
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 دليـــــــل الطــــــالب 
 

9102-9191  
 



 
 

  

 

شطــــــــــانفٓ  

 - 0 - ................................................................................................... انطــــــانة دنٍـــــــم

 - 1 - .................................................................................................. حهٕاٌ ربيؼخ َشأح

 - 1 - ................................................................................................. حهٕاٌ ربيؼخ شؼبس

 - 2 - ................................................................................................... انزبيؼــخ ليــبداد

 - 3 - ....................................................................................................... انكهيخ ػٍ َجـزح

 - 5 - ......................................................................................................... انكهيـــخ ئداسح

 - 6 - ........................................................................................................... خيانكه خیسؤ

 - 6 - .................................... غًانًزت نخذيخ انؼهًٗ ٔانجحج ُٓذعيان ىيانتؼه في بيًيئله بدحیٔانش ضيانتً

 - 6 - .......................................................................................................... خيانكه سعبنخ

 - 6 - ............................................. انؼًم عٕق يتطهجبد تٕاكت يتطٕسح خيًيتؼه يُظٕيخ كيتحم  -1

 - 6 - ......................................................... خئانًإعغ خيًيانتؼه انزٕدح ضًبٌ يُظٕيخ ميتفؼ  -2
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 نشأة جامعة حموان
 

د الفنية العميا لتضـ المعاى 5521قتراح الخاص بإنشاء جامعة لمتكنولوجيا عاـ يعود إنشاء الجامعة إلى اإل
 22حتى أنشئت الجامعة فى  553275530تبعيا محاوالت عامى التى كانت قائمة فى ذلؾ الوقت . ثـ 

لتتميز عف الجامعات األخرى بأف كمياتيا ليا طابع أكاديمى  5531لسنة  30بالقانوف رقـ  5531يوليو 
 ستوى الجامعة ككؿ .تطبيقى متميز حيث تقوـ عمى نظاـ األقساـ العممية المتخصصة عمى م

 

 شعار جامعة حموان
 

يقاع الحروؼ العربية لتحقيؽ جاء شعار جامعة حمواف تطويعا" لمكممة المكتوبة  واستثمار الموسيقى وا 
المضموف ، حيث أف أمتداد حرؼ األلؼ فى كممة جامعة وكممة حمواف يؤكد األحساس بالشموخ والتسامى 

حتواء رمز الذرة كرمز لمعمـ والمعرفة ليستقر إمة األحتواء ، وجاء مع انحنائيا لمداخؿ تحقيقا" لمعنى وقي
  وجمالياً  اً عف قيمة الجامعة وظيفي ومف ىنا جاء الشعار معبراً فى قمب التصميـ لمركز اإلشعاع . ىذا الرمز
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 ةــادات الجامعــقي
 

 

 / ماجد محمد فيمى نجـ األستاذ الدكتور    
 حمواف  س جامعةرئي                          

 
 / منى فؤاد محمد عطية األستاذالدكتور           

 لشئوف الدراسات العميا والبحوث نائب رئيس الجامعةقائـ بعمؿ 
 
 / حساـ محمد كماؿ محمود رفاعي األستاذ الدكتور 

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب           
 

 / ممدوح ميدي  األستاذ الدكتور  

 يس الجامعة لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةنائب رئ
 

 / السيدة األستاذة    

 قائـ بعمؿ أميف عاـ الجامعة
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 ذة عن الكميةـنب
 

تحت إسـ المعيد العالي الصناعي لممعمميف بمصر  5511نشئت الكمية في صيؼ أ
وكانت مدة الدراسة بيذا المعيد خمس سنوات متصمة ال يمنح فييا سوى شير  الجديدة

 في المانيا. ة تدريبيةواحد كعطمة صيفية في كؿ عاـ ومف بيف ىذه السنوات سن

وظؿ محتفظًا بنفس نظـ الدراسة السابقة  5514نقؿ مقر المعيد إلى حمواف في صيؼ 
 تحت إسـ المعيد العالي الصناعي لممعمميف بحمواف.

 تقرر قبوؿ أوؿ دفعة نظاـ خمس سنوات العادية وتضمنت خطة 5515في صيؼ 
الدراسة ثمانية اشير تدريبية بألمانيا )الفصؿ الدراسي الثاني مف الصؼ الثالث( في نفس 

 العاـ صفي النظاـ القديـ الذي كاف متبعًا.

حدث تطور في نظاـ الدراسة ومناىجيا حيث قامت لجاف جامعية  5525في صيؼ 
ف بجانب متخصصة بوضع مناىج دراسية تعادؿ ما يدرس بكميات اليندسة في ذلؾ الحي

تغير إسـ  5521في صيؼ  المقر إلى المقر الحالي بالمطرية ،المواد التربوية ونقؿ 
 لى المعيد العالي الصناعي بالقاىرة.المعيد ا

تغيرت خطة الدراسة ومناىجيا بالنسبة لمطمبة المستجديف فقط وانشئت  5523في صيؼ 
أما نظاـ المعيد العالي . 5523كمية المعمميف الصناعية وقبمت اوؿ دفعة في أكتوبر 

 .الصناعي فقد تـ تصفيتو تدريجياً 

كمية المعمميف الصناعية مرات متتاليػة وجػرى تطػوير الدراسػة ومناىجيػا تحػت إسػـ  حدثت
وتخرجػػت اوؿ دفعػػة مػػف كميػػة التكنولوجيػػا والتربيػػة  5535كميػػة التكنولوجيػػا والتربيػػة عػػاـ 

 .5532عاـ 

إلييػػػا كميػػػة التكنولوجيػػػا والتربيػػػة التػػػي  انشػػػئت جامعػػػة حمػػػواف وضػػػمت 5531فػػػي صػػػيؼ 
اطمؽ عمييا إسـ كمية التكنولوجيا بالمطريػة وتخرجػت اوؿ دفعػة مػف كميػة التكنولوجيػا عػاـ 

5532. 
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طبقػػػت الالئحػػػة الداخميػػػة الجديػػػدة لمكميػػػة بعػػػد إعتمادىػػػا مػػػف المجمػػػس  5532فػػػي صػػػيؼ 
الفرؽ الدراسػية مػا عػدا األعمى لمجامعات تحت إسـ كمية التكنولوجيا بالمطرية عمى جميع 

الفرقة النيائية في ذلؾ العاـ وحذفت المواد التربوية ودعمت المواد اليندسػية ودرسػت فييػا 
منػػاىج تسػػاير ارقػػى المنػػاىج التػػي تػػدرس بكميػػات اليندسػػة بالجامعػػات المصػػرية وتخرجػػت 

ا" وقػد واصبح إسـ الكمية "كمية اليندسة والتكنولوجيػ 5535اوؿ دفعة مف ىذا النظاـ مايو 
 تـ تغيير إسـ الكمية إلى "كمية اليندسة بالمطرية".

عبػػػد  ابػػػراىيـ وتقػػػع كميػػػة اليندسػػػة بالمطريػػػة بمنطقػػػة عػػػيف شػػػمس الشػػػرقية تقػػػاطع شػػػارعي
( فػػػداف 55.15الػػػرازؽ مػػػع شػػػارع المعيػػػد العػػػالي الصػػػناعي. وتقػػػع الكميػػػة عمػػػى مسػػػاحة )

( مبػػاني تسػػتخدـ  3د ) ( متػػر مربػػع وتتكػػوف الكميػػة مػػف عػػد 03100بمسػػاحة إجماليػػة ) 
(  55135( فػػػداف بمسػػػاحة إجماليػػػة )  0.25فػػػي األضػػػراض اإلداريػػػة والتعميميػػػة عمػػػى ) 

( متػػر مربػػع تحػػت اإلنشػػاء لتطػػوير 5100متػػر مربػػع  وكػػذلؾ يوجػػد مبنػػى عمػػى مسػػاحة )
ضػػػافة بعػػػض المسػػػاحات التعميميػػػة الجديػػػدة بالكميػػػة وكػػػذلؾ  اعمػػػاؿ الكنتػػػروؿ والمعامػػػؿ وا 

( 0153اء بالكميػػة مػػف حػػدائؽ وأشػػجار معمػػرة عمػػى مسػػاحة إجماليػػة )المسػػاحات الخضػػر 
 متر مربع.
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 الكميـــة دارةإ
 

  / محمد حسنين محمد ربيعاألستاذ الدكتور 

 ميةــــعميد الك                             

  / محمد عمي عبد الحميد األستاذ الدكتور 

 العميا والبحوثالدراسات  وكيل الكمية لشئون               

  / زينب محمد الرزازاألستاذ الدكتور 

 التعميم والطالب خدمة وكيل الكمية لشئون                   

  / محمد باسل عمارة األستاذ الدكتور 

 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                     

  / زينب أمين عبد العزيزالسيدة األستاذة 

 مدير عام الكمية                                      
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 الكمية رؤية
 عمالمجت لخدمة العممى والبحث ندسييال التعميـ في إقميميا والريادة التميز

 الكمية رسالة

 العمؿ سوؽ متطمبات تواكب متطورة تعميمية منظومة تحقيؽ  -5

 والمؤسسية التعميمية الجودة ضماف منظومة تفعيؿ  -2

 الحالية واإلقميمي المحمى المجتمع باحتياجات لترتبط العممى البحث آليات تطوير -1
 والمستقبمية

 الكمية إمكانيات لدعـ المالية والموارد التمويؿ مصادر تطوير -0
 مبانى الكمية      

 

  المبنى االدارى  Aمبنى 

  الورش  Bمبنى 

  الورش Bمبنى 

  مبنى ميكانيكا Cمبنى 

  عمارة مبنى  Eمبنى 

  ومعمؿ المساحة والطرؽ والمرور 2، 5مدرجات   Fمبنى 

  الكنتروؿ المركزى  Gمبنى 

  رعاية الشباب Hمبنى 

 

 التدريسية الفراغات       
 الرمز الكودى نوعيا القاعة التدريسية م
 ـــــــــ يذسد أ.د/ ػجذ انشاصق  .1
 ــــــــ يذسد (1يذسد )  .2

 ــــــــ يذسد (2يذسد )  .3

 ــــــــ يذسد (3يذسد )  .4

 ــــــــ يذسد (4يذسد )  .5

 ــــــــ يذسد A/Aيذسد   .6



 

- 7 - 
 

 E-005 يذسد A/Bيذسد   .7

 E-109 يذسد A/Cيذسد   .8

 E- 108 يذسد A/Dيذسد   .9

 A – 033 يذسد يذسد انفيضیبء  .12

 A – 135 يذسد يذسد انكيًيبء  .11

 ــــــــ يذسد يذسد انتصًيى  .12

 A – 026 لبػخ (9حزشح )  .13

 A – 120 لبػخ (1لبػخ )  .14

 A – 125 لبػخ (2لبػخ )  .15

 A 128- A 129 لبػخ (4+3لبػخ )  .16

17.  A صبنخ E – 102 

18.  A2 صبنخ E – 101 

19.  A3 صبنخ E – 201 

22.  A4 صبنخ E – 202 

21.  A5 صبنخ E – 203 

22.  A6 صبنخ E – 301 

23.  A7 صبنخ E – 402 

24.  A8 صبنخ E – 401 

25.  A9 صبنخ E – 502 

26.  A10 صبنخ E - 501 

 C – 101 صبنخ 1  .27

 C – 104 صبنخ 2  .28
 ــــــــ صبنخ 3  .29

 C - 108 صبنخ 5  .32
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 ةيأقسام الكم
 الكمية األقسام العممية اآلتية: تضم

