوزاري رقم  

  .عامة  شعب 7بالكلية 

بالقرار   - المحمية كبرنامج خا  بمصرو ات  الزراعة  تقنية  برنامج  وأ ي  

رقم   الغذاء    27/7/2020بتار      2269الوزاري  سالمة  بالقرار  وبرنامج 

   . 2021لسنة  111الوزاري رقم 

 

 

 

 

 

  رؤ ة الكلية
 

علي        قا رة  بحثية  عالة  تعليمية  مدسسة  باشا  الزراعة سابا  كلية  تكون  أن 

 . تحقيق أهدا فا 

  رسالة الكلية

صناعة ونقل العلو  الزراعية باستتدا  كا ة طاقات الكلية لتدمة أهدا فا           

االستراتيجية ومجتمعفا المحي  واحتالي مركزا منا سا  ي مجالي التعليم الزراعي  

 .العلمي على المستوي المحلي واإلقليمي والبح 

 

  :أهداع الكلية 

إرساء نظام ثابت وفعال لضمان الجودة واالعتماد محدد اآلليات ومتفق   -

 على أسس إدارته.
تبنى المعايير المرجعية فى التعليم والتعلم كأساس لتطوير العملية التعليمية  -

المستمر والمشاركة الفعالة فى وربط الخريجين من خالل برامج التعليم  

 التخطيط. 
زيادة الموارد المخصصة للبحث العلمى وتحسين كفاءة االستفادة من تلك   -

 الموارد للوصول لبحث علمى يمكن استثماره دولياً. 
 التخطيط المؤسسى الممنهج طبقاً لميزان الموارد واالحتياجات. -
 التناغم والتكامل مع المجتمع المحيط. -
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 الفيكل اإل اري للكلية  
 

 عميد الكلية

 

 أحمد عبد اللتا  محمو أ. . 
 

 إ مان حسيال السيد عيا أ. .  لتعليم والاالب لائون اوكيل الكلية  قائم بأعماي 
 

 إسال  أبو السعو  أ. . وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 

 حسيال السيد عيا إ مان  أ. . شئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة وكيل
 

 كر يمحمد أحمد  . أ. المد ر التنليذي لوحدة  مان الجو ة  
 

  و دارأنور  عاء   أميال الكلية

 

 

 رؤساء مجالس األقسا  العلمية 
 

 إبراهيم عباس السيد إبراهيم.  أ. قسم اإلنتاج النباتي 
 

 قسم االقتصا  الزراعي
 

 الاربتلى  ابراهيمسوزان أ. . 

 الحيواني والسمكيقسم اإلنتاج 
 

 نامى منصور خارمى أ. . 

 قسم النبات الزراعي
 

 نا ر رمب عبد السال   . أ.

 قسم وقا ة النبات 
 

 كر ي على أحمد محمد أ. . 

 قسم علو  األغذ ة
  

 أ مال محمد أبو اليز دأ. . 

 محمد على و اء حسال أ. .  قسم األرا ي والكيمياء الزراعية

 

 

 

 

 

 

 هيئة التدر س أعااء
 قسم وقا ة النبات 

 

 

 الو يلة  االسم  

 أستاذ كيمياء وسمية المبيدات المتلرغ  أ. . عبد اللتا  سيد عبد الكر م سعد  1

الحارات االقتصا  ة المتلرغ  أستاذ أ. . حسال على عبد الحميد مصبا   2  

الحارات االقتصا  ة المتلرغ  أستاذ أ. . أحمد كماي خليل مرا   4  

المتلرغ  الحارات االقتصا  ة أستاذ أ. . مامدة بفجت عبد السال  القا ى 5  

المتلرغ   أستاذ كيمياء وسمية المبيدات أ. . السيد حسال محمد تا ب  3  

المتلرغ  الحارات االقتصا  ة أستاذ أ. . نجدة أحمد على السيد  6  

مسعو  أ. . مجدى عبد الظاهر  7 المتلرغ   أستاذ كيمياء وسمية المبيدات   

  . أحمد عبد اللتا  عبد المجيد أ. 8
   أستاذ كيمياء وسمية المبيدات

 وعميد الكلية 

  . أحمد محمد على الكر ى أ. 9
كيمياء وسمية المبيدات أستاذ مساعد  

 ورئيس مجلس القسم 

الزراعي أستاذ مساعد الحيوان    . محمد محروس الااذلى  10  

   الحارات االقتصا  ة مساعد   أستاذ  . نا  ة محمد خميس حسونة  11

عمرو سعيد ابو العال  . 12  مدرس كيمياء وسمية المبيدات  

را ى عبد المجيد شاور  .  13  مدرس كيمياء وسمية المبيدات  

 مدرس الحارات االقتصا  ة  محمد عبد الونيس عبد المولى عمر  14

علي سحير محمو  محمد  15    مدرس مساعد 

 معيد   منل ي مجدي السيد العابد ال  16

 معيد  ماير زكر ا ابراهيم محمد زكر ا  17

 معيد   رحاب هاني كامل عبد الباري  18
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والكيمياء الزراعية األرا يقسم   
 

 

 الو يلة  االسم  

والميا  المتلرغ   األرا يأستاذ  أ. . عا ي محمد البرنس  1  

والميا  المتلرغ   األرا يأستاذ  أ. . مماي عبد الناصر محمد خليل  2  

المتلرغ أستاذ الفندسة الزراعية  أ. . مماي عاية أحمد شرع  3  

 أستاذ الفندسة الزراعية المتلرغ  أ. . أحمد السيد على ممعة 4

المتلرغ  والميا   األرا يأستاذ  أ. . عا ي حسيال أحمد حسيال  5  

ورئيس مجلس القسم  والميا   األرا يأستاذ  أ. . و اء حسال محمد على  6  

  . اسال  ابراهيم أحمد ابو السعو  أ. 7
والميا    األرا ي أستاذ   

 ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحو 

 مدرس الفندسة الزراعية   . هيثم حسيال  وس   8

والميا    األرا يمدرس    . هدى عبد اللتا  محمو   9  

كر  عبد العز ز الزوبى  .  10 والميا    األرا يمدرس     

حنان اسماعيل ما    .  11 والميا    األرا يمدرس     

والميا    األرا ي  مدرس راغب محمد ماب ي العا لى  12  

عبد  محمد   نا ر سعد السيد 13 والميا   األرا ي مدرس مساعد   

الفندسة الزراعية  مساعدمدرس  أميرة عيسى علي عيسى  14  

والميا   األرا ي مدرس مساعد رحاب مجدي محمد حسال على  15  

 معيد  محمد مماي عبد العز ز على  16

 معيد  أحمد ر ا محمد غنيمى  17

 معيدة  عزة عزت عبد الوكيل ابو المعاطي  18

 معيدة  عال محمد حسال الفتمي  19

 

 

 

 

 

 

 األغذ ة قسم علو  
 

 الو يلة  االسم  

متلرغ ال األغذ ةتكنولوميا علو  وأستاذ  أ. . انتصار عبد المحسال الد راوى  1  

متلرغ  ال األلبانتكنولوميا علو  وأستاذ  أ. . سعيد محسال  رو ش  2  

 متلرغ  ال األغذ ةتكنولوميا علو  و أستاذ أ. . محمد عبد الحميد ز تون  3

األغذ ة المتلرغ تكنولوميا علو  و أستاذ أ. . أميمة السيد حسال شلتوت  4  

األغذ ة المتلرغ تكنولوميا علو  و أستاذ أ. . اشرع عبد المنعم ز تون  5  

  . ا مان حسيال السيد عيا  .أ 6

األلبان تكنولوميا علو  وأستاذ   

خدمة المجتم  وتنمية  ووكيل الكلية لائون 

البيئة وقائم بأعماي وكيل الكلية لائون  

 التعليم والاالب 

األغذ ة تكنولوميا علو  وأستاذ   . ربي   وس  اسماعيل أ. 7  

  . ا مال محمد ابو اليز د أ. 8
األغذ ة تكنولوميا أستاذ علو  و  

 ورئيس مجلس القسم 

األلبان تكنولوميا علو  و  أستاذ مساعد محمد احمد السيد ممعة   . 9  

األغذ ة  تكنولومياعلو  و  مساعدأستاذ  حمد محمد عبد الحميد ز تون  . أ 10  

11 األغذ ة تكنولوميا علو  وأستاذ مساعد  على سالم عبد المنعم عبد الحليم   .    

21 علو  األغذ ة المتلرغ   مدرس  . هانم مصالى عثمان    

األغذ ة تكنولوميا  علو  ورس  دم سماء محمد حسال صالح  .  13  

األلبان علو  س  درم احمد عال  الد ال مروة مماي  14  

51 األغذ ة   تكنولومياعلو  وس  درم إ مان محمد أحمد محمد عبد     

61 األغذ ة  تكنولومياعلو  و   مدرس مساعد حسب ي  محمد عبد المنعم السيد   

71 علو  األلبان   مدرس مساعد أحمد محمد طل عبد الحميد عللة    

األغذ ة تكنولوميا علو  و   مدرس مساعد عبد ي سعد محمد صد ق 18  

 معيد  حسال مماي  تح ي شلبى  19

 معيد  أحمد محمد محمد عبد الحليم القزاز  20

 معيدة  إ مان أحمد عبد العز ز على  21

 معيدة  ا ل مجدي عبد المنعم مصالي  22
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 الزراعي قتصا  قسم اإل
 

 الو يلة  االسم   

 متلرغ ال الزراعيقتصا  االأستاذ  أ. . محمد كماي احمد العتر  1

 متلرغ ال الزراعيقتصا  االأستاذ  أ. . عبد الكر م  السيد عبد القوى  2

 متلرغ ال الزراعي اإلرشا أستاذ  أ. . ابوز د محمد محمد الحباي  3

   متلرغال الزراعي قتصا  االأستاذ  أ. . مابر احمد بسيونى شحاتة  4

 أ. . سوزان ابراهيم الاربتلى  5
    الزراعي اإلرشا أستاذ 

   رئيس مجلس القسمو

 الزراعي  قتصا  االأستاذ   . محمد ابراهيم الافاوى أ. 6

   الزراعي قتصا  اال  أستاذ مساعد  .   نا محمد احمد الااعر  7

 الزراعي قتصا   اال استاذ مساعد ح عالء الد ال ا مال محمد باي .  8

 الزراعي قتصا  اال  أستاذ مساعد كماي صال  عيسى صقر  .  10

 الزراعي قتصا  اال  أستاذ مساعد حنان عبد المنعم محمد زهران  .  9

 الزراعي قتصا   اال مدرس مساعد أحمد حسال إسماعيل سرور  11

 اإلرشا  الزراعي  مدرس مساعد إسراء مماي مرسى محمد  12

 اإلرشا  الزراعي  مدرس مساعد أمنية إبراهيم محمد عبد المتعاي  13

 معيدة  رانيا عاطف عبد اللطيف الفيل  14

 معيد  محمود بالل أحمد مطاوع  15

 معيدة  مرو  عا ي ابو عجيبة بالي  16

 معيد  عمر محمد احمد محمد محمو   17

 معيدة  ا ة محمد محمد عبد  الار    18

 

 

 

 نتاج النباتى قسم اإل
 

 الو يلة  االسم   

 متلرغ المحاصيل الأستاذ  ممعة  أ. . محمو  عبد العز ز 1

 متلرغ المحاصيل ال أستاذ أ. . ابراهيم  تح ي رحاب  2

 المتلرغ  أستاذ اللاكفة أ. . فناء مصالى  رو ش عز  3

 متلرغ الأستاذ اللاكفة  أ. . محمو  احمد على  4

 متلرغ المحاصيل الأستاذ  أ. . ماحوت مناب بحيرى  اسماعيل  5

 المتلرغ  أستاذ المحاصيل  . محمد احمد عبد الجوا  نصار أ. 6

 المتلرغ  المتلرغ  أستاذ اللاكفة  . محمد  محمد عبد الرحمال حرحش أ. 7

  . ابراهيم عباس السيد ابراهيم أ. 8
   محاصيلال  أستاذ مساعد

 رئيس مجلس القسم و 

 التار أستاذ  منى  سرى محمد مابر   .أ. 9

 اللاكفة مساعد  أستاذ  ر حاب محمد عبد الفا ى عو   .  10

 المحاصيل   أستاذ مساعد عصا  اسماعيل اسماعيل قند ل   . 11

 البساتيال   أستاذ مساعد مابر  محمد قدرى عبد الحليظ  . 12

 محاصيل ال  مساعدأستاذ  على احمد على الصاوى البنا  .  13

 المتلرغ  مدرس التار مبل أحمد   . على عدنان عو   14

 رس المحاصيل دم موهرة عبد السال  االصر ى  .  15

 رس اللاكفةدم وليد  ايلة عبد الجليل موسى   .  16

 المحاصيل مدرس   صبحى  ا د لملو  عبد الحميد  .  17

 المحاصيل مدرس   محمد عبد السال  عبد العاطى مرسى .  18

 اللاكفة  مدرس رمب محمو  سعد إبراهيم  .  19

 التار  مساعد مدرس محمد عصا  عبد الحميد شلبى  20

17 18 
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 مدرس مساعد  أكرامي عبد المعتمد عاط   رج  21

 معيد  وليد  ا ز عبد الحميد صبر   22

 مدرس  محمد السيد ابو اليزيد فتح هللا  23
 معيد  فؤاد هالل مصطفى مصطفى  24
 معيد  مصطفي اشرف عبده احمد عبد العزيز 25
 معيدة  ابراهيم سعد ندي سعد محمد  26
 معيدة  اميرة محمد عبد الحميد طايع 27
 معيد  عمر عبد السالم علواني ابراهيم 28
 معيده  نورا ابراهيم محمود ابو قرين 29
 معيدة  مريم عبد المعطي السيد احمد  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعيقسم النبات 
 

 الو يلة  االسم   

 متلرغ النبات ال أستاذ أمرا   ابراهيم عبد السال  السمرة أ. .  1

 متلرغ الورافة ال أستاذ  أ. . حسا  الد ال محمد  تحى الوكيل  2

 أ. . اماي محمد ابو النصر  3
  زراعيةالميكروبيولوميا  الأستاذ 

 المتلرغ 

 المتلرغ  نباتال أستاذ أمرا   أ. . سعد محمو  محمد شمل  4

   المتلرغ  ورافة ال أستاذ  محمد خالد أ. . احمد السيد  5

 المتلرغ  ورافة ال أستاذ  أشجان السيد عبد المجيد ابومبل   أ. . 6

 المتلرغ  نباتال أستاذ أمرا   أ. . مصالى عبد العظيم ابو السعو عامر  7

 متلرغ النبات ال أستاذ أمرا   أ. . حسنى على عبد الحميد  ونس  8

 نا ر رمب عبد السال    .أ. 9
   ورافةأستاذ مساعد ال 

 رئيس مجلس القسم 

 ورافة ال   أستاذ مساعد  . عبير محمد السيد سالم  10

 نبات الأمرا    أستاذ مساعد سعيد إبراهيم عبد ي بحيرى  .  11

 نبات الأمرا    أستاذ مساعد احمد ابراهيم عبد البارى إبراهيم  .  12

 ميا ة على صال  الد ال ابراهيم  .  13
  المكروبيولوميا  مساعدأستاذ 

 زراعية ال

 نبات الأمرا    متفرغ مدرس  . سوسال مسعد السيد العبد  14

 ورافة ال مدرس   أميرة  تح ي محمد ز تون  .  15

 نبات المدرس أمرا   احمد حسيال عبد المجيد ز د  .  16

 زراعية ال  المكروبيولوميامدرس   احمد عاية  وس  على الفباب  .  17

 

 

 

 

 

20 



 

 

 ورافة ال مدرس   نرميال  وس  عباس  وس   .  18

 مدرس الورافة  كر م محمد عو  طبل   19

 مدرس الورافة  ة الال  عبد العز ز سالم ا فاب عبد 20

 الورافة  مدرس مساعد المصرىمحمد محمد عبد الجليل  21

 أمرا  النبات  مدرس مساعد أميرة السيد محمو  حنلى محمو   22

 مدرس مساعد وراثة  عبيد موسي بسنت  ليب  وزي   23
 مدرس مساعد  محمد صال  عبد الغني عزب  24
 مدرس مساعد  أحمد أبو اللتو  سليمان هندي  25

 مدرس مساعد  مصطفى إبراهيم عبد هللا نصر 26
 مدرس مساعد  ناجى محمد صابر محمد السيد 27

 معيدة  رقية نبيل محمد محمد عبد الراضي  28
 معيدة  حامد حسن انجي هشام فؤاد  29
 معيدة  سحر حميده عبد السيد عوض غضبان  30
 معيد  محمد جمال عبد المنعم عيد 31
 معيد  خالد عبد الناصر عبد العزيز شاور  32
 معيدة  نورا محمود سليمان محمد سليمان  33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السمكي و الحيواني  اإلنتاجقسم 
 

 الو يلة  االسم   

 متلرغ ال  األسمات إنتاجأستاذ  امالي على عمر أ. .  1

 الحيواني المتلرغ  اإلنتاجأستاذ  أ. . سليمان عبد الرحمال زهران  5

 األسمات المتلرغ  إنتاجأستاذ  أ. . عالء عبد الكر م الدحار  2

 متلرغ ال الحيواني اإلنتاجأستاذ  أ. . محمد حسال عبد الرحمال  4

 األسمات   إنتاجأستاذ  أ. . طار  محمد احمد سرور  3

 األسمات   إنتاجأستاذ   . سامى  حيى حمو ة الزعيم أ. 6

  . نامى منصور خارمى أ. 7
ورئيس مجلس   األسمات إنتاجأستاذ 

 القسم 

 دوامال ال  أستاذ إنتاج دسوقى ال وليد مصالى    .أ. 8

 األسمات  أستاذ إنتاج  . وليد محمد عبد الوهاب  ا د أ. 9

 الحيواني  اإلنتاج  أستاذ مساعد مدمال حسال الجندى  اسميال   . 10

 األسمات   إنتاج  أستاذ مساعد أسماء احمد السيد خالد  .  11

 األسمات   إنتاج  أستاذ مساعد عبد ي تاج الد ال منصور على  .  12

 الحيواني  اإلنتاج  أستاذ مساعد صابر ال عبد الرحمال مرشدى   .  13

 األسمات  إنتاج مدرس   شيماء عبد السمي  احمد   .  14

 األسمات  مدرس إنتاج  أسماء زا د محمد عبد الحميد  15

 مدرس   أكر  إسماعيل شحاتة شعبان   16

 الدوامال  إنتاج مدرس مساعد عبد الحميد  محمد  طل محمد  17

 مدرس مساعد  أماني مصالي عبد ي محمد  18

 رشوان صد ق رشوان محمد  19
 مدرس مساعد 

 

 مدرس مساعد  أحمد محمد أحمد محمد على  20

22 21 



 24 

 مدرس مساعد  ا ة عبد المنعم مصالي البنا  21

 معيد  محمو  عبد المنعم عاية الدباني  22

 معيدة   اسميال  اسر محمد محمو  رمب  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيم األخالقية واألعراع الجامعية للاالب  

 وإقرار االلتزا  بفا طواي الدراسة بجامعة اإلسكندر ة
 

إحدى  تعد اإلسكندر ة  منذ   مامعة  رسالتفا  تحد ت  التي  الحكومية  الجامعات 

العلمي  ى سبيل خدمة 1942إناائفا عا       ى كل ما  تعلق بالتعليم الجامعي والبح  

تعليم أبنائل تعليماً عالياً ُمتميزاًف وتزو د المجتم  بالمتتصصيال واللنييال  الوطال مال خالي  

وطر    المعر ةف  بأصوي  الُمزو   الاالب  بإعدا   وذلب  المجاالتف  ُمتتل   والتبراء  ى 

التلكير العلمي السليم اعتما ا على القيم األخالقية الر يعة لصن  مستقبل الوطال وخدمة 

 اإلنسانية.

