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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

َْتِلف اََْثََراتْ ِْبوَِْْفَأْخَرْجَناَْماءْ ْالس َماءِِْْمنََْْأنَزلَْْاّلل ََْْأنْ ْتَ رََْْألَْْ﴿  ُّْمخ

ْ(27)  ُْسودْ َْوَغَرابِيبَُْْأْلَوانُ َهاَْتِلفْ ُّمخَْْْوُُحْرْ ْبِيضْ ُْجَددْ ْاْْلَِبالَِْْوِمنََْْأْلَوانُ َهاْ

َا ِلَكِْإَّن  َْكذََٰ َْأْلَوانُُو َْواْْلَنْ َعاِمُُّْمَْتِلف  َْوِمَنْالن اِسَْوالد َوابِّ

َْغُفورْ ْ  ﴾ (28)فاطرْ - {ََيَْشىْاّلل َِْمْنِْعَباِدِهْاْلُعَلَماُءِْإن ْاّلل ََْعزِيز 

 

 صدق هللا العظٌم
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 كلمة األستاذ الدكتور رئٌس الجامعة

 الطلبة والطالبات ئًأبنا

ترحٌب بمثابة لببنً سوٌؾ وأتمنى أن ٌكون هذا ا ٌسعدنً أن أرحب بكم فً جامعتكم

ركة الجادة والعملٌة فً األنشطة الطالبٌة والثمافٌة والرٌاضٌة دعوة لكل منكم للمشا

والتمدم المستمر نحو مزٌد من المعرفة من خالل اإللتزام بحضور اللماءات المحددة 

األساتذة والهٌئة المعاونة فً كافة جوانب  فً الجداول الدراسٌة ومنالشة السادة

 المعرفة المرتبطة بالتخصص والذي ننتمً إلٌه.

الطالبات النجاح الحمٌمً ال ٌتؤتى إال من خالل العمل داخل الحرم و  البنائً الطأب

الجامعً كفرٌك عمل واحد ألن اآلداء المإسسً للجامعة ال ٌتحمك إال من خالل تمٌز 

مع آداء الطالب والجهات اإلدارٌة واإلشرافٌة داخل  التدرٌس آداء أعضاء هٌئة

 الجامعة.

لكل منكم فً المشاركة اإلٌجابٌة والتعاون الفعال مع إدارة ولذلن فإن الدعوة موجهة 

الكلٌة والجامعة بما ٌعود بالمنفعة على مصرنا الحبٌبة أمالَ من هللا عز وجل أن 

بالنفع وٌحمك لٌمة مضافة ٌشملكم برعاٌته وٌوفمكم فً دراستكم ونشاطكم بما ٌعود 

 ة بنى سوٌؾ ولمصرنا الحبٌبة.لجامع

                        

 رئٌس الجامعة

 عالء عبدالحلٌمأ.د/ 
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 كلمة األستاذ الدكتور                                 

 عمٌد الكلٌة                          
 

 ..........االرضأبنائً .............بناتً طالب كلٌة علوم 

ئة الحارة على إلتحالكم بهذه ـنـهـتـبال مًـــــرة الكلٌة وبؤســـــم أســدنً أن أتمدم إلٌكم باسـٌسع 

 م. 2018-2017العام الدراسً الجدٌد وبمناسبة بدء الجدٌدة والفرٌدة فى برامجها الدراسٌة الكلٌة 

ونمدم لكم هذا الدلٌل لٌوضح لكم نظام الدراسة بالكلٌة وتخصصاتها المختلفة وجمٌع نواحً األنشطة ) 

 ........... (رٌاضٌة  وؼٌرها.. –ثمافٌة  –علمٌة 

أن المعلومات الواردة فً هذا الدلٌل لد تنمصها بعض المعلومات التً تخطر على بالكم ولذلن وال شن 

إدارة رعاٌة الشباب ( بصفة ) و ( إدارة شئون الطالب) بصفة عامة و ( إدارة الكلٌة) ستجدون فً 

 العون فى توضٌح ماتطلبونة.خاصة 

 ............أبنائً ............. و بناتً .

 الجامعً السلٌم واإلمكانٌات المعملٌة والتدرٌسٌة بجانبسنوفر لكم بإذن هللا تعالى المناخ الطبٌعً 

كم خٌر عون لكم فً تفً أساتذ ونمجاالت النشاط المختلفة ، وسوؾ تجد الخدمات الطالبٌة فً

ى حضور المحاضرات و علالمواظبة و المشاركة فى االنشطة الطالبٌة وعلٌكم مسٌرتكم الجامعٌة.

حتى ٌتحمك ما ترجوه  وبذل الجهد فً تحصٌل العلم وفك مٌولكم ورؼباتكمالمعامل والتدرٌبات 

 من هذه الكلٌة بإذن هللا على أعلى مستوى من الثمافة والعلم وتتمنونه وٌحمك لكم هدفكم من التخرج

  لخدمة الوطن والمشاركة فى نهضتة.

 موفك ان شاء هللا.لكم عام سعٌد وتمنا وأخٌراً أ

 وهللا ولً التوفٌك ،،،،،، والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،،،،،

 عمٌد الكلٌة                                                                                     

 جودة إسماعٌل عبدالجوادد/ .أ                                                                         
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 ممدمــة

 ، وهو التمرٌر الذي أعد باالشتران مع منظمة الصحة العالمٌة2000تمٌٌم إمدادات المٌاه العالمٌة والصرؾ الصحً للعام 

(WHO )الوصول  بلٌون نسمة لٌس لدٌهم إمكانٌة 1.1 ، أشار إلى أن ماٌمرب من(الٌونٌسٌؾ) ومنظمة األمم المتحدة للطفولة

و طبماً للزٌادة المتولعة فى عدد  .والؽالبٌة العظمى من هإالء الناس ٌعٌشون فً البلدان النامٌة ،مصادر المٌاه النمٌةإلى 

ملٌار شخص ٌتطلب الحصول على إمدادات المٌاه مهمة ضخمة،  1.6، سوؾ ٌتم اضافة حوالى 2015 السكان فانه بحلول عام

ومصدر االهتمام الرئٌسً لتوسٌع إمدادات المٌاه . تثمارات التً  تحممت حتى اآلنتمثلت  فى الزٌادة الكبٌرة فً مستوى االس

النمٌة هو اختٌار التمنٌات الحدٌثة  والخٌارات المإسسٌة التى تحافظ على الصحة العامة و تحمى البٌئة و بالتالى ستشجع 

 (.WHO, 2003المستخدمٌن لتطبٌمها و دفع ثمنها، )

 من اصبح والعالمى المحلى المستوى على وتنمٌتها و التعدٌنٌة البترولٌة الموارد وادارة استكشاؾ لمجا فى الهائل التطور إن

 للة مع ألٌها األحتٌاج وشدة علٌها من الطلب ٌزٌد الذى السكان عدد فى المطردة للزٌادة نظراً  الهامة االستراتٌجٌة المجاالت

 الموارد. تلن وفرة من بدوره ٌحد الدائم للتلوث البٌئى تعرضها و المصادر لهذه والمطرد الجائر األستؽالل أن كما ،ا هرمصاد

 لادرٌن متخصصٌن لتخرٌج الجامعات خاصة تعلٌمها دور فى متخصصة علمٌة استحدثت برامج العالم دول من العدٌد فؤن لذلن

 .وترشٌد األستهالن بالتنمٌة األهتمام مع ، االنتاج و التمٌٌم ثم االستكشاؾ مرحلة من بدءا الموارد الشاملة لهذه االدارة على

 و العلمٌةرات التطو  مع تتوافك متمٌزة وبحثٌة أكادٌمٌة تعلٌمٌة بٌئة خلك فًبنى سوٌؾ  جامعة تطمح المنطلك هذا ومن

 و البترول وانتاج استكشاؾ بمجاالت المتعلمة راتالمها بكلٌن و ملمٌن متخصص أعداد على والعمل الحدٌثة التكنولوجٌة

فى تخصصات  لطالب اآلن المعطاة التدرٌسٌة البرامج أن حٌث ، الحالٌة المجتمع احتٌاجات لسدالمعادن و الخامات الصناعٌة 

 أن كما .الموارد لهذه المتكاملة االستكشاؾ واإلدارة مجال فً لإلبداع كافٌة مالئمة بدرجة بتؤهٌلهم التفًو الكٌمٌاء  الجٌولوجٌا

 تإهل التً المٌكانٌكٌة و الهندسٌة النواحً على األساس فً تهتم هندسٌة أسس على تدرس التً و شابهةالم التعلٌمٌةالبرامج 

 و تنمٌتها وسبل الموارد هذه وادارة وتمنٌاته االستكشاؾ فنٌات النظر عن بؽض والتصنٌع الستؽاللراج  و ااالستخ لعملٌة

التدرٌسٌة على مستوى مرحلتى  البرنامج إللامة مةالالز األساسٌة ةالبنٌبنى سوٌؾ  جامعةب وتوفر كلٌة علوم األرض .حماٌتها

 متصلة جمٌعها مستملة ومكتبة مجهزة تدرٌس ولاعات البحثٌة المعامل من العدٌد لتواجدالبكالورٌوس و الدراسات العلٌا نظراً 

 مختلؾ فى المتمٌزٌن التدرٌس ئةهٌ أعضاء من وافى عدد توافر الى باإلضافة ) االنترنت(  للمعلومات العالمٌة بالشبكة

 .أمرٌكا و أوربا جامعات فى مستوى أعلى على تؤهٌلهم تم والذٌن للبرنامج المطلوبة التخصصات

و من ناحٌة اخرى تعتبر محافظة بنى سوٌؾ من المحافظات الواعدة فى مجال استكشاؾ البترول حٌث تتعدد االنشطة الخاصة 

و ٌوجد االن خمسة حمول  1997بالمحافظة حٌث تم اكتشاؾ البترول بالمحافظة عام باالستكشاؾ فى العدٌد من المناطك 

منتجة من حوض بنى سوٌؾ الرسوبى باالضافة الى توسط المحافظة بٌن منطمتى حمول بترول لارون بالفٌوم و اٌضاً حمول 

 خلٌج السوٌس فى رأس ؼارب و شمٌر و جبل الزٌت. 

ت الخاصة بصناعة االسمنت من الحجر الجٌرى و الطفلة فى جبال شرق بنى سوٌؾ و اٌضاً هذا باالضافة الى توافر كل الخاما

الرلبة و ما تتطلبة من تنمٌة و استكشاؾ موالع اخرى لزٌادة االحتٌاطٌات و  شمخخام االلبستر و رخام الجاللة فى منطمة 

 الخامات.اعتماد تكنولوجٌات حدٌثة فى عملٌة االستكشاؾ و االستؽالل االمثل لهذه 

 

 سوٌؾ:ً مولع محافظة بن

. محافظة الجٌزة  كلم من الماهرة .فً إللٌم شمال الصعٌد. وتحدها من جهة الشمال 118على بعد سوٌؾ نً تمع محافظة ب

 .ومن جهة الؽرب محافظة الفٌوم ن جهة الشرق محافظة البحر األحمرومن جهة الجنوب محافظة المنٌا. وم
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  :سوٌؾً مولع جامعة بن

بؽرب  وتضم داخل الحرم الجامعً .بؽرب و شرق النٌل فى ثالث تجمعات للكلٌات بنً سوٌؾسوٌؾ فً مدٌنة ً ع جامعة بنتم

ومركز التعلٌم المفتوح ومركز الجامعة و كلٌة علوم االرض و كلٌة االعالم كلٌات العلوم والتجارة والحموق واآلداب  النٌل

باالضافة الى كلٌات الطب والطب البٌطرى والصٌدلة و  سوٌؾ. العامة لجامعة بنىللطباعة والنشر باإلضافة لمبنى اإلدارة 

خارج الحرم الجامعى بمدٌنة بنى سوٌؾ. ٌوجد بشرق النٌل مجمع لكلٌات التعلٌم الصناعى و  والسٌاحه و الفنادق التربٌة

 التطبٌمٌة و العلوم الطبٌة و رٌاض االطفال.  و طب االسنان و الفنون دو االلتصاة الدراسات العلٌا العلوم المتمدمة و السٌاس

جدٌد بشرق النٌل فتوجد كلٌات الهندسة و التمرٌض و العالج الطبٌعى و الزراعة و التربٌة الرٌاضٌة و معى الفى الحرم الجا اام

معهد التمرٌض ومعهد و و الخدمة االجتماعٌة توسعات كلٌة العلوم والطب والطب البٌطرى و التربٌة و االلسن و علوم االعالة 

 المدن الجامعٌة.معهد المسنٌن وو  ومعهد بحوث النباتات الطبٌة والعطرٌةاللٌزر

 

 : مولع الكلٌة 

 بشارع صالح سالم . بجوار كلٌة العلوم  سوٌؾ من جهة الشمال فً مدخل مدٌنة بنىداخل الحرم الجامعً للجامعة تمع الكلٌة  

 

 الهدؾ من انشاء الكلٌة
 

ن الحفاظ على األمن المومً المصري و المتمثل فً الحفاظ على الموارد المائٌة و تنمٌتها و حسن ادارتها و كذلن إنطاللاً م

مصادر الطالة المتمثلة فى البترول و الؽاز الطبٌعى باالضافة الى تنمٌة و استؽالل المواد الخام بمختلؾ انواعها لتلبٌة 

 العمرانى.االحتٌاجات المستمبلٌة للصناعة و التوسع 

و علٌة فان الهدؾ الرئٌسى للكلٌة هو تخرٌج اجٌال من االخصائٌٌن لسد احتٌاجات سوق العمل للمإسسات الصناعٌة و الهٌئات 

و استكشاؾ البترول و الثروات المعدنٌة و التمٌٌم البٌئى و التنمٌة  والبٌئةبمختلؾ انواعها فى مجاالت ادارة الموارد المائٌة 

 الصناعٌة.

بما  تدرٌبالبحث و المن خالل للباحثٌن  للخرٌجٌن و تطوٌر المهارات األساسٌةبتزام لتكمن فً اال كلٌةلوة التالى فان و بال

وتلبٌة االحتٌاجات من الموارد البشرٌة التً تشتد الحاجة إلٌها ى و التطبٌمى الصناعالمجال فً ٌجعلهم مإهلٌن لالنخراط بموة 

 .فى المطاعات الصناعٌة المختلفة

 الرإٌة

البترول والثروة المعدنٌة و والبٌئٌة و و تسعى الكلٌة ان تكون رائدة و متمٌزة  فى مجاالت استكشاؾ وأدارة الموارد المائٌة 

 المتخصصة فى المطاعات المختلفة. تسعى الكلٌة للوصول الى الرٌادة و االبداع عن طرٌك اعتماد برامجهاالدراسٌة و تطبٌماتها

 الرسالة

وادر علمٌة مإهلة فى مجاالت استكشاؾ وأدارة الموارد المائٌة و البترول والثروة المعدنٌة و اآلثار البٌئٌة لتلبٌة اعداد ك

متطلبات سوق العمل و تزوٌدهم بمهارات عملٌة مطابمة لمعاٌٌر الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم و االعتماد  لالرتماء 

 حث العلمى والخدمات المجتمعٌة.ببال
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 عزٌزي الطالب 
الذي تطبمه أؼلب جامعات العالم لمرحلتى البكالورٌوس و الدراسات العلٌا   بنظام الساعات المعتمدة  بالكلٌة تتم الدراسة

   .المتمدم

 ماذا ٌعنً نظام الساعات المعتمدة وما ٌحممه من مزاٌا؟؟!