 يكانيكيةالم القوى ندسةھ. قسم 1
 يارات والجراراتالس ندسةھ. قسم 2
 يةالمعمار  ندسةلي. قسم ا3
 يةالمدن ندسةي. قسم ال4
 ب(طال وال يتخرج من مساعد  يمييأكاد قسم وھو). قسم التصميم الميكانيكى5
 ب( طال وال يتخرج من مساعد  يمييأكاد قسم وھية )وندسي. قسم الفيزيقا والرياضيات ال6
 سة ندھبرنامج  - ةيائشاإلن ليندسةبرنامج ا -رنامج ىندسة الطاقة) بالساعات المعتمدة  برامج  -7

   ية (الرقم ايبالتكنولوج العمارة
لبرنامجين ) برنامج ميكاترونيات السيارات  2221-2222تفعيل البرنامجين فى العام الجامعى جارى  -8

   (و برنامج إدارة والتشيد المستدام 
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  2020-2055إحصائية بأعداد الطالب المقيديف بالكمية لمعاـ الجامعى 
ىندسة القوى  الفرقة

 الميكانيكية
ىندسة السيارات 

 اتوالجرار 
اليندسة 
 المعمارية

اليندسة 
 المدنية

 اجمالى

 1236 1236 الفرقـــة االعدادية
 1259 352 167 162 382 الفرقـــة األولى

 1232 412 147 111 362 الثانيــــةالفرقـــة 
 1268 424 176 123 385 الثالثـــةالفرقـــة 
 1216 369 139 113 395 الرابعـــــةالفرقـــة 

  5211 
 

  الجامعى  إحصائية بأعداد الطالب المقيديف ببرامج الساعات المعتمدة بالكمية لمعاـ
2055-2020 

برنامج اليندسة  برنامج ىندسة الطاقة  المستوى 
 اإلنشائية 

 برنامج العمارة الرقمية 

 222 225 422 اإلجمالي 
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 العممية الدرجات
 أحد فى البكالوريوس درجة بالمطرية سةندھال كمية مجمس توصية عمى بناءً  حموان جامعة تمنح

 :اآلتية التخصصات
 الفصمين نظام الميكانيكية القوى ندسةھ .1
 الفصمين نظام والجرارات السيارات ندسةى .2
 الفصمين نظام المعمارية اليندسة  .3
 الفصمين نظام المدنية ندسةالي .4
 المعتمدة الساعات نظام الطاقة دسةىن .5
 لمعتمدةا الساعات نظام اإلنشائية ندسةالي .6
 المعتمدة الساعات نظام الرقمية بالتكنولوجيا العمارة .7
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 ـانةعهىمـــاخ ھامـح نهطـم

 ـ قيد الطالب1
 يعتبر القيد  يتـ قيد الطالب بالكمية طبقا لتوزيع مكتب التنسيؽ وال

 

نيائيا اال بعد استيفاء اوراؽ الطالب وتوقيع الكشؼ الطبى عميو وسداد الرسـو 
الدراسيو المقررة ويعد لكؿ طالب مقيد بالكميو ممفا يحتوى عمى جميع االوراؽ الخاصة بو 
ويمنح الطالب بطاقو تحقيؽ الشخصيو التى يستخدميا فى دخوؿ الكمية ولمطالب الحؽ 

كافة الشيادات المثبتو لحالة قيده بالكمية بناء عمى طمبو مع تحديد الجية فى استخراج 
المطالبة ولمطالب الحؽ فى الحصوؿ عمى اعتماد استمارات البطاقات الشخصية 

 واستمارات اشتراكات المواصالت بكافة انواعيا .
 ـ ايقاف القـيد2

متتاليتف او متفرقتيف  يجوز لمجمس الكمية اف يوقؼ قيد الطالب لمدة سنتيف دراسيتيف
خالؿ سنوات الدراسو فى الكميو اذا تقدـ بعذر مقبوؿ يمنعو مف االنتظاـ فى الدراسو وفى 

 حالة الضرورة يجوز لمجمس الجامعة زيادة مدة وقؼ القيد .
 ـ التجنيــد3

  يشػترط فػى الطالػب المقيػد بالكميػو اف يحػدد موقفػو مػف التجنيػد ) معػاؼ ػ ادى
وقت ػ مجنػد( وتقػـو الكميػة بتأجيػؿ تجنيػد الطالػب حتػى السػف الخدمو ػ اعفاء م

 القانونيػػػػة .
  عنػػد بمػػوغ الطالػػب المقيػػد السػػف القػػانونى يعامػػؿ تجنيػػديا ػ ويوقػػؼ قيػػده  لحػػيف

 انتياء تجنيده.

  اذا مػػا رضػػب الطالػػب فػػى دخػػوؿ امتحػػاف مػػواد التخمػػؼ عميػػو اف يتقػػدـ بطمػػب
وكػذلؾ الطػالب الػذيف ليػـ  و االمتحافلمرفقا بو موافقػة ىيئة التجنيد عمى دخو 
 فرص دخوؿ االمتحاف مف الخارج .

  أو فصمو أو تركو الدراسة ألى سبب تخطر منطقة التجنيد فور تخرج الطالب. 
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 ـ المكافـأت الدراســية 4
 العربيػػة الػػذيف اليتجػػاوز  يمػػنح الطػػالب المسػػتجدوف مػػف أبنػػاء جميوريػػة مصػػر

فػػى شػػعبو العمػػـو مكافػػأة يادة الثانويػػة العامػػو ـ الثالثػػيف فػػى امتحػػاف الشػػترتيبػػػي
 قدرىا مائة وعشروف جنييا سنويا لكؿ منيـ .

  يمنح الطػالب المسػتجدوف مػف أبنػاء جميوريػة مصػر العربيػة الحاصػموف عمػى
% عمػػػى االقػػػؿ فػػػى التقػػػدير العػػػاـ المتحػػػاف شػػػيادة الدراسػػػة الفنيػػػو مكافػػػأة 40

 قدرىا أربعو وثمانوف جنييا سنويا.
ا اذا حصػموا عمػى تقػدير جيػد جػدا قؼ المكافأة لمطمبو المشار الػييـ سػابيستمر صر 

فػػى امتحػػاف النقػػؿ وكػػؿ مػػف يحصػػؿ عمػػى تقػػديرعاـ ممتػػاز فػػى امتحػػاف النقػػؿ يمػػنح 
 مكافأة سنوية قدرىا مائة وعشروف جنييا.

أمػػا مػػف يحصػػؿ عمػػى تقػػدير عػػاـ جيػػد جػػدا" مػػف ضيػػر الفئػػات السػػابقة فيمػػنح مكافػػأة        
وف جنييػا فػى السػنة ػ ويكػوف مػنح المكافػاة مقصػورا" عمػى السػنة الدراسػية قػدرىا سػت

ػ وتجػدد المكافػأة ا الطالػب عمػى التقػدير سػالؼ الذكرػالتاليػة لمسػنو التػى يحصػؿ فييػ
يقػػػػـو مكتػػػػب شػػػئوف الطػػػػالب بالكميػػػػة باتخػػػػاذ االجػػػػراءات ، كممػػػا تػػػػوافرت شػػػػروطيا 

 .الالزمو لصرؼ ىذا المكافأت لممستحقيف
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 2219المقررات الالئحة  متابعة مسئولية
مجمػػػػس القسػػػػـ )المسػػػػئوؿ عػػػػف البرنػػػػامج  ةيبنػػػػاء عمػػػػى توصػػػػ ةيػػػػمجمػػػػس الكم يعيػػػػد
اـ أو مػػػػػػف األقسػػػػػػ ةيػػػػػػبالكم ةيػػػػػ( الػػػػػػى قسػػػػػػـ أو أكثػػػػػر مػػػػػػف األقسػػػػػػاـ العممميياألكػػػػػاد

فػػػى نطػػػاؽ  تػػػدخؿالمقػػػررات التػػػى ال   سيتػػػدر  جامعػػػة حمػػػواف اتيػػػبكمالمتخصصػػػة 
 ميمػةمجمػس القسػـ  سيرئػ تػولىيبالقسػـ، عمػى أف  ةيػممالمقررات والتخصصات الع

 بػوالخػاص  مياألكػادي البرنػامج نطػاؽ فػى تدخؿ التى المقررات ىذهعمى  اإلشراؼ
 ةيػالكم ؿوكيػ ايعمى مقررات شرؼيوالتى  ةياإلعداد مف ذلؾ مقررات الفرقة ستثنىوي

 والطالب ـيلشئوف التعم
 وانتخصص انذراسح مذج

 .المعتمدة الساعات نظاـ أو الدراسييف الفصميف أساس عمى بالكمية الدراسة تكوف

 :يمي لما الدراسييف الفصميف نظاـ ويخضع
 االسبوع، في ساعة 28 إلى 25 مف دراسى فصؿ لكؿ االتصاؿ ساعات عدد -5

 .العممية والدروس والتماريف المحاضرات ساعات جمع عف طريؽ تُحتسب
  فصوؿ عشرة( سنوات خمس وريوسالبكال درجة لنيؿ الدراسة لمدة األدنى الحد -2

 الدراسييف الفصميف نظاـ طالب لجميع عامة إعدادية بفرقة تبدأ) دراسية
 وقانوف الجامعة مجمس قرارات يخالؼ ال بما الدراسة لمدة األقصى الحد يكوف -1

 .المصرية الجامعات تنظيـ
 اراتيم بوإلكسا أساسية وعمـو إنسانية مقررات اإلعدادية بالفرقة الطالب يدرس -0

 الفرصة وتتاح ل كما .وتخصص عف النظر بصرؼ دسمين لكؿ الزمة عامة
 الذى لمبرنامج السميـ االختيار ويمكن حتى المختمفة ندسةيال عمى فروع لمتعرؼ
 مقررات عمى باإلشراؼ الكمية مجمس قبؿ مف مشكمة لجنة وتقوـ ،وب سيمتحؽ
 .اإلعدادية لمفرقة الدراسة
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 بأقساـ المقررة االتصاؿ ساعات عدد إلجمالي مكافئةال المعتمدة الساعات عدد -1
 معتمدة ساعة 160 مف ىو الكمية

 الناجحيف الطالب تنسيؽ شروط ِوفؽ اإلعدادية الفرقة بعد التخصص يكوف  -2
 اإلعدادية بالفرقة

 مواد فى وارد ىو  لما طبقا المختمفة الكمية أقساـ فى بالدراسة الطالب يقوـ -3
 الالئحة
 بعد الكمية لمجمس يجوز كما اىاومحتو  بالالئحة الواردة الدراسية المقررات وجداوؿ

 موافقة بعد عف التعميـ بنظاـ% 40 – 30 وبنسبة وجيا لوجو   % 60 أخذ
 لطبيعة تبعا أخرى نسبة بأي أو 70 بنسبة الدراسة جعؿ المختص القسـ مجمس
 لجامعةبا والطالب التعميـ شئوف مجمس عمى ذلؾ عرض- يتـ أف وعمى المقرر،
 .إلعتماده مجمس الجامعة إلى عمی ىورفعو لمموافقة

 حٍوانفصىل انذراس حٍتذء انذراسح تانكه

 كالتالي7 فيإلي فصم فييالدراس فيبنظاـ الفصم مييالعاـ األكاد ُقًسـي
  قؿاأل عمى أسبوعا 51 ولمدة سبتمبرشير  في بدأي. الفصؿ الدراسي األوؿ7 5
 أسبوعا عمى األؽ ؿ 51ولمدة  ريفبراشير في  بدأي. الفصؿ الدراسي الثاني7 2

 

 ٍحتقاء انطانة تانفرقح انىاحذج وحاالخ انفصم مه انكه مذج

سنوات ييا مي فييدراس فيأكثر مف عام ةيالطالب بأي فرقة دراس بقىيأف  جوزي ال
مع قرارات مجمس  توافؽي(، وذلؾ بما ةي)بإستثاء الفرقة اإلعداد مف الخارج