محو هو  التدر س  والاالب  هيئة  أعااء  وتتاا ر مفو   التعليميةف  العملية  ر 

والعامليال لالرتقاء بل مال خالي التعليم العالي  ي مجاالت التتصص المتتللة اعتما ا على  

 لتز  بفا الاالب طواي  راستل بالجامعةف وهى  ي ُمجملفا   قيم أخالقية وأعراع مامعية

األكا  مية المتميزة والتي  سعى الاالب مال خاللفا  تعد ميثاقاً أخالقياً ومزءاً مال المنظومة  

إلى طلب العلم وممارستل التلكير الُحر الُمبدع مال خالي معا ير فقا ية وأخالقية متكاملة  

أساتذتل  تجا   القو مة  بالمبا ئ  وملتزماً  ف  ولوائحفا  الجامعة  قانون  ذلب  محترماً  ي 

 ُ الذ ال تتكامل مفو هم مميعا بالجامعة  الاالب وإعدا   علمياً    والعامليال  مال أمل خدمة 

 ليكون مواطناً صالحاً  ًسفم م  أقرانل  ي تاور المجتم  وتقدمل.    ونلسياً وبدنياً 
 

 حقو  الاالب الجامعي 
 

  تمت  الاالب بجامعة اإلسكندر ة بمجموعة مال الحقو  أبرزها: 

الذات  • التي تساعد على بناء  التعليمية والتلكير ة  المفارات   حق الحصوي على 

 والنجا  والتلو   ي المسيرة الجامعية.

التمييز  • المتاحة بالجامعة وعد   التدمات  المعاملة واالستلا ة مال  المساواة  ي 

 بيال الاالب بسبب العر  أو النوع أو الد انة أو التللية االمتماعية أو غيرها.

 ق الاكوى والتظلم  ي أي أمر مامعي عبر إ ارة الكلية.ح •

علمياًف   • المتلوقيال  للاالب  المقرر  والدعم  العلمية  الرعا ة  على  الحصوي  حق 

          والمتميز ال  ي األنااة الاالبية.

أو  • التعليميف  األ اء  تُسفم  ي تاو ر  التي  االقتراحات واأل كار  تقد م  الحق  ي 

 معية.التدمات واألنااة الجا

الكامنة   • الذاتية  القدرات  عال  والتعبير  الُاالبيةف  األنااة  ممارسة  الحق  ي 

 وتاو رها عبر االشترات  ي هذ  األنااة. 
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حق الحصوي على المعلومات التاصة بالنااط الاالبي بالكلية والجامعةف وكذلب   •

مثل التعليمية  وبالعملية  بل  المرتباة  والقوانيال  المقررات أهداع    اللوائح 

الدراسيةف وطر  التقو م ومواعيد االمتحانات والو   الدراسي ولوائح الغياب 

 وغيرها. 

عد  التدخل  ي شئونل التاصة والمحا ظة على خصوصياتل وسر ة معلوماتل  •

 الاتصية.

حر ة البح  العلمي  ي المو وعات المتتللة لألغرا  العلمية بما  تلق م   •

 عية واعتبارات المصلحة القومية.الاواب  األخالقية والُمجتم

حق الاالب  ي الحصوي على أي معلومات أو بيانات تتعلق بتحصيلل الدراسي  •

  وإنجاز  التعليمي و ق األصوي المتعارع عليفا والتي تقرها الجامعة.

  استثمار الحياة الجامعية  ي االستزا ة بالعلم والمعر ة وبناء الذات. •

 
 

 المستجد ال خاوات تسجيل الاالب 
 

و سرنا ان   –واحدا مال أبنائفا األعزاء  –مرحباً بب  ي مامعة اإلسكندر ة 

تستقبلب متمنية لب النجا  والتو يق م  رماء التومل إلى مكتب شئون الاالب  

 المستجد الف لتسليم المل  التا  بب والذي  حتوي على: 

 أصل شفا ة الثانو ة العامة + صورة منفا.  •

 الميال  + صورة منفا. أصل شفا ة  •

 ( صورة شتصية وكتابة االسم مال التل .8عد  ) •

 صورة مال بااقة الرقم القومي للاالب.  •

 صورة مال بااقة الترشيح.  •

 مظروع مال )شئون الاالب( + سدا  الرسو  المالوبة.  •

 مند للاالب الذكور مال مد ر ة أمال اإلسكندر ة. 2استمارة  •

وما قبلفا مال قسم الارطة التاب  لفا   1998( مند لمواليد 6البااقة العسكر ة ) •

 الاالب. 

 

 

 

 

 

 البااقة الجامعية وأهميتفا
 

تستتد  البااقة الجامعية  ي  خوي الحر  الجامعي وهي  اخل الحر  الجامعي         

بفا  اخل   المعترع  التعر    بااقة  الجامعةف  في  أسوار  خارج  القومي  الرقم  تعا ي 

الكتب  واستعارة  الجامعي  الحر   عند  خوي  لفا  لحامتب  كبيرة  أهمية  وتمثل  الكليةف 

م  إ ارات الكلية المتتللةف  أحر  على    وحاور الدروس النظر ة والعملية والتعامل

حملفا معب  ائما وحا ظ عليفا مال الاياع وأحلظ  ائما الرقم المتامال لفذ  البااقة  

و سمى)رقم الاالب( ألنل سيالب منب للتعر   بنلسب... وللحصوي عليفا عليب أوالً  

والتي  جب أن تد ى على   عة    سدا  المصرو ات الدراسيةف فم  إمراء الكا  الابي

مال قانون تنظيم الجامعات. وهذ  المصرو ات    271واحدة قبل بدء الدراسة طبقاً للما ة  

 تتصص للتدمات التي تد ى للاالب وهى: 

 رسو  المكتبة. -2  رسو  المتتبرات وتأميال المعامل.     -1 

 ال  د الحوا ث. رسو  التأمي -4رسو  التدمات الابية.                     -3

 رسو  اتحا  الاالب.  -5

 

 قواعد التجنيد
 

المدنية  • البااقة  تقد م  مال عمر  بارورة  السا سة عارة  بلا سال  كل طالب   لتز  

)الرقم القومي( لمسئوي التجنيد بالكلية لتسجيل بياناتفا بسجل التجنيد عند االلتحا   

 .1965لسنة  11المعدي بالقانون رقم   1960لسنة   260بالكلية طبقاً للقانون رقم 

ال  قبل أي طالب تجاوز سال التاسعة عار إال بعد تقد م بااقة التدمة العسكر ة التي  •

وتحري   بالسجل  بياناتفا  لتسجيل  المركز  أو  بالقسم  التجنيد  مندوب  مال  أستلمفا 

 عاماً حسب األحواي.  30أو  28واعتما   لكل طالب  ستحق التأميل لسال  2النموذج 

تأميل أو اإلعلاء وإخاار مكتب االتصاي عنلف عدا   تم  صل الاالب الذي  تجاوز أمد ال •

طلبة السنوات النفائية الذ ال بلغوا أقصى أمد للتأميل لفم و تم تأميل تجنيدهم لنفا ة  

 العا . 

  لز  تقد م األصل للكلية وال  جوز تسليمفا ألصحابفا إال بعد التترج. •
 

 تابعة اآلتي:بالنسبة لقواعد التجنيد تقو  إ ارة شئون الاالب بتنليذ وم

 متابعة الحاالت التجنيد ة للاالب مال خالي سجل التجنيد التا  بكل مستوى. •

 متابعة توار   ميال  الاالب وتوار   شفا ات اإلعلاء المدقتة. •

    إنذار الاالب عند زواي سبب التأميل أو اإلعلاء التا  بفم. •
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مال   • الموق   تحد د  اللصل  ي حالة عد   قرار  للاالب إعدا   اإلنذار  التجنيد رغم 

االتصاي   مكتب  فم  تار  صور  وفالث  أصل  مال  القانوني  السال  تجاوزوا  الذ ال 

السنوي   للتلتيش  بالقسم  الاالب وصورة  بمل   باألصل وتحلظ صورة  العسكري 

 وصورة للاالب. 

 تسفيل عمل لجنة التلتيش العسكري للتلتيش على سجالت التجنيد بالقسم.  •

 أسماء الاالب الملصوليال. إخاار الكنتروالت ب •

 

 إمراءات القبوي بالمدن الجامعية 
 

تبدأ أعماي مكتب التنسيق لاللتحا  بالمدن الجامعية الى عا  مامعى وبالنسبة للاالب     

 القدامى والاالب المستجد ال طبقا لمراحل مكتب تنسيق القبوي للجامعات:  

 مال كل عا  بالمدن الجامعية .  31/8وحتى  1/8 لتح مكتب التنسيق اعتبارا مال  -1

 دا العاالت الرسمية . عا حتى الثالثة  فرا  تم العمل مال الساعة التاسعة صباح  -2

م     -3 مزاءات  عليفم  الموق   النامحيال  ق   ون  للاالب  االلتحا   أستمارة  تصرع 

 إستيلاء كا ة البيانات مال الكلية . 

مراعاة عد  الكا  أو التعد ل  ى بيانات االستمارة وإ اا  عنوان المراسالت سواء    -4

ة فبوت أى بيانات غير صحيحة سيتم إستبعا  الاالب  لولى االمر أو الاامال و ى حال 

العنوان  تم   تغيير  ببيانات غير صحيحة و ى حالة  قبولل إل الئل  تم  قد  كان  ولو  حتى 

 .االبالغ  ورا ال ارة المدن 

  تم صرع االستمارت مال إ ارة المدن الجامعية طلبة وطالبات بالكلية .  – 5

 ة نفائية على االقامة . شراء مظروع االقامة ال  عد موا ق -6

 : المستندات واالورا  المالوب توا رها 

 إعتما  االستمارة مال شئون الاالب   -2  إ ا ة النجا  مال الكلية بفا تقد را النجا  .  -1

 ختم شعار الجمفور ة بالنبة للاامال .   -3

 صورة البااقة الاتصية للاالب + صورة بااقة ولى االمر .  -4

 صورة بااقة الترشيح بالنسبة للاالب الجد  .   -6  صية حد ثة . صور شت 6عد   -5

  صرع مظروع االلتحا  مقابل الرسو  المقررة .   -7

 تعلال نتيجة قبوي طلبات االلتحا  بعد إعتما ها مال المارع العا  على المدن والتغذ ة   -8

 

 

 للاالب  االمتماعيصندو  التكا ل 
 

 

 اإل ارة: وكيل الكلية لائون التعليم والااااااالبرئيس مجلس 

 أميال الصناادو : رئيس قسم رعا ة الاااااباب

 أعااء الصندو : األخصائييال االمتماعيال بقسم رعا ة الاباب  

 قو  الصندو  بمساعدة الاالب الذ ال  ستحقون اإلعانة بعد استيلاء األورا  المالوبة     

 ي الصور اآلتية: وتكون المساعدة   وبح  حالتفم 

تسد د الرسو  الدراسيةف إعانة كتبف عمل النظارات الابيةف إعانة الكوارثف إعانة   ▪

 الو اةف مساعدات خاصة. 

 كيلية الحصوي على مساعدات مال صندو  التكا ل االمتماعي؟ 

  تم سحب االستمارة المتصصة مال مكتب رعا ة الاباب. .1

 . تُتتم االستمارة مال إ ارة شئون الاالب  .2

 تقد  االستمارة لمكتب رعا ة الاباب مر قاً معفا المستندات التالية: .3

سركي   -أ مال  صورة  أو  بالوالدف  التاصة  المرتب  ملر ات  مال  معتمدة  صورة 

 المعاش إذا كان الوالد بالمعاش أو متو ى. 

سكال الاالب معتمدة  بح  امتماعي مال وحدة الائون االمتماعية التاب  لفا   -ب

 إذا كان الوالد  عمل مزارعاً أو باألعماي الحرة. 

 بااقة الرقم القومي لولي األمر م  صورة منفا.  -ج

 صورة مال شفا ة ميال  األخوة أو بااقة التمو ال لألسرة.  -  
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 إ ارات تفم الاالب 
 

كانت تعليمية تام الكلية عدة إ ارات تتتص كل واحدة منفا بجزء مال المفا  سواء  

التعليمية  إ ارة الائون  التي سوع تتعامل معفا  أو بحثية أو غيرها ومال أهم اإل ارات 

)شئون الاالب( منذ بدا ة قبولب بالكلية و جب أن تعلم بأنب أصبحت أحد أ را  أسرة الكلية 

مية ولب أن تبدي رأ ب واقتراحاتب. هذا باإل ا ة الى إ ارة رعا ة الاباب وهي القناة الرس

لممارسة نااطب  ي كا ة المجاالت المتاحة كما سيأتى  يما بعدف هذا باإل ا ة الى العد د  

 مال اإل ارات األخرى التي أناأت مال أمل ُحسال سير العملية التعليمية. 
 

 

 إ ارة شئون التعليم والاالب( 1)
 

االلتحا    • إمراءات  إنفاء  الاالب  ي  لمساعدة  اإل ارة  هذ   بالكلية  خصصت 

 وتعر لفم بفا. 

تعنى برعا ة شئونب التعليميةف  ال تتر    ي مرامعتفا لإلمابة على أي سداي   •

 أو لحل أ ة ماكلة أكا  مية.  

 مساعدة الاالب المستجد ال على  فم الجدوي الدراسي وإستال  نستل منل.  •

ومعا لة   • وحذع  وإ ا ة  تسجيل  مال  الكلية  يما  تعلق  طالب  وإرشا   توميل 

 رات الدراسية. المقر

تتتص بإرساي كل المعلومات الالزمة للتسجيل والحذع واإل ا ة  ي كل  صل  •

بكاو ات  رمات   وتزو هم  األقسا   شتى  األكا  مييال  ي  للمرشد ال   راسي 

الاالب  ي كل  صل  راسي والتنسق م  وكيل الكلية لائون التعليم والاالب  

مال أهم األعماي التي تقو  بفا   ي كل ما  تص مستقبلب الدراسي األكا  مي...و

 شئون تعليم والاالب إعدا  ومتابعة تحد   مللات الاالب. 

تقو  بإعدا  مداوي االمتحانات باكل  كون مناسبا للاالب م  تفيئة القاعات   •

 المالئمة لفم.

 تم الحصوي على البااقة الجامعية مال إ ارة شئون التعليم والاالب للمستوى   •

 األوي.

 تب شئون الاالب للمرحلة التاصة بب ألي سداي أو استلسار. التومل إلى مك •

ممي  اإل ار يال مسئوليتفم مساعدتب  ى ممي  شئونب التعليمية  ال تتر    ى   •

 أن تتواصل معفم.

 

 

 

 

 

 ( إ ارة رعا ة الاباب2)
 

واحة االناال  إلبداع الاالب   فنات العد د مال االنااة الثقا ية ف   هيرعا ة الاباب     

  االستلا ة االمتماعية فالعلميةفاللنية فالجوالة فولكل نوع مجاالتل المتتللة  احر  على  

مسابقات   كليتب  ى  وتمثيل  شتصيتب  وبناء  الذاتية  وقدراتب  مواهبب  تنمية  منفا  ى 

 .الجامعة المتتللة 
 

 إ ارة األسر   -أوال:
إن األسر تنظيم  نمى رو  التعاون بيال الاالب وأساتذتفم وبينفم وبيال بعض وتد ى       

إلى تنمية معاني اإلخاء والصداقة واألللة والمحبة وما تحمل هذ  الكلمات مال معاني ومال  

   -أهدا فا :

 توطيد الرواب  األسر ة بيال طالب الجامعة وأساتذتفم روا  األسر بالكليات المتتللة   •

 . رس قيم االنتماء  اخل مجتم  الجامعة لدى الاالب تدعيم وغ •

الكل عال الذات  والتنازي عال الرغبات والمصالح الاتصية مال أمل    توطيد معنى ا ثار •

 مصلحة الجماعة .

الاالب   • أنلسفم وأسرهم ومجتمعفم وبيئتفم    يمساعدتل  لينلعون  بناء شتصيتفم 

 المحياة وبالتالي وطنفم . 

 .القدرات ومفارات الاالب  ى كا ة األنااة المتاحة صقل واكتااع المواهب و •
 

   -: الر ا يإ ارة النااط  -فانياً:
الر ا ة    هي بمستوى  واالرتقاء  للاالب  البدنية  اللياقة  مستوى  بر    المعنية  اإل ارة 

 - ومال أهدا فا :. واكتااع المفارات واالبااي بيال الاالب 

والرب    • بينفم  الر ا ة  والعمل على ر   مستوى  الاالب  بيال  الر ا ية  الرو   ب  

 باتحا  الاالب .  الر ا ي الكامل م  لجنة النااط 

النااط   • )طلبة    الداخلي عم  كبرنامج    –سواء  قاعدة عر اة  الذى  تد    ) طالبات 

 م  تو ير اإل اوات واالمكانيات للوصوي للمستوى المرمو .  أساسي

بالجامعة واالشراع على تنليذها بما  حقق حسال سيرها    الر ا يتنظيم برامج النااط   •

 ً  ا ار اً و نيا

 والقاءات بيال  ر  الجامعة والفيئات التارمية اعدا  وتنظيم المفرمانات الر ا ية  •

لوصوي الى اقصى معدي لتاغيل    يوالالمركز   المركزيالتنسيق بيال برامج النااط   •

 المالعب والمنائات الر ا ية . 
 

 ت والمالعب آإ ارة المنا-فالثاً:

للجامعة  التابعة  الر ا ية  والمراكز  المالعب  وعماي  مو لي  ممي   علي  اإلشراع 

 ومتابعة األعماي الموكلة إليفم . 
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  -: الثقا يإ ارة النااط  -رابعاً:
 

الوطنية والد نية بعقد    الثقا يالنااط    أوملتنظيم ممي    .1 المناسبات   لمواكبة كا ة 

وأعدا    المفرمانات  وإقامة  والمدتمرات  واالمتماعات  والمحا رات  الندوات 

وما  دور  األمور  بمجر ات  الاالب  تعر    مال شأنفا  التي  والمابوعات  النارات 

  اخل البال  وخارمفا وتزو دهم بالثقا ة العامة  .