حة ٌحصل ئالالممررات محددة بساعات معتمدة وفما لٌموم نظام الساعات المعتمدة على أساس أن ٌدرس الطالب مجموعة من 

 -بها على الشهادة الجامعٌة فً تخصصه وٌحمك هذا النظام المزاٌا التالٌة:

 حرٌة الطالب فً اختٌار المواد التً ٌرؼب فً دراستها كل فصل دراسً بمساعدة مرشده األكادٌمً. -1

 ا فً الفصل الدراسً إذا وجدت لدٌه ظروؾ تستدعً ذلن.حرٌة الطالب فً تخفٌض عدد المواد التً ٌتم دراسته -2

مكانٌة أن ٌزٌد الطالب من عدد الساعات المعتمدة التً ٌسجل لدراستها فً فصل دراسً إذا حصل على معدل تراكمً إ  -3

 مرتفع وفما لالئحة.

ق فٌها وفتانً من المواد التً لم ٌٌستطٌع الطالب خالل الفصل الدراسً الصٌفً دراسة بعض المواد من الفصل الدراسً الث -4

 فً فصول دراسٌة سابمة للتخفٌؾ من العبء الدراسً من ناحٌة ولتحسٌن معدله التراكمً من ناحٌة أخرى.

ٌستطٌع الطالب التحوٌل إلى أي جامعة أجنبٌة بسهولة لتطبٌك ذات النظام وتحسب له جمٌع المواد التً درسها بنجاح  -5

محول إلٌها . وكذلن ٌمكن للطالب الذٌن ٌدرسون فً جامعات تطبك نظام الساعات المعتمدة أن ٌحولوا والتً تدرس بالجامعة ال

جامعة بنى سوٌؾ. واحتساب جمٌع الممررات التً سبك لهم دراستها واجتازوها بنجاح ولها ممررات  االرض إلى كلٌة علوم

  .كلٌةالمشابهة فً برنامج الدراسة ب
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 االرض لطالب كلٌة علوم 2018/2017دة الدراسٌة للعام الدراسً جناأل

 مالحظات إلى من البٌان م

  21/9/2017الخمٌس  9/9/2017 السبت االول بدء التسجٌل لطالب المستوى  1

 أسبوع 14مدة الدراسة   16/9/2017السبت  بداٌة الدراسة 2

  28/9/2017الخمٌس  23/9/2017السبت  الحذؾ واالضافة 3
ال ٌتعتد بؤي تسجٌل خارج هذه 
 المواعٌد أو خارج الكلٌة

 لطالب المستوى األول  ص 10الساعة 24/9/2017األحد  لماء أ.د/عمٌد الكلٌة وأ.د/وكٌل الكلٌة 4

 لكل طالب الكلٌة   16/11/2017 الخمٌس 4/11/2017السبت   امتحانات أعمال السنة  5

 لكل طالب الكلٌة 21/12/2017الخمٌس  9/12/2017السبت  امتحانات العملً  6

  28/12/2017الخمٌس  23/12/2017السبت  إعالن نتائج العملً وأعمال السنة 7

 عمب إعالن نتٌجة امتحان الممرر الدراسً مباشرة ولمدة أربعة أٌام فمط تمدٌم التماسات العملً وأعمال السنة 8

 18/1/2018الخمٌس  30/12/2017السبت  امتحانات الفصل الدراسً األول 9
مواعٌد محددة من المجلس 
 األعلى للجامعات

   7/1/2018 األحد أجازة عٌد المٌالد 10

    أجازة نصؾ العام 11

   27/1/2018السبت  بداٌة الدراسة للفصل الثانً 12

  25/1/2018الخمٌس  20/1/2018السبت  اعالن نتائج  13

 إعالن نتٌجة امتحان الممرر الدراسً مباشرة ولمدة أربعة أٌام فمطعمب  تمدٌم التماسات اعادة الرصد 14

  1/2/2018الخمٌس  27/1/2018السبت  بدء التسجٌل للفصل الثانً 15

  8/2/2018الخمٌس   3/2/2018السبت  الحذؾ واإلضافة للفصل الثانً 16

 لٌةلطالب الك 29/3/2018 الخمٌس 17/3/2018السبت  السنةامتحانات أعمال  17

   25/4/2018 األربعاء إجازة تحرٌر سٌناء 18

  4/2018/ 4/2018/ إجازة شم النسٌم  19

  10/5/2018الخمٌس  21/4/2018السبت  امتحانات العملً 20

  17/5/2018الخمٌس  12/5/2018السبت  إعالن نتٌجة العملً 21

 اسً مباشرة ولمدة أربعة أٌام فمطعمب إعالن نتٌجة امتحان الممرر الدر تمدٌم التماسات العملً 22

 7/6/2018الخمٌس  19/5/2018السبت  امتحانات نهاٌة الفصل الثانً 23
مواعٌد محددة من المجلس 
 األعلى للجامعات

  14/6/2018الخمٌس  9/6/2018السبت  إعالن النتٌجة النهائٌة  24

  بوع على األكثرعمب اعالن النتائج ولمدة أس إعادة الرصد  تتمدٌم االلتماسا 25

  28/6/2018الخمٌس  23/6/208السبت  التسجٌل للفصل الصٌفً 26

   31/6/2018السبت بداٌة الفصل الصٌفً 27

 

 نظام اإلرشاد األكادٌمً

 -مفهوم اإلرشاد األكادٌمً:

مواجهوة متؽٌورات اجتماعٌوة والتصوادٌة ٌمثل اإلرشاد األكادٌمً ركنًا أساسًٌا ومحورًٌا فً النظام التعلٌمً، حٌث ٌعد استجابة موضووعٌة ل

 وإنسانٌة فً صلب النظام وفلسفته التربوٌة، عالوة علً كونه ٌستجٌب لحاجات الدارس لٌتواصل مع التعلٌم الجامعً. 

خوتص الوذي وٌتمثل اإلرشاد األكادٌمً فً محوري العملٌة اإلرشادٌة: المإسسة التعلٌمٌة والطالب، وٌعزز هذا الدور المرشد األكادٌمً الم

ٌعمل من خوالل وحودة اإلرشواد األكوادٌمً طٌلوة السونة األكادٌمٌوة. وتتكامول عملٌوة اإلرشواد األكوادٌمً بووعً وتفهوم جمٌوع أطوراؾ العملٌوة 

 اإلرشادٌة؛ بهدؾ توجٌه الطالب إلى انسب الطرق الختٌار أفضل السبل بهدؾ تحمٌك النجاح المنشود والتكٌؾ مع البٌئة الجامعٌة. 
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ومنالشة طموحاتهم العلمٌة،  طرٌك تزوٌد الطلبة بالمهارات األكادٌمٌة المتنوعة التً ترفع من تحصٌلهم الدراسً ذا الهدؾ عنوٌتحمك ه

ذلن من خالل خدمات إرشادٌة متنوعة كاإلرشواد األكوادٌمً الفوردي والبورامج  ح ولوانٌن الجامعة، كلئكما ٌتضمن أٌضاً توعٌة الطلبة بلوا

 .ارات المختلفةواالستش اإلرشادٌة

وباإلضووافة إلووً ذلوون،، ٌسوواعد اإلرشوواد األكووادٌمً الطووالب علووً بلووورة أهوودافهم واتخوواذ الموورارات المناسووبة المتعلمووة بمسووتمبلهم األكووادٌمً  

 والمهنً عن طرٌك االستفادة المصوى من جمٌع اإلمكانٌات المتاحة. 

اءات اإلدارٌة بهدؾ تمدٌم أفضل الخدمات وأجودها للطالوب فوً زمون لٌاسوً وٌعمل اإلرشاد األكادٌمً باستمرار على تبسٌط وتسهٌل اإلجر

 وفك معاٌٌر الجودة الشاملة التً تسعى إلٌها الكلٌة فً ظل ازدٌاد وسائل االستثمار فً المشارٌع التعلٌمٌة والفكرٌة والبحث العلمً.

 -فلسفة اإلرشاد األكادٌمً:

تماعٌة والتصادٌة وثمافٌة وإنسانٌة ومعرفٌة تتطلع إلى تحمٌك بعض الخصوائص المرتبطوة على أسس اج فلسفة اإلرشاد األكادٌمًتنطوي 

تتمحوور فوً ضومان نجواح العملٌوة التعلٌمٌوة وتحمٌوك أفضول كالمرونة، والمدرة على التكٌؾ واالختٌار، ومواجهوة الحاجوات الفردٌوة والتوً 

لبوودائل فووً كوول فصوول دراسووً وفووك الخطووة الدراسووٌة وبحسووب وضووعة المخرجووات العلمٌووة للطالووب موون خووالل مسوواعدته علووً اختٌووار أفضوول ا

 األكادٌمً وتمدمه الدراسً بحٌث ٌوفك الطالب بٌن احتٌاجاته الدراسٌة والبٌئٌة وظروفه الشخصٌة. 

 -محاور اإلرشاد األكادٌمً:

 -تتمثل محاور اإلرشاد األكادٌمً فً: 

  -: ( الطالب1

ٌووة، وفووً ظوول ؼٌوواب اإلرشوواد األكووادٌمً الموونظم والموجووه ٌمووع علووى الطالووب عووبء اإللمووام بووالنظم ٌعتبوور الطالووب محووور العملٌووة األكادٌم  

واللوائح الجامعٌة فور لبوله بالجامعة. ونتٌجة للفروق الفردٌة بوٌن الطوالب فوإن هنوان مون ٌصول إلوى معرفوة الونظم واللووائح وٌعمول علوى 

تلون الونظم واللووائح مموا ٌولعوه فوً العدٌود مون المشوكالت األكادٌمٌوة كتودنً  تكٌٌؾ نفسه معهوا، وفوً الممابول هنوان مون ٌجهول الكثٌور مون

المستوى وتكرار المواد والرسوب والفصول....... الوم مون المشوكالت. التوً ٌتحمول مسوئولٌاتها لجهلوة بوالنظم ولعودم فعالٌوة نظوام اإلرشواد 

 األكادٌمً. 

 -( المإسسة التعلٌمٌة وتتمثل فً :2

 -: أ( المرشد األكادٌمً

ٌؤتً دور المرشد فً مساعدة الطالب علً اتخاذ المرارات السلٌمة التً من شؤنها مساعدته فً مسٌرته الدراسٌة بنجواح وفاعلٌوة و تحودد 

بالنظم واللووائح الجامعٌوة،  وٌمع على المرشد ضرورة االلمامكل كلٌة عدد من الطلبة المستجدٌن لكل مرشد أكادٌمً فً كل لسم أكادٌمً و

 لادر على أداء دورة اإلرشادي بكفاءة وفاعلٌة. المرشد خالل فترة التسجٌل حتى ٌكونوتفرغ 

 -:إدارة شئون الطالب ب( 

مصروفات الطالب وامداد الطالب بدلٌل الكلٌة ورلمه الكودي وكٌفٌة التسوجٌل االلكترونوً ثوم  شئون الطالب فً تسجٌل ٌتلخص دور إدارة 

وكوذلن  تولٌوع المرشود األكوادٌمً علوى اسوتمارات التسوجٌل. ومتابعوة سوجل الطالوب الدراسوً بعدلطالب الممررات الدراسٌة ل ٌلجمتابعة تس

 بتطبٌك النظم واللوائح الجامعٌة الخاصة بالجامعة والكلٌة حسب اختصاص الطالب.تموم 

  -: ج( الكلٌة )المسم العلمى(

رشوودٌن األكووادٌمٌٌن لكوول عوودد موون الطلبووة بحسووب أعووداد الطلبووة هووً الجهووة التووً تصوودر الخطووط الدراسووٌة لكوول تخصووص وتموووم بتعٌووٌن الم 

 الممبولٌن فً كل تخصص ولكل كلٌة نظامها الخاص بها فٌما ٌتعلك ببرامجها األكادٌمٌة والشهادات التً تمنحها ونظام التمٌٌم.

  -:د( مستجدات النظم واللوائح الجامعٌة
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مٌة لتطوٌر وتعدٌل األنظمة األكادٌمٌة وهذه العملٌة تإثر علً الطالب سولبًا وإٌجابًوا ٌعترض الطالب بٌن الحٌن واألخر لرارات جامعٌة تنظٌ

 األمر الذي ٌإثر على الطالب المنتظم فً الدراسة.

 -برامج اإلرشاد األكادٌمً:

 -تتمثل برامج اإلرشاد األكادٌمً فً التالً:

 ة واالختبارات وتحمٌك التؤللم الالزم موع الدراسوة الجامعٌوة، وتعورٌفهمبنظام الدراس برامج توجٌهٌه للطالب المستجدٌن للتعرٌؾ أساًسا- 

 بحمولهم وواجباتهم. 

بوورامج إرشووادٌة لمسوواعدة الطووالب ذوي االحتٌاجووات الخاصووة، خووالل حٌوواتهم الجامعٌووة، علووى تحمٌووك أعلووى درجووات التكٌووؾ النفسووً  -

اسة مشكالتهم والعمل على حلها، وتوفٌر فرص التودرٌب لهوم كول حسوب واالجتماعً والتحصٌل األكادٌمً وفما لما تسمح به لدراتهم، ودر

 مجاله وحاجاته.

عثراتهم وتحمٌك النجاح المنشود، ومساعدتهم فً التؽلب على ما ٌواجهونوه مون  برامج إرشادٌة للطالب المتعثرٌن لمعاونتهم فً تجاوز -

 ومشكالت.  عمبات

 تشجٌعًا لهم وتحفًٌزا لؽٌرهم من الطالب.  على االستمرار فً التفوقبرامج إرشادٌة للطالب المتفولٌن لمساعدتهم  -

ٌصوادفهم مون  الدراسٌة لتووجٌههم إلوى موا ٌحموك مواصولتهم للدراسوة، ومعواونتهم علوى التؽلوب علوى موا لود برامج إرشادٌة لطالب المنح -

  .عمبات أو مشكالت لٌكونوا دعاة جٌدٌن لصالح جامعاتنا فً بالدهم مستمبالً 

 إرشادٌة لعموم الطالب لمساعدتهم فً تحسٌن مستواهم الدراسً والتحصٌلً.  رامجب -

 ٌتم تنفٌذ هذه البرامج من خالل وحدة اإلرشاد األكادٌمً، حٌث ٌتم وضع خطة تنفٌذٌة للخطوة العاموة لإلرشواد األكوادٌمً بالكلٌوة ٌباشوـر و

تمرٌوًرا العلمٌوة و إدارة شوئون الطوالب و التوً تسوتخلص مون تموارٌر األلسوامتنفٌذها، كما ٌجري تمٌٌم تلن الخطه وٌوافً بهوا عمٌود الكلٌوة 

 .تموٌمًٌا للعمل اإلرشادي على مستوى الكلٌة

 -مهارات اإلرشاد األكادٌمً:

ال  اع إلوٌهم ، ٌفهمهوم وٌهوتم بهوم ،موع طالبوه ، ٌسوتطٌع أن ٌحودد حاجواتهم ، ٌجٌود االسوتم المرشد الناجح هو المادر على التواصل الفعوال 

خبوراتهم وٌثوك بمودراتهم. عندئوذو ٌكوون لوادراً علوى  ٌهاجمهم أو ٌسخر منهم ، إنما ٌعمل معهم وٌشركهم فوً التخطوٌط لدراسوتهم ، ٌسوتثمر

تتووفر  طرٌمهم من عمبات خوالل دراسوتهم، ومون هنوا نسوتطٌع أن نحودد بعوض المهوارات التوً ٌنبؽوً أن األخذ بؤٌدٌهم ومعالجة ما ٌعترض

  -مً لكً ٌسهم فً تحمٌك األهداؾ المرسومة له، ومن هذه المهارات:للمرشد األكادٌ

ومسواعدتهم فوً السوٌر نحوو تحمٌوك األهوداؾ  ونمصود بهوذه المهوارة تكووٌن عاللوة إٌجابٌوة موع الطوالب للتوؤثٌر علٌوه :-مهوارة المٌوادة  -1

 المرسومة.