 .الشأف ىذا في الجامعات ـينظالجامعة وقانوف ت
 معادلة بعض المقررات

 ساعة معتمدة مكافئة فى مرحمة  52الطاؿ ب في حدود  عفىيأف  جوزي
 فييا أو مف أداء االمتحانات  ةيالمقررات الدراس بعض مف حضور وسيالبكالور 
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 بنجاح إجتاز ياوذلؾ إذا ثبت أن ة،يائيالن عدا مقررات وامتحانات الفرؽ مايوذلؾ ف
 المجمس مف ياب معترؼ ةيجامع ةيكم فى ياتعادل مقررات
الجامعة بعد أخذ موافقة مجمس  سياإلعفاء بقرار مف رئ كوفيلمجامعات، و  األعمى

بعد أخذ رأي مجمس القسـ  ةيبناء عمى اقتراح مجمس الكم والطالب ـيشئوف التعم
ناظرة فى وذلؾ دوف اإلخالؿ بالمواد الم المختصة، العممي أو مجالس األقساـ

 .ةيالمصر  الجامعات ـيقانوف تنظ
 التدريب الميداني

وذلؾ لمتعرؼ  ة،يداخؿ أو خارج الكم ةيوعمم ةيدانيم باتي. تتضمف فترة الدراسة تدر 5
 ةيفيعمى ك

 ؽيوالتطب ةيالدراسة النظر  فيالفجوة ب ؿيالطالب ولتقم ودرسيالعممي لما  ؽيالتطب
 ؿ مدة الدراسة.خال فيعف مرت قؿيال  بما العممى، وذلؾ

في كؿ  عيأساب 2أال تقؿ عف  جبي)داخمي/خارجي(  دانييالم بي. مدة التدر 2
خالؿ  ةيوالمرة الثان ة،يبعد الفرقة األولى أو الثان ؼيالص فصؿ خالؿ ايمرة، أول

 مجاؿ مف مجاالت التخصص فى بعد الفرقة الثالثة، ؼيفصؿ الص
و يعرض وتقريرا التدريب مكاف مف دةمعتم ادةيش التدريب ايةين في الطالب يقدـ -1

 العاـ خالؿ العممى القسـ اْيحدد لمواعيد طبقا عممى قسـ بكؿ متخصصة لجنة عمى

 .التالي األكاديمي
 عمى بناءً  وذلؾ الطالب بتدريب الخاصة التنفيذية الالئحة الكمية مجمس ُيصدر -0

 .المختصة العممية األقساـ مجالس ت توصيا

 .الطالب يجتازه أف يجب اً  قررم التدريب يعتبر -1
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 التشعيب والتوزيع عمى األقسـام العمميـة 
يػػػتـ توزيػػػع الطػػػالب النػػػاجحوف فػػػي الفرقػػػو اإلعداديػػػو والمنقولػػػوف الػػػى الفرقػػػو االولػػػى عمػػػى 

 األقساـ الطالبيو بالكميو وىي7
 قسـ ىندسة القوي الميكانيكية 

 قسـ ىندسة السيارات والجرارات 

 وقسـ اليندسو المعماري 

 قسـ اليندسو المدنيو 

يقـو الطالب بمؿء استمارة الرضبػات التػى يحػدده فييػا القسػـ الػذي يرضػب االلتحػاؽ بػو 
ثـ يتـ توزيع الطالب عمى ىذه األقساـ مف خالؿ اسػتمارة الرضبػات طبقػا لمجمػوع الطالػب 

 في الفرقة االعدادية وعدد الطالب بكؿ قسـ والذي يحدده مجمس الكميو.

 جالتخر  مشروع
 طالب الفرقة الرابعة بإعداد مشروع البكالوريوس وتحدد مجالس األقساـ المختصة

مامات القومية والمجتمعية، و أف ىتموضوعاتو التى ُيفضؿ أف تكوف في مجاؿ اال
 االبتكار في مجاؿ حديث داخؿ نطاؽ تخصصات القسـ . ُتشجع عمى

وارد ىو لما  . يخصص لممشروع حيز زمنى مناس ب في الجدوؿ الدراسى طبقا2
أسابيع بعد  0البرامج الخاصة بالقسـ، ويمتد العمؿ في المشروع لفترة  في البرنامج/

 .التحريرية لمفصؿ الدراسي الثانى انتياء االمتحانات
مجالس األقساـ العممية يا . يتـ تحكيـ مشروع البكالوريوس مف خالؿ لجاف تُشِكم1

صيات مف ذوى الخبرة مف خارج القسـ المتخصصيف ويجوز اف تضـ شخ مف أعضاء
ويُكتب تقدير الطالب وتخصص المشروع في  -والجامعة كممتحنيف خارجييف  الكمية

 شيادة التخرج  .
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. يشمؿ مشروع البكالوريوس ُمخرج مطبوع )تقرير و/أو أطروحة المشروع و/أو 0
 اه مجالسية و/أو نماذج تجريبية ... إلخ( طبقا لمتطمبات البرنامج وما تر ندسى لوحات

( باإلضافة إلى Poster) – ووعرضا لموضوع المشروع وما تـ دراست األقساـ، وذلؾ
 والنتائج التي تـ التوصؿ إلييا أماـ لجنة التحكيـ توضيحية لوحة
 د وذلؾ بعد حاشتراؾ أكثر مف طالب فى مشروع وايمكف فى بعض الحاالت .  1

 .موافقة مجمس القسـ الحصوؿ عمى
عالن النتائجاالمتحان ديمواع  ات وا 

 ية كؿ فصؿ دراسى فى المقررات التىياتعقد امتحانات النقؿ والبكالوريوس فى ن -5
يجوز عقد اإلمتحاف إلكترونيا في مقرر واحد أو أكثر و يجوز  توالطالب فى فرق يادرس
إلكترونيا ، وعمى أف يتـ  ويسمح بتصحيح بما نواإلمتحاف في كؿ المقرر أو جزء م عقد

 مجمس إلى عوورف وعمى مجمس شئوف التعميـ والطالب بالجامعة لمموافقة عمي عرض ذلؾ
 .إلعتماده الجامعة

  يائوانت عديتـ إعالف نتيجة دور يناير بحد أقصى ثالث أسابيع بعد مو . 2
 انتيائو. يتـ إعالف نتيجة دور مايو بحد أقصى ثالث أسابيع بعد موعد 1
 وب اآلتية 7. يعقد دور سبتمبر لكافة حاالت الرس0
حمؿ بمقر ريف بحد أقصى مف الفرقة السابقة أو أى . الطالب المنقوؿ لفرقة أعمى ومُ أ

 .ياقبم فرقة
دوف عذر فى مقرر أو مقرريف ليس بوريوس الراسب أو الغائب بعذر أو ب. طالب البكال

 .مشروع التخرجيما بين مف
تـ   جيعامة طبقا آلخر من ج. وفى جميع الحاالت المذكورة يتـ إعداد االمتحانات بصفة

 تدريسو .
 31% نسبة حضور ال تقؿ عف ايمستوف كوفيأف  ولدخوؿ الطالب امتحاف أى مقرر فى فرقت شترطي. 5

عمى مدة  النسبة وتطبؽ نفس ( ةيودروس عمم فيمف الفترات المخصصة لمدروس )محاضرات وتمار 
 . فيجليا ـينظاـ التعم ؽيالحضور بالمقرر في حالة تطب
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بناًء عمى طمب مجالس األقساـ المختصة قرارا بحرماف  ةيمجمس الكم صدريُ وفقا لقرار مجمس الجامعة . 6
الطالب  عتبريالحالة  ىذه نسبة الحضور، وفى يستوفيالطالب مف التقدـ لالمتحاف فى المقررات التى لـ 
 ُعتبريف ةيمجمس الكميا قبميعذرا  الطالب قدـ إال إذا فيياراسبا فى المقررات التى ُحـر مف التقدـ لالمتحاف 

ذا حضر الطالب أحد االمتحانات أثناء مف دخوؿ االمتحاف و استصدار قرار حرمان فترة ضائب ا بعذر، وا 
 بمجر د صدور القرار. اياالمتحاف الض عتبري

 المقررات وحساب التراكمى ومراتب الشر ف راتيتقد
 العاـ ريوفى التقد ةائيھالمقررات الف جةيفى نت ةياآلت راتيالطالب عمى أحد التقد حصؿي. 5

 العظمى لمدرجات7 نيايةمف درجات منسوبة إلى ال يولما حصؿ عم طبقا
 المقررات راتيلتقد ةي(7 النسب المئو 1رقـ )  جدوؿ
 النسبة التقدير
 فأكثر% 41 ممتاز
 %40% إلى أقؿ مف  31مف  ا جيدجد
 %31% إلى أقؿ مف  21مف  جيد

 %21إلى أقؿ مف %  10مف  مقبوؿ
 %10% إلى أقؿ مف  10مف  ضعيؼ
 %10اقؿ مف  ا جد ضعيؼ

 وعمي حصؿ ما مجموع نسبة بحساب والتراكمى لمطالب عند تخرج ريالتقد ُحسبي. 2
العظمى لمدرجات فى السنوات  اتايْفى سنوات الدراسة إلى مجموع الف درجات مف

 الخمس.
جػدا فػى كػؿ  ديػأو ج ازيػعػاـ امت رتقػدي مىع والطالب مرتبة الشرؼ عند حصول ُمنحي. 1

 قػػد رسػػب فػػي أي مقػػرر طػػواؿ سػػنوات كػػوفيالتخصػػص األربعػػة، بشػػرط أال  سػػنوات مػػف
 .ةيالفرقة اإلعداد ريبتقد عتديوال  الدراسة،
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 المسار رييتغ
الفرقػػػػة األولػػػػي  جػػػػةيالبرنػػػػاـ ج الدراسػػػػى )المسػػػػار( بعػػػػد نت رييػػػػلمطػػػػاؿ ب تغ جػػػػوزي

 ميي% مػػػػف عػػػػدد طػػػػالب البرنػػػػامج األكػػػػاد1 أقصػػػػى وبحػػػػد وبالبرنػػػػامج المسػػػػجؿ بػػػػ
الطػػالب  بيػػت رت كػػوفي ثيػػوبح ةيػػالمقاصػػة العمم وذلػػؾ بعػػد إجػػراء يػػو،المحػػوؿ إل

 بقػػػػػػاء الطالػػػػػػب فػػػػػػى نفػػػػػػس مػػػػػػع مراعػػػػػػاة مػػػػػػدة ة،يػػػػػػطبقػػػػػػا لمجمػػػػػػوع الفرقػػػػػػة اإلعداد
 ـيمػػػػػع قػػػػػانوف تنظػػػػػ توافػػػػػؽي( بالالئحػػػػػة وبمػػػػػا  55/المسػػػػػتوى طبقػػػػػا لممػػػػػادة ) الفرقة

 . ةيذالتنفي والجامعات والئحت
 ارشادات الطالب خالل فترة األمتحانات - 7

كؿ مف يخؿ بنظاـ االمتحاف أو اليدوء الالـز لو وكؿ مف يغش فى إمتحاف أويشرع فى 
 ىو مبيف بقانوف تنظيـ الجامعات. سيخضع لمتأديب حسب ما ذلؾ

كؿ طالب يرتكب ضشا فى إمتحاف أو يشرع فيػو ويضػبط فػى حالػة تمػبس يخػرج مػف * 
 الى مجمس تأديب .ؿ مف االمتحاف ويحا لمجنة ويحـر ا

 يحظر إصطحاب أجيزة الياتؼ المحموؿ داخؿ أماكف عقد االمتحانػات ويمػـز تػرؾ* 
ىػذه االجيػػزة خػػارج قاعػػات االمتحػاف تحػػت مسػػئولية أصػػحابيا وكػؿ مػػف يضػػبط ومعػػو 

مجمػس  لقػرار جياز ىاتؼ محموؿ أثنػاء االمتحػاف سػيعرض لممسػاءلو القانونيػة تطبيقػا
 الجامعة .