والموهوب .2 الممتاز ال  النوارعا ة  الاالب  ي  مال  والد نية يال  والعلمية  الثقا ية  حي 

المسابقات  ي كا ة المجاالت    األ بية والروحية والد نية وابراز اعمالفم   وتنظيم

 اال بية وطبعفا ونارها على مستوى الجامعة والجامعات  

  - تنظيم وتنليذ المسابقات الثقا ية التي تامل المفارات اللغو ة  ي :  .3

 التألي  المسرحي (  –التاابة  –الزمل  –الاعر  –المقاي  -) القصة   
 

   -: اللنيإ ارة النااط   -خامساً :
 

تاجي  النااط اللني للاالب وتوسي  قاعدة الممارسيال لل وتوميفل بما  تلق م   -1

و عبر   الجامعية  بالحياة  النااط  هذا  الاباب ورب   ميوي  السامية إلشباع  أغرا ل 

 و رقي بفا و ساهم  ي أن  نلعل الاباب باألحداث القومية .عنفا 

العمل علي إتاحة اللر  لتنمية المفارات وقدرات الموهوبيال مال الاالب  ي هذا  -2

     أتنامفمالمجاي ور   مستوي 

    .إعدا  اللر  اللنية المتنوعة وتدبير اإلمكانيات واأل وات الالزمة لمزاولة نااطفا -3

   ي قية الحد ثة وانااء مراكز تدر ب وتعليم للاالب الموهوبيال  الموسي  اآلالتتو ير   -4

 كا ة المجاالت اللنية على ا دى متتصصيال . 

والتصو ر  -5 والمسر   واالخراج  التمثيل  الاالب  نون  لتعليم  عمل  ورش  انااء 

 .  ياللوتوغرا  

لتقد مفا   -6 وندوات  دعي  ومحا رات  عرو   خالي  مال  اللنية  نارالثقا ة 

نون و ستعان  يفا بالوسائل السمعية والبصر ة لتنمية معر ة المتتصصون واللنا

 الاباب باالتجاهات اللنية الحد ثة وترقية الذو  اللني العا  بينفم .

أعدا  المسابقات اللنية  ي األنااة المتنوعة وإقامة المعار  التي تبرز النااط   -7

 اللني وتنظيم العرو  اللنية .  
 

   -والرحالت : االمتماعيإ ارة النااط  -سا ساً :
 

النااط   -1 التدمات    االمتماعيتاجي   لفم والعمل على   االمتماعية للاالب وتيسير 

 نار رو  التعاون واالخاء  يما بينفم .

" أعرع بلدت" لتعر   الاالب بأفار بال هم واالماكال    باسمتنظيم برنامج رحالت   -2

 الابيعية والمحميات لز ا ة المعر ة واالنتماء .

 . تنظيم الرحالت الداخلية وتبا ي الز ارات م  الجامعات االخرى -3

القيا  بالبحوث والدراسات التاصة بالاالب وبالحياة الجامعية بالتعاون م  الفيئات  -4

هذا المجاي والعمل علي نار هذ  البحوث عال طر ق رب  الكليات  المتتصصة  ي  

 باإل ارة العامة عال طر ق شبكة معلومات .

القيا  بالبحوث االمتماعية للاالب الذ ال  حتامون إلي مساعدات واالتصاي بالجفات   -5

الائون االمتماعية ( لمعاونتفم  ي التغلب علي   –األوقاع    –التارمية ) المحا ظة  

فم مال ماكالت وتعر لفم بالمدسسات المالية والمدسسات االمتماعية التي  ما  قابل

  مكنفم االستلا ة مال خدماتفاااااااا . 

و   برامج لرعا ة الاالب المتلوقيال امتماعيا وتنمية قدراتفم وإكسابفم التبرات   -6

 والمفارات الالزمة . 

الب  وكذلب اعدا  القا ة  القا ة االمتماعييال مال الا ألعدا تنظيم الدورات التدر بية  -7

 . مال االخصائييال االمتماعييال 
 

 - إ ارة الجوالة والتدمة العامة : -سابعاً :
 

والمرشدات   .1 الجوالة  حركة  نار  على  نواة    يالعمل  تكون  بحي   الجامعة  وس  

 للتدمات العامة التاوعية . 

والجوالة  .2 العمل  ومعسكرات  العامة  التدمة  لماروعات  التنليذ ة  البرامج  و   

 على مستوى الجامعة واالشراع على تنليذها   الدراسيوالمرشدات على مدار العا  

 عاائر الجوالة والمرشدات .  ألعااءتنظيم الدراسات التدر بية  .3

العامة والعمل على تو ير  تنظيم الدراسات والبرامج التدر بية لقا ة العاائر والتدمة   .4

 ماروعات التدمة العامة التى تقو  بفا الجامعة .  يقيا ات طبيعية تاارت  

الاالب   .5 لتحليز  التوعية  بحمالت  والعمل    ي  لالناما القيا   العامة  التد   صلوع 

 . العا  بما  تل  وعياً مستنيراً  لدى مموع الاالب 

كوحدة ذات طاب  خا  لتدمة الجامعة  الجامعة  واستتدا     لجواليانااء متيم  ائم   .6

 والمجتم  .

الاالب   .7 العامة     ي  الممتاز الترشيح  والدمة  الماروعات    ي  لالشتراتالجوالة 

 .والبرامج القومية 
 

 -إ ارة العلو  والتكنولوميا : -فامناً: 

 علي المستوي القومي . أتنامفماختيار المتميز ال منفم لعر   •

 النا ي بيال طالب المجمعات العلميااااة بصلة خاصة . العمل علي نار أهداع  •

 انجاز ماروعات التترج التاصة بالكلية .    يمساعدة الاالب  •

ومساعدتفم      يالمساهمة   • علمياً  الموهوبيال  للاالب  والتامات  االمكانيات  تو ير 

للار  الارعية لتسجيل براءات االختراع وتيسير االمراءات م  الجفات   وتوميففم 

  .المعنية
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العلو  وذلب بمساهمة رماي االعماي والصناعة وذلب    لنوا ياقامة المعار  الدائمة   •

 . لتلعيل  ور الاباب

العلو  على مستوى الجامعات المصر ة لتبا ي    نوا يملتقيات     يالعمل على المااركة   •

الوعى   ولز ا ة  والتبرات  اكتااع    العلميالمفارات  على  مما  ساعد  الاالب  لدى 

 المواهب واالبتكارات . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحا ات الاالبية اإل
 

الممثلة لاالب الكليات والمعاهد والجامعات  ى مصر وتفدع  هى التنظيمات الارعية    

 - الى تحقيق ما  لى :

الوعى   • الروحية وترسب   القيم  والوالء   والقومي  الوطنيتنمية  االنتماء  قيمة  واعالء 

لدى الاالب والعمل برو  اللر ق    والمواطنةوتعميق اسس الد مقراطية وحقو  االنسان  

 .اطار التقاليد واالعراع الجامعية   ي  آرائفمم  كلالل التعبير عال 

على الاالب    باللائدةيلفا بما  عو   و وت  صقل مواهب الاالب وتنمية قدراتفم  ومفاراتفم •

 .ومدسستل التعليمية والوطال 

والجمعيات   • االسر  اسلوب  والنوا يتكو ال  تنظيم  م   طاقات   االستلا ة  العلمية  مال 

 ومفارات الاالب والعمل على  عم انااتفم وتنمية قدراتفم االبداعية .

تنظيم االنااة الاالبية الر ا ية واالمتماعية والكالية واللنية والثقا ية والتكنولومية  •

المتميز ال   المااركة وتاجي   المااركة وتحليز الاالب على  قاعد   وغيرها وتوسي  

 .  يفا 
 

 -اتحا  طالب الجامعة اللجان االتية : ام 
 

 كا ل المجاالت والتنسيق   يما بينفا    ي وتتتص بتاجي  تكو ال االسر و عم    لجنة األسر:
 

وتتتص بتاجي  تكو ال اللر  الر ا ية وتنظيم ممارسة االنااة    :الر ا يلجنة النااط  
 المواهب الر ا ية واقامة المبار ات والمسابقات الر ا ية بفدع تنمية 

 

 : وتتتص باالتى  -: واإلعالميلجنة النااط الثقا ي 
 

 تتتص بتنظيم اومة النااط الثقا ى واالعالمى  •
 تنمية الوعى بقاا ا الوطال بما  رس  ملاهيم المواطنة والد مقراطية  •
 نار فقا ة حقو  االنسان والمااركة المجتمعيةوالعمل العا   . •
 االبداعية والثقا ية واالعالمية . تنمية طاقات الاالب  •
 

وتتتص بتنظيم االنااة اللنية للاالب بفدع ابراز مواهبفم صقل ابداعتفم     اللجنة اللنية:
 اللنية .

 

 : وتتتص باالتى  -لجنة الجوالة والتدمة العامة :

  

بدعم الحركة الكالية والمااركة  ى ماروعات التدمة العامة وتنليذ برامجفا لتدمة 
 .البيئة والمجتم 

 

 

 و تتتص   -: لجنة النااط االمتماعى والرحالت
 

على   • تساعد  التى  والتر يفية  واالمتماعية  الثقا ية  والمعسكرات  الرحالت  تنظيم 
 تعر   الاالب بمعالم مصر والعالم والترو ح عال النلس وغيرها  
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الرواب    • لتوطيد  والد نية  القومية  المناسبات  واحياء  التعارع  حلالت  تنظيم 
ونيفم والعامليال  االمتماعية بيال الاالب وبينفم وبيال اعااء هيئة التدر س ومعا

 بالكلية او المعفد .
 العمل على تقد م التدمات و تو ير الرعا ة الاالبية . •
 العمل على تو ير الدعم االمتماعى لغير القا ر ال وذوى االحتيامات التاصة  •

 

 وتتتص باالتى  -: لجنة النااط العلمى والتكنولومى
   

تتتص بعقد الندوات والمحا رات العلمية بفدع تنمية القدرات العلمية والتكنولومية   •
 .ونار المعر ة انتاما وتابيقا عال طر ق نوا ى العلو  والجمعيات العلمية 

 

 
 أماكال ممارسة األنااة الاالبية المتاحة للاالب 

 على مستوى الكلية والجامعة 
 

 الفندسة.مجم  األنااة الاالبية أما  كلية  -أ

 تنس(.   – د  –سلة  –طائرة   –إستا  الجامعة و تامال )ملعب كرة القد   .1

 مرسم. .2

 الموسيقى ف الكوراي.  .3

 المسر .  .4

 أنااة الجوالة. .5

 المد نة الجامعية بسموحة.  -ب

 ملعب كرة القد .  .1

  د.  –سلة  –طائرة   –مالعب  .2

 صالة ميم.  .3

 أر  كالية لممارسة نااط الجوالة. .4

 

 

 

 التدمات الاالبية  بالكلية 
 

 تقسم أنواع التدمات الاالبية إلى:

 :التدمات التعليمية وتامل(  1)

الدراسية  ي بدا ة كل  صل  راسي بما  حد  أماكال المحا رات    ي إعدا  الجداو -1

والتابيقات واألساتذة القائميال بتدر سفا وكذا طر  مداوي االمتحانات للاالب  

 . قبل بدا ة االمتحانات للمناقاة والعمل علي االستجابة لفم

 . (الاالب والدراسات العلياشئون  قسميمال خالي )استتراج الدرمات العلمية  -2

مال خالي قسمي شئون التعليم والاالب والدراسات  )تعرع على نتائج الاالب  ال -3

   .العليا ومال خالي الموق  االلكتروني للكلية(

المتلوقيال  يتلقون مكا آت مالية نظير تلوقفم  ي سنوات النقل   بالنسبة للاالب -4

ميد مدا و قا للقانون المعموي بل  ي ممتاز أو  عند حصولفم علي تقد ر عا   

 . ر الكليات والجامعاتسائ

مكتبتيال الكترونيتيال )متصلتيال بابكة اإلنترنت( للاالب للتدر س    تو ر الكلية -5

والبح  العلمي وتو ير المعلومات الحد ثة  ي تتصصاتفم وتسفيل اإلطالع على  

 . ات المحلية واإلقليمية والعالميةالبرامج الدراسية المنا رة لبرامجفم  ي الجامع

 . المعامل والمدرمات بالار  الحد ثة للتعليم والتعلم تجفيز -6
 

 

 :التدمات اإل ا ية وتامل( 2)

اشترات السكب الحد د ة   –بااقة التأميال الصحي    –التربية العسكر ة  خدمات تقد م      -1

 كيلية عمل بح  امتماعي.  –صندو  التكا ل االمتماعي  –

لاالب والمساهمة  ي شراء الكتب  الدعم الما ي لسدا  مزء مال الرسو  الدراسية ل  -2

 الدراسية للاالب غير القا ر ال  وكذا مساعدة ذوي االحتيامات التاصة.

 .لتدر بات العملية والز ارات الميدانيةلنقل الاالب بوسائل النقل المتاحة بالكلية  -3

تو ر الكلية للالبة عيا ة طبية مجفزة بأطباء لألسنان والباطنة وكا ر تمر اي     -4

و تم إستتراج البااقة الصحية مال مكتب شئون   .مدهل وأ و ة وإسعا ات أولية

 صورة شتصية. 2الاالب و لز  لذلب إحاار قسيمة سدا  الرسو  و 

 لكرة الااولة .  لتمر نات الر ا ية وكذلب ترابيزةل  ومد بالكلية ملعبيال  -5

 تومد بالكلية وحدة تصو ر متصصة لتصو ر المستندات وبأمور رسمية.  -6

 تومد بالكلية كا يتير ا صغيرة تعتمد على الومبات السر عة والماروبات.  -7
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 المكتبااااااااة
 

العليا(        والدراسات  )البكالور وس  بمرحلتيفا  الاالب  احتيامات  بتو ير  المكتبة  تقو  

والمسموعة  و المكتوبة  والمعلومات  والدور ات  المرام   مال  التدر س  هيئة  أعااء 

والمرئية لتغاية الموا ي  واالختصاصات التي تتناولفا التا  الدراسية بالكلية. وتتو ر  

 رمعية الرئيسية التي  حتامفا الاالب وتامل: ي المكتبة الموا  الم
 

 المعامم اللغو ة والمرام  العلمية والموسوعات. -1

 الكتب المنفجية والمرمعية التي تساهم  ي إفراء معارع الاالب  ى المو وعات  -2

 الدراسية .  

 الدور ات العامة والمتتصصة. -3

 مجاي التتصص. مصا ر المعلومات االلكترونية الحد ثة  ى  -4
 

 :معا ير استتدا  المكتبة والموا  المكتبية
 

 نظرا ألهمية الدور الحيوي الذي تد  ل المكتبة  ي العملية التعليمية والبحثية  للمكتبة      

 ومال اهمفا :  معا ير خاصة
 

المدمجة    -1 األقرا   مال  والدور ات ومجموعات  الكتب  مال  المكتبة  تتكون مجموعات 

(CDsلمجموعة م ) .ال المو وعات والكتب العلمية تقد  عند الالب 

الاتصية    -2 حامياتل  و    المكتبة  إلى  الدخوي  عند  الاالب  على  األماكال  ي   جب 

 . المتصصة لذلب والتي  ارع عليفا متتصص

و  -3 بالدراسة  يفا  كان  رغب  إذا  الدراسية  مقرراتل  بإ خاي  للاالب  لتحاير  ا  سمح 

بل لدى متتصص المكتبة المسئوي    الكتاب المرا  االحتلا  لالمتحان على أن  سجل اسم  

 علما بأنل سيتم التحقق مال خروج نلس الكتاب عند مغا رتل المكتبة.

 عند الدخوي إلى المكتبة  جب التزا  الفدوء واحترا  طبيعة المكان . -4

 (.  Lap top سمح للاالب باستتدا  الحاسب اآللى الاتصي ) الكمبيوتر المحموي  -5

 . وكذا حظر التدخيال  من  منعا باتا استتدا  الفات  المحموي  اخل المكتبة -6

  من  منعا باتا إ خاي المأكوالت واألطعمة أوالماروبات بأنواعفا إلى قاعة المكتبة. -7
 

 اللكر ة الملكية حقو   لجنة  تاكيلوتم  الملكية اللكر ة    تفتم الكلية بالحلا  على حقو    -

 والئحة  والنار اللكر ة الملكية حقو   ليل  وإصدار) ٥٢٧)  رقم الكلية مجلس بقرار

بال  والنار اللكر ة الملكية حقو  نار   وتم  الكلية  بمكتبة  اإللكترونى  مومو   موق  

 للكلية.

  

 

 تعليمات هامة خاصة باالمتحانات 
 

 متحانات النظر ة والالو ة: لتزا  بالتعليمات  ي اإلعلى ممي  الاالب باإل
 

 االمتحانات. غير مسمو  نفائياً بالدخوي بالتليلون المحموي  اخل قاعات  .1

 غير مسمو  بالتدخيال  اخل قاعات االمتحانات.  .2

على ممي  الاالب التوامد  اخل القاعات قبل بدء االمتحانات بتمسة عار  قيقة  .3

 على األقل ولال  سمح رئيس االمتحان للاالب المتأخر ال عال بدء االمتحان بالدخوي. 

رات أو مرام  أو ال  سمح للاالب بدخوي قاعة االمتحان بصحبتل أي كتب أو مذك  .4

أ ة أورا  مال أي نوع حتى لو كانت بيااء وكذلب عد  صحبة أي أ وات أو شن  

 خالع ما  لز  لإلمابة على األسئلة.

 لال  منح الاالب أكثر مال كراسة إمابة واحدة.  .5

على الاالب التأكد مال كتابة أسمل ورقم ملوسل على البيانات المكتوبة على  فر   .6

 كراسة اإلمابة. 

 ممي  الاالب االلتزا  باآلتي:    جب على .7

 كتابة اإلمابات  ق   اخل ورقة اإلمابة. •

 عد  كتابة أي إمابة على ورقة األسئلة مفما كانت. •

 إمابة كل سداي  ي بدا ة صلحة مستقلة. •

 ال  سمح ألي طالب بمغا رة االمتحان قبل مرور نص  ساعة.  •

قة األخيرة مال ال  سمح بالتروج مال مقار االمتحان خالي التمسة عار  قي •

 االمتحان تنظيماً لعملية استال  كراسة اإلمابة. 