عاللوة جٌودة معهوم تسواعد علوى تموبلهم  عاالتهم لفهمهم وتكوٌنونمصد بهذه المهارة مشاركة الطالب مشاعرهم وانف :-مهارة التعاطؾ  -2

 لإلرشاد والنصح والتوجٌه.

وتحوٌلها إلى إجراءات لابلة للتحمٌوك، ومثوال ذلون  ونمصد بهذه المهارة لدرة المرشد األكادٌمً على تحدٌد األهداؾ :-مهارة التخطٌط  -3

خطة لرفوع  ؾ بعٌدة تتعلك بمستمبله الدراسً والوظٌفً، أو مساعدته فً إعدادالمالئم لتحمٌك أهدا مساعدة الطالب على اختٌار التخصص

 تمدٌره التراكمً.

وٌنطبوك ذلون  وهً لدرة المرشد األكادٌمً على تنظٌم أعمال اإلرشاد وترتٌبها بصورة تحمك االسوتفادة المصووى منهوا:-مهارة التنظٌم  -4

 على تنظٌم ملفات الطالب مثال.

من المهم أن ٌكون المرشد األكادٌمً مستمعاً جٌداً لطالبه،ٌتعرؾ على آرائهم، وأفكارهم، وممترحاتهم، والمشكالت  :-مهارة االستماع  -5

 بالتالً من مد ٌد العون لهم. واجهونها، األمر الذي ٌعزز ثمتهم بؤنفسهم وٌموي العاللة بٌن المرشد وبٌنهم وٌمكنه التً
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ومحواورتهم  وهوذه المهوارة ٌحتاجهوا المرشود األكوادٌمً عنود اسوتماعه لوجهوات نظور الطوالب -: مهارة اتخاذ المرارات وحل المشوكالت -6

ووضع الممترحات لحلها ومون ثوم مسواعدتهم التخواذ المورارات  للتعرؾ على المشكالت التً ٌواجهونها فٌتعلمون منه كٌفٌة تحدٌد المشكلة

 الصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحٌحة الالزموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة لحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول المشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووكلة.

الطالب ٌشتركون فً مسؤلة ما مثل الجهول بالنظوام، التوؤخر  وهذه المهارة تختص بالتعامل مع مجموعة من  -:مهارة اإلرشاد الجماعً -7

للولوت وتحمٌمًوا ألهوداؾ أخورى منهوا إشوران الطوالب فوً حول  الدراســـــــــــً، الؽٌاب.... ونرٌود التعامول موع ذلون بشوكل جمواعً اختصواًرا

بحٌث ٌتعرفون علوى  ارات الصحٌحة والمناسبة، وطرٌمة ذلن هو جمعهم وتمسٌمهم إلى مجموعاتواتخاذ المر مشكالتهم والوصول للنتائج

 المشكلة وٌتحاورون فً أسبابها وما ٌترتب علٌها ثم ٌضعون الحلول للتعامل معها وٌتخذون المرارات المناسبة لعالجها.

ألعمال المرشد التً  ل وتنسٌمها، وتحدٌد الخطة الزمنٌةوهً مهارة مهمة تشمل جدولة األعما -:مهارة إدارة واستثمار الولت  -8

 المكتبٌة التً ٌمكن للطالب من خاللها االجتماع مع المرشد بها. تشمل مواعٌد التسجٌل وجدولة وتنظٌم الساعات

 -مهام المرشد األكادٌمً:

 حاله بالجامعة حتى تخرجه. وهنانبناًء على لرار وحدة اإلرشاد األكادٌمى ٌخصص لكل طالب مرشد أكادٌمً من تارٌم الت 

 -نوعٌن من المرشدٌن األكادٌمٌٌن:

 -األكادٌمً للكلٌة: المنسك

 -ٌمكن تحدٌد المهام المطلوبة منه فٌما ٌلً: 

 ومتابعة ما ٌرفع له من حاالت. للفرقاألكادٌمٌٌن  المنسمٌناإلشراؾ العام على  .1

 الجامعة والكلٌة والبٌئة الجامعٌة. دراسة والشرح لهم عن نظاماستمبال الطالب الجدد والترحٌب بهم فً أول ٌوم من ال .2

  .بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة توزٌع الطالب توزٌعا عادال حسب التخصص .3

 وحل مشاكلها أو رفعها لوكٌل الكلٌة أوالعمٌد إذا احتاج األمر. للفرقاألكادٌمٌٌن  المنسمٌناستمبال الحاالت التً ترسل إلٌه من  .4

 األكادٌمً للفرلة المنسك

 اإلشراؾ العام على المرشدٌن األكادٌمٌٌن للطالب ومتابعة ما ٌرفع له من حاالت. .5

 الجامعة والكلٌة والبٌئة الجامعٌة. استمبال الطالب الجدد والترحٌب بهم فً أول ٌوم من الدراسة والشرح لهم عن نظام .6

  .تدرٌس بالكلٌةبٌن أعضاء هٌئة ال توزٌع الطالب توزٌعا عادال حسب التخصص .7

 استمبال الحاالت التً ترسل إلٌه من المرشدٌن األكادٌمٌٌن للطالب وحل مشاكلها أو رفعها للمنسك األكادٌمً العام إذا احتاج األمر. .8

 -المرشد األكادٌمً للطالب:

 ٌمكن تحدٌد مهام المرشد األكادٌمً فٌما ٌلً:

 إعداد ملؾ الطالب .1

 -ملؾ خاص لكل طالب من الطالب الذٌن أوكلت إلٌه مهمة اإلشراؾ علٌهم وٌحتوى الملؾ على اآلتً: ٌموم المرشد األكادٌمً بإعداد

 أ. استمارة بٌانات الطالب. 

 ب. لائمة ممررات التخصص الدراسً المإدٌة لتخرج الطالب. 

 ج. استمارات التسجٌل. 

 د. نسخة حدٌثة من السجل الدراسً )كشؾ التمدٌرات(. 

 دارٌة األخرى )كإستمارات تؤجٌل المواد مثال(. هـ.. الوثائك اإل

 -و. توجٌه الطالب إلى من ٌستطٌع الرد على استفساراته ومنالشة الطالب فً الموضوعات التالٌة:

 -عملٌة تسجٌل الممررات: -



  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االرض دلٌل كلٌة علوم
  
 

 13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حٌث ٌؤتً الطالب  ه،ٌدرس المرشد األكادٌمً ملؾ الطالب وتخصصه وٌتم ملء استمارة التسجٌل الخاصة بكل طالب لبل موعد تسجٌل  

سعٌا وراء النصح فً اختٌار الممررات ومعرفة الخطوات التالٌة لبل تولٌع المرشد النهائً، حٌث ٌوجه الطالب بعد ذلن إلى إدارتى شئون 

 الطالب و الدراسات العلٌا لتموم بتسجٌل الممررات.

  -اختٌار الممررات:

 اسً أثناء مساعدة الطالب فً اختٌار ممرراتهم.على المرشد االستعانة بمائمة ممررات التخصص الدر

 -. الجدول الدراسً:2

على المرشد التؤكد من أن الطالب ٌعرفون المكان والزمان الذي تبدأ فٌه المحاضرات، ومن عدم وجود أي تعارض فً مواعٌد جدول 

 الطالب الدراسً.

 -شرح تمدٌرات المواد و التمدٌر التراكمى: -3

 –جٌد جدا  –جٌد  –ممبول  -ضعٌؾ جدا  –ٌمى أن ٌعرؾ الطالب ما هى الحدود الدنٌا و المصوى للتمدٌرات )ضعٌؾ على المرشد األكاد 

ممتاز( و كذلن كٌفٌة حساب التمدٌر التراكمى لألربع سنوات، أٌضا من الضرورى أن ٌموم المرشد األكادٌمى بتعرٌؾ الطالب تمسٌم 

 نظرى نهائى(.  – أعمال فصلٌة – عمال السنةأ –شفوى  –درجات المواد الدراسٌة )عملى 

 -* المهام اإلدارٌة للمرشد األكادٌمً:

 -:حذؾ وإضافة الممررات  أ.

 على المرشد توزٌع النموذج على الطلبة الذٌن ٌرؼبون بإجراء تعدٌالت على إختٌاراتهم األصلٌة خالل )حسب اللوائح( الفصل الدراسً.

 -:ب. االعتذار عن اإلمتحان فى ممرر

 على المرشد تولٌع االستمارة للطالب الراؼبٌن فً االعتذار عن دخول اإلمتحان فى ممرر ما.

 -:ج.ؼٌاب الطالب

تعتبر مرالبة ؼٌاب الطالب من مهام أستاذ الممرر، والسٌاسة العامة للكلٌة تنص على حرمان الطالب من حضور االمتحان النهائً فً  

 %.25حالة تؽٌٌبه لنسبة 

 -لمطلوبة لإلرشاد الناجح:* المهام ا

 -حل المشكالت:

ٌستطٌع المرشد األكادٌمً مد ٌد العون للطلبة فً مواجهة الصعوبات التً تتعلك بتخصصاتهم وذلن من خالل تحدٌد أسباب المشكلة 

 والتراح الحلول المناسبة لها، ومن هذه المشكالت :

 دراسة الممرر ؟ هل ٌنظمون مراجعة دروسهم ؟. تمام األكبر؟ كٌفٌة لضاء ولتوتتناول أي جزء من الممرر ٌتطلب االه -:إدارة الممررأ. 

: هل ٌعً الطلبة بالولت الذي تتطلبه الدراسة ؟ هل ٌهدرون أولاتهم ؟ وما هً أولوٌاتهم ؟ وكٌؾ ٌوزعون األولات إدارة الولتب. 

 الممابلة لممرراتهم؟

 واجه الطالب صعوبات من المادة أو المدرس ؟هل ٌ -:. العاللة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والطالبج

 هل ٌذاكرون ؟ وكٌؾ ومتى ؟ وأٌن ؟ مع عرض ممترحات لتحسٌن مذاكرتهم. -:. مهارات وعادات الدراسةد

هل ٌعانً الطالب من للك االمتحانات ؟ وكٌؾ ٌتعاملون مع ذلن ؟ هل ٌملكون المهارات األساسٌة  -: ..مهارات خاصة باالمتحاناتهـ

 داد وأداء االمتحانات؟.لالستع

 على الطالب تحدٌد المادة االختٌارٌة المناسبة لمدراته.  -:. اختٌار مادة إختٌارٌةو

 .المشاكل ؼٌر األكادٌمٌة التً تعٌك أداء الطالبز. 

 -التوجٌه:
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فً مواجهة مشكالته لبل أن ٌتوجب على المرشد أن ٌساعد الطالب فً تحلٌل وضعه وإرشاده على الخطوات المناسبة التً علٌه إتباعها 

تتؤثر دراسته تؤثرا كبٌرا بها، وفً بعض الحاالت ٌفشل الطالب فً التكٌؾ وٌصبح ؼارلا فً التحدٌات النفسٌة أو االجتماعٌة أو الجسدٌة 

 .وهنا ٌجب توجٌههم إلى المستوى الثانً من اإلرشاد وهو اإلرشاد المتخصص النفسً واالجتماعً والطبً

 -التشجٌع:

كلمات للٌلة من التشجٌع تفعل فعلها فً تحسٌن مستوى الطالب ومواجهه مشكالته فهً التً لد تإدي إلى إحباطه أو إعالة أداءه إن 

 األكادٌمً.

 -المرارات المتعلمة بالوظٌفة:

لعاللة، وكذلن فً على المرشد مشاركة الطالب فً التفكٌر فً الفرص الوظٌفٌة المتوفرة لخرٌجً الكلٌة بالتنسٌك مع الجهات ذات ا

 تشجٌع الطلبة المتفولٌن فً إكمال دراساتهم العلٌا.

 -* واجبات المرشد األكادٌمً فً حاالت اإلرشاد االجتماعً والنفسً:

 ٌستمر فً كونه مشرؾ أكادٌمٌا للطالب.  .1

ما ٌتعلك بخصوصٌة وسرٌة ٌوضح للطالب أن ممابلة المرشد النفسً واالجتماعً ال تعنً أنه مرٌض نفسٌا أو عملٌا، وٌطمئنه فٌ .2

 الموضوع. 

 ٌموم بتزوٌد المرشد النفسً واالجتماعً بمعلومات مختصرة عن حالة الطالب. .3

 الحفاظ على الدرجة المصوى من السرٌة فً تنظٌم الجلسات اإلرشادٌة.  .4

  -:-* الفئات المستفٌدة من خدمات اإلرشاد:

 .ومستوٌاتهم الدراسٌة ع فئاتهمبجمٌ األرض علومطلبة والطالبات الملتحمٌن بكلٌة ال 

 -* كٌفٌة الحصول على خدمات اإلرشاد:

 .. االتصال بوحدة اإلرشاد األكادٌمً أو الحضور إلى ممر الوحدة لطلب الخدمة1 

  .. تعبئة بعض االستمارات الضرورٌة لفتح ملؾ خاص بالطالب/ الطالبة لبل رإٌة المرشد األكادٌم2ً 

  .المناسبة للطالب/ الطالبة تشارٌة مع المرشد األكادٌمً فً ممر الوحدة لتحدٌد نوع الخدمة. إجراء ممابلة أولٌة اس3 

 :- إجراءات تمدٌم الخدمات اإلرشادٌة

  .لكل طالب الحك فً الحصول على كافة الخدمات التً تمدمها وحدة اإلرشاد .1

  .الحالة تطلباتتعامل جمٌع ملفات ومعلومات الطلبة من المراجعٌن بسرٌة تامة وفً سٌاق م .2

والتعاون مع وحدة اإلرشاد لتمدٌم المعلومات  للطالب الحك فً االطالع على كافة إجراءات تمدٌم الخدمة اإلرشادٌة له وٌتولع منه

 المناسبة التً تتطلب لهذه الخدمة.