 * يحظر إستخداـ أجيزة الحاسب اآللى القابمة لمبرمجة فى أداء االمتحاف .
* يحظػػػر دخػػػوؿ الطػػػالب ومعيػػػـ أى مػػػف الجػػػداوؿ أو الرسػػػومات التصػػػميمية حيػػػث 

 ستوفرىا الكمية خالؿ االمتحاف .
 * ال يسمح لمطالب بالخروج مف لجنة االمتحاف قبؿ مرور نصؼ الوقت .

لطالػػػب لظػػػروؼ إضػػػطرارية عػػػف دخػػػوؿ االمتحػػػاف يمكػػػف أف يسػػػمح لػػػو * إذا تػػػأخر ا
نصػػؼ سػػاعة وال يكػػوف قػػد خػػرج مػػف لجنػػة  بػػدخوؿ المجنػػة بشػػرط أال يزيػػد تػػأخيرة عػػف

 االمتحاف أى طالب ممتحف .
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* إذا ضػػػبط الطالػػػب متمبسػػػا فػػػى الغػػػش أثنػػػاء االمتحػػػاف يمغػػػى إمتحانػػػو فػػػى الفصػػػؿ 
  تمبسا بالغش فى إمتحانيا مادة تخمؼ .مالتى ضبط  الدراسى كمو ولو كانت المادة

 ـ االعتذار عن االمتحان 8
لمطالػػب الحػػػؽ فػػػى االعتػػػذار عػػػف عػػػدـ دخػػػوؿ االمتحػػػاف لسػػػنتيف متتػػػاليتيف او متفػػػرقتيف 
خالؿ مػدة الدراسػة وذلػؾ لعػذر يقبمػو مجمػس الكميػة ويجػوز فػى حالػة الضػرورة وبقػرار مػف 

 جمس الجامعة قبوؿ اعتػػػذار ثالث.م
حػػواؿ يجػػب اف يتقػػدـ الطالػػب باالعتػػذار عػػف عػػدـ دخػػوؿ االمتحػػاف ومبرراتػػو فػػى كػػؿ األ

 افالمتحاف وليس بعد انتياء االمتحقبؿ او اثناء تأدية ا
 مداخل األقسا بيوالتشع ةيلألقسام بعد الفرقة اإلعداد قيالتنس

 ذلؾ تـيو  ة،يلمقبوؿ بالبرامج بعد الفرقة اإلعداد ؽيالتنس ةيآل ةيد مجمس الكمعتميد و حدي. 5
  في ؤخذي ثيبح ؽ،يالتنس سبؽيالذي  مىيفى العاـ األكاد ةيآخر جمسة لمجمس الكم في

 ةيالماد اإلمكانات  مدى توفرو  ةياإلعداد الفرقة يـ فيإلى جانب رضبات الطالب ومجموع
 وبالتالي لكؿ برنامج، ةيعابياالست الطاقة ياعمى أساس تحدديلكؿ قسـ عممى والتي  ةيوالبشر 
 المتاحة. ةيوالبشر  ةيالماد مف عاـ إلى آخر طبقا لمموارد رةيمتغ تكوف النسب هىذفإف 

اختبار  ازياجت ةيالمعمار  يندسةفي االلتحاؽ ببرنامج ال في. عمى الطالب الراضب2
 عتمدهيو  يحومجمس القسـ لجنة وضع االمتحاف وتصح شكؿي ثيبح المطموب القدرات
عالف النتائج. و  ةيمسئول ةيتتولى إدارة الكم نمايب ة،يالكممجمس  إجراء اختبار تـيالكنتروؿ وا 

 .ةيامتحانات الفصؿ الدراسي الثاني بالفرقة اإلعداد ةيانيبعد  القدرات
أثناء امتحانات  ةيمي. توزع عمى الطالب بطاقات الرضبات لاللتحاؽ بالبرامج األكاد1

 بالبرامج االلتحاؽ في وتالطالب رضبا حددي ثيبح ةيالثاني لمفرقة اإلعداد الدراسي الفصؿ
 ؽيسنتلابأف  عمما حمواف، ىندسةو  ةيبالمطر  يندسةال تييالمتاحة بكؿ مف كم ةيمياألكاد

اختبار القدرات  جةيعمى ح دى مع االخذ في االعتبار نت ةيطالب كؿ كم فيب تـي
 .ةيالمعمار  ةيندسفي االلتحاؽ بقسـ ال فيالراضب لمطالب
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  ىاألعمفرقة الطالب من فرقة إلى ال تقالان
  المقررات جميع فى نجح إذا األعمى الفرقة إلى بيا ا المقيد  الفرقة مف الطالب ينتقؿ -5

المػواد  يخػالؼ ال بمػا وذلػؾ أدنػى، فرقػة مػف أو فرقتػو مػف مقػرريف عػف يزيػد ال فيمػا راسػبا كاف أو
 .المصرية الجامعات تنظيـ قانوف فى المناظرة

 17 )ة )د ًلمما طبقا ياعن ضاب أو يافي ب رس التى المقررات فى االمتحاف الطالب يؤدى  -2

 الطالب باستثناء % 64 تتعدى ال مئوية وبنسبة مقبوؿ بتقدير الحالة ىذذ فى ونجاح ويعتبر

 .كاممةو درجات عمى فيحصؿ مقبوؿ بعذر الغائب
 والساعات المعتمدة نييالدراس نينظامى الدراسة بالفصم نيب ليالتحو 

 ةيمجمسى الكم رىاقيبناًء عمى القواعد التى  ةيمى الدراسة بالكمنظا فيب ؿيو حالت جوزي
 وسيمع متطمبات برامج البكالور  تسؽي وبما ندسى،يلا ـيالتعم قطاع والجامعة ولجنة

 7مىي بنظاـ الساعا ت المعتمدة، طبقا لما
 فييالدراس فيبنظاـ الساعات المعتمدة إلى نظاـ الفصم ديالطالب المق ؿيتحو  جوزي .5

 اىإجراء مقاصة لممقررات التي اجتاز  تـيساعة معتمدة، و  52 جتازي لـ طالما
 البرنامج فييا المعتمدة وتحدد المقررات المكافئة ل الساعات في نظاـ الطالب
عمى األكثر  نقؿيث يمف قبؿ لجنة البرامج، بح ويؿ إليبالتحو  المسموح الدراسي

ألقؿ، وذلؾ بعد موافقة مجمس عمى ا فيف كاممييدراس فيعامس در يلمفرقة الثالثة و 
عمى  ؽيمكتب التنس ؽيطر  عف وعيتوز  الطالب الذى تـ حوؿيعمى اف  ةيالكم
درجات الفرقة  لمجموع أو طبقا ةيبالكمو ب درسيإما إلى البرنامج الذى كاف  ةيالكم

خارج  مف .المحوؿ الطالب حوؿي نمايب ة،يبالكم يياالتى حصؿ عم ةياإلعداد
 الساعات و ببرامجقبؿ التحاق يياعم وحيالتى تـ ترش ةيمفقط إلى الك ةيالكم

 .المعتمدة
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الطالب مف أحد برامج نظاـ الساعات المعتمدة إلى برنامج بنظاـ  ؿيتحو  جوزي. ال 2
"  فييالدراس فيالفصم نظاـ" البرنامج ذايشروط القبوؿ ل حقؽيإذا لـ  فييالدراس فيالفصم
الطالب  رضبي الذى البرنامج في متاحة أماكف وجود بشرط وىذا ةيبالكم إلتحاقة عند

 . يياال ؿيبالتحو 
 د بنظاـيوالمق ةيعمى الكم ؽيمف مكتب التنسعو يالطاؿ ب الذى تـ توز  ؿيتحو  جوزي. 1

 إلى نظاـ الدراسة بالساعا ت المعتمدة ةيبأى فرقة حتى الثان فييالدراس فيالفصم
مقاصة لممقررات التي  إجراء ب، وذلؾ بعدقد استنفذ مرات الرسو  كوفي بشرط اال

 ديلتحد الالئحةىذه  د المقاصة الواردة فىطبقا لقواع فييالدراس فيب فى نظاـ الفصمالطالىا اجتاز 
 .الطالبىااجتاز  مف الساعا ت المعتمدة التي 52 كافئينقؿ أكثر مما  تـيث ال يت المكافئة وبح المقررا

 رذیذ  ثزبيؼخ حهٕاٌ الوافدين الشروط الخاصة بالطمبة

 مكتب الوافدين بجامعة حموان 
 .أف يكوف الطالب ال يحمؿ الجنسية المصرية -5
 مؿء نموذج اإللتحاؽ عمى الموقع عمى أف يكوف اإلسـ وفقا لجواز السفر.  -2
 أف يكوف الطالب المتقدـ حاصؿ عمى الشيادة الثانوية أو ما يعادليا.  -1
 قديـ.استيفاء األوراؽ والمستندات المطموبة لمت  -4

 طرق تقديم الوافدين في جامعة حموان:

 يقـو الطالب برفع صورة مف الشيادة الدراسية وجواز السفر عبر الموقع.

يتطمب التقديـ وفقًا لمشروط التي حددتيا وزارة التعميـ العالي والبحث العممي تقديـ عدد 
وىي أصؿ الشيادة مف المستندات لإلدارة المركزية لشئوف الطالب الوافديف بمقر الوزارة 

الثانوية أو ما يعادليا مصدقة مف وزارة التعميـ بالدولة المقيـ بيا ومف الخارجية المصرية، 
صور شخصية حديثة، ونتيجة إختبار القدرات بالنسبة  2وصورة جواز سفر ساري، وعدد 

 لمكميات التي تتطمب ىذا النوع مف االختبارات.
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الموقع، بجانب صورة مف الترشيح  إيصاؿ سداد مقابؿ خدمات التقديـ عمى
 المبدئي المرسؿ مف خالؿ الموقع اإللكتروني الرسمي.

 تقديـ الطالب الوافديف لرضباتيـ عبر الرابط اآلتي 7

www.wafeden.gov.eg 

 أو انذخىل عهى انراتط اَتً:

www.mohe-casm.edu.eg 

   القديمة الطالب الوافدون -
 -: الطالب الوافد توافر مايمي ؿ الطمبة يشترط عمىع االلتزاـ بالشروط العامة لقبو م

 فترة دراستو في الجامعة أف يكوف حاصال عمى جواز سفر ساري المفعوؿ خالؿ. 
 بشػػػأف الوافػػديف مػػػف  مصػػػر العربيػػةجميوريػػة  االلتػػزاـ بكافػػة األنظمػػػة واإلجػػراءات المعمػػػوؿ بيػػا فػػػي

 .العرب واألجانب

 مصر(ثؿ السفارة في الجية المختصة ) م أف يحضر الموافقة مف 

 أف يكوف لدية إقامة رسمية  

   مػف عػدد 50اليجوز اف يزيد عدد المقبوليف أو المحوليف فى كؿ كمية مف الطمبة الوافدوف عمى %
 الطالب المقبوليف مف أبناء جميورية مصر العربية.  

   -شروط القبول لمطالب الوافدين:
  ما يعادليا شعبة الرياضيات. الحصوؿ عمى شيادة الثانوية العامة المصرية أو 

  المػػػواد المؤىمػػػػة يػػػتـ قبػػػػوؿ الطػػػالب طبقػػػػا لممػػػواد المؤىمػػػػة لكػػػؿ مجموعػػػػة )شػػػعبة( باالضػػػػافة لممػػػػواد
 االجبارية. 