أي محاولة للغش أو الاروع  يل أو اإلخالي بالنظا   اخل قاعات االمتحان سوع  لغي 

 امتحان الاالب و عر ل للمساءلة أما  مجلس التأ  ب بالكلية. 
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 نظا  مساءلة الاالب 
 

 123 حد  قانون تنظيم الجامعات حقو  الاالب ووامباتفمف و و ح  ي الموا  مال الما ة  

 ف نظا  مساءلة الاالب علي النحو التالي:  129إلي الما ة 
 

الاالب المقيدون والمنتسبون والمرخص لفم بتأ  ة امتحان مال التارج    –(  123ما ة )ال  -

 يما بعد. والمستمعون خا عون للنظا  التأ  بي المبيال   
 

 عتبر متاللة تأ  بية كل إخالي بالقوانيال واللوائح والتقاليد الجامعية   –(  124ما ة )ال  -

 علي األخص:

 األعماي المتلة بنظا  الكلية أو المناآت الجامعية. -1

الدروس   -2 حاور  عال  المدبر  االمتناع  أو  عليل  التحر ض  أو  الدراسة  تعايل 

 لتي تقاي اللوائح بالموا بة عليفا. والمحا رات واألعماي الجامعية األخرى ا

والسلوت  اخل   -3 السير  بحسال  متل  أو  والكرامة  الارع  م   كل  عل  تنا ي 

 الجامعة أو خارمفا. 

 كل إخالي بنظا  امتحان أو الفدوء الالز  لل وكل غش  ي امتحان أو شروع  يل. -4

 تبد دها. كل إتالع للمناآت واألمفزة أو الموا  أو الكتب الجامعية أو  -5

كل تنظيم للجمعيات  اخل الجامعة أو االشترات  يفا بدون ترخيص سابق مال  -6

 السلاات الجامعية المتتصة.

بالكليات أو مم  توقيعات   -7 النارات أو إصدار مرائد حائ  بأ ة صورة  توز   

 بدون ترخيص سابق مال السلاات المتتصة.

رات متاللة للنظا  العا   االعتصا   اخل المباني الجامعية أو االشترات  ي مظاه -8

 أو اآل اب.
 

كل طالب  رتكب غاا  ي امتحان أو شروعا  يل و اب   ي حالة تلبس    –(  125ما ة )ال  -

 ترمل العميد أو  نوب عنل مال لجنة االمتحان و حر  مال  خوي االمتحان  ي باقي الموا  

 التأ  ب. و عتبر الاالب راسب  ي ممي  موا  هذا االمتحان و حاي إلى مجلس 

مجلس  او  التأ  ب  مجلس  مال  بقرار  االمتحان  األخرى  يبال  األحواي  أما  ي 

الكلية و ترتب عليل باالن الدرمة العلمية إذا كانت قد منحت للاالب قبل كا   

 الغش.
 

 العقوبات التأ  بية هي: –( 126ما ة )ال -

 التنبيل شلاهة أو كتابة. -1

 اإلنذار. -2

 بية.الحرمان مال بعض التدمات الاال -3

 الحرمان مال حاور  روس إحدى المقررات لمدة ال تتجاوز شفرا. -4

  اللصل مال الكلية لمدة ال تتجاوز شفرا. -5

 الحرمان مال االمتحان  ي مقرر أو أكثر. -6

    وق  قيد الاالب لدرمة المامستير أو الدكتورا  لمدة ال تتجاوز شفر ال أو لمدة  -7

  صل  راسي. 

 إلغاء امتحان الاالب  ي مقرر أو أكثر. -8

 اللصل مال الكلية لمدة ال تتجاوز  صال  راسيا.  -9

 الحرمان مال االمتحان  ي  صل  راسي واحد أو أكثر.  -10

 ورا  مدة  صل  راسي أو أكثر.حرمان الاالب مال القيد للمامستير أوالدكت  -11

 للصل مال الكلية لمدة تز د علي  صل  راسي. ا  -12

الجامعات األخرى و ترتب   -13 إلى  الجامعة و بلا قراراللصل  النفائي مال    اللصل 

عليل عد  صالحية الاالب للقيد أو التقد  إلي االمتحانات  ي مامعات ممفور ة 

 مصر العربية.
 

الصا • القرار  بإعالن  األمر  الكلية و جب  و جوز  التأ  بية  اخل  بالعقوبة   ر 

 إبالغ القرار إلي ولي أمر الاالب.
 

وتحلظ القرارات الصا رة بالعقوبات التأ  بية عدا التنبيل الالوي  ي مل    •

 الاالب. 
 

ولمجلس الجامعة أن  عيد النظر  ي القرار الصا ر باللصل النفائي بعد ماي  •

 صدور القرار. فالث سنوات على األقل مال تار   
 

 الفيئات المتتصة بتوقي  العقوبات هي :  –( 127الما ة ) -
 

المبينة  ي -1 العقوبات األرب  األولي  المساعدون: ولفم توقي   األساتذة واألساتذة 

واألنااة   والمحا رات  الدروس  أفناء  الاالب  مال  عما  ق   السابقة  الما ة 

 الجامعية المتتللة. 
 

العقوبات الثماني األولي المبينة  ي الما ة السابقةف  ي   عميد الكلية: ولل توقي -2

حالة حدوث ا ارابات أو إخالي بالنظا   تسبب عنل أو  تاي منل عد  انتظا   

الدراسة أو االمتحان  كون لعميد الكلية توقي  ممي  العقوبات المبينة  ي الما ة 

لي رئيس الجامعة السابقةف علي أن  عر  األمر باللعل النفائي مال الجامعةف وع

إلغائفا أو  أو  العقوبة  تأ يد  العقوباتف وذلب للنظر  ي  إلي غير ذلب مال  بالنسبة 

 تعد لفا. 
 

رئيس الجامعة: ولل توقي  ممي  العقوبات المبينة  ي الما ة السابقة عدا العقوبة -3

األخيرةف وذلب بعد اخذ رأي عميد الكليةف ولل أن  من  الاالب المحاي إلى مجلس 

 أ  ب مال  خوي أمكنة الجامعة حتى اليو  المحد  لمحاكمتل.الت
 

 مجلس التأ  ب: ولل توقي  ممي  العقوبات. -4
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التامس وما بعد  مال  -(  128الما ة )  - البند  الوار ة  ي  العقوبات  ال توق  عقوبة مال 

 حار  ي ( إال بعد التحقيق م  الاالب وسماع أقوالل  يما هو منسوب إليل  إذا لم 126)

عميد  مال  نتدبل  التحقيق  و تولي  أقوالل  سماع  حقل  ي  للتحقيق سق   المحد   الموعد 

 الكلية.

ال  جوز لعاو هيئة التدر س المنتدب للتحقيق م  الاالب ان  كون عاوا  ي مجلس  

 التأ  ب. 

 

القرارات التي تصدر مال الفيئات المتتصة بتوقي  العقوبات التأ  بية   – (  129الما ة )  -

 ( تكون نفائية.127 قا للما ة )و
 

وم  ذلب تجوز المعار ة  ي القرار الصا ر غيابيا مال مجلس التأ  ب وذلب  ي خالي  

أسبوع مال تار   إعالنل إلي الاالب أو إلي ولي أمر  و عتبر القرار حاور ا إذا كان  

ر  طلب الحاور قد أعلال إلى شتص الاالب أو ولي أمر  وتتل  الاالب عال الحاور بغي

 عذر مقبوي. 
 

الجامعة خالي   رئيس  إلي  بالب  قدمل  التأ  ب  مجلس  قرار  مال  التظلم  للاالب  و جوز 

إليل مال   ما  قد   الجامعة  بالقرارف و عر  رئيس  إبالغل  تار    خمسة عار  وما مال 

 تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر  يل.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      تظلمات الاالب مال نتائج اإلمتحانات 
 

و عتبر واحداً مال األنظمة التي تدعم الاالب   " التظلم ساااامى "تمتلب الجامعة نظاماً  

وتعياد إليال حقوقالف  حيال  باذي قصاااااارى مفاد   ي  راساااااة ماا ة ماا ليلااماأ بادرماة 

منتلااااة  ي آخر اللصااال الدراسااايف  ال بد أن  كون هنات خاأ ماف ولذا أتى التظلم  

الاالب باااكوى للتظلم  ي  رمتل  ي ما ة  اااعر أنل    ليحل هذ  الماااكلةف حي   تقد 

 لم  يفااف ليتم إعاا ة  تح أوراقال ومرامعتفاا للتاأكاد مال أحقيتال  ي الحصااااوي على  

 رماة أعلى مال التي تم رصااااادهااف أو تبقى كماا هي إن لم  كال هناات أي خااأ  ي 

 تصحيح أوراقل.
 

 تاوات التالية:مقرر طبقا لل ألي  التحر ريآلية تظلمات الاالب مال  رمات  

 تقاد  الااالاب خالي أساااابوعيال مال  فور النتيجاة )طبقاا لقرارات مجلس الجاامعاة   -1

اااائون التعليم والاالب  وكيل الكلية ل األساااتاذ الدكتورهذا الااااأن( بالب إلى    ي

قو      والذيمقرر أو أكثر ) ساميفا الاالب(     رمات  إعا ة رصاد   ي رغبتلمتاامنا 

التاصاة بذلب بعد سادا  الرساو    االساتمارةسايا تل بإحالتل لاائون الاالب إلعدا  

االلتمااس نتيجاة    وإعالن  هاذا الاااااأن(   يالمقررة )طبقاا لقرارات مجلس الجاامعاة  

 متامنا  رمة الالوي والتابيقي والتحر ري. آخر ال أسبوعيالبعد    للاالب
 

 االستمارةوكيل الكلية لائون التعليم والاالب بتوميل   الدكتور  السيد األستاذ  قو  -2

المعادة مال مساااائوي اللرقاة بااااائون الاالب إلى رئيس الكنتروي المتتص ببحا  

 المتوامدة باالستمارة.النقاط  
 

باالز اا ة أو   سااااواءمقرر أو أكثر     ينتيجاة الااالاب     ي  اختالعومو      ي حاالاة  -3

نتيجة الاالب تر   مذكرة مال رئيس الكنتروي   تعد ل   ترتب عليفا والتيالنقصااان  

بدور   ر عفا إلى عميد   والذيالمتتص إلى وكيل الكلية لااااائون التعليم والاالب  

نتيجة الاالب بالكااااوع التاصاااة الكلية لعر ااافا على مجلس الكلية.  تم تعد ل  

 ئونبمعر ة رئيس الكنتروي و بلا الاالب بنتيجة التظلم مال خالي إ ارة شا بالنتائج  

  قو  الااالاب بااسااااتر ا  رسااااو  قيماة االلتمااسو  .الاالب والتوقي  باالعلم  التعليم

بعاد أن  قو  بكتااباة طلاب    تم تصااااو بال  ى صااااالح الااالاب  الاذيللمقرر/للمقررات  

 .للسيد األستاذ الدكتور عميد الكلية
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 الاكاوى الاالبية 

 

الكلية   أقسا   بمبانى  موزعة  الاالب  شكاوى  صنا  ق  إلكترونية تومد  الاكاوى  أو 

 وتمرإمراءات الاكاوى الاالبية بعدة مراحل متتللة:
 

 :  المرحلة األولى

تر   الماكلة وتحل بأسرع وقت ممكال و ى غاون عارة أ ا  مال تار   حدوث الماكلة  

رئيس اتحا  الاالب بالكلية. ما لم  تم  أو مارع رعا ة الاباب أو    المرشد األكا  ميم   

حل الاكوى بار قة و  ة  بلا الاالب رسميا بما تم  ى شكوا  ولكال  نبغى بذي المحاوالت  

 لتسو ة الاكوى بصورة غير رسمية . 

  لي:  ماعلى الاكوى التاية تحتوى و جب أن 

 وص  كامل للاكوى  -1

 أي وفائق أو مستندات تثبت واقعة الاكوى -2

ظ الاالب بصورة مال الاكوى وما  را قفا مال مستندات وأن  نتظر تلقى  و جب أن  حتل 

 أ ا  عمل. 10ر  على شكوا  خالي 

 

 : المرحلة الثانية

إذا كان الاالب غير را  عال الر  الكتابي مال المو   ف  جوز لل أن  االب بر   األمر 

الاالب أن  تقد   بنس   إلى المارع المناسب  ي غاون عارة أ ا  عمل . و نبغي على 

مال ممي   المراسالت والوفائق المر قة ذات الصلة إلى المارع . و منح المارع عارة  

 أ ا  للبت  ي المسلة والر  خايا على الاالب. 
 

 : المرحلة الثالثة

ف  جوز لل أن  ومل شكوا     المرحلة الثانيةإذا لم  كال الاالب را  عال الر  التاى مال  

لمتتص . و جب منح وكيل الكلية عارة أ ا  عمل للر  على الاكوى  الى وكيل الكلية ا

الصلة.  ذلت  المر قة  والمستندات  المراسالت  ممي   مال  بنس   الاالب  أن  تقد   و جب 

 و منح الوكيل المتتص عارة أ ا  عمل للبت  ي الاكوى والر  خايا على الاالب. 
 

 المستوى الراب : 

التا الر   الاالب را  عال  لم  كال  المتتص( إذا  الكلية  ) وكيل  الثالثة  المرحلة  مال  ى 

مال  الر   بعد  عمل  أ ا   الكلية  ى غاون عارة  عميد  إلى  شكوا   أن  ومل  لل   يجوز 

المستوى الثال . و نبغي على الاالب أن  تقد  بنس  مال ممي  الوفائق والمراسالت والبت  

الا تلقى  بعد  عمل  أ ا   المسألة(  ى غاون عارة   ( الاكوى  هذ   .  ى  المقدمة  كوى 

 وسيكون قرار عميد الكلية نفائيا.

 

 العلو  الزراعية   يشروط القبوي لنيل  رمة البكالور وس    

 مامعة اإلسكندر ة  - مال كلية الزراعة سابا باشا      
 

أي شفا ة   أو أن  كون الاالب حاصال على شفا ة الثانو ة العامة )قسم علمي علو (     

أن تكون معا لة للثانو ة العامة  ااااارط  بعربية أو أمنبية فانو ة عامة سااااواء مال  ولة 

 قل معدي الاالب عال الحدو  الدنيا للقبوي بالكلية والتي  حد ها المجلس المصااار ة وأال  

 بدا ة كل عا   راسي.  ياألعلى للجامعات  
 

)تعتبر الكلية الرائدة    قو  النظا  الدراسااي بالكلية علي أساااس نظا  الساااعات المعتمدة

 (. 1984 ي تابيق هذا النظا  الدراسي  ي مصر منذ عا   

 أسبوع(.  15وتتم الدراسة بالكلية بنظا  اللصل الدراسي )مدة كل  صل  راسي 
 

أرب   الزراعيااة إلى  العلو   البكااالور وس  ي  الاالب للحصااااوي علي  رمااة   صاااان  

 مستو ات ) رقة( هي:
 

ساااعة  30الاالب المسااتجدون أو الذ ال لم  تموا بنجا   راسااة  : وهم المسااتوي األوي

 .معتمدة

 ساعة معتمدة علي األقل. 30: وهم الذ ال أتموا بنجا   راسة المستوي الثاني
 

 ساعة معتمدة علي األقل. 67: وهم الذ ال أتموا بنجا   راسة المستوي الثال 
 

 علي األقل.  معتمدة ساعة 99: وهم الذ ال أتموا بنجا   راسة المستوي الراب 

 و تم االنتقاي بيال المستو ات  ي نفا ة كل عا  مامعي.
 

 اااترط لحصااوي الاالب علي  رمة البكالور وس  ي العلو  الزراعية  ي إحدى شااعب             

( مائة  140التتصاص )البرنامج الدراساي( المو احة  ي هذ  الالئحة أن  قو  بدراساة )

 قل بنجا  موزعة كاآلتي:وأربعون ساعة معتمدة علي األ
 

 مال مقررات اإلعدا  العا  )إمباري عا (.  إمبار ةسبعة وفمانون ساعة معتمدة  87  -                
 

مال مقررات اإلعدا  العا  االختيار ة )اختياري    ختيار ةاحدي عاار سااعة معتمدة ا 11 -                

 عا (  

  إمباري )   التتصاااصمال مقررات شاااعبل   مبار ةأربعة وفالفون سااااعة معتمدة إ 34  -

 تتصصي(.
 

االختيار ة )اختياري    التتصاصمال مقررات شاعبة    اختيار ةفمانية سااعات معتمدة    8  -                 

 تتصصي(.

 . باإل ا ة إلي النجا   ي مقرر حقو  اإلنسان  -               
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 البرامج التعليمية )الاعب الدراسية( 
 

 تعليمية متميزة وتنلر  بفا بصالة أسااساية  )شاعب( تتميز الكلية بومو  سابعة برامج       

 وهى :
 

 شعبة إنتاج وتكنولوميا القاال. –1

 المائية.شعبة االستزراع السمكي واألحياء  -2

 شعبة استصال  واستزراع األرا ي الصحراو ة.  – 3

 الر لية.شعبة التتاي  والتنمية  – 4

 شعبة التكنولوميا الحيو ة الزراعية.   -5

 شعبة اإلنتاج النباتي.  – 6

 ية والعار ة.شعبة إنتاج وتكنولوميا النباتات الاب -7

 
 

 قواعد تنسيق الاالب علي الاعب الدراسية المتتللة 
 

 قرر مجلس الكلية بناء علي توصااية لجنة شاائون التعليم والاالب الحد األقصاااى   -1

النااامحون   الاالب  لعااد   شااااعبااة و قااا  بكاال  الملتحقون  الاالب  لعااد   واأل نى 

 والمنقولون إلي المستوي الثال   ي كل عا   راسي.  

 ي األساابوع األخير ورقيا وإلكترونيا   تم توز   اسااتمارة تسااجيل رغبات الاالب  -2

 ب المستوي الثاني  ي اللصل الدراسي الثاني.مال امتحانات طال

بالوقت الذى تحد   لجنة شائون الاالب أو  تم قبوي اساتمارات الاالب بالرغبات   -3

اللصال الدراساي األوي مال العا  الدراساي التالي.  األسابوع الساابق لبدء الدراساة ب

علي الاااعبة التي لم  ل تم توز عحالة عد  تقد م الاالب السااتمارة الرغبات  و ى  

 تستوع العد  المالوب مال الاالب.

  تم توز   الاالب و قا لرغبتل وتقد ر  التراكمي التي تتناسب م  كل شعبة. -4
 

 

البكالور وس    رامجالب لمرحلة  الكلية  تقدمفا  التى  بمصررو ات  التاصة  ولفا  التعليمية 

 : على موق  الكلية اإللكترونى  لوائح خاصة 

 محمية . برنامج تقنيات الزراعة ال -     

 برنامج سالمة الغذاء   -       

 
 

 التدمات الاالبية

صنا  ق التكا ل  –مكتبة الاالب  –التدمات الابية  – ) األقامة بالمدن الجامعية  

اإلستلا ة مال خدمات الوحدات ذات   -خدمات المصرو ات الدراسية -االمتماعي

 الااب  التا    (  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
الاالب الجامعي اإلستلا ة مال التدمات الاالبية المنصو  عليفا  ى الموا  مال  مال حق  

 ى حالة      1972لسنة    49الالئحة التنليذ ة لقانون تنظيم الجامعات    122إلى    112

 توا ر شروط اإلستلا ة منفا  . 