ْ
 لمرحلة البكالورٌوس بنظام الساعات المعتمدةالئحة الكلٌة 

 بجامعة بنى سوٌؾ من األلسام العلمٌة التالٌة: تتكون كلٌة علوم أألرض ( :1مادة )

 لسم جٌولوجٌا المٌاة والبٌئة -1

 لسم جٌولوجٌا البترول والؽاز الطبٌعى -2

 لسم الثروة المعدنٌة -3

 لسم الجٌولوجٌا الهندسٌة. -4

 لسم الجٌوفٌزٌاء. -5
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 رٌة.وٌجوز أن تنشؤ بالكلٌة ألسام أخرى طبما ألحكام لانون تنظٌم الجامعات المص

 ( : الدرجـــات العلمٌــة :2مادة )

تمنح جامعة بنى سوٌؾ بناءاً على توصٌة مجلس كلٌة علوم االرض درجة البكالورٌوس فى علوم األرض فً أحد  -1

 التخصصات التالٌة:

 جٌولوجٌا المٌاة و البٌئة.  -1

 المعادن التطبٌمٌة. -2

 ون تنظٌم الجامعات المصرٌة.وٌجوز أن تنشؤ بالكلٌة برامج أخرى طبما ألحكام لان

ٌتم منح الدرجات العلمٌة للطالب الذٌن أتموا متطلبات التخرج فى ثالثة أدوار للتخرج بنهاٌة كل فصل دراسى ) دور ماٌو  -2  

 دور ٌناٌر(. –دور سبتمبر  –

 ( : شروط المبول بالكلٌة:3مادة )

مى ورٌاضة( أو ماٌعادلها طبماً للمواعد التى ٌحددها المجلس تمبل الكلٌة الطالب الحاصلٌن على الثانوٌة العامة )عل -1

 االعلى للجامعات.

ٌجوز لبول طالب من الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس بتمدٌر عام جٌد على االلل من الكلٌات االخرى على ان ٌلتحك  -2

 بالمستوى األول بالكلٌة وؼٌر مسموح بعمل مماصة. 

 داخلٌة للطالب بعد إلتحالهم بالكلٌة لتحدٌد مسار الطالب بتخصصات الكلٌة.ٌجوز للكلٌة عمد إختبارات  -3

ٌجوز لبول طالب من خارج الكلٌة أو الجامعة للتسجٌل فى ممررات دراسٌة معٌنة أو فى فصل دراسى كامل أو أكثر بعد -4

ٌمنح الطالب شهادة بإجتٌاز هذه موافمة األلسام العلمٌة المعنٌة ومجلس الكلٌة وتسدٌد الرسوم التى تحددها الكلٌة، و

 الممررات وال ٌترتب على ذلن منحه درجة علمٌة )دراسة بدون الحصول على درجة علمٌة(.

 ( : نظـــام ومدة الدراســــة :4مادة )

نظام الدراسة المتبع بالكلٌة هو نظام الساعات المعتمدة فى إطار الفصل الدراسى و الساعة المعتمدة هى وحدة لٌاسوٌة  -

تؤلؾ من ساعة واحدة من المحاضورات النظرٌوة أو سواعتٌن أو ثوالث سواعات مون الدراسوة العملٌوة أو التموارٌن لمودة ت

 أسبوع . 15

 ساعة معتمدة للحصول على درجة البكالورٌوس فى علوم األرض. 134ٌجتاز الطالب  -

فتورة االمتحانوات  –ر اسوبوعا ٌتكون الفصل الدراسى العادى من سبعة عشر أسبوعا ) فترة الدراسة تمتود خمسوة عشو -

 النظرٌة فى نهاٌة الفصل مدتها أسبوعٌن(.

ٌجووز لمجلوس الكلٌووة الموافموة علوى فصوول دراسوى صوٌفً مكثووؾ ال تمول مدتوه عوون ثمانٌوة أسوابٌع دراسووٌة ٌسوجل فٌووه  -

وذلن وفك  ساعات معتمدة وٌبدأ فً موعد ٌحدده مجلس الكلٌة بناءاً على التراح مجالس األلسام 9الطالب بحد ألصى 

 لواعد ورسوم ٌحددها مجلس الكلٌة وتكون الدراسة إختٌارٌة سواء للطالب أو لعضو هٌئة التدرٌس.

ٌتم تسجٌل الممررات ألي فصل دراسً خالل االسبوع الذى ٌسبك بدء الفصل الدراسً وكذلن خالل األسبوع األول من  -

ٌووة للتسووجٌل فووى الفصوول الدراسووى الصووٌفى للطووالب بوودء الفصوول الدراسووى بعوود إسووتٌفاء شووروط التسووجٌل )وتكووون األولو

الراسبٌن فى متطلبات لممررات تطرح خالل الفصلٌٌن الدراسٌٌن التالٌٌن للفصل الصٌفى  أوالطالب الوذٌن سوٌتخرجون 

 بنهاٌة هذا الفصل( وذلن بعد موافمة مجلس الكلٌة على تحدٌد الحد األدنى لعدد الطالب الالزم لطرح الممرر الدراسى .

 ؽة الدراسة واالمتحانات للممررات العلمٌة بالكلٌة هً اللؽة اإلنجلٌزٌة.ل -
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ٌمووم كول لسووم بإعوداد توصووٌؾ كامول لمحتوٌووات المموررات الخاصوة بووه وٌوتم إعتمادهووا بمجلوس المسووم ومجلوس الكلٌووة  -

بتمدٌم تمرٌور وتصبح ملزمة ألعضاء هٌئة التدرٌس المائمٌن بتدرٌس هذه الممررات، كما ٌلتزم كل عضو هٌئة تدرٌس 

عن الممرر الذى لام بتدرٌسه لرئٌس المسم فى نهاٌة كل فصول دراسوى وٌمووم رئوٌس المسوم برفوع تمرٌور لعمٌود الكلٌوة 

 عن إستٌفاء هذه التمارٌر.

ٌشترط للتسجٌل فى ممرر له متطلبات سابمة استٌفاء شروط النجاح فى هذه الممررات السابمة ، والمتطلب السابك هوو  -

الطالب إجتٌازه بنجاح لبل التسجٌل فى الممرر األعلى. وٌطورح المتطلوب فوى مسوتوى دراسوى ألول مون  ممرر ٌجب على

 المستوى الدراسى للممرر المطلوب التسجٌل فٌه.

ٌجوز فى المستوى الرابع فمط )كمتطلب للتخرج( وبموافمة المرشد االكادٌمى ورئٌس المسم المخوتص السوماح للطالوب  -

 تطلبه الذى سبك الرسوب فٌه فى نفس الفصل الدراسى. بالتسجٌل فى ممرر ما وم

تطرح الممررات ذات األرلام الفردٌة فى الفصل الدراسى االول )الخرٌؾ( و الممررات ذات االرلام الزوجٌة فوى الفصول  -

مورر الدراسى الثانى )الربٌع( وتسبك أرلام الممررات حروؾ باللؽة االنجلٌزٌة دالة على التخصوص وال ٌجووز إعتبوار م

 إختٌارى متطلب لممرر إجبارى.

فى حالة الضرورة ٌجوز للكلٌة وبناء على إلتراح االلسام العلمٌة وموافمة لجنة شئون التعلٌم والطالب طرح ممرر فى  -

 أكثر من فصل دراسى أو فى ؼٌر الموعد المخصص له.

 ( : متطلبات التخرج5مادة )

 اعة معتمدة علً األلل ، توزع وفما لما ٌلً:س 134متطلبات التخرج لنٌل درجة البكالورٌوس هً 

 ساعات معتمدة توزع علً النحو التالً :  8متـطلبات الجامعة :  -1

 ساعة معتمدة فً دراسة اللؽة اإلنجلٌزٌة 2         

 ساعة معتمدة فً دراسة حموق اإلنسان 2         

 ساعة معتمدة  فً دراسة الحاسب اآللً 2        

 ة معتمدة فً الدراسات اإلنسانٌة فً احد الممررات اآلتٌة :ساع 2        

 االمن و الصحة المهنٌة -تارٌم وفلسفة العلوم –لؽة عربٌة –مبادئ اإلدارة    

 ساعة معتمدة تمع جمٌعها فً المستوي األول وتشمل : 26متطلبات الكلٌة االجبارٌة :  -2

 رٌاضٌات نبات علم الحٌوان فٌزٌاء كٌمٌاء جٌولوجٌا التخصص

 4 2 2 6 6 6 عدد الساعات

 متطلبات التخصص : –3

ساعة معـــتمدة ٌـــحددها المســـم  التـابع  له البرنامج من  100متطلبات التخصص لنٌل درجة البكالورٌوس هً  –أ 

ة معتمدة ساع 74الممررات االجبارٌة و االختٌارٌة فى التخصص و الممررات المساعدة من خارج التخصص)ال ٌزٌد عن 

 ساعة معتمدة اختٌارى(. 26اجبارى و ال ٌمل عن  

ٌحدد مجلس كلٌة علوم االرض البرامج الدراسٌة التى ٌتم المبول بها فى بداٌة كل عام دراسى حسب االعداد المتمدمة  -ب

 من الطالب والطالة االستٌعابٌة لكل لسم وذلن بناءاً على ممترحات مجالس االلسام.

 

 ل األكادٌمــً :( : السج6مادة )
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السجل األكادٌمى هو بٌان ٌوضح سٌر الطالب الدراسى، وٌشمل الممررات التى ٌدرسها فى كل فصل دراسى برموزها 

وأرلامها وعدد وحداتها الممررة والتمدٌرات التى حصل علٌها، ورموز ولٌم تلن التمدٌرات، كما ٌوضح السجل المعدل 

 ٌر العام، باإلضافة إلى الممررات التى أعفى منها الطالب المحول.الفصلى والمعدل التراكمى وبٌان التمد

 ( : االرشــاد األكادٌمــً :7مادة )

ٌحدد وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب باألشتران مع رإساء األلسام لكل مجموعة من الطالب عند التحالهم بالدراسة 

 المرشد األكادٌمً مساعدة الطالب فً ما ٌلً :مرشدا أكادٌمٌا من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس. وٌتولى 

الموافمة على األعباء الدراسٌة للطالب فى كل فصل دراسوى وإختٌوار المموررات الدراسوٌة ومسواعدة الطالوب فوى وضوع  -

 جدولة الدراسى.

 مساعدة الطالب فى إختٌار التخصص األساسً، وكذلن الفرعً  المناسب لمدراته وطموحاته.  -

 ٌد واإلٌماؾ ونتائج الطالب وتمدمه االكادٌمى .متابعة حاالت الم -

ال ٌجوز للمرشد األكادٌمى طلب إعادة دراسوة الطالوب لوبعض المموررات التوى نجوح فٌهوا مون لبول بؽورض رفوع متوسوط  -

 6النماط للطالب ولكن ٌمكنه إضافة ساعات زائدة للتخورج لمموررات إختٌارٌوة لوم ٌدرسوها الطالوب مون لبول بحود ألصوى 

ة طوال مدة دراسته بهدؾ رفوع المعودل التراكموى علوى أن ٌوتم ذلون بعود موافموة مجلوس المسوم و إعتمواد ساعات معتمد

 مجلس الكلٌة.

 ( : العبء الدراســـً:8مادة )

(  20( سواعة معتمودة للفصول الدراسوً الواحود ، وٌجووز أن ٌرفوع الحود إلوى )  17الحد األلصى للعبء الدراسً هوو ) -

( نمواط مون 3.0الكلٌة، بشرط أال ٌمل معودل الطالوب فوً الفصول االعتٌوادي السوابك عون )ساعة معتمدة بموافمة مجلس 

 ( ساعة معتمدة فى آخر فصل دراسى بالكلٌة.20( نماطؤ وأن ٌتولؾ تخرج الطالب على السماح له بدراسة )5.00)

إنمواص الحود األدنوى فوً  ( ساعة معتمدة للفصل الدراسً الواحد ، وٌجووز12الحد األدنى للعبء الدراسً للطالب هو ) -

 حاالت مبررة ، ٌوافك علٌها مجلس الكلٌة.

 ( : الحذؾ و اإلضافة واإلنسحاب9مادة )

ٌتمدم الطالب لتسجٌل الممررات فى كل فصل دراسى بعد استٌفاء شروط التسجٌل فى كل ممرر وبعد استشارة المرشد 

 لتى تصدرها الكلٌة سنوٌاً.األكادٌمى وفى المواعٌد المحددة بتولٌتات التسجٌل ولواعده ا

الطالب الذى ٌتخلؾ عن موعد التسجٌل ألكثر من أسبوع ال ٌعتبر تسجٌله فى الممررات الدراسٌة نهائٌاً إال بعد موافموة  -

المسم المعنى والمسم الذى ٌطرح الممورر فوى حالوة إختالفهموا، وٌمووم الطالوب بالتسوجٌل المتوؤخر حتوى نهاٌوة األسوبوع 

 لدراسة مع تسدٌد رسم تؤخٌر ٌحددة مجلس الكلٌة.الثانى من بداٌة ا

ٌجوز للطالب إضافة  أو حذؾ ممرر أو آخر حتى نهاٌة االسبوع الثانى للفصل الدراسى العادى، وذلن بموافمة المرشود  -

األكوادٌمى و بشوورط توووافر أموواكن بووالممررات الموراد التسووجٌل بهووا و ٌووتم إعتموواد الجودول الدراسووى النهووائى للطالووب بعوود 

 .لحذؾ واالضافة أو االنسحاب من لجنة شئون التعلٌم والطالبا

ٌجوز للطالب بعود موافموة المرشود األكوادٌمى اإلنسوحاب مون ممورر موا حتوى نهاٌوة األسوبوع السوادس مون بداٌوة الفصول  -

( وال ٌحوك للطالوب المنسوحب مون 8الدراسً العادى وذلون بموا ال ٌخول بالعوبء الدراسوى المنصووص علٌوه فوى الموادة )

 لفصل الصٌفى إسترداد الرسوم الدراسٌة للممررات التى لام بالتسجٌل فٌها. ا
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عدد مرات اإلنسحاب من ممرر ما حتى نهاٌة األسبوع السادس )من بداٌة الفصل الدراسوً العوادى( ال ٌجوب ان ٌتعودى  -

 ثمانٌة مرات طوال فترة دراسة الطالب بالكلٌة.

النسووحاب موون المرشوود األكووادٌمى وأسووتاذ المووادة موضووحا بهووا سووبب ٌموووم الطالووب بإسووتٌفاء اإلسووتمارة المخصصووة ل -

( ، وذلون إذا لوم ٌتجواوز الحود األلصوى Wاالنسحاب، وٌسجل هذا الممرر فى سوجل الطالوب االكوادٌمى بتمودٌر منسوحب )

ات المنصوص علٌه للؽٌاب ، وال ٌدخل هذا الممرر فً ِعداد الممررات التً درسها من حٌوث النجواح والرسووب ومتطلبو

 التخرج.

إذا انسحب الطالب من جمٌع ممررات الفصل الدراسً علٌوه أن ٌمودم عوذراً للكلٌوة وٌشوترط لبوول هوذا العوذر مون وكٌول  -

 الكلٌة بعد اخذ موافمة لجنة شئون التعلٌم و الطالب.

ال الدراسوة ال ٌجوز للطالب اإلنسحاب أو إلؽاء تسجٌله فً الفصوول الدراسوٌة الصوٌفٌة المكثفوة وفوى حالوة عودم إسوتكم -

 فى هذا الممرر. Fبدون عذر ٌمبله مجلس الكلٌة ٌعتبر الطالب راسب وٌحصل على تمدٌر 

 ( : تعدٌل مسار التخصص10مادة )

ٌجوز للطالوب تعودٌل مسوار تخصصوه بعود المسوتوى االثوانى بشورط أسوتكمال متطلبوات التخصوص المرؼووب فٌوة وعودم 

من لبل وال تمع فى مجال متطلبات التخصص الجدٌد وذلن بعد موافموة  أحتساب الساعات المعتمدة التى أجتازها الطالب

 المرشد األكادٌمى ولجنة شئون التعلٌم والطالب ومجلس الكلٌة على التعدٌل.