  النجاح فى المواد المؤىمة لمقبوؿ بالكمية المراد االلتحاؽ بيا 

   تسديد رسـ القيد والمصروفات الدراسية 

 تسديد رسـ القيد والمصروفات الدراسية ال يتـ قيد الطالب الوافد إال بعد 

  يتحدد موعد ستة أسابيع مف تاريخ بدء العاـ الدراسى إلتماـ قيد الطػالب الوافػديف وتسػديدىـ الرسػـو
 .وانتظاميـ بالدراسة 
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  الطػػالب الػػذيف يتقػػدموف بعػػد ذلػػؾ يػػتـ قبػػوؿ أوراقيػػـ عمػػى أف يؤجػػؿ قيػػدىـ إلػػى العػػاـ الدراسػػي التػػالي
مف الالئحة التنفيذية عمى أف يسػدد الرسػـو  235المادة  5550بتاريخ  021وري طبقا لمقرار الجمي

 .المقرره عميو
  إستيفاء الحد االدنى لمجموع الدرجات المقرر لمكمية المراد االلتحاؽ بيا 

 يومػا مػف تػاريخ ظيػور نتيجػة ترشػيحو فػى حالػة عػدـ  01يسقط حؽ الطالب فػى الترشػيح بعػد مػرور
 استيفائو االوراؽ. 

 جب استيفاء نماذج ومستندات الترشيح لمطػالب الوافػديف ) خطػاب السػفارة  الحاصػؿ منيػا الطالػب ي
اإلقػػرار مػػف جيػػو  –اسػػتمارات األمػػف  –طمػػب الحػػاؽ طالػػب وافػػد بالدراسػػة  –عمػػى الشػػيادة الثانويػػة 

 تمويؿ الدراسة ( 

 المختصػػػػة  عػػػػدـ حضػػػػور أى طالػػػػب وافػػػػد لمدراسػػػػة بالجامعػػػػات المصػػػػرية إال بعػػػػد إخطػػػػار الجيػػػػات
 بالموافقة النيائية عمى قبولو 

  ال يجوز تحويؿ الطالب الوافديف مف الجامعات األجنبية إلى الجامعػات المصػرية تحػت اي بنػد مػف
بنود الترشيح او التعديؿ او اعادة الترشيح ... الخ اال مف خػالؿ وزارة التعمػيـ العػالي حيػث يػتـ ذلػؾ 

دارة العامػة لقبػػوؿ  ومػنح الطػالب الوافػػديف بػالوزارة وبموافقػػة بعػد اتخػاذ االجػػراءات الفنيػة مػف قبػػؿ اال
 وزير التعميـ العالي. 

  ال يجػػوز ترشػػيح الطالػػب ألكثػػر مػػف مقعػػد أو إحػػالؿ طالػػب محػػؿ آخػػر أو تعػػديؿ الترشػػيح إال فػػي
 حالة وجود مقعد شاضر أو إعتذار صاحبو وال يتجاوز ذلؾ الموعد المحدد لمقبوؿ. 

  المصرييف مف الجامعات االجنبيػة او العربيػة اال عػف طريػؽ مكتػب تنسػيؽ ال يجوز تحويؿ الطالب
 القبوؿ بالجامعات.

  تتػػولى اإلدارة العامػػة لموافػػديف اسػػتطالع رأى مكتػػب األمػػف بػػالوزارة ليػػؤالء الطػػالب وابػػالغ الجيػػات
 المعنية بذلؾ. 

 األوراق  المطموب  تقديميا   
 يػا مػف السػفارة  الحاصػؿ منيػا الطالػب عمػى الشػيادة ع ) المعادلة ( معتمػدة ومصػدقا عمي.شيادة ث

 ع فى الدولة المانحة لمشيادة .ـ.الثانوية ج
      إذا كاف حاصؿ عمى الثانوية العامة المصرية تقدـ استمارة النجاح 

 .شيادة الميالد األصمية أو مستخرج رسمي منيا 

  صور شخصية  2عدد 
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   يحصػؿ عميػو مػف السػفارة التػابع ليػا الطالػب بالقػاىرة إستيفاء بيانات األوراؽ داخؿ المظروؼ الػذي
 .ومكتب الشئوف العربية 

 ( 111طمب االلتحاؽ ) تنسيؽ 
  بطاقة ترشيح مبدئى 

  ) استمارة المعمومات ) أربع نسخ 

 رسم القيد والمصروفات الدراسية     
 جنيػػو  5100القيػػد  رسػػـ القيػػد والمصػػروفات الدراسػػية السػػنوية لمكميػػة ثالثػػة االؼ جنيػػو اسػػترلينى )رسػػـ

 جنية استرليني( 5100استرليني + رسـو المصروفات الدراسية 
  تػػػؤدى المصػػػروفات الدراسػػػية عمػػػى قسػػػطيف األوؿ فػػػى بدايػػػة العػػػاـ الدراسػػػي والثػػػاني مػػػع بػػػدء الفصػػػؿ

 الدراسي الثاني في حالة الطالب مف الخارج فقط )الوافديف(. 
 ( جنيو استرلينى.5000ف مف الخارج )المصروفات الدراسية لمطالب المرخص لو االمتحا 

 -والمصروفات الدراسية: ن سداد رسوم القيد م ررةقالم ءاتافاإلع
 يجوز لوزير التعميـ العالي منح إعفاء مف الرسـو والمصروفات الدراسية كميا أو يعضيا .        
  المقػػررة بالجنيػػة  بتحصػػيؿ نسػػبة المصػػروفات  5555قػػررت وزارة التعمػػيـ  العػػالي بػػالقرار رقػػـ  لسػػنة

 المصرى مف الطالب الذيف تنطبؽ عمييـ قواعد اإلعفاء مف المصروفات ) بدال مف االعفاء الكامؿ ( 

  إعفاء ىؤالء الطالب مف رسـو القيد بالعممة الصعبة. 
  مف المصروفات الدراسية بالجنيو المصرى 50يسدد ىؤالء الطالب ما يعادؿ % 

 ديف يطبؽ التخفيض عمى الطالب المستج 

     يستمر التخفيض لمطالب الناجح أما الراسب فيسدد  المصروفات  بالعممة الصعبة عف عاـ الرسوب 

  معاممة الطالب مف أبناء وبنات المصريات المتزوجات مف أجانػب معاممػة الطػالب المصػرييف فيمػا
 يتعمؽ بالرسـو الجامعية 

  أبناء وبنات المصريات المطمقات واألرامؿ 

 لمصػػػريات الػػػذيف يثبػػػت بالبحػػػث اإلجتمػػػاعى عجػػػزىـ  عػػػف سػػػداد الرسػػػـو الجامعيػػػة ) أبنػػػاء وبنػػػات ا
 الغير قادريف عمى السداد (. 

  الطالب المقيمػيف إقامػة دائمػة بمصػر ) محػؿ المػيالد داخػؿ جميوريػة مصػر العربيػة وحاصػؿ عمػى
 جميع مراحؿ  التعميـ بيا (

  أبناء العامميف بالحكومة المصرية المحاليف لممعاش 
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 طالب الوافد ضير المقيد عمى منحو والذى يتمتع بمبدأ التخفيض مػف المصػروفات الدراسػية المقػررة ال
عمػػى الطػػالب الوافػػديف المحػػددة مػػف قبػػؿ الػػوزارة  أف يقػػـو بسػػداد الرسػػـو اإلضػػافية الػػواردة بالمػػادة 

(235   ) 
 عػػػد الطالػػػب وفػػػى حالػػػة عػػػدـ سػػػداد الرسػػػـو والمصػػػروفات يػػػتـ منػػػع الطالػػػب مػػػف دخػػػوؿ االمتحػػػاف وي

 موقوفا قيده ليذا العاـ  

 

فى حالة التحويل أو نقل القيد بالنسبة كيفية تسوية الرسوم والمصروفات الدراسية 
 (22/7/1976لممصروفات الدراسية لالجانب )قرار المجمس األعمى لمجامعات في 

  أف يكوف القسط األوؿ مف حؽ الكمية المحوؿ منيا 
 لكمية المحوؿ الييا أف يكوف القسط الثاني مف حؽ ا 

 بالنسبة لرسم المختبرات  - أ

  يكوف مف حؽ الكمية التى قيد بيا الطالب أوؿ مرة 
عفاء من إلأو ا التخفيضكيفية استيفاء طمبات و منح الطالب الوافدين 
 أو األرممةالمطمقة أو  م المصريةألأبناء ا المصروفات الدراسية

 انظر المالحؽ(أو االرممة ـ المصرية المطمقة ألتحرير النموذج الخاص با( 
  الرقـ القومى ”صورة مف بطاقة االـ” 
 1-ـ بأنيا مازالت مطمقةألصورة مف وثيقة الطالؽ واقرار مف ا 
  صورة مف شيادة ميالد الطالب 
 ـ ألصورة مف عقد زواج ا 

   .  بموقؼ الطالب مف سداد الرسـو والمصروفات الدراسية اذا كاف ضير مستجد " بياف حالة دراسية"

  عمى السداد  ةغير القادر الم المصرية و ألا      -ب   
  (  انظر المالحؽ” ) 2” تحرير النموذج رقـ 
 ـ ألصورة مف بطاقة ا 
  صورة مف شيادة ميالد الطالب 
  خطاب مف جية عمؿ الوالد أو صورة مف عقد العمؿ موضحا بو الدخؿ الشيرى موثؽ ومعتمد 
  التابع ليا سكف الطالب  جتماعى مف مكتب الشئوف االجتماعيةإبحث. 
  صورة مف جواز سفر الوالد 
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 " بموقػػػؼ الطالػػػب مػػػف سػػػداد الرسػػػـو والمصػػػروفات الدراسػػػية اذا كػػػاف ضيػػػر " بيػػػاف حالػػػة دراسػػػية
 .  مستجد 

 
 
 
 
الطالب المقيمون اقامة دائمة بالبالد )مولـودون بمصـر وحاصـمون عمـى جميـع المراحـل الدراسـية    -ج  

 بيا(.

 (انظر المالحؽ)”  1” ـ تحرير النموذج رق 
  صورة مف شيادة ميالد الطالب 
  بحث اجتماعى مف مكتب الشئوف االجتماعية التابع ليا سكف الطالب 
 خطاب مف جية عمؿ الوالد أو صورة مف عقد العمؿ موضحا بو الدخؿ الشيرى موثؽ ومعتمد. 
  الثانوية (   –عدادية إلا –بتدائية إل) ا الحاصؿ عمييا الطالب  صورة مف الشيادات الدراسية 
  صورة مف جواز سفر الوالد 
 "  بموقػػػؼ الطالػػػب مػػػف سػػػداد الرسػػػـو والمصػػػروفات الدراسػػػية اذا كػػػاف ضيػػػر "بيػػػاف حالػػػة دراسػػػية

 مستجد 
  معتمػدة مػف الكميػة أو المعيػد بعػد االطػالع سػالفة الػذكر صور المستندات جميع  أف تكوفينبغى

 .اصوؿ وتوقيع الموظؼ المسئوؿ عمييألعمى ا
 التحويـــالت -12

يػػػتـ التحويػػػؿ ونقػػػؿ قيػػػد الطػػػالب فيمػػػا بػػػيف الكميػػػات التابعػػػة لمجامعػػػات الخاضػػػعة لقػػػانوف تنظػػػيـ 
مكانيػػات الكميػػة وموافقػػة مجمسػػي الكميتػػيف.  الجامعػات وفقػػًا لاحكػػاـ التػػى يقرىػػا المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات وا 

ة العامػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب بجامعػػػة ويػػػتـ نقػػػؿ القيػػػد عػػػف طريػػػؽ المكتػػػب المركػػػزي لمتحػػػويالت بػػػاالدار 
 حمواف.