 والتدمات الاالبية هى : 

طار شروط وقواعد تسكيال  ( و ى إ113  -112أوال : األقامة بالمدن الجامعية   ) الما ة  

 الاالب بفا والتى  قررها مجلس المد نة الجامعية كل عا  مامعي . 

 ( 114فانيا : التدمات الابية : ) ما ة 

العالج   وتو ير  رعا ة صحية  مال  للاالب  الابية  التدمات  مال  مجموعة  الجامعات  تقد  

لمساتليات  لاالب الجامعة باروط وإمراءات معينة ف و ستلا  الاالب مال خدمات ا

 الجامعية . 

 (   115فالثا : مكتبة الاالب ) ما ة 

 ستلا  الاالب مال التدمات التى تقدمفا مكتبة الاالب والتى تام المدللات العامة التى ال 

غنى للاالب عنفا  اال عال قاعات المذاكرة ف و تا  األستلا ة منفا و قا  لالئحة  

 المنظمة لمكتبة الكلية . 

 تكا ل االمتماعي لاالب الجامعات . رابعا : صنا  ق ال

الموا    نظمت  ى  والتى  الاالبية  التدمات  أهم  مال  التدمة  هذ   مال   122  -116وتعتبر 

 الالئحة التنليذ ة لقانون تنظيم الجامعات .  

 خامسا : خدمات أخري بقرارات مجلس الجامعة : 

 تحد د حاالت لإلعلاء مال المصرو ات الدراسية   -1

 اسية .تقسي  المصرو ات الدر -2
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 التنظيم القانوني لصنا  ق التكا ل االمتماعي لاالب الجامعات   
رقم   الجامعات  تنظيم  لقانون  التنليذ ة  الالئحة  أهداع  صنا  ق    1972لسنة    49نظمت 

 التكا ل االمتماعي لاالب الجامعات:  

 أوال : أهداع صنا  ق التكا ل اإلمتماعي للاالب : 

 : تفدع صنا  ق "التكا ل االمتماعي لاالب الجامعات" إلى:  116ما ة  

) أ ( تحقيق الاامان االمتماعي للاالب بصاور  المتتللة مال تأميالف أو رعا ة امتماعية  

 أو قرو .  

 )ب( المساهمة  ي تنليذ التدمات للاالب.

رار الفا ئ  )ج( العمل على حل الماااااكل التي توامل الاالب وتحوي بينفم وبيال االساااتم

  ي  راستفم بسبب عجز  خولفم المالية.  

: تاااا  مجالس إ ارات صااانا  ق التكا ل االمتماعي  اااواب  االنلا  لتحقيق  122ما ة  

أغرا افا  ي حدو  ساياساتفا العامة. و كون الصارع باايكات توق  مال رئيس مجلس  

 إ ارة الصندو  "أوالً" وأميال الصندو  توقيعاً "فانياً".  

 دو  التكا ل المركزى بالجامعة .فانيا :  صن

:  نااااأ بكل مامعة مال الجامعات التا اااعة لقانون تنظيم الجامعات صاااندو   120ما ة  

 رعي للتكا ل االمتماعي بالجامعةف و اكل مجلس إ ارتل برئاسة نائب ر س الجامعة  

لااااائون التعليم والاالب وعاااااو اة كال مال افنيال مال عماداء الكلياات أو المعااهاد  

از اللني لرعاا اة الااااابااب باالجاامعاةف   تتاارهماا مجلس الجاامعاة ساااانو ااً. رئيس الجفا

 و كون أميناً للصندو .  

 و تتص مجلس إ ارة الصندو  باألتي:  

 ) أ ( العمل على تحقيق أهداع الصندو  بالجامعة.  

التكااا اال االمتماااعي   تتوا ر للجااامعااة ألغرا   التي  مال الموار   )ب( توز   اإلعااانااات 

 للاالب على كليات الجامعة ومعاهدها.  

ذ التادماات االمتمااعياة لاالب الجاامعاة التي  قرر مجلس اإل ارة أن تتم على  )ج( تنليا

 مستوى مركزي بالجامعة.  

 )  ( قبوي اإلعانات والفبات والوصا ا التي تومل إليل.  

 )ها( و   موازنة الصندو  السنو ة واعتما  حساباتل السنو ة التتامية.  

 وتتكون موار  الصندو  مال:  

 ي تتصص لفذا الصندو .  ) أ ( اإلعانات الت

 )ب( التبرعات التي  قبلفا مجلس إ ارتل.  

)ج( حصاايلة اإل را ات مال تأمير واسااتتدا  المقاصاا  والنوا ي وسااائر مرا ق الجامعة  

 ووحداتفا.  

 )  ( صا ي إ را ات الحلالت والمفرمانات والمعار  التي تقا  لصالح الصندو .  

 أخرى ألغرا  هذا الصندو .    )ها( سائر الموار  التي تأتي مال مصا ر

 فالثا : صندو  التكا ل الاالبي  بالكلية  

:  ناااااأ بكال كلياة أو معفاد باالجاامعاة التاا ااااعاة ألحكاا  قاانون تنظيم الجاامعاات  121ماا ة 

صاااانادو   رعي للتكاا ل االمتمااعي لاالب الكلياة أو المعفادف و اااااكل مجلس إ ارتل  

 برئاسة وكيل الكلية أو المعفد لائون التعليم والاالب وعاو ة:  

 ية أو المعفد سنو اً.  افنيال مال أعااء هيئة التدر س  تتارهما مجلس الكل -

 رئيس الجفاز اللني لرعا ة الاباب بالكلية أو المعفدف و كون أميناً للصندو .   -

 الاالب أميال مجلس اتحا  طالب الكلية أو المعفد.   -

و تتص هذا المجلس بتحقيق التكا ل االمتماعي لاالب الكلية أو المعفد و و ا  موازنة  

 التتامية السنو ة.    الصندو  السنو ة واعتما  حساباتل

 وتتكون موار  الصندو  مال:  

 ) أ ( اإلعانات التي تتصص لفذا الصندو .  

 )ب( الفبات التي  قبلفا مجلس إ ارتل.  

 % مال حصيلة الرسم المتصص التحا  طالب الكلية أو المعفد.   20)ج(  

فذ   )  ( رسااااو  صااااندو  مساااااعدة الاالب التي  د  فا طالب الكلية أو المعفد و قاً ل

 الالئحة.  

 )ها( سائر الموار  التي تأتي مال مصا ر أخرى لفذا الصندو .  

 رابعا : إختصاصات صندو  التكا ل اإلمتماعى بالجامعة والكليات 

مال الالئحة التنليذ ة لقانون تنظيم الجامعات : ) تا  مجالس   122نص الما ة  

قيق أغرا فا  ى حدو   إ ارة صنا  ق التكا ل اإلمتماعي للاالب  واب  اإلنلا  لتح

 سياستفا العامة ..... (  

بالجامعة  االمتماعي  التكا ل  صندو   اختصاصات  تحد د  على  العمل  واستقر 

 وصندو  التكا ل االمتماعي بالكلية على النحو األتي :
 إختصاصات صندو  التكا ل اإلمتماعى بالجامعة :ا   ( أ)

على   -1 العر   بعد  الجامعية  بالمدن  اإلقامة  رسو   صندو   سدا   إ ارة  مجلس 

 التكا ل . 

إعانات الكوارث لجمي  الكليات للاالب )المستجد اا الباقى لإلعا ة( و قاً لللئات   -2

الوار ة بالقواعد العامة التى  حد ها مجلس األ ارة سنو ا و نظر  ي الحاالت االستثنائية  

السيدأ االمتماعى وعر فا على  لرؤ ة األخصائى  طبقاً  حالة  كل  لظروع  نائب  طبقاً   / .

 رئيس الجامعة لائون التعليم والاالب للموا قة . 
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  عم األسوا  التير ة .  -3

رئيس   -4 نائب  السيدأ. /  بموا قة  التاصة  للحاالت  اإلعانات  أنواع  متتل   تقد م 

 .  الجامعة لائون التعليم والاالب اا رئيس مجلس إ ارة الصندو 

شراء الدرامات الموتوسيكالت والكراسى الكفربائية واألمفزة التعو اية المجفزة   -5

خالي  ترة   واحدة  مرة  وتصرع  الابية  اللجنة  على  العر   بعد  وذلب  للمعاقيال 

الدراسة بموا قة السيدأ. / نائب رئيس الجامعة لائون التعليم والاالب مال رئيس  

الت الاارئة لتل  الجفاز بموا قة  مجلس إ ارة الصندو  ف و ستثنى مال ذلب الحا

 سيا تل . 

 تاغيل الاالب باألمر  ي العالة الصيلية وخالي أمازة نص  العا  .  -6

 اإلعانات المالية .  -7

سدا  الرسو  الدراسية واإلعانات العينية )كتب اا مالبس اا أ وات( للحاالت التاصة   -8

. 

 

 إختصاصات صندو  التكا ل للكليات :ا   ( ب)

 الدراسية . سدا  الرسو   -1

المركزى  -2 والصندو   الكلية  مال  الصرع  از واج  عد   مراعاة  م   مالية  إعانات 

 بالجامعة . 

 اإلعانات العينية )كتب اا مالبس اا أ وات( .  -3

األمفزة التعو اية والنظارات الابية والعدسات والسماعات الابية وتصرع مرة   -4

 واحدة  خالي  ترة الدراسة وبتقر ر طبى معتمد . 

منازة  ي حالة و اة الاالب نلسل وتصرع خالي أربعة أشفر مال الو اة  مصرو ات   -5

 بمومب شفا ة الو اة  ق  . 

 تكون األولو ة  ي اإلعانات لسدا  الرسو  الدراسية .  -6

عرو    -7 عمل   للاالب  ي  بالكلية  الاباب  رعا ة  مال  إمتماعى  أخصائى  مرا قة 

 األسعار واستال  األمفزة المقررة .

بأم -8 التاغيل  المركزى  ماار    الصندو   المتبعة  ي  القواعد  بنلس  للاالب  ر 

 وتصرع مال ميزانية الكلية . 

االمتماعى   -9 األخصائى  لرؤ ة  طبقاً  التاصة  للحاالت  االعانة  أنواع  متتل   تقد م 

 وعر فا للموا قة على أ. /وكيل الكلية لائون التعليم والاالب . 

االمتماعى للاالب  مال  )ج(  القواعد األساسية  لصرع إعانات صندو  التكا ل  

الصندو  المركزى بالجامعة أو مال صند  التكا ل األمتماعي للاالب بالكلية )انتظا  اا  

 انتساب مومل( 

أو   -1 أو المقيد ال مال التارج  ال  جوز الصرع عال سنوات سابقة أو للاالب الباقيال 

األخصائى رؤ ة  و  الحالة  لظروع  طبقاً  االستثنائية  الحاالت  إال  ي    التر جيال 

 االمتماعى . 

 تقسيم الحاالت االمتماعية إلى  ئات طبقاً لمتوس   خل اللر  . -2

طبقاً   -3 المقرر  الحد  الدخل  مال  اللر   نصيب  متوس   تجاوز  إذا  الاالب  حالة  تقبل  ال 

لصندو  التكا ل االمتماعى إال  ي الحاالت االستثنائية و سمح لألخصائى تجاوز الحد  

اللر    لمتوس   الجامعة  األقصى  رئيس  نائب  السيدأ. /  لرؤ تل وعر فا على  و قاً 

 لائون التعليم والاالب للموا قة .

 ممي  الحاالت المقدمة مال الكليات تعتمد مال أ. /وكيل الكلية لائون التعليم والاالب    -4

 جب مرا قة أخصائى إمتماعى مال الكلية للاالب عند الحصوي على عرو  أسعار   -5

 التعو اية وعند استال  الجفاز . األمفزة 

نائب   -6 السيدأ. /  على  منلر ة  تعر   قفر ة  امتماعية  لظروع  االستثنائية  الحاالت 

لرؤ ة   طبقاً  و تم االستثناء  السابقة  بالاواب   تتقيد  ال  الجامعة وهى حاالت  رئيس 

األخصائى االمتماعى وعر فا على السيدأ. / نائب رئيس الجامعة لائون التعليم  

 ب للموا قة. والاال

إ ارة   -7 مجلس  بمعر ة  تحد د  سنو ا  الكلية  تم  مال  الاالب  إلعانة  أقصى  حد   ومد 

 صندو  التكا ل الاالبي . 

مجلس صندو    -8 بمعر ة  سنو ا  تحد د   الكلية  تم  مال  الاالب  إلعانة  األقصى  الحد 

 التكا ل .و ستثنى مال هذا إعانة الكوارث واألمفزة التعو اية . 

ة للاالب ذوى االحتيامات التاصة مرتيال  ي العا  ) صل  راسى  تعقد لجنة المنا ر -9

 أوي اا  صل  راسى فانى( . 

أنواع   -10 باقى  تصرع  فم  أولى  كأولو ة  الدراسية  الرسو   لسدا   اإلعانات  تصرع 

 اإلعانات بعد ذلب . 

تابق القواعد المنظمة واختصاصات صمدو  التكا ل االمتماعى لاالب االنتظا  على   -11

 المومل .  طالب االنتساب 

  راعى عد  از واج الصرع للاالب  ي نلس العا  إلعانة واحدة . -12

 ) (  إمراءات التقد  لالستلا ة مال خدمات صنا  ق التكا ل اإلمتماعي للاالب : 

 

 تقد  خدمات صندو  التكا ل الاالبي  مال خالي إ ارة رعا ة الاباب بالكلية .  -1

لمستندات المالوبة منل تبعا لحالتل اإلمتماعية   قو  الاالب المقيد بالكلية بإستيلاء ا  -2

كما  راها  المو   المتتص برعا ة الاباب  لألستلا ة مال خدمات صندو  التكا ل  

 المركزي بالجامعة أو صندو  التكا ل بالكلية . 
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تقو  إ ارة رعا ة الاباب وتحت اشراع وكيل الكلية لائون التعليم والاالب بإتتاذ    -3

اإلمراءات الالزمة لتحقيق استلا ة الاالب مال خدمات صنا  ق التكا ل  ى حالة توا ر  

 شروطفا ف بالتنسيق م  اإل ارة العامة لرعا ة الاباب بالجامعة .

 :   30/4/2021والممتدة حتى  27/4/2021) ( قرار مجلس الجامعة  ملسة 

المنعقدة  ى     بجلستل  الجامعة  مجلس  حتى    27/4/2021وا ق    4/2021/ 30والممتدة 

قى   المنعقدة  والاالب بجلستل  التعليم  قرار مجلس شئون  والممتدة    19/4/2021على 

بإعلاء الاالب الذ ال  سد  عنفم الرسو  الدراسية مال خالي صندو     30/4/2021حتى  

المصرو ات الدراسية واإل ار ة المقررة بالجامعة  التكا ل الاالبي بالجامعة مال     بقية  

 ف م  مراعاة األفار المترتبة على هذا القرار . 

 

 خدمات المصرو ات الدراسية 
باأن المصرو ات الدراسية لاالب المرحلة   2021لسنة   9) قرار مجلس الجامعة رقم 

   2022-2021الجامعية االولى للعا  الجامعي 

 

 مال القرار (   15األعلاءات مال     المصرو ات الدراسية ) الما ة    -أوال 

  إعلاء ذوى اإلحتيامات التاصة مال المصرو ات اإل ا ية المقررة بقرارات مجلس  -1

الجامعة ف واألكتلاء بالرسو  الدراسية األساسية المقررة بالقانون ف وكذا المصرو ات  

 . 12اإل ار ة الوار ة  ى الما ة  

إعلاء الاالب غير القا ر ال على سدا  المصرو ات الدراسية والذ ال تولت الجامعة   -2

الما   سدا  مزء مال المصرو ات الدراسية عنفم ف مال المصرو ات اإل ار ة الوار ة ب

12  . 

مال   -3 الحربية  العمليات  ومصابي  والملقو  ال  الافداء  أبناء  الاالب  إعلاء 

 المصرو ات الدراسية خالي المرحلة الجامعية األولى . 

  – تمر ض   –صيا لة  –إعلاء الاالب الاالب أبناء شفداء الاواقم الابية ) أطباء  -4

ال بليروس كورونا مال  عماي ( الذ ال  حوا بأرواحفم ووا تفم المنية متأفر   – نييال  

 المصرو ات الدراسية خالي المرحلة الجامعية األولى . 

 

 مال القرار (  13تقسي      المصرو ات الدراسية  ) الما ة     -فانيا 

بالنسبة لاللتماسات المقدمة مال الاالب باأن تقسي  سدا  المصرو ات الدراسية  تم   

تاكيل لجنة برئاسة األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لائون التعليم والاالب لدراسة تلب  

ما و مال العا  الجامعي    30اإللتماسات ف على أال  تجاوز  ترة التقسي  المسمو  بفا  

 ات والرسو  .المستحقة عنل المصرو 

 

 ر  مصار    إ ار ة  على المصرو ات الدراسية والمد ونات المتأخرة )     -فالثا

 مال القرار (.  14الما ة 

 تم  ر  مصار   إ ار ة على الاالب على المصرو ات الدراسية والمد ونيات   

 المتأخرة....  وذلب كما  لي : 

(  نا ر مال كل عا  تلر  مصار   إ ار ة على أ ل مصرو ات  راسية أو  1 ى ) -

  ( اإل ار ة  المصار    قيمة  ف وتكون  لم  تم سدا ها  الاالب  متبقية على  مد ونيات 

ا  100 لاالب  )منيل  و  (ف  العامة  الجد دة    300لبرامج  البرامج  لاالب  منيل 

والمتتصصة وشعب التعليم باللغة األمنبية ( . وال  تم تابيق هذ  المصار   اإل ار ة  

على الاالب الذ ال تمت الموا قة لفم على تقسي  المصرو ات الدراسية على  ترة  

تل قبل هذا التار   عال  تتجاوز هذا التوقيت إذا كانوا ملتزميال بسدا  ما تمت مدول

 .  13طر ق اللجنة الماار إليفا  ى الما ة 

إذا تبقي على الاالب مصرو ات  راسية أو مد ونيات  1 ى ) - (  ونيو مال كل عا   

( تز د على  إ ار ة إ ا ية على    100سابقة غير مسد ة  تلر  مصار     ) منيل 

منيل لاالب البرامج    300منيل لاالب البرامج العامة  (  و )    100الاالب قدرها )  

 الجد دة والمتتصصة وشعب التعليم باللغة األمنبية ( . 