 ( : المواعـد المنظمة لإلنتمال من مستوى إلى آخر:11مادة )

و ٌمٌد فى المستوى الثالث اذا اجتاز ما ال ٌمل  ساعة معتمدة. 28ٌمٌد الطالب فى المستوى الثانى اذا اجتاز ما ال ٌمل عن 

 ساعة معتمدة. 98ساعة معتمدة و فى المستوى الرابع اذا اجتاز ما ال ٌمل عن  65عن 

ٌجوز للطالب المصنؾ فى مستوى دراسى معٌن التسجٌل فى ممرر دراسى مطروح لمستوٌات أعلى طالما كان ناجحاً فى 

 عن العبء الدراسى الفصلى وذلن بعد النجاح فى ممررات الفصول الدراسٌة األدنى.متطلبات هذا الممرر فٌما ال ٌزٌد 

 الطالب المتعثرون دراسٌاً ٌتم تسجٌلهم فى الممررات بما ٌضمن لهم الحد األدنى من العبء الدراسى فى كل فصل.

مسم المختص ومجلس الكلٌة بعد فى حالة وجود برامج تدرٌبٌة باأللسام فإن كل لسم ٌعد نظاماً للتدرٌب ٌعتمده مجلس ال

 العرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب.

 ( : المواظبــة واالعتذار عن الدراسـة12مادة )

ٌتولى أستاذ الممرر تسجٌل حضور الطالب فً كل محاضرة نظرٌة أو فترة عملٌة فً سجل مــــعد لذلن من لبل شئون الطالب 

 مع مراعاة ما ٌلً :

% من مجموع ساعات الممـرر، وٌتـولى أسـتـــاذ 10ه لؽٌــاب الطـالب بـدون عـذر مـمبول هو الحد المسموح ب -أ 

المــــمرر إنـذار الطالب وإخطار إدارة شئون الطالب بخطاب فً حالة تجاوز هذه الـنسبة لتوجٌه اإلنـذار األول للطالب 

 % ٌوجه له اإلنذار الثانً واألخٌر كتابٌا.20ة بمـعرفــــة مـكتــب شئــون الطالب ، وإذا تؽٌب الطالب حتى نسب

% وكــان ؼٌــاب الطـالب بـدون عذر تمبله لـجنة شئون التعلٌم و الطالب  ٌسجل 25إذا زادت نسبة الؽٌـاب عـن  -ب

 للطـالب تـمدٌر" محــروم " فً المـمــرر وال ٌــــدخل  فـً حســـــاب  المـــعـدل التراكمً للطــالب.

ؽٌب الطالب عن االمتحان النهائى التحرٌرى فى ممرر ما بعذر لهرى تمبله لجنة شئون التعلٌم والطالب وٌوافك اذا ت -ج

وٌعمد له امتحان تحرٌرى فى االسبوع األول من الفصل الدراسى (I) علٌه مجلس الكلٌة ٌعتبر هذا الممرر ؼٌر مكتمل 

 التالى بشرط أن ٌكون الطالب لد أدى االمتحان العملى وامتحان منتصؾ الفصل فى هذا الممرر.
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ٌجوز للطالب أن ٌتمدم بطلب الٌماؾ لٌده بالكلٌة لفصل دراسى واحد وبحد ألصى أربعة فصول دراسٌة منفصلة أو  -د

 السباب ٌوافك علٌها مجلس الكلٌة.متصلة وذلن 

ٌخضع الطالب للنظام العام للجامعة والكلٌة وتطبك علٌة لواعد الفصل من الجامعة وفرص إعادة المٌد واالعذار  -ه

الممبولة لعدم أداء االمتحان وكافة المواعد والموانٌن واللوائح الخاصة بتؤدٌب الطالب والمنصوص علٌها فى لانون تنظٌم 

 والئحته التنفٌذٌة. الجامعات

 ( : نظام التمٌٌم للطــالب13مادة )

أستاذ الممرر مسإول عن إعداد الخطة الدراسٌة للممرر فوً بداٌوة الفصول الدراسوً ، وتوزٌعهوا علوى الطوالب علوى أن  -

مول تتضمن األهداؾ العامة والخاصة للممرر ، والتوزٌع الزمنوى لوحداتوه ، واألنشوطة المصواحبة لتنفٌوذه مون أوراق ع

وبحوث وزٌارات مٌدانٌة  )أعمال فصل( ومواعٌد عمد امتحانات نصؾ الفصل ونظام التموٌم والمراجعة وتمودٌم تمرٌور 

 عن الممرر فى نهاٌة كل فصل دراسى.

 )مائة( درجة. 100ٌتم تصحٌح امتحان كل ممرر من  -

 زمن االمتحان النظري هو ساعتان لكل ممرر دراسى. -

ات امتحانواً تحرٌرٌواً وأخور عملٌواً وأعموال فصول وشوفوي أو إمتحوان نصوؾ فصول فوإن إذا تضمنت درجوات أحود الممورر -

درجة الطالب فوً هوذا الممورر هوً مجمووع درجوات جمٌوع هوذه االمتحانوات مجتمعوة و إذا حصول الطالوب علوى الول مون 

   % من درجة االمتحان التحرٌري النهائً تكتب راسب الئحٌاً.30

 درجات التمٌٌم واإلمتحانات: -

الممرر النظرى  ر التمٌٌمعنص

 فمط

الممرر الذى ٌحتوى 

 على دروس عملٌة

الممرر العملى 

 فمط

 - 60 60 االمتحان التحرٌرى النهائى

 10 5 10 االمتحان الشفوى

 - 10 20 امتحان منتصؾ الفصل

 20 5 10 االعمال الفصلٌة

 20 - - امتحان عملى منتصؾ الفصل

 50 20 - االمتحان العملى النهائى

 100 100 100 المجموع

 نظام الدرجات والتمدٌرات: -

 تمدر الدرجات التً ٌحصل علٌها الطالب فً كل ممرر دراسً علً الوجه التالً:

 

 الــــــرمــز
Symbol  عــدد

 الــنـــــماط
 الـــدرجة

 التمدٌر

 ممتاز A 3.5-5 85-100% أ

 جٌد جداً  %85الى الل من -B 2.5-3.4 75 ب

 جٌد %75الى الل من  -C 1.5-2.4 65 ج

 ممبول %65الى الل من  -D 1-1.4 60 د

  - صفر F ر

  - صفر "F" ر)غ(

  - صفر Iؼٌر 



  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االرض دلٌل كلٌة علوم
  
 

 20 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكتمل

  - صفر W منسحب

  - صفر FW محروم

 
( إذا تكرر رسوب الطالب فً ممرر ما ، ٌكتفً باحتساب الرسوب مرة واحدة فمط فً معدلـه الـتراكــمً ولــكن تسجـل 2)

وٌحصل الطالب على تمدٌر أعلى درجة الممبول اذا تعدت  الممرر فً سجله األكادٌمً المرات التً أدى فٌها هذاعدد 

 درجاته ذلن.

( المعدل الفصلً : هو متوسط ما ٌحصل علٌه الطالب من نماط فً الفصل الدراسً الواحد وٌمرب إلً رلمٌن 3)  

 وٌحسب كما ٌلً :  .عشرٌـٌن فمط

 عدد ساعاته المعتمدة         × مجموع حاصل ضرب نماط كل ممرر فصلً                                                       

 المعدل الفصلً =    

 حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه الممررات فً الفصل                                                                             

المعدل التراكمً العام: هو متوسط ما ٌحصل علٌه الطالب من نماط خالل الفصول الدراسٌـــة وٌمرب إلً  ( 4)  

 رلمـــــــٌن عشرٌٌن فمط وٌحسب كما ٌلً :

     عدد ساعاته المعتمدة     × مجموع حاصل ضرب نماط كل ممرر تم دراسته                                                          

 المعدل التراكمً العام =                                                            

 حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه الممررات التً تم دراستها                                                        

 1.00( الحد األدنى للمعدل التراكمً للتخرج هو  5) 

 .المعدل التراكمى لمتوسط النماطأو المعدل الفصلى لمتوسط النماط ام العشرٌة بعد الرلم الثانً ال تدخل فً حساب األرل

 ( : مرتبــة الشـــرؾ 14مادة )

 ً  2.5لمتوسط النماط وتمنح مرتبة الشرؾ للطالب الحاصل على معدل تراكمى من  للمعدل التراكمى ٌتم ترتٌب الطالب وفما

 .ال ٌكون الطالب لد رسب فى أى ممرر دراسى فى الكلٌة )أو الكلٌة المحول منها(فؤكثر بشرط أ

 ( : التحوٌل إلــى الكلٌة15مادة )

ٌجوز للكلٌة لبول طالب محولٌن من كلٌات العلوم بجامعات أخرى بشرط أال تمل سنوات الدراسة فى الكلٌة عن عامٌن 

من خمس نماط وذلن بعد إجراء مماصة للممررات التى درسها  1.00أكادٌمٌٌن وبشرط أال ٌمل المعدل التراكمى عن 

 الطالب بكلٌتة األصلٌة وموافمة لجنة شئون التعلٌم و الطالب ومجلس الكلٌة.

ة بعد إجراء مماصة وإعتمادها من ٌممررات الدراسالكلٌة مناظرة من بعض  من كلٌةٌجوز أن ٌعفى الطالب المحول لل

وذلن بحد ألصى تعادلها فى جامعة أو معهد علمى معترؾ به من الجامعة  فى ممرراتجح ن لدإذا ثبت أنه  كلٌةمجلس ال

بعد  كلٌةمجلس الو  ن التعلٌم والطالب ئوش لجنة عد موافمة % من ممررات متطلبات التخرج للبرنامج الملتحك بة ب50

 .أخذ رأى مجالس االلسام المختصة

 ادٌمٌة والفصل من الكلٌة( : وضع الطالب تحت المالحظة األك16مادة )

على معدل تراكموً ألول مون كلٌة عدا الفصل الدراسً األول الذي لبل فٌه فً ال -إذا حصل الطالب فً أي فصل دراسً  -

)ٌنووذر اإلنووذار  نموواط فإنووه ٌوضووع تحووت المالحظووة األكادٌمٌووة خووالل الفصوول الدراسووً الووذي ٌلٌووه 5.0 ( فووى نظووام1.00)

 .االول(
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فوؤكثر وذلون فوً مودة ألصواها  1.00لمالحظوة األكادٌمٌوة ٌجوب أن ٌرفوع معدلوه التراكموً إلوى الطالب الموضوع تحوت ا -

أربعة فصول دراسٌة متتالٌة ، وٌرسل إلٌه إنذار ثان لتذكٌره بالفصل الدراسوً األخٌور إذا أكمول فصولٌن دراسوٌٌن دون 

لول بعود ألعلوى ا  1.00لب تمدٌر تراكموً الوصول إلى المعدل المطلوب، كما ٌُخطر ولً أمره بذلن ، وإذا لم ٌحمك الطا

ً  األربعة فصوول الدراسوٌة طبموا لفورص الرسووب المنصووص علٌهوا بالالئحوة التنفٌذٌوة لموانون  ٌوتم فصول الطالوب نهائٌوا

 تنظٌم الجامعات.

 ( ساعة معتمدة خالل الفصول الدراسوً ،12ال ٌسمح للطالب الموضوع تحت المالحظة األكادٌمٌة بالتسجٌل ألكثر من ) -

 ً  باسووتثناء فصوول التخوورج فٌسوومح للطالووب باإلضووافة إلووى مووا تموودم بتسووجٌل مموورر واحوود بعوودد سوواعاته إن كووان ذلوون كافٌووا

 لتخرجه.

 .ن وجدإال تنطبك هذه المادة على الفصل الدراسى الصٌفى  -

 ( : التدرٌب الصٌفى17مادة )

ع البرامج التخصصٌة بالكلٌة( التدرًٌب الصٌفى ٌإدى الطالب المنمولٌن من المستوى الثالث الى المستوى الرابع )فى جمٌ

فى بعض المإسسات المجتمعٌة أو الصناعٌة التى تحددها االلسام المختصة خالل العطلة الصٌفٌة ولمدة تتراوح من 

إسبوعٌن الى ثالثة أسابٌع وٌجوز لمجالس األلسام وضع نظام تمٌٌم لربط هذا التدرٌب المٌدانى العملى بممال المشروع 

 بحثى الذى ٌمدمه الطالب كما ٌجوز لمجالس االلسام عمد هذا التدرٌب داخل الكلٌة فى حالة الحاجة لذلن.ال

 ( : الممررات الدراسٌة18مادة )

تبٌن الجداول اإلسترشادٌة المرفمة الممررات الدراسٌة الخاصة بالبرامج الدراسٌة التى تطرحها الكلٌة وعدد الساعات 

لباته و رموز الممررات، وٌجوز إستبدال ممررات إجبارٌة أو إختٌارٌة بآخرى بناء على إلتراح المعتمدة لكل ممرر ومتط

 مجلس المسم المختص وموافمة مجلس الكلٌة ومجلس الجامعة.

 ٌجوز لمجلس المسم تحدٌث أو تعدٌل توصٌؾ ممرر دراسى وإعتماد التعدٌل من مجلس المسم ومجلس الكلٌة.

 و دالالتها جدول االختصارات للممررات

 

مطلبات برنامج  متطلبات الكلٌة متطلبات الجامعة

 جٌولوجٌا المٌاه 

متطلبات  برنامج 

 المعادن التطبٌمٌة

Beni-Suef Uni. Earth Science Hydrogeology Applied 

Mineralogy 

BSU ES Hy AM 

 ( : تفسٌر مواد الالئحة19مادة )

إذا دعت الحاجة لذلن بما الٌتعارض مع لانون تنظٌم الجامعات ولوائح  لمجلس الكلٌة الحك فى تفسٌر مواد الالئحة

 الجامعة وٌعرض التفسٌر على مجلس الجامعة إلعتماده.