 يتبع الطالب القواعد االتية عند الرغبة في التحويل: -1
 .تعديؿ الترشيح لمطالب المستجديف يتـ عف طريؽ مكتب التنسيؽ الرئيسى بالقاىرة مباشرة 
  اـ نقؿ قيد أي طالب بػيف الكميػات الغيػر متنػاظرة مػف الحاصػميف عمػى شػيادات معادلػة مػف األعػو

السػػػابقة عػػػف طريػػػؽ مكتػػػب التحػػػويالت المركػػػزي بالجامعػػػة بعػػػد اسػػػتطالع رأى مكتػػػب التنسػػػيؽ 
 ومعرفة الحد األدنى لمقبوؿ.
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 .أف يكوف تحويؿ الطالب بيف الكميات المتناظرة بالجامعات مركزيا عمى مستوى كؿ جامعة 

 .ال يحؽ لمطالب الذي لو فرصة مف الخارج التحويؿ نيائيا 

 اجحػا بتقػػدير مقبػوؿ أو منقػوؿ الػػى فرقػة اعمػى فػػى الكميػة المحػوؿ منيػػا   )اإل أف يكػوف الطالػب ن
 اذا كانت قواعد التحويؿ تنص عمى ضير ذلؾ بالكمية المحوؿ إلييا الطالب(.

  ال يزيػػد نسػػبة المحػػوليف مػػف أعػػداد الطػػالب المقيػػديف بالفرقػػة المطمػػوب التحويػػؿ إلييػػا عػػف النسػػبة
 معمف عنيا بكؿ كمية.المحددة وفقا لمقواعد العامة ال

 .أولوية التحويؿ مف بيف المتقدميف لمطالب الحاصميف عمى أعمى مجموع 

 .ال يجوز قبوؿ طمبات تحويؿ الطالب بيف الكميات المتناظرة بعد مضي شير مف بدء الدراسة 

 التحويالت التى تتبع قواعد المقاصة.  -2

 فى ىذا الشأف.أف يكوف الطالب مستوفيا لشروط التوزيع الجغرافى المقررة  -
تحويؿ ونقؿ قيد الطالب الحاصميف عمى ) الثانوية العامة مف خارج النطػاؽ الجغرافػي لمجامعػة(  -

 إلى كميات الجامعة وذلؾ فى الحاالت االتية7

  الطالبػػػات الالتػػػى تػػػزوجف بعػػػد تقػػػدميف إلمتحػػػاف الثانويػػػة العامػػػة عمػػػى أف يتقػػػدمف بقسػػػيمة
 الزواج وبطاقة الزوج وايصاؿ النور .

 لطػالب الػػذيف يػػتـ نقػػؿ والػدىـ بعػػد تقػػدميـ إلمتحػػاف الثانويػة العامػػة عمػػى أف يقػػدموا صػػورة ا
 معتمدة مف قرار نقؿ الوالد وعقد ايجار وايصاؿ الكيرباء.

الطػالب التعمػيـ و شػئوف أ.د/ وكيؿ الكميػة لطمبًا إلى  الكميةإلى  يقدـ الطالب الذي يرضب في التحويؿعمى أف 
 :مرفقا بو ما يمي
  لممواد العممية التي درسيا في الجامعة أو الكمية المنتقؿ منيا كشؼ الدرجاتأصؿ. 
 الدراسية التي درسيا وعدد الساعات الخاصة بيا المقررات توصيؼ لمفردات. 

 العامة أو ما يعادليا شيادة الثانوية صورة طبؽ األصؿ مف. 

 ة قرارىػػػا بتحديػػػد عمميػػػة المقاصػػػ العمميػػػة المختصػػػة فػػػي الكميػػػة بعػػػد إجػػػراء تصػػػدر المجنػػػة
لممػواد المحمػؿ بيػا والمػواد  الذي يجػب عمػى الطالػب المنتقػؿ االلتحػاؽ بػو المستوى الدراسي

 .المعفي مف دراستيا في الفرقة المنقوؿ الييا

 7المنتقؿ إلييا مف جامعة أخرى إذا تبيف ما يمي يحؽ لمجامعة إلغاء قبوؿ الطالب 

 ي.قي أو أكاديمخالابب األخرى بس إذا كاف مفصواًل مف الجامعة –أ 
 .ضير صحيحة األخرى إذا ثبت إف وثائقو الصادرة مف الجامعة -ب
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 ـرجــــالتخـ
بعد اعالف نتيجة البكالوريوس ونجاح الطالػب يقػـو بسػحب اسػتمارة اخػالء طػرؼ مػف قسػـ  .5

 الخريجيف ويتـ استيفاء ىذا االخالء 
الػػدكتور /عميػد الكميػػو  لسػحب اوراقػػو مػػف يتقػدـ الخػػريج بطمػب مػػدموغ باسػـ السػػيد االسػتاذ  .2

 الكميو لمحصوؿ عمى شيادة اثبات مؤىؿ )مؤقتو(

يتقػػدـ الخػػريج بطمػػب مػػدموغ باسػػـ السػػيد االسػػتاذ الػػدكتور /عميػػد الكميػػو يمكنػػو الحصػػوؿ   .1
 عمى اثبات المؤىؿ بالمغو العربيو واالنجميزيو

و الػػى الخػػريج شخصػػيًا بعػػد دات االصػػميو لمبكػػالوريوس بعػػد مرورىػػا مػػف الجامعػػياتسػػمـ الشػػ .0
 سداد الرسـو المقرره عمييا

 حفالت التخرج  -13
جيف كؿ عاـ وبو موعد حفػؿ التخػرج ويقػاـ الحفػؿ بالكميػو يويف الخر ايتـ ارساؿ خطابات عمى عن

وكيػػؿ الكميػػو لشػػئوف التعمػػيـ  ، والسػػيد االسػػتاذ الػػدكتور / ويحضػػره السػػيد االسػػتاذ الػػدكتور /عميػػد الكميػػو
نخبػػو مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ويسػػمـ لكػػؿ خػػريج روب التخػػرج مػػف الجامعػػو ويسػػمـ لػػو والطػػالب و 

ايضػػًا كػػاب مػػف الكميػػو ويكػػـر الػػثالث االوائػػؿ مػػف كػػؿ قسػػـ بيديػػو ومػػدليات مكتػػوب عمييػػا اسػػـ الكميػػو 
 وسنة التخرج . وتسمـ ليـ ايضًا شيادات التخرج الخاصو بيـ .
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 تمذجوظاو انساعاخ انمع

Credit Hours System Program’s Curricula 
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 دفيال
 ةيػػفػي كم وسيلمدراسػة بنظػاـ السػػاعات المعتمػدة عمػى مسػتوى البكػالور  دةيػ. إنشػاء منظومػة جد5

 ندسةيال
 مماثمة . ةيجامعة حمواف لتكوف نموذج لبرامج مستقبم – ةيبالمطر 

ذه البػػػػػرامج ْلتصػػػػػبح  ةيالتخصصػػػػػ ةيندسػػػػْاالت اؿندسػػػػػي ؼ ي المجػػػػػْاؿ ـيالتعمػػػػػ ري. تطػػػػو 2
 لة لالعتماد .ْمؤ

 ةيالتخصص ةيندسيفي المجاالت ال سيالتدر  ئةيْالجامعة وخبرات أعضاء  اتي. استغالؿ إمكان1
 . ةيوالعمم ةيمف الجودة النظر  ةيدرجة عال ـينة بتقدْالـ ريلتطو  المختمفة

 خاصة .وال ةيالحكوم ةي. التعاوف مع المؤسسات الصناع0
 وتبادؿ الخبرات. ةياألجنب ةيمي. التعاوف مع المؤسسات التعم1

NARS لتتضػػػػمف  ةيػػػػالقوم ةيػػػػالمرجع ةيػػػػمياألكاد رييتتوافػػػػؽ مػػػػع المعػػػػا ثيػػػػصػػػػممت البػػػػرامج بح
 المقررات التي

كساب الطالب ما  ؿيىإلى تأ دؼيت  7 مييوا 
 . ةيندسْفي المجاالت اؿ ثةيدالح اتيارات استخداـ التقنيوم ةيميواألكاد ةيقيارات التطبمي. الأ

 ارات االتصاؿ الفعاؿ والتفاعؿ االجتماعي.ي. مب
دارة المخاطر والتشريع والقانوف وكذلؾ أخالقيات ال        . نةميج . معرفة عمـو اإلدارة واالقتصاد وا 
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 تنفيذ برامج الساعات المعتمدة

بنظاـ الساعات المعتمدة الصػادرة مػف جامعػة  دةيلمبرامج الجد ةيوالمال ةيضوء الالئحة اإلدار  فى
إعتمػػاد  تـيػػبػػرامج السػػاعات المعتمػػدة عمػػى اف  رييبتسػػ ةيػػبالكم دةيػػلجنػػة إدارة البػػرامج الجد تقػػـوحمواف،

 ة،يػػػبالجامعػػػة بعػػػد موافقػػػة مجمػػػس الكم دةيػػػإلدارة البػػػرامج الجد ايػػػخػػػالؿ المجنػػػة العم مػػػف القػػػرارات عيػػػجم
 بنظاـ الساعات المعتمدة7  ةيلالتا البرامج ةيوتشتمؿ الكم

Energy Engineering Program 1 ندسة الطاقةى. برنامج 
Structural Engineering Program 2اإلنشائية ندسة ي. برنامج ال 

Architecture by Digital Technology 3ةيالرقم اي. برنامج العمارة بالتكنولوج 
Automotive Mechatronics Engineering 4ت ارايبالس اتيكاترونيندسة المْمج . برنا 

 المستداـ ديي. برنامج إدارة المشروعات والتش5
Project Management & Sustainable Construction Program (PMSC                                        
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 الرقمیة العمارة بتكنولوجیا الھندسة لبرنامج التخصصیة المقررات قائمة
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 م شروط انقثىل وانتحىٌ

 يشترط فيمن يتقدم لاللتحاق بالكمية ما يمي :       
 عيا،توزيممف تـ  ،ليا ية العامة شعبة رياضيات أو ما يعادالثانو  إتماـ ةشيادأف يكوف حاصال عمى   -1

 ة .ر التنسيؽ عمى الكمية أو الكميات الحكومية المناظ عف طريؽ مكتب
 مف المعتمدة الساعات بنظاـ التعميـ لبرامج التحويؿ أو القبوؿ شروط تحديد الكمية مجمس تولىي -2

 ةالجامع مجمس  مف وتعتمد ت لمجامعا األعمى المجمس عيا يض التي لمضوابط طبقا أخرى كميات
 يرضبوف والذيف المناظرة الكميات مف أو الكمية مف الدراسية الفصوؿ نظاـ مف المحولوف الطالب  -1

 الطالب مفاو  يكوف أف يجب المعتمدة الساعات بنظاـ التعميـ برامج في بالدراسة االلتحاؽ في
 . بنجاح إنيائيا سبؽ التي لممقررات مقاصة عمؿ يتـ أف عمى األعمى الفرؽ إلى المنقوليف

 ةندسالي كمية خارج المماثمة البرامج أحد في أكثر أو سنة أمضوا أف سبؽ الذيف بالطال عمى -0
 يحدده الكمية مف حالة بياف يقدموا أف البرامج بأحد االلتحاؽ في ويرضبوف حمواف جامعة - بالمطرية
 .الكمية مجمس

 رأكث أو دراسي فصؿ لمدة البرامج ىذه أحد في الدراسة تركوا فليـ ا سبؽ الذيف لمطالب جوزي -1
تقدير  عمى حصموا أف ليـ  وسبؽ (D) بالبرنامجوىا قض التي الفترة في تراكمى كمعدؿ قؿ األ عمى
 يتوافؽ بما ذلؾ دراسييف عاميف مف أكثر دراسي مستوى بأي الطالب بقاء عدـ بشرط القيد إعادة
 . شاضرة أماكف وجود وكذلؾ الشأف ىذا في الجامعات تنظيـ وقانوف الجامعة مجمس قرارات مع

 تـ لما مقاصة وعمؿ ـيحالت دراسة بعد الوافديف الطالب المعتمدة الساعات ببرامج الكمية تقبؿ -2
 .الجامعةدىا تحد التي لمقواعد طبقا وذلؾو دراست
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 يدوالق الدراسة مواعيد  
 إلى يميةاألكاد السنة تنقسـ حيث الفصمي النظاـ عمى المعتمدة الساعات نظاـ في بالكمية الدراسة تعتمد
 :التالي النحو عمى دراسية فصوؿ ثالث