 

 رابعا : االستلا ة مال خدمات الوحدات ذات الااب  التا  بالكلية :
مال الالئحة التنليذ ة لقانون تنظيم الجامعات  تفدع الوحدات    308طبقا لنص الما ة  

منفا معاونة الجامعة  ى ال ا    ذات الااب  التا  إلى تحقيق مجموعة أغرا  كثيرة 

 برسالتفا سواء  ى تعليم الاالب وتدر بفم أو  ى مجاي البحوث .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم األوي  

 أحكا  القيد والتحو ل ونقل القيد  

 أحكا  القيد بالكلية  
مال الالئحة   78أوال :   حظر قيد الاالب  ى كليتيال  ى وقت واحد ) الما ة  

 التنليذ ة ( 

" على كل طالب  رغب  ى االلتحا  بالجامعة أو متابعة الدراسة بفا للحصوي 

على  رمة  الليسانس أو بالكالور وس أن  قيد أسمل بإحدى الكليات وال  جوز 

 للاالب أن  قيد أسمل  ى أكثر مال كلية  ى وقت واحد " 

 

حصولل على الثانو ة  فانيا : باأن تقد  الاالب لاللتحا  بالكلية بعد عا  مال  

 العامل . 
 (  2015-12-31قرر المجلس األعلى للجامعات )  ملسة     

للجامعات    األعلى  للمجلس  القانوني  المستاار  أ. ./  السيد  رأى  - الموا قة على 

باعتبار الاالب با  لإلعا ة بدون عذر مقبوي لتحقيق المساواة م  الاالب اآلخر ال  

 الحالتيال التاليتيال : ولتكا د اللر  ف وذلب  ي 

 

: بإنفاء    أوالً  ولم  قوموا  التنسيق  مكتب  طر ق  عال  ترشيحفم  تم  الذ ال  الاالب 

إمراءات القيد  ي نلس عا  الترشح ف وتقدموا للكلية التي تم ترشيحفم إليفا  ي  

 العا  التالى مباشرة.  

 

الاالب الذ ال تتللوا عال التقد  لمكتب التنسيق برغباتفم عا  حصولفم على    فانياً :

الافا ة الثانو ة وتقدموا  للجامعة مباشرة  ى العا  التالي لحصولفم على الافا ة  

 الثانونية  . 

 (.   2015- 12-31) المجلس األعلى للجامعات ملسة     

 

انون تنظيم الجامعات  بتصو  ) مال الالئحة التنليذ ة لق  80فالثا : الما ة  

 سنوات القيد بالكلية  ى كل  رقة  راسية  (. 

 
  -1994بتعديل بعض أحكام الالئح  الت فيذي  لقانون ت ظيم الجامعات    2021لسنن     3596قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  (1)

  50العدد  –الجريدة الرسمي  
ى
 ..  2021ديسمبر 20مكرر ) ه( ف

 

: ال  جوز للااالاب أن  بقى بااللرقاة أكثر مال ساااانتيالف و جوز 80ماا ة  

لمجلس الكلياة الترخيص للاالب الاذ ال قاااااوا بلرقتفم ساااانتيال  ي التقاد  إلى  

رساابوا  يفاف وذلب  يما  االمتحان مال التارج  ي الساانة التالية  ي المقررات التي  

بفااا  رقااة  ليس  التي  الكليااات  اللرقااة اإلعاادا  ااة واللرقااة األولى  ي  عاادا طالب 

 إعدا  ة.

و جوز لمجلس الكلياة عالوة على ماا تقاد  الترخيص لاالب اللرقاة قبال  

النفائية واللرقة النفائية بلرصااااتيال إ ااااا يتيال للتقد  إلى االمتحان مال التارجف  

ت التي تكون مدة الدراساة بفا خمس سانوات على األقل  عامل  وبالنسابة إلى الكليا

طالب اللرقاة الثاانياة باالكلياات التي بفاا  رقاة إعادا  اة وكاذلاب طالب اللرقاة الثاالثاة  

 بالكليات التي ليس بفا  رقة إعدا  ة معاملة طالب اللرقة قبل النفائية.  

لكلياة  وإذا تتل  الااالاب عال  خوي االمتحاان بعاذر قفري  قبلال مجلس ا

  ال  حسب غيابل رسوباً  

و عتبر الااالاب المتغياب عال االمتحاان بغير عاذر مقبوي راساااابااً بتقاد ر  

  عي  مداً.

مكررا ( : " بالنساااابة للدراسااااة بنظا  الساااااعات أو النقاط   80ما ة ) 

المعتمدة  يعامل الاالب الذى لم  حصل على الحد األ نى للمعدي التراكمي المالوب  

معاملة الاالب البا  لإلعا ة وذلب على النحو الذى تبينل اللوائح   ألمتياز المستوى

 .  (1)الداخلية للكليات " 

: ال  كون النقال مال  رقاة إلى أخرى إال  ي نفاا اة العاا  الجاامعي  81ماا ة  

وال  عا  امتحان الاالب  ي أقسا  الليسانس أو البكالور وس  ي المقرر الذي نجح  

  يل.  

 

 مل باأن قبوي الاالب بالجامعات لجمي  الافا ات  رابعا  : قواعد عا
رقم      الوزاري  للقرار  نظا     6/7/2022بتار      2023لسنة    2180طبقا  باأن 

نجد ما      2023  -   2022وقواعد قبوي الاالب  ى تنسيق الثانو ة العامة تنسيق  

  لي : 

العامة   -1 الثانو ة  الافا ة  على  الحاصليال  الاالب  وترشيح  تنسيق   تم 

( واألزهر ة   العربية واألمنبية   ( المعا لة  الثانو ة  والافا ات  المصر ة 
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وغيرها عال طر ق مكتب تنسيق القبوي بالجامعات والمعاهد لمرة واحدة  

  ق  .

نية فم   جوز إعا ة  تنسيق الاالب الذ ال سبق حصولفم على الافا ات الل -2

حصلوا على الافا ة الثانو ة العامةالمصر ة بالمجموع الحاصليال عليل  

 ى الثانو ة العامة إذا لم  سبق ترشيحفم إلحدى الكليات أو شر اة التأكد  

بمومب   إليفا  أن رشحو  التى سبق  بكلياتفم  باللعل  لم  لتحقوا  أنفم  مال 

التحاقفم  كونوا  الافا ات اللنية السابق حصولفم عليفا ؛ ألنفم  ى حالة 

كللل   الذى  المجاني  الجامعي  بالتعليم  التمت   استنلذوا  رصتفم  ى  قد 

 الدستور . 

وال تابق تلب القاعدة على الاالب الذ ال سبق لفم الحصوي على شفا ة الثانو ة   

العامة المصر ة فم حصلوا على شفا ة فانو ة معا لة ) عربية أو أمنبية ( ألن ذلب  

 ر المارع لتحسيال المجموع .  عد تحا ال على حظ

التأكيد على أن الاالب  تحد  مركز  القانوني و عامل بالمجموع الحاصل   -3

عليل سنة التقد  لمكتب التنسيق و تم تنسيقل بذلب  المجموع لمرة واحدة  

. 

الحكومية المصر ة عال   -4 المصر يال لكليات الجامعات  ترشيح الاالب   تم 

القبوي   بالجامعات والمعاهد  ق  وال تقبل الجامعات  طر ق مكتب تنسيق 

 الحكومية المصر ة طالبا مصر يال عال طر قفا مباشرة . 

على الكليات والمعاهد عد  االعتدا  إال بالكاوع النفائية والمدمنة التى    -5

 تصل للكلية المعفد الكترونيا بعد انتفاء مرحلة التحو الت . 

قبوي مصرو ات مال الاالب إال  ال  جوز للكلية أو المعفد تسجيل طالب أو   -6

بعد ورو  اسمل  مال الكاوع النفائية التى تصل للمعفد أو الكلية بعد  

 إتما  تحو الت كل مرحلة .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثاني  

لسنة  49التحو ل ونقل القيد  ي الالئحة التنليذ ة لقانون تنظيم الجامعات 

 (    86) الما ة   1972

 بيال الكليات التا عة لتنظيم  قانون تنظيم الجامعات

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 مال الالئحة التنليذ ة :   86الما ة 

1-   .................. 

بالنسبة لاالب السنوات األخري  يجوز تحو ل الاالب مال كلية أما    -2

بموا قة مجلس  الجامعة أو  ى مامعة أخري  إلى نظيرتفا  ى ذات 

الكليتبال المتتصتيال . وعلى الاالب التحو ل تقد م طلبل قبل ا تتا  

الدراسة  ى الكلية التى  رغب التحو ل إليفا ف و جوز لمجلس الكلية 

 التحو ل بعد هذا التار   " .عند الارورة قبوي 

ذات    -3 منا رة  ي  غير  آخرى  إلى  كلية  مال  الاالب  قيد  نقل  و جوز 

الجامعة أو مامعة آخرى بقرار مال مجلس الكليتيال وذلب بارط أن 

 كون الاالب أن  كون سنة حصولل على الثانونية العامة مستو يا  

قبلتل الاروط المدهلة للقبوي بالكلية وحاصال على المجموع الذى  

 الكلية تلب السنة " . 

و حتلظ الاالب بالمزا ا التى تتولل إ اها الرسو  الجامعية التى   عفا   -4

ال  وذلب  يما  ف  أ اها  التى  واإلمتحانات  تابعفا  التى  السنة  وأعماي 

  تعار  م  أحكا  الالئحة الداخلية للكلية المحوي إليفا " 

 تحو ل الاالب ونقل قيدهم  و ا  مجلس الجامعة المتتصة القواعد المنظمة ل

مال   -5 قرار  القيد  نقل  أو  التحو ل  باعتما   األحواي  صدر  ممي   و ى 

 رئيس الجامعل التى تم التحو ل أو النقل إليفا أو ممال  نيبل مال نوابل  

 

والممتدة   2022/ 7/ 28قرار مجلس مامعة اإلسكندر ة  بجلستل المنعقدة  ي  

عي باأن  واب  التحو ل ونقل القيد والقبوي للعا  الجام 7/2022/ 31حتى 

2022- 2023 

 أوالً: نقل قيد الاالب :ا



 
57 58 

الما ة   مال  الثالثة  اللقرة  تنظيم   86تنص  لقانون  التنليذ ة  الالئحة  مال 

الجامعات على أنل " جوز نقل قيد الاالب مال كلية إلى آخرى غير منا رة  

 ي ذات الجامعة أو مامعة آخرى بقرار مال مجلس الكليتيال وذلب بارط أن 

لاروط  كون الاالب أن  كون سنة حصولل على الثانو ة العامة مستو يا ا

 المدهلة للقبوي بالكلية وحاصال على المجموع الذى قبلتل الكلية تلب السنة " 

  كون نقل القيد مال كليات ومعاهد غير تابعة للجامعات التا عة لقانون تنظيم  

الجامعات مركز اً عال طر ق مكتب تنسيق القبوي بالجامعات والمعاهد العليا  

األ نى الذى قبلتل الكلية المرا  نقل    شر اة أن  كون الاالب حاصالً على الحد

القيد إليفا )فانو ة عامة اإلسكندر ة ونااقفا الجغرا ى( للكليات التي ليس  

 لفا نظير بالناا  الجغرا ى .

الصا ر  ي  للجامعات  األعلى  المجلس  قرار  تابيق  الكلية  تراعى  أن  على 

المسمو  2019/ 3/ 14 الاالب  قيد  نقل  على  الموا قة  عد   لفم  المتامال    

 بلر  إ ا ية مال التارج بكلياتفم إلى كليات آخرى غير منا رة . 

 فانياً: تحو ل الاالب لللر  األعلى :ا

  2005/ 3/ 10سبق وأن قرر المجلس األعلى للجامعات بجلستل المنعقدة  ي  

السنوات   بالجامعات  ي  المتنا رة  الكليات  بيال  التحو ل  باواب   والتا  

 األولى واألعدا  ة ليصبح على النحو التالى :   الدراسية األعلى مال اللرقة

أن  كون التحو ل بيال الكليات المتنا رة بالجامعات مركز اً على مستوى   أوالً:

 كل مامعة .

أن  كون الاالب نامحاً ومنقوالً إلى  رقة أعلى  ي الكلية المحوي منفا   فانياً:

. 

المقيد ال باللرقة  % مال عد  الاالب  20ال تز د نسبة المحوليال عال    فالثاً:

 المالوب التحو ل إليفا وذلب و قاً لقواعد عامة معلنة بكل كلية . 

أن تكون األولو ة للتحو ل مال بيال المتقدميال للاالب الحاصليال على    رابعاً:

 أعلى المجامي  .

ال  جوز قبوي طلبات تحو ل الاالب بيال الكليات المتنا رة بعد ماى    خامساً:

  شفر مال بدء الدراسة.

ال  جوز  ر  أي مقابل ما ى على الاالب الراغبيال  ي التحو ل    سا ساً:

 بيال الكليات المتنا رة.

إليفا  كون    سابعاً: للتحو ل  خاصة  شروط  بو    تقو   التي  الكليات  على 

مثاي   الجامعة  للكلية وليس مال شأن  الارط شأن  اخلى  االستثناء مال هذا 

 )كو   حد أ نى للتقد ر العا  للاالب بلرقتل المحوي منفا(.

 على أن تراعى الكليات التالى :ا

الثانو   أوالً: على  الاالب  حصوي  مفة  أن  مال  مد نة  التأكد  مال  العامة  ة 

 اإلسكندر ة أو نااقفا الجغرا ى.

 ستثنى مال البند )أوالً( الحاالت التالية إذا كانت سبباً للتحو ل أو نقل   فانياً:

 القيد :

زواج الاالب أو الاالبة باإلسكندر ة م  التقد  بوفيقة الزواج وما   -1

  ليد اإلقامة باإلسكندر ة.

يد قرار السلاة المتتصة بنقلل  نقل عمل ولى األمر م  تقد م ما  ل  -2

م  مالحظة إفبات اإلقامة باإلسكندر ة بإ صاي كفرباء أو ميا  أو عقد  

 موفق وال  عتد بالعقو  المحد ة المدة . 

أن  تقد  الاالب بأصل بيان حالتل الدراسية مال الكلية المقيد بفا الاالب   فالثاً:

 وصورة طبق األصل مال استمارة النجا  . 

عد  قبوي الكليات ألورا  الاالب إال بعد استيلائفم لألورا  المالوبة  رابعاً:

 كاملة وبعد مرامعة  قيقة لبيان حالتفم الدراسية .

 اللرقة النفائية .  عد  قبوي تحو الت إلى خامساً:

عد  قبوي تحو الت مال كليات مامعة األزهر إلى نظيرتفا بالجامعة   سا ساً:

 أو تحو الت مال كليات تقبل طالب حاصلون على فانو ة أزهر ة . 

 ال  جوز للاالب المحوي إلى كليات الجامعة اإلقامة بالمدن الجامعية . سابعاً:

إال بعد الر  مال مكتب التنسيق على الحاالت    ال  عتبر التحو ل مقبوالً   فامناً:

التي تم إرسالفا مال الكليات للجامعة تابيقاً لقرار المجلس األعلى للجامعات  

والذى  نص على "موا اة مكتب تنسيق القبوي بالجامعات   2021/ 3/ 20 ي  

والمعاهد بكاوع وبيانات الاالب الراغبيال  ي التحو ل أو نقل القيد  ي ذات 

و مال مامعة آخرى قبل الموا قة على تحو لفم أو نقل قيدهم ف وذلب الجامعة أ

لمرامعة األورا  والافا ات وبيانات الحالة والتأكد مال صحتفا وعد  ومو   

شبفة تزو ر وكذلب التأكد مال استيلاء الاالب المتقدميال للتحو ل أو نقل القيد  

 إلى الحد األ نى المالوب للكلية" .
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 التحو ل على البرامج المتتصصة  

 ومد بفا برامج متتصصة االلتزا  بالقواعد العامة على ممي  الكليات التي  

للتحو الت والاواب  التي  قرها مجلس الجامعة م  تابيق الاروط الداخلية 

 لفا بما  توا ق م  طبيعة كل كلية .

 مالحظات هامة 

 أوالً: باأن الاالب الملصوليال :

عاميال  التأكيد على أن الجامعة ال تقبل طالب ملصوليال بلاصل زمنى أكثر مال  

بيال تار   اللصل وتار   تقدمل لاللتحا  بإحدى كليات الجامعة غير المنا رة 

)تجارة اا آ اب اا حقو ( م  األخذ  ي االعتبار تابيق قرار المجلس األعلى 

المنعقدة  ي   بجلستل  الملصوليال    2022/ 11/ 22للجامعات  بقبوي  والتا  

  ق  . على الحد األ نى لسنة حصولل على الثانو ة العامة

ذوى   األشتا   أبناء  والاالب  اإلعاقة  ذوى  الاالب  تحو ل  باأن  فانياً: 

 اإلعاقة و قاً للنحو التالى:

حصوي الاالب على الحد األ نى مال الدرمات المدهلة لاللتحا  بالقااع   -1

 الذى  رغب  ي الدراسة  يل .

المناقة   -2 اإلقامة  ي  محل  مستند رسمي  ثبت  الحاصل تقد م  التعليمية 

 منفا على الافا ة الثانو ة .

وزارة   -3 مال  تصدر  التي  و رمتفا  ونوعفا  اإلعاقة  إفبات  بااقة  تقد م 

( لسنة  10( مال القانون رقم ) 5التاامال االمتماعى طبقاً لنص الما ة )

ف والتي  عتد بالبيانات الوار ة  ي هذ  البااقة أما  الجفات التي  2018

 و اإلعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية . تعامل معفا الاتص ذ

الجامعة   -4 قبل  مال  اإلعاقة  إفبات  بااقة  الوار ة  ي  البيانات  مرامعة 

التي  والمعا ير  للاواب   و قاً  ف  إليفا  التحو ل  الاالب  التي  رغب 

 و عتفا اللجنة المعنية بفذا الاأن . 

كل لفذا  مكال للاالب التظلم مال قرار الجامعة أما  لجنة مركز ة تا -5

 الغر  مال المجلس األعلى للمستاليات الجامعية .

  2022/ 1/ 22وذلب و قاً لقرار المجلس األعلى للجامعات بجلستل المنعقدة  ي  

. 

 

فالثا : باأن التحو ل  للبرامج الجد دة بكليات الجامعات المصر ة عال  

 طر ق الجامعات مباشرة و ى حدو  الحد األ نى للقااع 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

األعلى    (1) المجلس  ورئيس  العلمي  والبح   العالي  التعليم  وز ر  قرار 

بااال نظا  وقواعد   6/7/2022بتار      2022لسنة    2180للجامعات  رقم  

   – 2023  -2202للعا  الجامعي  2022التنسيق لعا  

التحو ل  )     الجد دة تم  طر ق   للبرامج  عال  المصر ة  الجامعات  بكليات 

البرامج   على  التحو ل  للقااع  اآل نى  الحد  حدو   و ى  مباشرة  الجامعات 

  المتتصصة  (

  2022/ 7/ 28قرار مجلس مامعة اإلسكندر ة  بجلستل المنعقدة  ي   (2)

حتى   القيد    7/2022/ 31والممتدة  ونقل  التحو ل  باأن  واب  

     2023 -2022والقبوي للعا  الجامعي 

بالقواعد  - االلتزا   متتصصة  برامج  بفا  التي  ومد  الكليات  ممي   على 

الجامع مجلس  التي  قرها  والاواب   للتحو الت  تابيق  العامة  م   ة 

 الاروط الداخلية لفا بما  توا ق م  طبيعة كل كلية . 