 تطبك أحكام لانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة فٌما لم ٌرد فٌه نص فى هذه الالئحة.
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 متطلباتْالتخرجْللطالب
 يئةوْالبْةامليابرنامجْجيولوجياْْ-1

Hydrogeology and environmental Programْ
 

 ساعة تماريه عملي وظرى الكود عىوان المقرر الفصل المستوى

 معتمذة

 المتطلب السابق

ل
ألو

 ا
ى

تو
س

نم
 ا

 ,Geology 1(Crystallography األول

Mineralogy &Rocks) 
ES 101 2 3 - 3  

General Chemistry 1 
(Physical  & inorganic chemistry) 

ESCh 

103 

2 3 - 3  

General Zoology  ESZ 105 1 3 - 2  

General Physics 1 
(Properties of matter and heat) 

ESPh 

107 

2 3 - 3  

Calculus1  ESM 109 2 - 1 2  

English Lang. BSU101 2   2  

Computer  BSU103 - 4  2  

  17 االجمالي

 Geology 2 (Physical and انثاوي

historical geology) 

ES 102 2 3 - 3 ES 101 

General Chemistry 2 
(Physical & Organic chemistry) 

ESCh 

104 

2 3 - 3 ESCh 103 

General Botany  ESB 106 1 3 - 2  

Physics 2 

(Electromagnetism & optics) 

ESPh 

108 

2 3 - 3 ESPh 107 

Calculus 2 ESM110 2 - 1 2 ESM 109 

Human Rights BSU102 2   2  

 يختار الطالب مقرر واحذ

Philosophy of Science BSU104 2 - - 2  

Principles of Management BSU106 2 - - 2  

Arabic Lang. BSU108 2 - - 2  
Safety and Health Professions BSU110 2 - - 2  

  17 االجمالي

ي
او
انث

ى 
تو

س
نم

 ا

 Analytical Chemistry ESCh 201 1 2  2 ESCh 104 انثانث
Introduction to Hydrogeology Hy 203 1 2  2 ES102 

Introduction to geophysics ES 205 1 2  2 ES102 

Crystal optics & Optical 

mineralogy 

ES 207 2 2  3 ES101 

Principles of paleontology  ES 209 1 2  2 ES 102 

Structural Geology ES 211 1 2  2 ES 102 

 يختار الطالب مقرريه

Water Resources Hy 213 1 2  2 ES 102 

Geostatistics ESM 215 2  1 2 ESM 110 

Numerical Analysis ESM 217 2  1 2 ESM 110 

Radiation Physics ESPh 219 1 2  2 ESPh 108 
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 17 االجماني

 Hydrogeochemistry Hy 202 1 2  2 Hy 203 انرابع

Geophysical exploration of 

groundwater 

Hy 204 1 2  2 ES 205 

Organic Chemistry ESCh 206 1 2  2 ESCh 104 

Field surveying  ES 212 1 2  2 ES 211 

Microbiology ESB 214 1 2  2 ESB106 

Stratigraphy ES 216 1 2  2 ES 209 

Analytical Techniques ESCh 218 1 2  2 ESCh 201 

 يختار الطالب مقرريه

GIS and Remote Sensing  ES 208 1 2  2 ES 102 
Water Chemistry and pollution ES 210 1 2  2 ES201 

Introduction to Astronomy ESA 220 1 2  2  

 18 االجمالي

ث
ثان

 ان
ى

تو
س

نم
 Sedimentary rocks ES 301 2 2  3 ES 207 انخامس ا

Metamorphic petrology ES 303 1 2  2 ES 207 

Water Treatment 1  Hy 305 1 2  2 Hy202 

Igneous petrology ES 307 1 2  2 ES 207 

Stream Hydrology Hy 315 1 2  2 Hy 203 
Geochemistry of natural waters Hy311 1 2  2 Hy 202 

  يختار الطالب  مقرران 

Clay Mineralogy ES 309 1 2  2 ES 218 

Thermodynamics ESCh 311 1 2  2 ESCh 201 

Synthetic materials ES 313 1 2  2 ES 101 

Geomorphology ES 317 1 2  2 ES 211 

Isotope Hydrogeology  Hy 319 1 2  2 Hy 203 

   17 األجمالي

 Basement Rocks  ES 302 1 2  2 ES307 انسادس

Geology of Egypt ES 304 1 2  2 ES 216 

Water logging Hy 306 1 2  2 Hy 202 

Water treatment 2 Hy 308 1 2 - 2 Hy 305 

Field Geology 1 ES 314 - 4  2 ES 212 

 يختار الطالب ثالث مقررات

Karst Hydrogeology Hy 310 1 2  2 Hy 202 

Hydrogeology of Coastal 

Aquifers 

Hy 316 1 2  2 Hy 203 

Cyanotoxins in Drinking 

Water 

Hy 318 1 2  2 ES 214 

Petroleum Geology ES 320 1 2  2 ES 301 

  11     األجمالي

را
 ان

ى
تو

س
نم

ا
بع

 

 Drinking water production Tech.  Hy 401 2 3  3 Hy202 انسابع

Soil pollution Hy 403 1 2 - 2 ES 301 
Groundwater aquifers in Egypt Hy 405 1 2  2 ES 304 
Water resources Management  Hy 407 1 2 - 2 Hy203 

Research project ES 413 1   1  

لب ثالث مقرراتيختار الطا  
Hydrogeology of Nile River Basin Hy 409 1 2  2 ES 304 
Meteorology and Artificial Rains Hy 411 2   2 Hy203 
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Rainwater harvesting techniques Hy 415 1 2  2 Hy 315 

Aquatic geochemistry Hy 417 1 2  2 Hy 202 

Quaternary Geology ES 419 1 2  2 ES 304 

  16  األجمالي

 Water wells and aquifer evaluation Hy 402 1 2  2 Hy 202 انثامه

Saline lakes and wetlands Hy 406 2 2  3 Hy 403 

Field geology 2 ES 408 - 4  2 ES 314 

Engineering Geology ES 418 1 2  2 ES 211 

Research Project ES 413 1   1  

 يختار الطالب ثالث مه المقرارات التالية

Hydrogeology of dams Hy 404 1 2  2 Hy 407 

Biofiltration Technology Hy 412 1 2  2 Hy 401 

Environmental Impact 

assessment 

ES 414 1 2  2 ES 212 

Groundwater soil cleanup Hy 416 1 2  2 Hy 403 

Modeling Hy 420 1 2  2 Hy 306 

  16     األجمالي

 
 

 

ْبرنامجْاملعادنْالتطبيقية-2ْ
(Applied Mineralogy Program)ْ

 ساعة تماريه عمهي وظرى انكود عىوان انمقرر انفصم انمستوى

 معتمذة

 انمتطهب انسابق

ل
ألو

 ا
ى

تو
س

نم
 ا

  Geology 1 األول
(Crystallography, 

Mineralogy and Rocks ) 

ES 101 2 3 - 3  

General Chemistry 1 ESCh 103 2 3 - 3  

General Zoology ESZ 105 1 3 - 2  

General Physics 1 ESPh 107 2 3 - 3  

Calculus 1 ESM 109 2 - 1 2  

English BSU101 2 - - 2  

Computer BSU103 - 4 - 2  

  17     األجمالي

 Geology 2 (Physical انثاوي

and Historical Geology) 
ES  102 2 3 - 3 ES 101 

General Chemistry 2 ESCh 104 2 3 - 3 ESCh 103 

General Botany ESB106 1 3 - 2  

General Physics 2 ESPh 108 2 3 - 3 ESPh 107 

Calculus 2 ESM 110 2  1 2 ESM 109 

Human Rights BSU102 2   2  

 يختار الطالب مقرر واحذ
Philosophy of Science BSU 104 2   2  

Principles of 

Management 

BSU106 2   2  

Arabic Lang. BSU108 2   2  

Safety and Health 

Profession 

BSU110 2   2  
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  17     األجمالي

ي
او
انث

ى 
تو

س
نم

 ا

 Analytical انثانث

Chemistry 

ESCh 201 1 2  2 ESCh 104 

Advanced 

Crystallography 

AM 203 1 2  2 ES 101 

Introduction to 

geophysics 

ES 205 1 2  2 ES 102 

Crystal optics & 

Optical mineralogy 

ES 207 2 2  3 ES101 

Principles of 

paleontology 

ES 209 1 2  2 ES 102 

Structural Geology ES 211 1 2  2 ES 102 

 يختار الطالب مقرريه

Geostatistics ESM 215 2  1 2 ESM 110 

Numerical Analysis ESM 217 2  1 2 ESM 110 

Radiation Physics ESPh219 1 2  2 ESPh 108 

  17 االجمالي

 Structural انرابع

Mineralogy 

AM 202 1 2  2 AM 203 

Industrial Minerals 

and Rocks 

AM 204 1 2  2 ES 101 

Organic Chemistry ESCh 206 1 2  2 ESCh104 

Field Surveying ES 212 1 2  2 ES 211 

Stratigraphy ES 216 1 2  2 ES 209 

Analytical 

Techniques 

ESCh 218 1 2  2 ESCh 201 

 يختار الطالب ثالث مقررات

GIS and Remote 

Sensing 

ES208 1 2  2 ES 102 

Water Chemistry and 

pollution 

ES 210 1 2  2 ESCh 201 

Microbiology ESB 214 1 2  2 ESB106 

Introduction to 

Astronomy 

ESA 220 1 2  2  

  18 األجمالي

ث
ثان

 ان
ى

تو
س

نم
 ا

 Sedimentary rocks ES 301 2 2  3 ES 207 انخامس

Metamorphic 

petrology 

ES 303 1 2  2 ES 207 

Igneous petrology ES 307 1 2  2 ES 207 

Clay Mineralogy ES 309 1 2  2 AM202 

Synthetic materials ES 313 1 2  2 ES 101 

 يختار الطالب ثالث مقررات

Mineral chemistry AM 305 1 2  2 AM 202 

Thermodynamics ESCh 311 1 2  2 ESCh 201 

Plate tectonic and 

mineralization 

AM 315 1 2  2 ES 211 

Geomorphology ES 317 1 2  2 ES 211 

Subsurface Geology AM 319 1 2  2 ES 216 
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  17 األجمالي

 Basement Rocks ES 302 1 2  2 ES 307 انسادس

Geology of Egypt ES 304 1 2  2 ES 216 

Geochemistry AM 306 1 2  2 ES 307 

Mineral exploration AM 310 1 2  2 AM 203 

Field Geology 1 ES 314 - 4 - 2 ES 212 

 يختار الطالب ثالث مقررات

Nanotechnology AM 308 1 2  2 ESCh 104 

Radioactive 

Minerals 

AM 316 1 2  2 ES101 

Evaporites AM 318 1 2  2 ES 301 

Petroleum Geology ES 320 1 2  2 ES 301 

Economic Minerals 

in Egypt 

AM 322 1 2  2 ES304 

  16     االجمالي

   

بع
را

 ان
ى

تو
س

نم
 ا

 Environmental انسابع

mineralogy 

AM 401 1 2  2 ES 309 

Raw Material and 

Industry 

AM 403 1 2 - 2 AM 204 

Ore Geology AM 405 1 2  2 ES 307 

Mineral Processing AM 407 1 2  2 AM 306 

Ore Mineralogy and 

Metallurgy 

AM 409 1 2  2 AM 310 

Research project ES 413 1   1  

 يختار الطالب ثالث مقررات

Gemology AM 411 1 2  2 AM 306 

Submarine Mineral 

Resources 

AM 415 1 2  2 ES307 

Minerals and Soil 

Remediation 

AM 417 1 2  2 ES301 

Quaternary Geology ES 419 1 2  2 ES 304 

Geoarcheology AM 421 1 2 - 2 ES 304 

  17     األجمالي

 Mineral and Water انثامه

Treatment 

AM 402 1 2  2 AM 401 

Porous Materials AM 406 1 2  2 ES 313 

Field geology2 ES 408 - 4  2 ES 314 

Mining AM 412 1 2  2 AM 405 

Research project ES 413 1   1  

 يختار الطالب ثالث مقررات مه المقرارات التالية

Refractories AM 404 1 2  2 AM 403 

Environmental 

impact assessment 

ES 414 1 2  2 ES 212 

Geopolymers AM 416 1 2  2 ES 313 

Engineering 

Geology 

ES 418 1 2  2 ES 211 

Monuments; preservation 

and restoration 
AM 422 1 2  2 ES 309 

  15     األجمالي
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 آلٌات تمدٌم االلتماسات والتحوٌل بٌن الشعب داخل الكلٌة

 -* آلٌة تمدٌم التماس إعادة الرصد:

تحوودد موودة لبوودء تموودٌم الطووالب إلتماسووات إلعووادة رصوود الوودرجات ألي عوودد موون المووواد عمووب إعووالن النتٌجووة مباشوورة ولموودة  -1

  و ٌجوز أن تمد المدة ألسبوع آخر أسبوعٌن على األكثر .

م الطالوب بموأل ٌتمدم الطالب بطلب إعادة الرصد ألي عدد مون الموواد ) الطلوب نمووذج معود مسوبماً بمسوم شوئون الطوالب وٌموو -2

 البٌانات وتحدٌد المواد بخط ٌده(

رفالوه موع طلوب إلتمواس واحضار إٌصال تسدٌد الرسووم وإ عن طرٌك الدفع الأللكترونىٌموم الطالب بتسدٌد رسوم اإللتماس  -3

 إعادة الرصد

ة رإسواء الكنتوروالت وبعوض ٌتم تشكٌل لجنة إلعادة الرصد بمعرفوة السوٌد األسوتاذ الودكتور / عمٌود الكلٌوة مكونوة مون السواد -4

 ٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبالسادة أعضاء الكنتروالت . تحت إشراؾ السٌد األستاذ الدكتور / وك

 سم شئون الطالب إلعالنها للطالب بعد انتهاء عملٌة المراجعة وإعادة الرصد ٌتم إرسال اإللتماسات إلى ل -5

 اإللتماس التولٌع بالعلم بنتٌجة ٌموم الطالب ب -6

 ألٌات تعدٌل المسار

بـــــشرط استكمـال متـطلبـات التخصص المـرؼـــوب فٌه وعـدم  الثانىٌجوز للطالب تعدٌـل مــــسار تخصصه بعد المستوى 

وافــمة وذلن بعـد مــ. احتســــاب الســاعــات المعتـــــمدة التً اجتازها الطالب من لبل وال تمع فً مجال متطلبات التخصص الجدٌد

 طبما للخطوات التالٌة .المــــرشـــد  األكادٌـمـً ولجنة شئون التعلٌم والطالب علً هذا التعدٌل

ٌتم فتح باب تعدٌل المسار فً بداٌة الفصل الدراسً األول ولمدة ثالث أٌام فمط وٌجب على الطالب متابعة المواعٌد الفعلٌة  -1

 .بادارة شئون التعلٌم والطالب

بة من خالل مرفما به نسخة مسحو المسار الى ادارة شئون التعلٌم والطالب طبما لنموذج معد لذلن مسبما دٌلطلبات تعتمدم  -2

 المولع بنتٌجة الطالب

 تموم االدارة بعمل حصر لطلبات تعدٌل المسار وبعد ذلن ٌنظر للحد األدنى للمعدل التراكمً للمبول بالتخصص المطلوب -3

والعدد المتاح طبما المكانٌات  تمدمٌن لتعدٌل المسار وٌفاضل بٌنهم طبما للمعدل التراكمًٌجرى تنسٌك جدٌد بٌن الطالب الم -4

 فمة المسم ممدم البرنامج المطلوبوفً حالة زٌادة العدد ال بد من موا المسم

 ة تعدٌل المسار بالمبول أو الرفضتعلن نتٌج -5

 حوٌل بٌن الكلٌة والكلٌات األخرى* لواعد الت

 التحوٌل من جامعة األزهر ال تمبلالكلٌة  -1

بالنسبة للتحوٌل إلى الكلٌة من كلٌات العلوم بالجامعات األخرى  للفرق األعلى )الفرلتٌن الثانٌة والثالثة( على الطالب التمدم  -2

ُ به درجة الطالب والنهاٌة العظمً  بالدرجات العددٌةأوالً بطلب للتحوٌل مرفك به بٌان حالة دراسٌة    نماط محولة إلىموضحا
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و مرفما به الممررات التً درسها فً الكلٌة  لكل مادة والمجموع الكلً الحاصل علٌه الطالب.للتناسب مع الساعات المعتمدة 

 اعات الدراسٌة )المحتوى العلمً( المحول منها وعدد الس

ستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة لشئون ٌعرض طلب التحوٌل وبٌان الحالة على السٌد األستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة أو السٌد األ -3

لعرضه على السادة رإوساء األلسام العلمٌة إلبداء الرأي فٌما ٌعفى منه الطالب أو ٌفرض علٌه من ممررات  التعلٌم والطالب.