 ع أسبو 14 االقؿ عمى ولمدة سبتمبر رشير  في يبدأ : األوؿ الفصؿ
 ع أسبو 14 االقؿ عمى ولمدة فبراير ريش في يبدأ : الثاني الفصؿ
 . ة مكثؼ يع أساب 7 االقؿ عمى ولمدة يوليو يرش في يبدأ :الصيفي الفصؿ

 . المقررة الرسـو وسداد القبوؿ شروط إستيفاء بعد (الثانى أو االوؿ) راسىد اؿ الفصؿ فى الطالب يقيد
 الدراسة لغة
جابػة االمتحاف ورقة وتكوف اإلنجميزية، المغة ىي الدراسة لغة  يقػدـ يػووعم اإلنجميزيػة، بالمغػة أيضػا الطالػب وا 
 شيادة الطالب TOEFL االمتحاف أو ، 140 الحاسب عمى االمتحاف ، 400 الورقي االمتحاف :أدنى بحد
 ادةيشػ أو ، 40 اإلنترنػت عمػى IELTS وال .الكميػة مجمػس مػف بقػرارىػذا  تعػديؿ ويجػوز . 4.0 أدنػى بحػد

 نػوبأ عممػا .الشػيادة ذهھ تقػديـ بعػد إال االولػى بالفرقػة "الفنيػة اإلنجميزيػة المغػة" مقػرر بدراسػة لمطالب يسمح
 اإلنسػانية، المقػررات بعػض مثػؿ فييػا ، االمتحػاف ؾوكػذل العربيػة بالمغػة المقػررات بعػض تػُدًرس أف يمكػف

رأى  أخػذ بعػد أخػرى بمغػة اإلجابػة لمطالػب يػُرخص أف خاصػة أحػواؿ فػى يفوضػيـ مػف أو الكميػة ولمجمػس
 لمطالب العممى القسـ

 مدة الدراسة
 ةيالدراس لموحدات نياء الطالبفي مجاؿ التخصص وذلؾ بعد إ وسيدرجة البكالور بيا جيخر  ةي. تمنح الكم1

 المعتمدةالساعة  وتعادؿ. معتمدة ساعة 520دىا )الساعات المعتمدة( المطموبة لمتخرج بنجاح وعد
 العممي بيأو ثالث ساعات مف التدر  فيمف التمار  فيواحدة لمدة ساعة، أو ساعت ةيمحاضرة نظر 
 ةيالعرب بالمغة فتدرس ةيماعدا بعض مقررات العمـو اإلنسان ةيز يبالمغة اإلنجم سيالتدر  تـيوالمختبري و 

 )خمس سنوا ت(. ةيسيرئ ةيعشرة فصوؿ دراس وسير . مدة الدراسة لمحصوؿ عمى درجة البكالو 2
 دراسي بفصؿ ذلؾ قبؿ ت المتطمبا ياءإن نومكي ةيفيت في فصوؿ صامقرر  درسيب الذي لوالطا
 . ةيمأكادي سنة ونصؼ أربعة وْالحد األدنى لتخرج الطالب  كوفي ثيعمى األكث ر بح واحد
 الدراسة بالخارج. شمؿي وسيالبرامج لمطالب فرصة االلتحاؽ ببرنامج دولي لمبكالور  حيأف تت مكفي. 1
 عمى األكثر في إحدى الجامعات فييمتتال فيفصؿ دراسي واحد أو إثن ازيلمطالب إجت مكفي ثيح

 ىا لتى إجتاز ومجمس الجامعة واحتساب الساعات ا ةيبعد موافقة لجنة البرنامج ومجمس الكم ةياألجنب
 بنجاح ضمف متطمبات التخرج بعد عمؿ المقاصة الالزمة عمى أف تحسب ضمف متوسط الطالب
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 التراكمى لمطالب . النقاط
 ةالدراس متطمبات

 ةندسيىباإلضافة إلى مقررات  ةيبرامج الساعات المعتمدة عمى متطمبات مشتركة لمجامعة والكم تحتوي
 .ةيالقوم ةيالمرجع ةيمياألكاد رييددة بالمعالكؿ برنامج طبقا لمنسب المح ةيتخصص
 7 مييلمتطمبات الدراسة ما  ةيالمكونات األساس وتشمؿ

 . ةيار يو اخت ةي. مقررا ت متطمبات الجامعة إجبار 1
ختيإجبار  ةي. مقررا ت متطمبات الكم2  . ةيار ية وا 
خت ةي. مقررا ت تخصص عاـ إجبار 1  ( .سيي)متطمبات التخصص الرئ  ةيار يوا 
 )متطمبات التخصص الفرعي( . ةير  اية وا  خت یإجبار  ةي. مقررا ت تخصص0
 . ةيار يواخت ةيإجبار  -الحاسب اآللي ونظـ المعمومات  قاتي. مقررات تطب1
 . ةيار يواخت ةيإجبار  -لمبرنامج  زةي. مقررات مم2
عتماد  ةيلمجنة البرامج بعد موافقة مجمس الكم حؽيو  % مف  50جمس الجامعة حذؼ أو إضافة موا 

المقررات في  اريعمى الطالب عند اخت جبيمتطمبات سوؽ العمؿ و  ؽيلتحق ايالالئحة سنو  إلى المقررات
ىذه  ياالمسبقة التي تشترط ةيالمتطمبات األساس ؽيفي االعتبار تحق أخذيدراسي أف  فصؿ أي ةيبدا
 . ةيالدراس لمصروفاتا
 ساعة معتمدة، وذلؾ بناء عمى اقتراح مجمس . يحدد مجمس الجامعة رسـو الخدمة التعميمية، لكؿ5

 يا الرسـو سنويا عمى الطالب الجدد طبقا لمضوابط التي يضعىذه الكمية سنوياً، ويمكف زيادة 
 المجمس األعمى لمجامعات. ويحؽ لمجمس الجامعة بناء عمى إقتراح مجمس الكمية تعديؿ قيمة

 بالبرنامج  ادى لمبرنامج عمى الطالب المقيديفرسـو الخدمة التعميمية وفؽ مقتضيات التشغيؿ اإلقتص
 يا ية، وتوافؽ عميالكم يايمية التي تقترحالتعم الخدمة رسوـ بسداد بااللتزاـ دييوقع الطالب عمى تع -2

 الجامعة.
 ايبعدد الساعات التي يسجؿ في و. يحصؿ مقابؿ الخدمة التعميمية كؿ فصؿ دراسي ويقدر قيمت1

 ي )الفصؿ األوؿ والفصؿ الثاني(، وبحد أدنى ما يقابؿ خدمة تعميميةالطالب في الفصؿ الدراس
 ساعة معتمدة فصميا. وتكوف رسـو الخدمة التعميمية لمفصؿ الصيفي طبقا لعدد الساعات 52لعد د 

 ية السنوية المحددة لكؿ عاـالدراس الرسـو إلى باإلضافة ذاھالطالب.  يا المعتمدة التي يسجؿ في
 دراسى.
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 ى األكاديماإلرشاد 
 مية اإلرشاد األكاديمي في الدراسة بنظاـ الساعات المعتمدة 7ىنظرا أل

 يئة التدريس ليتولى اإلشراؼ العممي الكامؿى. تحدد الكمية لكؿ طالب مرشدا أكاديميا مف أعضاء 5
 ةومتابع الدراسي، ھتقدـ تعوؽ قد مشكمة أي عمى التغمب في و ية ومساعدتبالكم و أثناء دراستو عمي

 التسجيؿ لممواد الدراسية في كؿ فصؿ دراسي .
 يار مقررا ت الفصؿ الدراسي،اخت في ھ. يمتـز المرشد األكا ديمي بمتابعة أداء الطالب، ومعاونت2

 اقؿ إلى التراكمى والمالحظة لمفصؿ الدراسي التالى إذا إنخفض معدل تعمى أف يوضع الطالب تح
  إلى ايخفض عدد الساعا ت المسموح بالتسجيؿ فيب وذلؾ لفصميف دراسييف متتالييف 2.00مف 
 تسجيؿ المقررا ت 2.00تمدة وترفع المالحظة عند زيادة المعدؿ التراكمى لمطالب عف عساعة م 52. 

 يقـو المجمس األكاديمي لمبرامج باإلعالف عف مواعيد التسجيؿ لممقررات. وعمى الطالب أف يراجعوا
 يمات المدونة في الدليؿ الخاص بالبرامجلمتعم طبقا ـيييف المخصصيف لمع المرشديف األكاديم ـياختيارات

 والذي يعمف في الموقع الخاص باإلنترنت ولف يسمح بالتسجيؿ بعد المواعيد المحددة. وفي حالة السماح
 لممتخمفيف بالتسجيؿ فسوؼ يصاحب ذلؾ ضرامة تأخير .

 ليخطوات التسج
 يؿ قبؿ كؿ فصؿ دراسي.. تعمف المواعيد الخاصة بخطوات التسج5
 . فقط و. ال يسمح بالتسجيؿ إال لمفصؿ الدراسي المعمف عن2
الرسـو  والطالب الذيف لـ يسددوا جميع -. ال يعتد بالتسجيؿ إال عند إتماـ جميع االلتزامات المالية 1

 يؿ وال باالنتظاـ في الدراسة .بالتسج ليـالدراسية ال يسمح 
في اختيار  داية كؿ فصؿ دراسي، ويقـو المرشد األكاديمي بمساعدة الطالب. يتـ التسجيؿ مبدئيا قبؿ ب0

المقررات الدراسية وتحديد عدد الساعات المعتمدة لكؿ فصؿ دراسي طبقا لقيمةالمعدؿ التراكمى لمطالب 
 وفقا لما يمى 7

 .2 معدؿ تراكـ ي يساوى أو أكبر مف مىالحاصؿ ع ة معتمدة لمطالبعسا 53أ. التسجيؿ حتى 
 مقررات لمطاؿ ب الحاصؿ عؿ ى معد ؿ تراكـ ي أقؿ 1ساع ة معتمدة أو  50ب. التسجيؿ حتى  

ذا تكرر المعدؿ التراكمى اقؿ مف  2.00مف  دراسيی ف متتالييف  لفصميف 2.00لفصؿ دراسى واحد وا 
 . يوضع الطالب تحت المالحظة
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 الخدمات التى تقدميا رعاية الشباب
 

 ـ اتحـاد الطــالب1 
عتبر اتحاد الطالب ىو الممثؿ الشرعى الذى مف خالؿ لجانو يمارس الطالب انشطتيـ ي .5

 المختمفة
يشكؿ االتحاد مف طالب الكمية النظاميف المقيديف بيا لنيؿ درجة البكالوريوس والمسدديف  .2

 لرسـو االتحاد.
اف يكوف  يكوف لمطالب الوافديف المسدديف لرسوـ االتحاد حؽ ممارسة اوجو نشاط االتحاد دوف .1

 ليـ حؽ الترشيح اواالنتخاب.
 يعمؿ مجمس اتحاد الطالب عمى تحقيؽ اىداؼ االتحاد مف خالؿ لجانو االتية .0

 لجنة االسر وتعمؿ عمى قياـ االسر بالكمية ودعـ نشاطيا -
لجنة النشاط الرياضى وتعمؿ عمى تكويف الفرؽ الرياضية وتشجيع الرياضة بكؿ انواعيا  -

 رى بيف الفرؽ واالقساـ المختمفة .عف طريؽ عمؿ مسابقات دو 
 لجنة النشاط الثقافى وتعمؿ عمى تنظيـ اوجو النشاط الثقافى -
 لجنة النشاط الفنى وتعمؿ عمى تنمية النشاط الفنى لمطالب -
 لجنة الجوالة وتعمؿ عمى تنظيـ حركة الكشؼ واالرشاد -
 ةلجنة النشاط االجتماعى والرحالت وتعمؿ عمى تنمية الروابط االجتماعي -

تشػػػػػػكؿ كػػػػػػؿ لجنػػػػػػو مػػػػػػف لجػػػػػػاف االتحػػػػػػاد سػػػػػػنويا بزيػػػػػػادة رائػػػػػػد مػػػػػػف اعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس )  -
يصػػػػدر بتعينػػػػو قػػػػرار مػػػػف عميػػػػد الكميػػػػة( وعضػػػػوية طػػػػالبيف عػػػػف كػػػػؿ فرقػػػػة دراسػػػػية ينتخػػػػبيـ 
سػػػػػنويا طػػػػػالب فرقتيمػػػػػا الدراسػػػػػية بطريػػػػػؽ االقتػػػػػراع السػػػػػرى وينتخػػػػػب الطػػػػػالب اعضػػػػػاء كػػػػػؿ 

ويحضػػػػر اجتماعػػػػات المجػػػػاف كػػػػؿ الجيػػػػاز الفنػػػػى لجنػػػػة مػػػػف بيػػػػنيـ أمينػػػػا وأمينػػػػا مسػػػػاعدا ليػػػػا 
 لرعاية الشباب بالكمية .