 
                                                                       

 فالثا : التحو ل بسبب الحاالت المر ية  

 مال الالئحة التنليذ ة لقانون تنظيم الجامعات (  86) الما ة 

/ب  : ) إذا كان الاالب غير حاصل على الحد اآل نى للمجموع الذى 86ما ة  

وصل إليل القبوي  ى الكلية  يجوز التحو ل بقرار مجلس الكلية المحوي إليفا 

على ذلب    بناء على توصية مال القمسيون الابى العا  لحالة مر ية (   وأكد

تنسيق   الحالى باأن  قواعد  التعليم  )     2022قرار وز ر   كون      2- 6 ى 

التحو ل بسبب الحاالت المر ية عال طر ق الجامعات مباشرة تابيقا للما ة  

 ( مال الالئحة التنليذ ة لقانون تنظيم الجامعات (.86)

 

حالة الغياب رابعا : كيلية حساب تقد ر المقرر الذى رسب  يل الاالب أو  ى 

 بدون عذر 
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لسنة    49مال الالئحة التنليذ ة لقانون تنظيم الجامعات    83نص الما ة    -

1972  

)  حسب التقد ر العا  لنجا  الاالب عال كل  رقة و قا للتقد رات التى  حصل  

عليفا م  مراعاة أال  ز د تقد ر  على مقبوي  ى المقرر الذى سبق أن رسب 

عذر مقبوي ف أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبوي  يحسل   يل أو تغيب عنل بغير 

 لل تقد ر النجا  الذى  حصل عليل  ( .

مكررا (  ماا ة إلى الالئحة التنليذ ة لقانون تنظيم الجامعات    80ما ة )   -

رقم   الوزراء  مجلس  رئيس  مناور  ى   –  2021لسنة    3596بقرار 

 2120-12- 20مكرر ) (  ى  50العد   –الجر دة الرسمية  

 ااع إلى الالئحة التنليذ ة لقانون تنظيم الجامعات الماار إليفا ما ة مد دة   

 مكررا ( نصفا اآلتي :   80برقم )  

" بالنسبة للدراسة بنظا  الساعات أو النقاط المعتمدة  يعامل الاالب الذى لم  

 حصل على الحد األ نى للمعدي التراكمي المالوب إلمتياز المستوى معاملة  

    الاالب البا  لإلعا ة  وذلب على النحو الذى تبينل اللوائح الداخلية للكليات "

 

 

خامسا : التحو ل ونقل القيد  ي الالئحة التنليذ ة لقانون تنظيم الجامعات ) 

 (    87الما ة 

مال كليات أو كليات معاهد غير تابعة للجامعات التا عة لقانون تنظيم 

 الجامعات 

 

  1972لسنة    49ال الالئحة التنليذ ة لقانون تنظيم الجامعات  م  87نص الما ة  

. 

" ال  جوز تحو ل ونقل قيد الاالب مال كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات 

التا عة لقانون تنظيم الجامعات إال إذا كان الاالب حاصال على الحد األ نى 

المعنية التى  رغب  ى تحو لل   ى شفا ة الثانو ة العامة أو ما  عا لفا بالكلية  

أو نقل قيد  إليفا ف وعلى أن  تم التحو ل مركز ا عال طر ق مكتب تنسيق  

القبوي بالجامعات والمعاهد العليا . و جوز لوز ر التعليم  ى حاالت الارورة  

القصوى ولظروع غير متوقعة تحو ل الاالب و قا للقواعد والاواب  التى 

 مفور ة " . صدر بفا قرار مال رئيس الج

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 

 القسم الثال   

 أحكا  وق  القيد واألعذار اإلمتحانية  
 

  واب  وق  القيد واألعذار اإلمتحانية  

قرار مجلس الجامعة باأن  واب  وق  القيد واالعذار االمتحانية  ي المرحلة  

 الجامعية األولى 

 )البكالور وس اا الليسانس( 

 

والمعدي بقرار مجلس الجامعة بجلستل    4/2018/ 22قرار مجلس الجامعة  ى 

باأن تعد ل نص الما ة    2/2021/ 28والممتدة حتى  2/2021/  25المنعقدة  ى 

 التاسعة  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

 الما ة األولى 

ال التالييال و ق أحكا  هذا القرار المعنى المبيال قر ال كل منفما   قصد باالصاالحيي

 :ا 

إ قاع القيد : هو تجميد الحالة الدراسية للاالب بسبب مقبوي  حوي  ون  -1

 استمرار   ي الدراسة لمدة عا   راسى على األقل . 

العذر االمتحانى : هو كل سبب  قدر مجلس الكلية أو مجلس الجامعة حسب   -2

مدى   كان  األحواي  أكثر سواء  أو  مقرر  لإلمتحان  ي  الاالب  أ اء  لعد   معقوليتل 

 متوقعاً  كالمر  أ  غير متوق  كالحدث اللجائى . 

 الما ة الثانية 

ال  جوز وق  قيد الاالب  راسياً إال بناء على طلبل أو طلب ولى أمر  ف على أن  

سبب   بل  مبيناً  ف  عنل  مال  نوب  أو  الكلية  عميد  بإسم  الالب  ومدتل   قد   الوق  

ومالوعاً بالمستندات المد دة لذلب . و ى ممي  األحواي  جب تقد م الالب خالي  

العا  الجامعى المالوب وق  القيد  يل . وال تقبل طلبات الوق  التي تر  بعد إنتفاء  
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التي   العا  الجامعى ف كما ال تقبل طلبات الوق  عال أعوا  سابقة إال  ي الحاالت 

 ة وبعد موا قة مجلس الجامعة .  قدرها مجلس الكلي

 الما ة الثالثة 

تعد شئون الاالب بالكلية مذكرة شارحة بحالة الاالب ف تعر  م  طلب الوق   

على مجلس الكلية أو مجلس الجامعة الذى  كون لل قبوي أو ر ض الالب بناء على  

 راسيتيال  تقد ر  لسبب الوق  م  مراعاة أن لمجلس الكلية وق  القيد لمدة سنتيال  

متتاليتيال أو متلرقتيال خالي سنوات الدراسة بالكلية . ولمجلس الجامعة الوق  لما  

  ز د على هذ  المدة . 

 الما ة الرابعة 

 جوز أن  كون الوق  ألسباب مر ية أو إمتماعية أو قانونية أو للتجنيد أو لغير  

حواي على  ذلب مال األسباب التي  قدرها مجلس الجامعة أو مجلس الكلية حسب األ

أنل ال  جوز أن  كون مجر  توامد الاالب بالتارج عذراً إمتحانياً و ق أحكا  هذا  

 القرار . 

 الما ة التامسة

 ي حالة الوق  ألسباب مر ية  جب على الاالب إذا كان قد مر  بالداخل أن  

حالتل   ر ق بالب الوق  شفا ة طبية مال مستالي طلبة الجامعة ف مو حاً بفا  

 المر ية تلصيالً و ترة العالج المقررة ومدى تالبفا للوق  والمدة المقترحة لل . 

مال   طبية  تقد م شفا ة  ف  يجب  بالتارج  قد مر   الاالب  كان  إذا  ما  حالة  و ى 

المستالى التي  عالج بفا  ي التارج . مو حاً بفا الحالة المر ية تلصيالً ومدة  

حالة تتالب الوق  مال عدمل ف على أن توفق مال  العالج المقررة وما إذا كانت ال

التارج مال   عليفا مال  المتوامد بفا وأن  كون مصدقاً  بالدولة  السلارة المصر ة 

 التارمية المصر ة . 

 الما ة السا سة 

 كون الوق  ألسباب إمتماعية  ي حالة مرا قة الاالب لولى أمر  أو الزوج المسا ر  

 والد ال صحياً ف أو لرعا ة الالل . للعمل أو الدراسة أو رعا ة أحد ال

 كون على الاالب  ي حالة العذر للمرا قة التقد  بالب وق  القيد مالوعاً  

بما  ليد توامد ولى األمر أو الزوج المسا ر بالتارج للعمل أو للدراسة . و جب أن  

تكون المستندات الدالة على ذلب موفقة مال القنصلية أو السلارة المصر ة بدولة  

 العمل أو الدراسة . 

 جوز إ قاع قيد الاالب لرعا ة أحد الوالد ال صحياً . شر اة تقد م ما  ليد  

الحالة الصحية ألحدهما أو كالهما مال مستالى حكومي مو حاً الحالة الصحية ف  

وحامة المر ض للرعا ة ف ومدة الرعا ة الالزمة . و ى حالة المر  بالتارج  جب  

مستالى التي  ومد بفا الوالد المالوب رعا تل وتوفيقل  تقد م ما  ثبت ذلب مال ال

 مال القنصلية أو السلارة المصر ة بذات الدولة . 

 كون للاالبة طلب وق  قيدها لرعا ة طللفا ف لمدة ال تتجاوز عاميال بحد  

أقصى ف ولثالث مرات  حسب على أن تقد  طلب الوق  خالي شفر مال تار   الوال ة  

 اً بالمستندات الدالة على ذلب . بحد أقصى ف مد د

االستمرار  ي  راستل   حر تل  ي  المقيدة  الاالب  بحق  االخالي  عد   م  

طواي  ترة تقييد حر تل تنليذاً ألمر بالحبس االحتياطي أو حكم منائى ف  جوز لل 

طلب وق  قيد  إذا كانت مدة تقييد حر تل تز د عال  صل  راسى وحتى انقااء 

 قد  طلب إعا ة قيد  خالي شفر مال إخالء سبيلل . وإال اعتبر  الحبس ف على أن  

 غائباً بدون عذر . 

 الما ة السابعة 

 جوز إ قاع قيد الاالب المجند مال تار   تجنيد  ف وحتى إنتفاء  ترة التجنيد . على  

أن  عا  قيد  بناء على طلبل الذى  جب عليل تقد مل خالي شفر مال تار   إنتفاء  

 يد . وإال اعتبر غائباً بدون عذر . مدة التجن

 الما ة الثامنة 

ال تحتسب حاالت إ قاع القيد مفما تعد ت ف مال حاالت الرسوب وال تابق عليفا  

أحكامل و ى حالة عد  تقد  الاالب أو ولى  أمر  بالب إعا ة قيد  خالي شفر مال  

 ت بعد إنتفاء  إنتفاء مدة اإل قاع  عتبر غائباً بدون عذر عال اإلمتحانات التي أمر

 مدة اإل قاع م  ما  ترتب على ذلب مال آفار . 

 الما ة التاسعة 

 (  2021-2-25) تعد ل مجلس الجامعة  ي ملستل 

 جوز األعتذار عال  خوي االمتحان  ي مقرر أو أكثر لسبب  قبلل مجلس الكلية أو  

و ى    -مجلس الجامعة على أن  قد  طلب عذر خالي شفر مال إنتفاء االمتحانات  

اللترة  قو   ح للعذر خالي هذ   الاالب  الة ومو   روع قفر ة تحوي  ون تقد م 

الاالب بالتقد  بالعذر حاي إنتفاء هذ  الظروع و ى مدة ال تتجاوز عاميال مامعييال  

 بحد أقصى على أن  قد  المستندات الدالة على ذلب . 

 الما ة العاشرة 

يباً عال أ اء االمتحان بعذر ف   ترتب على قبوي العذر االمتحانى إعتبار الاالب متغ 

وال  حسب غيابل رسوباً مفما تكررت مرات األعتذار طالما كان العذر مقبوالً و قاً  

 ألحكا  الما تيال التاسعة والثالثة عارة مال هذا القرار . 
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 الما ة الحا  ة عارة 

مقبوي ف   كون للاالب تأ  ة امتحان المقررات التي اعتذر عال  خوي إمتحانفا بعذر  

. وال   الكلية  التي تجر فا  للمقررات  األساسية  المقررة لإلمتحانات  المواعيد  و ق 

تجوز أن تعقد لفذا الاأن إمتحانات خاصة . ما لم  ر مجلس الجامعة غير ذلب  ي  

  وء القواعد والقرارات المنظمة  ي هذا الاأن . 

 الما ة الثانية عارة 

المومب لعد   خوي االمتحان قفر اً مما ال  مكال توقعل أو  مكال   لز  أن  كون العذر  

توقعل وال  مكال   عل . كاألعذار المر ية أو الظر ية كالحوا ث ف و اة أحد الوالد ال  

أو ولى األمر ف أو سوء األحواي الجو ة أو الكوارث الابيعية . و أخذ حكم العذر  

لة أو الجامعة  ي إحدى المسابقات  المبرر للتتل  عال اإلمتحان تمثيل الاالب للدو

 الر ا ية أو المدتمرات أو المسابقات الثقا ية الدولة . 

 الما ة الثالثة عارة 

م  مراعاة حكم الما ة التاسعة مال هذا القرار على الاالب  ي حالة توا ر األعذار  

ف    المحد ة  ي الما ة السابقة أن  تقد  بالب اعتذار عال أ اء االمتحان مبيناً سببل

والمقررات التي  تعذر عليل امتحانفا ف مر قاً بل المستندات المد دة لالبل على أن  

تكون موفقة مال القنصلية أو السلارة المصر ة بالتارج .  إذا كان عذراً طبياً  جب  

أن  ر ق بتااب مال المستالى التي  عالج بفا بعد إعتما   مال الوحدة العالمية  

ف وما إذا كانت تستلز  عد   خوي االمتحان مال عدمل    بالجامعة  بيال حالتل الصحية

. 

اإل ارة   الابية على  األعذار  بالداخل  يجب عر   المر   كان  إذا  ما  حالة  و ى 

العامة للوحدات العالمية التي تو ع تقر رها عال الحالة قبل إعالن نتائج االمتحانات  

ء االمتحان أو أفناء بوقت كاع . و ى ممي  األحواي  جب تقد م العذر الابي قبل بد

إنعقا   وبحد أقصى خالي أسبوع مال إنتفاء االمتحانات . و ى حالة حدوث العذر  

إفناء االمتحان  وق  الكا  الابي على الاالب . وتتم كتابة تقر ر عال الحالة مال  

الابيب المعالج بلجنة االمتحان ف على ان  عتمد مال الوحدة العالمية بالجامعة ف  

حالة كانت  عليل    وإذا  العالمية  كون  الوحدة  إلى  الحاور  مال  تمكنل  ال  الاالب 

االلتجاء إلى أقرب مستالى حكومي عا  أو مركز أو مدسسة صحية عامة ف التي  

تا  تقر راً عال حالتل و وق  مال الابيب العالج الذى  حد  الحالة الصحية و عتمد  

ا التقر ر إلى الوحدة  مال الجفة التي تم بفا الكا  الابي وتقو  الكلية بتحو ل هذ

 العالمية بالجامعة للنظر  ي الحالة المر ية واعتما  . 

 

 

 الما ة الرابعة عارة 

تسرى أحكا  هذا القرار  يما ال  تعار  م  نظا  الساعات المعتمدة  ي الكليات  

 التي تابق هذا النظا  . 

 الما ة التامسة عارة 

ل ما  تال  ما ور  بل مال أحكا    عمل بفذا القرار مال اليو  التالى لصدور  و لغى ك

 وعلى الجفات المعنية تنليذ  كل  يما  تصل . 

 

   24/4/2018صدر عال مامعة اإلسكندر ة  ي 
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 التدر ب الميداني
  

التدر ب         بأ اء  الدراسية )الاعب(  البرامج  الثال   ى ممي   المستوى   قو  طالب 

سبوعياً( خالي اللصل الدراسي األوي و قو  طالب إساعات تابيقات    4الميداني العا  )

ساعات تابيقات أسبوعياً( خالي    8المستوى الراب  بأ اء التدر ب الميداني التتصصي )

 ذلب مال خالي برنامج تدر بي. اللصل الدراسي الثاني و

 

 األهداع العامة :
 

لتجارب   .1 الجيدة  الممارسة  العملية وذلب مال خالي  الحياة  بواق   الاالب  إلما   ز ا ة 

الميدان   هذا  طبيعة  علي  التعرع  مال  مما  مكنل  األعماي  ميدان  ميدة  ي  عملية 

 . ومااكلل علي أر  الواق 

المستقبلية المتاحة وذلب عال طر ق تقد م كا ة محاولة تعر   الاالب بلر  العمل   .2

المعلومات عال قااع األعماي والقااع التا  واحتياماتل مال الكوا ر البار ة مما  

 .  سفل علي الاالب تتاي  مستقبلفم الو يلي 

المتتللة  الكلية وتقو ة مسورالتعاون بيال   .3 المفنية والمنظمات  الاركات والفيئات 

 . ي سو  العمل

ف وذلب عال    تاجي   كرة .4 الكلية  الصغيرة والتاصة لدي طلبة  الماروعات  تكو ال 

طر ق تو ير برامج تدر بية  ي هذ  المجاالت  اخل الكلية ف عالوة علي التعاون م  

 . بعض المدسسات الحكومية ذات الاأن  ي هذا المجاي 

هذ    .5 تتب   مال  لتمكينفم  األعماي  مجاالت  التاورات  ي  أحدث  علي  الاالب  اطالع 

 . اورات والتعرع علي أ ال الار  لتابيقفاالت

 

 

 

 وحدة  مان الجو ة بالكلية 

 Quality Assurance Unit 
  

 2008  -2007تم إنااااء وحدة  اامان الجو ة بالكلية خالي العا  الجامعي 

التاصااة  ماااار   الد  أحوهو  2QAAP  اامال ماااروع إنااااء نظا   اخلي للجو ة

مو ة التعليم والتاأهيال  القومياة لاااااماان  والاذى تقادماة الفيئاة  تاو ر التعليم العاالي  ل

مما  نعكس ذلب  عتما  اإللى  للحصاوي عالمدساساات التعليمية لإلعتما  بفدع تأهيل  

مال أمل إنتاج خر ج متميز بصاورة مساتمرة  وتحسايال األ اء االكا  مى إ جابياً على  

 ومالئم لسو  العمل.
 