اجح أو دراسٌة طبما لما درسه فً الكلٌة المحول منها بعد مناظرة ذلن بما ٌدّرس من ممررات بالكلٌة. بشرط أن ٌكون الطالب ن

  .بما ال ٌزٌد عن مادتٌن عملٌتٌن منمول

بعد استٌفاء الطلب كل الموافمات وآراء السادة رإوساء األلسام العلمٌة والسٌد األستاذ الدكتور / وكٌل لكلٌة لشئون التعلٌم -4

ون التعلٌم بجامعة بنىسوٌؾ . ٌتم إرسال طلبات التحوٌل إلى اإلدارة العامة لشئد األستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌةوالطالب والسٌ

إلستكمال إجراءات التحوٌل. والتً تموم بدورها بإستكمال تلن اإلجراءات وإرسال الرد للكلٌة . لتموم إدارة شئون الطالب بطلب 

 الطالب من الكلٌات المحولٌن منهاملفات 

وٌل إلى التخصصات التً ال توجد فً الكلٌة ٌجوز االستثناء من شرط السكن طبماً للتوزٌع الجؽرافً فً حالة الرؼبة فً التح-5

 ٌة المحول منها ٌفٌد ذلنالمحول منها. مع إحضار خطاب من الكل

سنة حصولهم على الثانوٌة  الكلٌة ال تمبل طالب مفصولٌن من كلٌات أخرى حتى ولو حصلوا على الحد األدنى للفبول فً -6

 العامة

وٌموم  ج معد مسبما بمسم شئون الطالب (ٌتمدم الطالب بطلب للتحوٌل ) نموذ  للتحوٌل من الكلٌة إلى كلٌة أخرىبالنسبة  -7

بعمل إخالء طرؾ من معامل الكلٌة والمكتبة والشئون المالٌة ورعاٌة الشباب ) نموذج إخالء الطرؾ معد مسبما بمسم شئون 

ٌها وٌموم الطالب بسداد الرسوم الممررة لذلن الطالب ( . وٌتم استخراج بٌان حالة للطالب موجها إلى الكلٌة المراد التحوٌل إل

 وفً حالة التحوٌل إلى إحدى كلٌات العلوم ٌتم استخراج محتوى علمً ) بٌان بالممررات الدراسٌة التً درسها الطالب بالكلٌة(

كمال تلن اجراءات ٌتم تسلٌم بٌان الحالة للطالب لٌموم باسكتمال إجراءات التحوٌل بمعرفة الكلٌة المحول إلٌها وعند است -8

بإرسال الملفات عن طرٌك  ترسل الكلٌة المحول إلٌها بطلب ملفات الطالب الممبول تحوٌلهم إلٌها. وتموم إدارة شئون الطالب

 بمعرفة أرشٌؾ الكلٌة البرٌد

 -األعذار المرضٌة التً ٌمدمها الطالب لالعتذار عن دخول االمتحان وٌتبع فً شؤنها المواعد التالٌة:

ا كان مرض الطالب لبل بداٌة االمتحان ٌخطر الطالب الكلٌة بمرضه وٌرسل مع اإلخطار الشهادات الطبٌة المبٌنة لمرضة إذ -1

 ٌة عن لبول العذر المرضً من عدمهوتحول إلى اإلدارة الطبٌة بالجامعة لفحصها وإفادة الكل

اإلخطار الشهادات المبٌنة لمرضه وتعرض على  ر الطالب الكلٌة وٌرسل معطفً حالة مرض الطالب أثناء االمتحان ٌخ -2

الطبٌة وله أن ٌتوجه إلى منزل الطالب المرٌض لتولٌع الكشؾ الطبً علٌه  اإلدارةطبٌب لجنة االمتحان لفحصها واعتمادها من 

 .الذ حدده اعتبر العذر ؼٌر ممبول وإذا لم ٌوجد الطالب فً الممر
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ة تتعلك بمرض الطالب فً أثناء االمتحان سوى الشهادات التً عرضت على طبٌب ال تنظر اإلدارة الطبٌة أي شهادات طبٌ -3

 لجنة االمتحان ولت انعمادها وبشرط أن تصل إلٌها عن طرٌك الكلٌة وٌعطى الطالب الذٌن ٌتمدمون بؤعذار أثناء االمتحان فترة

 .ألصاها أسبوع من نهاٌة االمتحان

 وكالة الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب: مهام

  راؾ على الكنترول وإعالن النتائجمسئول عن نظام االمتحانات واإلش -1

 ٌمٌة واألنشطة والرعاٌة الطالبٌةتوفٌر آلٌة واضحة للعملٌة التعل -2

 نرتٌب كافة اإلمكانات الخاصة بذلمتابعة الجداول الدراسٌة منذ بدء العام الدراسً واإلعالن عنها وت -3

  الدعم الطالبً اإلعالن للطالب عن الدعم الطالبً الذي ٌمدم من خالل الصندوق -4

  التدرٌب الصٌفً لأللسام العلمٌة اإلشراؾ على -5

 الدراسً على المعامل التعلٌمٌة اإلشراؾ -6

 باإلضافة لإلشراؾ على اإلدارات التابعة له وهً: 

 رعاٌة الشباب إدارة   -لخرٌجٌن إدارة ا -إدارة شئون الطالب

 لسم شئون الطالب وٌموم بالتالً:

 وشروط التشعٌب التً تضعها الكلٌةاعداد كشوؾ الطالب بعد توزٌعهم على الشعب المختلفة طبماً لمواعد  -1

 تٌسٌر كافة الخدمات الطالبٌة لهملاعداد سجالت الطالب ولٌدهم  -2

 الزمة لهم من خالل مكتب اإلتصال العسكري.اعداد سجل التجنٌد للطلبة الذكور لعمل التؤجٌالت ال -3

 عن طرٌك الدفع الأللكترونى.تسجٌل أرلام إٌصاالت المصروفات الدراسٌة بعد تسدٌدها  -4

 استخراج كارنٌهات الد اسة للطالب بعد سداد المصروفات الدراسٌة. -5

 راءات الالزمة لصرفها للطالب.عمل منح التفوق للطالب المستحمٌن لها وإرسالها للشئون المالٌة لعمل اإلج-6

 لسم شئون الخرٌجٌن:

د/ رئٌس الجامعة . .ٌموم بإستخراج شهادات التخرج للطالب فور إعالن النتٌجة وعمل لرار التخرج واعتمادهما من السٌد أ

 الب.وذلن بعد أن ٌموم الطالب بعمل إخالء طرؾ من معامل الكلٌة المختلفة ومراجعة المصروفات من خالل شئون الط

 تموم الكلٌة بإلامة حفل التخرج السنوي داخل الخلٌة لتكرٌم الطالب المتفولٌن بمشاركة شئون الطالب وشئون الخرٌجٌن.
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 وكالة الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

 مهام وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث:

 على نظام وطلبة الدراسات العلٌا اإلشراؾ -1

 ام العلمٌة المختلفة والتً تحمك رسالة الكلٌة. اعتماد خطط األبحاث لأللس -2

 متابعة اإلشراؾ على العملٌة التعلٌمٌة واالمتحانات والدراسات العلٌا فً كل البرامج والتخصصات.  -3

 متابعة اإلدارات التابعة للوكٌل وهً إدارة المكتبة وإدارة العاللات الثمافٌة وإدارة الدراسات العلٌا.  -4

 خدمة المجتمع و تنمٌة البٌئةوكالة الكلٌة لشئون 

 مهام وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة:

ً تمدٌم تصور عن خطط الكلٌة لخدمة المجتمع فً بداٌة العام الدراسً وأن ٌمدم تمرٌر عن االنجازات وخطة العمل ف -1

 نهاٌة العام الدراسً )العملً(

أعضاء هٌئة التدرٌس( بإنجاز خدمة المجتمع وتنمٌة  –لسام العلمٌة األ -تمدٌم تمارٌر عن كل ما تموم به )اإلدارة  -2

تجمٌل البٌئة  –المساهمة فً التعلٌم  –االستشارات  –المحاضرات  –الندوات  –البٌئة للكلٌة مثل: )االتفالات العلمٌة والخدمٌة 

  ٌات والمعاهد األخرى ... وخالفه(المساهمة فً تطوٌر الكل –

لخرٌجٌن لمتابعة التوظٌؾ ومتابعة فرص العمل وتمٌٌم العملٌة التعلٌمٌة من وجهة نظر تابعة  ام ةاإلشراؾ على وحد -3

  لتدعٌم التعلٌم والتدرٌب المستمرالخرٌجٌن وتحدٌد احتٌاجاتهم التدرٌبٌة 

 للمجتمع وتمدٌم تمرٌر سنوي بها حصر لكافة الخدمات التً تمدمها الكلٌة -4

 عمد مإتمرات(.  –خدمات مجتمع  –استشارات  –ظٌؾ تو -)تدرٌب للصناعة والخرٌجٌن  -5

 

 إدارة رعاٌة الشباب                                       

 

 الدعم الطالبى

 خطة الدعم الطالبً وتتضمن
 نظم ارشاد وتوجٌه الطالب الجدد الدعم األكادٌمً و -1
 الدعم المادي والرعاٌة الصحٌة -2
 وٌتم ذلن من خالل ما ٌلى:ـ 
 

 . الدعم األكادٌمًأوال: 
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الناحٌة األكادٌمٌة  ٌموم جمٌع المٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونوهم واإلدارٌون بالكلٌة فً تدعٌم 
 البكالورٌوس والدراسات لعلٌا من خالل :لطالب مرحلة 

 االرشاد األكادٌمى للطالب الجدد تطبٌك نظام  -1
 ن عبر اكتشافهم وتوجٌه الدعم لهمتعثرٌن علمٌاً وذلدعم الطالب الم -2
 %  75دعم الطالب المتفولٌن علمٌاً وهم ذوي المعدل التحصٌلً األعلً من  -3
 
 ثانٌا :الدعم المادى  
 دعم الكتاب -1
 دعم التكافل اإلجتماعً ) المصروفات الدراسٌة ( -2
 توفٌر رعاٌة صحٌة مجانٌة للطالب -3
 

 االتحاد الطالبى
 
ٌموم االتحاد الطالبى على خدمة المصالح الطالبٌة و ٌعتبر همزة الوصل بٌن الطالب و إدارة الكلٌة وٌموم نشاط االتحاد على  

 -االهداؾ االتٌة :
 والعاملٌن.ٌنهم و بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس بث الروح الجامعٌة السلٌمة بٌن الطالب و توثٌك الروابط ب -1 
  .ب و تنمٌة لدراتهم و مهاراتهممواهب الطال ؾاكتشا -2 
  .تنمٌة المٌم الروحٌة واالخاللٌة و الوعى الوطنى بٌن الطالب  -3 
  .نشر و تشجٌع تكوٌن االسر والجمعٌات الطالبٌة و دعم نشاطها -4 
 تنظٌم االنشطة الرٌاضٌة واالجتماعٌة والكشفٌة والفنٌة و الثمافٌة.  -5 
 ة المجتمع المحٌط بهم. االستفادة من الطالب فى خدم -6 

* ٌتشكل االتحاد الطالبى عن طرٌك االنتخاب الحر المباشر حٌث ٌختار طالب الفرق المختلفة بالكلٌة ممثلٌن عنهم فى لجان 
 االتحاد ثم ٌتم انتخاب من بٌنهم االمٌن واالمٌن المساعد لكل لجنة واالمٌن واالمٌن المساعد لالتحاد. 

 -اد:شروط الترشح لعضوٌة االتح
 متعا بجنسٌة جمهورٌة مصر العربٌةمت -1
 متصفا بالخلك الموٌم والسمعة الحسنة  -2
 طالبا مستجدا فً فرلته -3
 عمل اللجنة التً ٌرشح نفسه فٌها مإكد ومستمر فً مجالله نشاط  -4
الجامعات. أو تمرر إسماط  لم ٌسبك أن ولعت علٌه أي من الجزاءات المنصوص علٌها بالالئحة التنفٌذٌة بشؤن لانون تنظٌم -5

 أو ولؾ عضوٌته بؤحد االتحادات الطالبٌة او لجانها
 فً انتخابات أو أنشطة اتحاد الطالب * ال ٌجوز استخدام الشعارات الدٌنٌة أو الحزبٌة أو الفئوٌة

ك االنتخاب فً كل % على األلل من الطالب الذٌن لهم ح50* ٌشترط لصحة االنتخابات فً لجان اتحادات طالب الكلٌة حضور 
 .مستوى دراسً على حدة

% من الناخبٌن لصحة 20وفً هذه الحالة ٌشترط حضور  – * إذا لم ٌكتمل العدد تإجل االنتخابات للٌوم التالً مباشرة
 االنتخابات فإذا لم ٌكتمل العدد ٌعٌن عمٌد الكلٌة ممثلً لجان هذة المستوٌات الدراسٌة.

  -لعدٌد من اللجان وهى :* ٌشتمل االتحاد الطالبى على ا
 

 األسر لجنة 
 تهدؾ لجنة االسر الى :

 تدعٌم أواصر الصدالة بٌن الطالب ببعضهم وبؤعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن. -1
 تشجٌع الطالب على تكوٌن األسر بالكلٌة ودعم نشاطها . -2
 .التنسٌك بٌن نشاط األسر المختلفة بالكلٌة وإدارة لجنة األسر بالجامعة  -3
 

 اللجنة الرٌاضٌة 
 : تهدؾ اللجنة الرٌاضٌة إلى 
 مستفٌدٌن والمشتركٌن فى األنشطة توسٌع لاعدة الطالب ال -1
 ٌن الطالب لدمج الطالب بالمجتمعتموٌة الروابط وتدعٌمها ب -2
 المتمٌزٌن فى شتى ألوان النشاط  رفع مستوى التدرٌب لألنشطة واالرتماء بالمستوى العام ومستوى -3
 امل الرٌاضً لرفع مستوى المهارةزٌادة احتكان التع -4
 مثل الكلٌة فى األنشطة الخارجٌة اختٌار المنتخبات التً ت -5
 وطالب الجامعة والجامعات األخرى تموٌة الروابط بٌن طالب الكلٌة  -6
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 جٌع المواهب والعمل على تنمٌتها بث الروح الرٌاضٌة بٌن الطالب وتش -7
 والحفالت والمهرجانات الرٌاضٌة  لرٌاضً بالكلٌة بتكوٌن الفرق الرٌاضٌة وعمل المبارٌات و المسابماتتنظٌم النشاط ا -8
 

 اللجنة الثمافٌة
 تهدؾ اللجنة الثمافٌة الى :

 اركٌن بهدؾ زٌادة الوعً الثمافً توسٌع لاعدة المش  -1
 جات تطوره اتنظٌم أوجه النشاط الثمافً لتعرٌؾ الطالب بخصائص المجتمع واحتٌ  -2
 طالات األدبٌة والثمافٌة للطالب العمل على تنمٌة ال  -3
 .تنمٌة موهبة اإلطالع والبحث لدى الطالب   -4
 بٌن الطالب فى النواحً الثمافٌة ؼرس روح المنافسة   -5 

 
 اللجنة الفنٌة

 تهدؾ اللجنة الفنٌة الى :
 تشجٌع األنشطة الفنٌة والهواٌات للطالب ودعمها  -1 
 األعمال الفنٌة صمل المواهب الطالبٌة وإبراز ما ٌكمن فى داخلة ، لالرتماء بمستوى -2 
 تحفٌز الطالب على االبتكار والتعبٌر عن ذاته من خالل األعمال الفنٌة -3 
 
 لجنة الجوالة والخدمة العامة  
 تهدؾ اللجنة الى :    
 جب نحو المجتمع واألهل والزمالء بالواؼرس روح االنتماء والوالء والفداء للوطن وخلك الشعور -1 
 س وبث الروح االجتماعٌة السلٌمة تربٌة العمول وتهذٌب النفو -2 
– الرسم على الزجاج – تعلٌم الشباب بعض المهارات الٌدوٌة التً ٌمكن االستفادة منها فى الحٌاة العملٌة مثل ) األركت - 3
 ة ( حبال المكرمٌ – الطباعة على المماش 
 ل والخدمة العامة نمٌة المجتمع وخدمة البٌئة عن طرٌك معسكرات العمت -4 
 ى األسس السلٌمة وفماً لمبادئها تنظٌم أوجه نشاط حركة الكشؾ واإلرشاد عل -5 
 

 اللجنة االجتماعٌة والرحالت 
 تهدؾ اللجنة الى :    
لتدرٌس والعاملٌن وإشاعة روح التعاون واإلخاء العمل على تنمٌة الروابط االجتماعٌة بٌن الطالب وبٌن أعضاء هٌئة ا -1 

 فٌهم وذلن بكل الوسائل المناسبة بٌنهم وبث الروح الجامعٌة 
 الب على التعرؾ على معالم الوطن تنظٌم الرحالت العلمٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والتروٌحٌة التً تساعد الط -2 

 
  
 
 

  

 المكافآت الدراسٌة                                                        

 

جاوز ترتٌبهم فً امتحان شهادة الدراسة تٌمنح الطالب المستجدون من أبناء جمهورٌة مصر العربٌة الذٌن ال ٌ -1

 رها مائة وعشرون جنٌهاً لكل منهمفً شعبة العلوم مكافؤة لداألوائل الثانوٌة العامة الثالثٌن 

% على األلل فً التمدٌر العام المتحان 80رٌة مصر العربٌة الحاصلون على ٌمنح الطالب المستجدون من أبناء جمهو -2

 افؤة لدرها أربعة وثمانون جنٌهاً شهادة الثانوٌة العامة من ؼٌر الشار إلٌهم فً الفمرة السابمة مك
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الطالب فً للطالب الحاصلٌن علٌها بالفئات المذكورة إذا حصل  2،  1وٌستمر صرؾ المكافؤة المشار إلٌها فً البند  -3

 لامتحان النمل على تمدٌر عام جٌد جداً على األل

 كل من ٌحصل على تمدٌر عام ممتاز فً امتحان النمل ٌمنح مكافؤ لدرها مائة وعشرون جنٌهاً  -4

ومن ٌحصل على تمدٌر عام جٌد جداً من ؼٌر المشار إلٌهم فً البنود السابمة ٌمنح مكافؤ لدرها ستون جنٌاً ) جٌد جداً  -5

 ( ألول مرة

 وتكون المكافؤة ممصورة على السنة الدراسٌة للسنة التً حصل فٌها الطالب على التمدٌر سالؾ الذكر. -6

 وتحدد المكافؤة كلما توافر شرطها وفماً للتفصٌل السابك وٌكون صرفها على ألساط شهرٌة خالل العام الدرسً. -7

 

 تؤدٌب الطالب نظام                                                       

 

 -التنفٌذٌة لمانون تنظٌم الجامعات على نظام التؤدٌب كما ٌلً: الالئحةتنص 

: الطالب الممٌدون والمنتسبون والمرخص لهم بتؤدٌة االمتحان من الخارج والمستمعون خاضعٌن للنظام  123مادة 

 .التؤدٌبً المبٌن بعد

 ٌن واللوائح والتمالٌد الجامعٌة وعلى األخص:: تعتبر مخالفة تؤدٌبٌة كل إخالل بالموان 124مادة 

 نظام الكلٌة أو المنشآت الجامعٌةاألعمال المخلة ب -1

تعطٌل الدراسة أو التحرٌض علٌه أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واألعمال الجامعٌة األخرى  -2

 بة علٌهاظتً تمضً اللوائح بالمواال

 والسلون داخل الجامعة أو خارجها أو مخل بحسن السٌر كل فعل ٌتنافى مع الشرؾ والكرامة -3

 امتحان أو شروع فٌهكل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل ؼش فً  -4

 رد أو الكتب الجامعٌة أو تبدٌدهاكل اتالؾ للمنشآت او الموا -5

 لجامعٌة المختصةابك مع السلطات اكل تنظٌم للجمعٌات داخل الجامعة أو االشتران فٌها بدون ترخٌص س -6

ن السلطات توزٌع النشرات أو إصدار جرائد حائط بؤٌة صورة بالكلٌات أو جمع تولٌعات بدون ترخٌص سابك م -7

 الجامٌة المختصة

 ات نخافة للنظام العام أو اآلداباالعتصام داخل المبانً الجامعٌة أو االشتران فً مظاهر -8
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وع فٌه وٌضبط فً حالة تلبس ٌخرجه العمٌد أو من ٌنوب عنه من تكب ؼشاَ  فً امتحان أو شرر: كل طالب ٌ 125مادة 

االمتحان وٌحال إلى لجنة االمتحان وٌحرم من دخول االمتحان فً بالً المواد وٌعتبر الطالب راسباً فً جمٌع مواد هذه 

 مجلس التؤدٌب

رتب علٌه بطالن الدرجة العلمٌة إذا أما فً األحوال األخرى فٌبطل اإلمتحان بمرار من مجلس التؤدٌب أو مجلس الكلٌة وٌت

 لد منحت للطالب لبل اكتشاؾ الؽش كانت

 -: العموبات التؤدٌبٌة هى: 126مادة 

 التنبٌه شفاهة أو كتابة -1

 اإلنذار -2

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبٌة -3

 د الممررات لمدة ال تتجاوز شهراً الحرمان من حضور دروس أح -4

 راً من الكلٌة لمدة ال تتجاوز شه الفصل -5

 مان من االمتحان فً ممرر أو أكثرالحر -6

 تجاوز شهرٌن أو لمدة فصل دراسً ولؾ لٌد الطالب لدرجة الماجستٌر أو الدكتوراه لمدة ال -7

 ء إمتحان الطالب فً ممرر أو أكثرإلؽا -8

 لكلٌة لمدة ال تجاوز فصال دراسٌاالفصل من ا -9

 متحان فً فصل دراسً واحد أو أكثرالحرمان من اال -10

 الدكتوراه مدة فصل دراسً أو أكثرالب من المٌد بالماجستٌر أو حرمان الط  -11

 لى فصل دراسًالفصل من الكلٌة لمدة تزٌد ع -12

الفصل النهائً من الجامعة وٌبلػ لرار الفصل إلى الجامعات األخرى وٌترتب علٌه عدم صالحٌة الطالب للمٌد أو التمدم  -13
 ت فً جامعات جمهورٌة مصر العربٌةإلى االمتحانا

 أمر الطالبز األمر بإعالن المرار الصادر بالعموبة التؤدٌبٌة داخل الكلٌة وٌجب إبالغ المرار إلى ولوٌجو ً 

 على األلل من تارٌم صدور المرار ولمجلس الجامعة أن ٌعٌد النظر فً المرار الصادر بالفصل بعد مضً ثالث سنوات 

 -: الهٌئات المختصة بتولٌع العموبات هً: 127مادة 

مة عما ٌمع من الطالب بالعموبات األربع األولى المبٌنة فً المادة السا عواألساتذة المساعدٌن : ولهم تولٌ األساتذة -1

 ضرات واألنشطة الجامعٌة المختلفةأثناء الدروس والمحا

النظام موبات الثمانً األولى المبٌنة بالمادة السابمة  وفً حالة حدوث اضطراب أو اخالل بععمٌد الكلٌة : وله تولٌع ال -2

ٌتسبب عنه أو ٌخشى منه عدم انتظام الدراسة أو االمتحان ٌكون لعمٌد الكلٌة تولٌع جمٌع العموبات المبٌنة فً المادة 

إذا كانت العموبة بالفصل  التؤدٌبالسابمة ، على أن ٌعرض األمر خالل أسبوعٌن من تارٌم تولٌع العموبة على مجلس 

معة بالنسبة إلى ؼٌر ذلن من العموبات ، وذلن بالنظر فً تؤٌٌد العموبة أو النهائً من الجامعة ، وعلى رئٌس الجا

 تعدٌلها الؽائها أو
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رئٌس الجامعة : وله تولٌع جمٌع العموبات المبٌنة فً المادة السابمة عدا العموبة األخٌرة ، وذلن بعد أخذ رأي عمٌد  -3

 كمتهاول الجامعة حتى الٌوم المحدد لمحالكلٌة ، وله أن ٌمنع  الطالب المحال إلى مجلس التؤدٌب من دخ

 ؤدٌب : وله تولٌع جمٌع العموبات مجلس الت -4

إال بعد التحمٌك من الطالب  126: ال تولع عموبة من العموبات الواردة فً البند الخامس وما بعده من المادة  128مادة 

ى د للتحمٌك سمط حمه فً سماع ألواله وٌتولكتابة وسماع ألواله فٌما هو منسوب إلٌه . فإذا لم ٌحضر فً الموعدد المحد

 التحمٌك من ٌنتدبه عمٌد الكلٌة

وال ٌجوز لعضو هٌئة التدرٌس المنتدب للتحمٌك مع الطالب أن ٌكون عضواً فً مجلس التؤدٌب ) فً حالة انتداب أحد  

 أعضاء هٌئة التدرٌس(

 تكون نهائٌة 127ٌة وفماً للمادة بات التؤدٌب: المرارات التً تصدر من الهٌئات المختصة بتولٌع العمو 129مادة 

ومع ذلن تجوز المعارضة فً المرار الصادر ؼٌابٌاً من مجلس التؤدٌب وذلن خالل أسبوع من تارٌم إعالنه إلى الطالب أو 

ً إذا كان طلب الحضور لد أعلن إلى شخص الطالب أو ولً أمره وتخلؾ  الطالب عن ولً أمره وٌعتبر المرار حضورٌا

 ضور بؽٌر عذر ممبولالح

وٌجوز للطالب التظلم من لرار مجلس التؤدٌب بطلب ٌمدمه إلى رئٌس الجامعة خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌم إبالؼه 

 مات على مجلس الجامعة للنظر فٌهابالمرار ، وٌعرض رئٌس الجامعة ما ٌمدم إلٌه من تظل

 

 

 مكتبة الكلٌة                                                   

 

 .ٌتم األستعانة بكلٌة العلوم حتى ٌتم األنتهاء من تجهٌز مكتبة الكلٌة 

 و تم تؤثٌثها وتزوٌدها بكثٌر من الكتب والمراجع  ورؼم المخازن مبنى الثانً من بالدور  العلوم تمع مكتبة كلٌة

ت والكلٌة ال تؤلو جهداً فً تطوٌر حداثتها فإنها تحتوي على عدد كبٌر من المراجع األجنبٌة فً مختلؾ التخصصا

 .مكتبة وإمدادها بمزٌد من المراجعال

  ًوتٌسر المكتبة لروادها من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والمدرسٌن المساعدٌن والمعٌدٌن والطالب االطالع الداخل

 .فً حدود الئحة الكلٌةوكذلن اإلعارة الخارجٌة 

  ُ وحتى الخامسة مساءاً اعتباراُ من بدء العام الدراسً وحتى انتهائه وفً  وتفتح المكتبة أبوبها من التاسعة صباحا

فترة الصٌؾ حتى الثانٌة بعد الظهر تٌسٌراُ على طالب البحث من االستفادة بالمكتبة فً جمٌع أٌام السنة وتموم 
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الطالب ومده  بالخدمات المكتبٌة لروادها وإرشادهم إلى المراجع العلمٌة حسب تخصصاتهم باالضافة إلى خدمة

  .اته من كتب دراسٌة حسب الممرراتباحتٌاج

 .تعمل المكتبة على جمع امتحانات الكلٌة كل عام وتجلٌدها لٌرجع إلٌها الطالب 
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 لٌادات الكلٌة

 

       

 

 

 السادة رإساء األلسام العلمٌة

 عصام عبدالرحمن حسان/ د جٌولوجٌا المٌاة و البٌئةلسم  -1

 على لرنى سلٌمد/  الثروة المعدنٌةلسم  -2

 د/ أ البترول والؽاز الطبٌعىلسم  -3

 د/ .أ الجٌولوجٌا الهندسٌةلسم  -4

 د/ .أ الجٌوفٌزٌاءلسم  -5

 

 الهٌكل اإلداري لمكتب االرشاد األكادٌمً للكلٌة

 المنسك األكادٌمً العام للكلٌة                 على لرنى سلٌم السٌد الدكتور / -1

 المنسك األكادٌمً للمستوى األول                             دمحم عبدالوهاب/  السٌد -2

 الثانىالمنسك األكادٌمً للمستوى                            دمحمفتحى السٌد الدكتور /  -3

 

 

 

 

 

 د/ عمٌد الكلٌة.أ

 جودة إسماعٌل عبدالجوادد/ .أ

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
   ن ؼانم صابرشعبا د/

 للدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الكلٌة 
 د/ 

لخدمة المجتمع وكٌل الكلٌة 
عصام عبدالرحمن والبٌئة د/ 

 حسان
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 إدارة الكلٌة                                               

 عمٌد الكلٌة سماعٌل عبدالجوادإجودة السٌد األستاذ الدكتور /  *

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب / شعبان ؼانم صابرالسٌد األستاذ الدكتور  *

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور /  *

 وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة وخدمة المجتمع دالرحمن حسانعصام عب/ السٌد األستاذ الدكتور  *

   

 مدٌر الكلٌة معوض دمحم مصطفىالسٌد /  (1

 مدٌر شئون الطالب السٌد /  (2

 رعاٌة الشباب مدٌر السٌد /  (7

 التورٌدات والمخازن مدٌر السٌد /  (8

 الشئون المانونٌة مدٌر عبدالرإؾالسٌد /  (9

 

 الفرلة األولى المستوى األول الفصل األول  ساعات معتمدة   2018/2017  لكلٌة العلوم للعام الدراسًالجداول الدراسٌة 
 
 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                                                                    عمٌد الكلٌة
 

 طرق اإلتصال بالكلٌة 

 00200822324897 -  0020822327986تلٌفون   -1

 00200822334551فاكس  -2

 
 

 
 فرٌك اإلعداد
 إشراؾ عمٌد الكلٌة

 األستاذ الدكتور / جودة إسماعٌل عبدالجواد