 S-109رقم   غر ة -األر ىالدور  –مبنى القلب المقدس    :مقر الوحدة 
 

 Unit Visionرؤ ة الوحدة   

الجو ة  اخل        فقا ة  نار  على  بجد ة  و     الكلية  العمل  خالي  مال  ليات  األوهذا 

الدراسية الكلية  والسياسات اللعالة لامان تحقيق هذا الفدع وو   آليات تاو ر برامج  

مال الفيئة    حصوي الكلية على اإلعتما   مل  أ  ماللمرحلتى البكالور وس والدراسات العليا  

 .القومية لامان مو ة التعليم واالعتما  
 

    Unit Missionرسالة الوحدة  

العامة     المبا ئ  والاالب  ترسي   واإل ار يال  التدر س  هيئة  أعااء  لدى  للجو ة 

المجتم    وخدمة  والبحثى  التعليمى  لأل اء  المستمر  والتحسيال  اإلرتقاء  والمساهمة  ى 

ليامال الوصوي بالكلية للحصوي على اإلعتما  مال الفيئة القومية لامان مو ة التعليم  

 واإلعتما  .
 

 :أهداع وحدة  مان الجو ة
  

ومعاونيفمف وأعااااء الجفاز اإل اري   فقا ة الجو ة بيال أعااااء هيئة التدر سنااار  -1

  .والعامليال وطالب الكلية
قواعاد البيااناات لجمي  األناااااااة التى تقو  بفاا الكلياة على مسااااتوى البرامج عمال   -2

   .وطالب الكلية الجفاز اإل ارىأعااء هيئة التدر س والمعاونيال والدراسية و

التى ليس لفا معا ير وإعتما ها مال األكا  مية التاصاة ببرامج الكلية  المعا يرو ا   -3

 الفيئة القومية لامان مو ة التعليم والتأهيل لإلعتما .

  .سو  العملحتيامات  برامج مد دة و قا إل اقترا  إنااء -4

 تنمية قدرات أعااء هيئة التدر س ومعاونيفم ومو لي الكلية. -5

المستليد ال مال خر جي الكلية ومتالباتفم مال التر جيال وسد حامة المجتم   تحد د -6

  .المدني مال الكوا ر الزراعية  المدربة
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 برامج الدراسية لمرحلتي البكالور وس والدراسات العليا. التوصي  المقررات بكل  -7
  .والقدرة المدسسية التعليمية اللاعليةبما  تد  التاصة المعا ير  متابعة تنليذ -8

ً ر   مستوى المااركة المجتمعية للكلية بما  امال تقد م خدمات متميزة  -9  وكيلاً.  كما

 تابيق اآلليات الالزمة لتحقيق  اعلية نظم المرامعة الداخلية وإستمرار تفا.  -10

 و   سياسة وخاة لتنليذ تحسيال الجو ة بالمدسسة ومتابعة تابيقفا.  -11

عتما  مال الفيئة القومية لامان مو ة  للحصوي على اإلالوصوي بالمدسسة التعليمية   -12

  .عتما التعليم واإل

  مان الجو ة  بجامعة األسكندر ة.التواصل م  مركز  -13
 

 وتام وحدة  مان الجو ة اللجان اللرعية اآلتية:       
 

 

 .       الدراسية لجنة المعامل والقاعات -8 لجنة التخطيط اإلستراتيجى  -1

 . لجنة االستبيانات -9 اإلعالم والتدريب لجنة  -2

 لجنة السالمة والصحة المفنية  -10    والكوارث  لجنة إدارة األزمات -3

المعايير األكاديمة والبرامج لجنة  -4
  لدراسيةا

والتقويم -11 المتابعة  لنظم   لجنة 
 اإلمتحانات                   

   لجنة الوحدة الطالبية  -5
 

عال طالب مرحلتى البكاالور وس والادراسااااات العلياا.   وحادة ممثالالإ ارة   وماد بمجلس    -

   يما  تص و تم أخذ رأى الاالب مال خالي إسااتمارات إسااتاالع رأى الاالب )إسااتبيان(  

 .التاو ر والتحسيال المستمر    ىالعملية التعليمية وبذلب  ساعد الاالب 
 

 تهم الطالب:  واإلعتماد التعليم جودة فى  مصطلحات
 

 الالزمة واألنااة المقررات مجموعة  Educational Programالتعليمي البرنامج

 مامستير//بكالور وس (علمية   رمة علي للحصوي محد ة  تعليمية أهداع لتحقيق

 .  ) كتورا 
 

 االساليب  Evaluation Program  Educational الدراسي البرنامج تقو م

 وأعااء الاالب مال ممثلة عينة آراء علي للحصوي  )لقاءات -إستبيانات( المستتدمة

 .التعليمى البرنامج وتاو ر تحسيال بفدع التو ي  ومفات والتر جيال التدر س هيئة

 

  جب التي الصلات مال مجموعة هي      Graduate Attributes:  التر ج مواصلات 

 أفناء المكتسبة والمفارات والملاهيم  المعلومات علي تاتمل والتي التر ج  ي تتوا ر ان

  .االكا  مي والبح  للعمل لتدهلل الدراسة
 

     Intended Learning Outcomes (ILOs)  :المستفد ة التعلم مترمات

 تسعي التي  Attitude واالتجاهات  Skillsوالمفارات   Knowledge المعارع   

 :وتكون المتتللة برامجفا خالي مال تحقيقفا إلي الكلية

 الكلية برسالة مرتباة      مرمعية معا ير إستتدا  تعكس  

 للقياس قابلة                  الاالب لتقو م المتتللة بالار  ترتب 
 

Academic Reference National    المرمعية األكا  مية القومية المعا ير

Standards (NARS)    والمفارات المعارع مال المالوب للمستوى األ نى الحد هى 

 االعتراع  تم حتى برنامج او  معيال لمقرر خالي  راستل الاالب سبفات ك أن  جب التى

 التعليم مو ة لامان القومية الفيئة و عتفا  معا ير وهى  للبرنامج كتر ج بالاالب

 .واالعتما 
 

 هيئة أعااء  ستتدمفا التي الار    Teaching Learningوالتعلم التعليم أساليب

مثل تحقيق  يالاالب   لمساعدة المعاونة والفيئة    Methods التدر س  النتائج 

 . حلقات نقاش  -العملى الدرس– المحا رات
 

 ومفاراتل قدراتل تنمية  ي االستمرار علي الاالب قدرة  Self Learningالذاتي التعلم

ً  والمفنية والذهنية المعر ية  التدر ب   –  الاالبية األبحاث - الماار   طر ق  عال ذاتيا

 .المفارات معمل  ي
 

 وهيكل إ ار ة بنية لد فا الكلية بأن االعتراع بل  قصد    Accreditationعتما اإل

 مستوى  امال  واإلعتما  المستمر للتاو ر والتحسيال وخاة  عاي تعليم ونظا  تنظيمى

العمل  ى لينا س والتر ج التعليم مو ة مال معيال  الما  ة النواحى  وتحسيال سو  

   .للكلية التمو ل و ر  للعامليال
 

 الاروط أو القواعد مجموعة هى    Accreditation Standards  االعتما  يرمعا

 واللاعلية المدسسية  القدرة  :محور ال الى وتنقسم االعتما  اساسفا على  تم التى

  .التعليمية
 

 : المدسسية القدرة

  و ور  بالمدسسة والتاو رالجو ة   وأنظمة اإل ار ة واألنظمة للمدسسة التحتية البنية 

 . المجتم  خدمة  ى المدسسة
 

 :  التعليمية اللاعلية

 .والبحثية التعليمية العملية تحسيال أمل مال الموار  إستغالي على المدسسة قدرة  
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 اإلرشا  األكا  مي
 

لتحسين وتطوير جودة الخبرة الجامعية لدى الطالب    منظمة عملية  األكا  مىا اإلرشا      

)التعليمية(   األكاديمية  أهدافه   جميع في الطالب وتوجيه ساعدةم  هدفبالحياتية  ولتحقيق 

والتربوية واالجتماعية النفسية الدراسية النواحي  شخصيته يفهمل والمهنية واألخالقية 

 يصبحلأهدافه   إلى ليصل الجامعية جراءاتاإل من إطار في مشاكله ويحل قدراته ويعرف

 محوري على :اإلرشادية العملية رتكزتو  .والمدنى الجامعي المجتمع في فاعال عضوا

المختص الدور هذا ويعزز .والطالب التعليمية المؤسسة  خالل من يعمل الذي المرشد 

 جميع وتفهم بوعي اإلرشاد عملية وتتكامل .األكاديمية السنة طيلة الطالبي اإلرشاد

العملية   .النجاح  تحقيقل السبل أفضل الختيار الطالب توجيه بهدف اإلرشادية أطراف 

 تحصيلهم من ترفع التي المتنوعة األكاديمية بالمهارات الطلبة زويدبت  الهدف هذا ويتحقق 

  .والكلية الجامعة وقوانين بلوائح وعیالو العلمية، طموحاتهم الدراسي ومناقشة
 

 :األكا  مي االرشا  رؤ ة

 .العمل سوق لمتطلبات وتفهمه الميدانية والخبرات مسلح بالعلم مميز طالب إعداد
 

 :األكا  مي اإلرشا  رسالة

 الكلية طالب لجميع والسوولوكي االجتماعي والتوجيه العلمية والمسوواعدة المشووورة تقديم

والتفوق   التميز على ويشوجعهم وتطويرها تنميتها على ويعمل قدرات من لديهم فيما ويبحث

 إمكاناتهم رفع على والعمل المختلفة الصوووعوبات مع التعامل على ويسووواعدهم واإلبداع

 .واالجتماعي األكاديمي لهم النجاح تحقق التي والفكرية العلمية
 

 األكا  مي: المرشد

معاونة هيئة عضو       هيئة  أو  يقدم من مجموعة عن لئومس   التدريس   لهم الطالب 

 والقوانين القواعد يعلم الدراسة. عملية بتسهيل يتعلق فيما األكاديمي واإلرشاد النصح

تقديم يستخدمها التى الجامعية واألجراءات  لتحقيق للطالب األرشاد أوجه مختلف فى 

 إمكاناتهم رفع  على  والعمل المناسب الوقت فى التعليمية بالمؤسسة إلتحاقه  من الهدف

التي والفكرية العلمية النجاح تحقق والمهنية   على والعمل  .واالجتماعي األكاديمي لهم 

 .األمكان قدر بزمالئهم للحاق المهمة نفس نجازإ على علميا المتعثرين الطالب مساعدة
 

 األكا  مى: المرشد  ور

 العملية نظام لهم ويشورح الدراسوة من يوم أول فى بهم والترحيب الجدد الطالب أسوتقبال -

 .الجامعية  والبيئة والكلية بالجامعة التعليمية

 الحالية الدراسوية خطته ووضوع درسوها التى المقررات األكاديمى الطالب سوجل مراجعة -

   .وبكفاءة وقت أقرب فى دراسته من الطالب ينتهى كى وحدات من تبقى بما

 للقواعد وفقا التعليمى برنامجه نطاق فى تقع التى المقررات ختيارإ فى الطالب مسواعدة -

  .لها المنظمة

  .دراسته أثناء تظهر التى للمشكالت الحلول إيجادو  مستمرة بصفة الطالب متابعة -

 . القسم لرئيس المتدنية التراكمية المعدالت أصحاب الطالب عن وتوصيات تقارير رفع -

  .التقديرات تدنى نتيجة الرسوب أو بالفصل المنذرين الطالب ومعاونة متابعة -

 .بياناته  جميع يشمل األكاديمى إشرافه تحت طالب لكل كامل ملف اعداد -
 

 مسئوليات الاالب

متطلبات   -1 المسجل  الاستيفاء  ضرورية    لهبرنامج  مبدئية  تدريسية  احتياجات   ( 

prerequisitesبالت المقررات  وتسجيل  المعروف  (  وسلسل  الوقت  بالالئحة  في 

 المناسب.  

المحددة -2 المواعيد  الم  معرفة  بدايات   رشدلمقابلة  خالل  خاصة  وبصفة  األكاديمي 

 علي األقل من خالل الفصل الدراسي. الفصول الدراسية  

 . بالشعبة )البرنامج( عن متطلبات التسجيلاديمي  األك رشداألخذ بنصيحة الم -3

األكاديمي بمجرد حدوث أي مشكلة أكاديمية يصعب    رشدطلب مقابلة عاجلة من الم -4

 مفرده.التعامل معها ب

 . مراجعة الجدول الدراسي تحسبا ألي تغيير طارئ أو سبب -5

 ماكنها وأماكن المعامل والمكتبة. التأكد من مواعيد المحاضرات وأ  -6

لدي مكتب المسجل رقمه القومي ومحل أقامته المؤقت والدائم أو أحد أقاربه     أن يسجل -7

 األخرى التي يعتمد عليها. وأرقام التليفونات 

 جدول دراسي.  أن يكون لديه -8

 األكاديمي.  رشدل علي موعد مع المآخر دقيقة للحصو  حتىعدم االنتظار  -10

 إلي مشرفه األكاديمي قبل مقابلته.أن يحدد الطالب األسئلة التي سيوجهها -11

الوصول إلي مكتب المشرف األكاديمي في الموعد المحدد وأن يعرف مكان مكتبه  -12

 أي تأخير عن الموعد. ورقم تليفونه المكتبي لتالفي 

الحساسة  -13 القضايا  في  األكاديمي  المشرف  سؤال  من  الخجل  في  عدم  الغش  )مثل 

 والمشاكل المالية أو الشخصية(. الدراسة

 إليها المرشد األكاديمي )اكتبها(.  هعدم نسيان التوجيهات واألفكار التي قد يرشد-14

من    هشكر وتقدير المرشد األكاديمي عن الوقت الذي أمضاه مع الطالب وما يقدم-15

 خدمات.
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 آليات  عم وتحليز المتلوقيال و عم ورعا ة المتعثر ال

أنفم  حي   بالمتلوقيال    الزراعة سابا باشا مامعة اإلسكندر ةكلية    اهتما إطار     ي   

 . بالمتلوقيال ورعا تفم االهتما تعمل على  الكلية  مثلون وامفة مار ة للكلية  إن

 وتامل آلية  عم وتحليز المتلوقيال ما  لي: 
 

ب  -1 الاالب  شئون  قسم  قائمة قيا   وكتابة  لكل   عة  األوائل  الاالب  أعدا   حصر 

 نفا ة كل عا   ور إعالن النتيجة.   يوترتيبفم  بأسمائفم 

على تاجيعفم وحثفم على مواصلة التلو  عال طر ق تقد م  إ ارة الكلية  حر     -2

 المعنو ة المتتللة مثل:والحوا ز الما  ة 

 ات ممتاز وميد مداً.المالية للاالب الحاصليال على تقد ر المكا آت  -

 . ومنحفم شفا ات التقد ر والجوائز العينية المتتللة المتلوقيال تكر م  -

 مكان مميز بالكلية.   ي مستوىكل   ينار أسماء األوائل   -

 إعالن أسماء األوائل وصورهم على الموق  اإللكتروني للكلية.  -

م   -3 لقاءات  أرائفم    واستبيانات   المتلوقيال   عمل  لمواصلة   مقترحاتفمولمعر ة 

 تاو ر العملية التعليمية.  يمنفم  واالستلا ة التلو 

 المدتمرات العلمية.   يالمتلوقيال  مااركة الاالب  -4
 

 :  عم ورعا ة المتعثر ال آلية 
 

وعد    المدسسة التعليمية مثل التعثر الدراسي للاالب أحد أهم العوامل المدفرة  ي  

 .االستتدا  األمثل للموار 

معر ة أسباب التعثر الدراسي للاالب إلى تاو ر السياسات واإلستراتجيات   وتد ي 

 . وو   التا  الالزمة لتلض عد  المتعثر ال وعالج أسباب التعثر لد فمالتعليمية 
  

 - قتر  أنل لعالج التعثر الدراسي للاالب  جب :  ومال فم 

بالتنسيق م  صندو  تقد م   -1 الذ ال  حتامونف وذلب  الما  ة للاالب  المساعدات 

 التكا ل االمتماعي بالكلية.

 إعدا  برنامج تدر بي لتنمية القدرات اللغو ة للاالب المتعثر ال.  -2

 إعدا  برنامج تدر بي لتنمية القدرات الر ا ية واإلحصائية للاالب المتعثر ال. -3

لتنمية قدرات الوعي بالذاتف وتحليز الذاتف    الومدانيالذكاء     يإعدا  برنامج   -4

 وإ ارة الذات للاالب المتعثر ال. 

نلسي لمساعدتفم على التكي  م  الظروع النلسية السيئة  إعدا  برنامج إرشا  -5

 . التي  عانون منفا

بالاالب المتعثر ال والتواصل معفم وم  األساتذة الذ ال   األكا  ميالمرشد    اهتما  -6

   قومون بالتدر س لفم.

 التر جيال  مكتب

 

التدمات للتر جيال وإستتراج الافا ات والوفائق  بتقد م  مكتب التر جيال   قو           

بفم   بيانات والتاصة  قاعدة  وتكو ال  وتقد راتفم  االقسا   خر جى  أعدا     احصائيات 

 .  بالكلية والمكتب تاب  لقسم شئون الاالبوالتواصل الدائم م  التر جيال   التر جيال

الزراعة  تم        كلية  خريجي  جمعية  باشا  -إشهار  رقم    سابا  بتاريخ   3628تحت 

 .  وتشكيل مجلس إدارة للجمعية 2015/ 9/4

لتواصل م   ل  سابا باشا  -  جمعية خريجي كلية الزراعةمكتب الخريجين و   سعى و      

 .م الدعم التدمى والتعليمى واللنى لتحد   معلوماتفم  التر جيال ومتابعتفم وتقد

التدمات  ال قو  بو      الكلية وخر جيفا والتواصل معفم وتقد م  توفيق  لفم ورب  بيال 

الرب  بيال و  المشاركة في تنظيم الملتقى التوظيفى بالكلية والعالقة بيال التر جيال والكلية .

لمساعدة على تو ير  ر   لالمتاحة  ى قااعات العمل الزراعى  التر جيال والو ائ   

التترج عال طر ق   بعد  .  عمل  المدنى  المجتم   م  مدسسات  م  والتواصل  التواصل 

 التر جيال بمواق  التواصل اإلمتماعى التاصة بتر جيال الكلية وموق  الكلية اإللكترونى

التر ج واالرتقاء بل ول دور رئيسى و عاي  ى تو ير  ر  عمل  القيا  ب امان مو ة 

وأ اا  مناسبة للتر ج رغبة مال الكلية  ى تحقيق مستوى أ ال البنائفا التر جيال .  

 . مساهمة التر ج  ى  عم وتاو ر الكليةالعمل على  

واإلستمرار    التر جيال  بجمعية  لإلشترات  تترمفم  بعد  الرابعة  اللرقة  وندعوا طالب 

 . والتواصل م  مكتب التر جيال

 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

  )مرحلة البكالور وس(  للكلية  الداخليةلالئحة با  ومد كتيب خا  -

نظا  الدراسة وتقييم  وتو يح  أقسا  الكلية والدرمات العلمية 

  ومحتوى كل مقرر الاالب
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