 

 -يختص مجمس اتحاد الطالب بالكمية بما يمى :      
 رسـ سياسة االتحاد فى ضوء البرامج المقدمة مف المجاف - أ

 اعتماد برامج عمؿ لجاف مجمس االتحاد ومتابعة تنفيذىا - ب
 موازنة السنويةتوزيع االعتمادات الماليو عمى المجاف ووضع ال - ت
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 اعتماد الحسابات الختامية لالتحاد - ث
 تنسيؽ العمؿ بيف لجاف االتحاد - ج
 العمؿ عمى توثيؽ العرقات مع االتحادات الطالبية بالكميات االخرى - ح
 انتخاب أميف وأميف مساعد لمجمس االتحاد مف بيف اعضائو - خ

 -عنو وعضوية :ـ يشكل مجمس اتحاد طالب الكمية سنويا بريادة عميد الكميو اومن ينوب 
 

 رواد لجاف مجمس االتحاد مف اعضاء ىيئة التدريس .5
 امناء ومساعدى أمناء لجاف مجمس االتحاد مف الطالب .2
 وينتخب الطالب اعضاء المجمس مف بينيـ أمينا وأمينا مساعدا لممجمس .1
 يحضر اجتماعات المجمس ريئس الجياز الفنى لرعاية الشباب بالكميو ويكوف أمينا لمصندوؽ .0
 عميد الكميو احد المحاسبيف القانونيف لمراجعو الحساب الختامى التحاد الطالب بالكمية يعيف .1

 

 -7شروط العضوية فيمن يتقدم لعضوية مجمس االتحاد
 اف يكوف متمتعا بجنسية جميورية مصر العربية .2
 اف يكوف متصفا بالخمؽ القويـ والسمعة الحسنة .3
 اف يكوف طالبا مستجدا فى فرقتو .4
 ا لرسـو االتحاداف يكوف مسدد .5

 اف ال يكوف قد سبؽ الحكـ عميو بعقوبة مقيدة لمحرية .50
يتـ انتخاب مجمس االتحادات ولجانيا فى موعد ضايتو نياية شير نوفمبر مف كؿ عاـ ويصدر  .55

قرار مف ريئس الجامعة بتحديد المواعيد المناسبة لالنتخابات لممستويات المختمفو وال يحؽ الى 
 اذا كاف مدونا بجداوؿ الناخبيف مف الطالب ويحمؿ اثبات شخصيةطالب االدالء بصوتو اال

فى المائة عمى االقؿ مف  10يشترط لصحبة االنتخابات فى لجاف اتحادات الطالب حضور  .52
الطالب الذيف ليـ حؽ االنتخاب فاذا لـ يكتمؿ العدد توجؿ االنتخابات لموعد أخر فى مدى 

فى المائو عمى  20ترط لصحة االنتخاب حضور ثالثة اياـ عمى االكثر وفى ىذه الحالو يش
 االقؿ مف الناخبيف .

يختص رائد مجمس االتحاد او المجنو بتحضير جداوؿ االعماؿ والدعوة الى االنعقاد او ادارة  .51
الجمسة ومتابعة تنفيذ القرارات ويقـو بتبميغ القرارات الى وكيؿ الكميو لشئوف التعميـ والطالب 
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يئس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب بحسب االحواؿ وذلؾ فور وعميد الكميو او نائب ر 
 صدورىا .

 

 ـ تسجيل األسر الطالبية 2 
 

يقـو رائد األسرة بعد تكونيا بتقديـ طمب تسجيؿ أسرة يحدد فيو اسـ رائد األسرة مف اعضاء  .5
يقؿ عف ىيئة التدريس وموافقتو الكتابيو عمى ريادة االسرة ومعو كشؼ بافراد األسرة بحيث ال 

 طالبا وكذا محضر الجمعيو العموميو لالسرة . 20
يتـ مؿء استمارات العضوية الموضح بيا شروط العضوية معتمدة مف شئوف الطالب ورائد  .2

 االسرة .
 يعرض طمب تكويف األسرة عمى رائد عاـ االتحاد لمموافقة . .1
د ثـ تستكمؿ اوراؽ التسجيؿ تقـو األسرة بتسديد رسـ التسجيؿ المقرر بعد موافقة رائد عاـ االتحا .0

 )برنامج األسرة(
 يتـ أخذ موافقة رائد عاـ االتحاد قبؿ مزاولة أى نشاط لالسرة .1

 ـ تكوين عشيرة الجوالة3  
 

 يعمف فى بداية العاـ عف تكويف عشيرة الجوالة .5
 يتقدـ الراضبيف بتسجيؿ اسمائيـ .2
بعد تكويف العشيرة يمكف اف يعقد معسكر الختبار افراد العشيرة تحت اشراؼ مسئوؿ الجوالة  .1

 تقـو بمزاولة النشاط الكشفى وذلؾ بعد اعتماد نشاطيا مف رائد عاـ االتحاد

 
 ـ المسابقات الثقافية4   
 

تنظـ الكمية المسابقات الثقافية عمى مدار العاـ الدراسى طبقا لمبرامج الثقافية المعدة بقسـ رعاية 
الطالبية وتدور ىذه المسابقات حوؿ البحوث الدينية والبحوث  الطالب والمجاف الثقافية باالتحاد واالسر

القومية واالجتماعية التى تقاـ فى المناسبات الديتة والقومية ويتـ تشكيؿ لجاف لتحكيـ ىذه المسابقات تضـ 
كبار الكتاب والمفكريف تحت اشراؼ السيد الدكتور رائد النشاط الثقافى بالكمية كما ترصد الجوائز القيمة 

يذه المسابقات كما تقـو الكميو باالشتراؾ فى المسابقات الثقافية التى ينظميا المجمس االعمى لمشباب ل
 . والرياضية وكذا المراقبة العامو لمشباب بالجامعة
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 ـ الندوات الثقافية والفنية5
 

الثقافية باالتحاد  تنظـ الكمية الندوات الثقافية والفنية طبقا لمبرامج المعدة بقسـ رعاية الطالب والمجاف
واالسر الطالبية يدعى الييا كبار الكتاب والمفكريف والمتخصيصيف مف ذوى الخبرات النادرة فى المجاالت 
الثقافية والفنية وذلؾ تحت اشراؼ السيد االستاذ الدكتورائد عاـ االتحاد والسيد الدكتور رائد النشاط الثقافى 

 بالكمية
 

 ـ إقامة المعارض الطالبية6  
 

 يجوز التحاد الكميو او أية اسرة اقامة معرضا طالبيا بشرط مراعاة القراعد االتية :ـ
 

 اف يقاـ المعرض خالؿ العاـ الدراسى .5
 اف يقاـ المعرض داخؿ مبانى الكمية .2
اف يقتصػػػػػر المعػػػػػرض عمػػػػػى الكتػػػػػب واالدوات الكتابيػػػػػة واليندسػػػػػية واالجيػػػػػزة العمميػػػػػة والوسػػػػػائؿ  .1

 التعميمية
منظة لممعرض بكتاب لمحصوؿ عمى موافقة الكمية عممػى اقامػة المعػرض مبينػا اف تتقدـ الجية ال .0

بػػػػو طبيعػػػػة المعػػػػرض ومكانػػػػو والمسػػػػاحة المطموبػػػػة ومدتػػػػو وتػػػػاريخ افتتاحػػػػو وذلػػػػؾ قبػػػػؿ الموعػػػػد 
 بأسبوعيف عمى االقؿ

يتولى رائد االسرة مسػئولية تنفيػذ احكػاـ ىػذه الالئحػة بالنسػبة لممعػارض التػى تقػـو بتنيميػا االسػرة  .1
 كذلؾ بالنسبو لرائد االتحاد فى حالة اقامة المعارض باسـ االتحادو 

تخطر االدارة العامة لرعايػة الشػباب بالجامعػة بػالمعرض فػور الموافقػة عمػى اقامتػو وتقػـو االدارة  .2
العامة لرعاية الشباب بالجامعػة واقسػاـ الشػباب بالكميػات بمتابعػة نشػاط المعػرض ومػدى التزاميػا 

 الغ السيد عميد الكمية بأية مخمفات .باحكاـ الاليحو باب
يػتـ اخطػػار ادارة االمػػف الجػػامعى عػػف طريػػؽ ادارة رعايػة الشػػباب بمػػدة المعػػرض وتػػاريخ افتتاحػػو  .3

 وطبيعتو ومكانو وذلؾ قبؿ االفتتاح بوقت كاؼ
يػػتـ سػػداد الرسػػـو التػػى تقررىػػا الكميػػة نظيػػر حػػؽ اسػػتغالؿ مكػػاف المعػػرض وتحصػػؿ ىػػذه الرسػػـو  .4

 طالب.لصالح اتحاد ال

 

 ـ الرحالت العممية والترفييية 7    
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يػػتـ تنظػػيـ رحػػالت عمميػػة وترفيييػػة طبقػػا لبرنػػامج رعايػػة الشػػباب الػػذى يعػػد كػػؿ عػػاـ تحػػت  .5
اشػػراؼ االسػػتاذ الػػدكتور رائػػد عػػاـ االتحػػاد والسػػيد الػػدكتور رائػػد لجنػػة الػػرحالت وتػػدعـ ىػػذه 

 حاد.الرحالت مف المحمس االعمى لمشباب والرياضة وميزانية االت
ىذا بخالؼ ما تنظمو لجنة الػرحالت باالتحػاد وايضػا باالسػر الطالبيػة مػف رحػالت عمميػة  .2

 . وترفييية
 

 ـ تكوين الفرق الرياضية8 
 

 تتم اجراءات تكوين الفرق الرياضة كاالتى:ـ  
 يقوم القسم فى بداية كل عام باالعالن عن تكوين الفرق الرياضية     
 ؽ الرياضية ) كؿ لعبة عمى حده(تقبؿ طمبات االشتراؾ فى الفر  - أ
تشكؿ لجنة تضـ رائد المجنة الرياضية والمشرؼ الرياضى الجراء التصفيات فى كؿ لعبة  - ب

 واختيار اكثر العناصر صالحية لتمثيؿ الكمية فيما بعد.
 تشكؿ لجنو لشراء مالبس الفرؽ الرياضية - ت
وحسب االمكانيات يتـ توزيع المالبس الرياضية عمى اعضاء الفرؽ بموجب كشؼ توزيع  - ث

 المتاحة   
 يتـ اعداد جدوؿ زمنى لمزاولة النشاط فى كؿ لعبة. - ج

 

 الخدمــات الطالبيـو االخـــري
 إعانات صندوق التكافل االجتماعي    

يشكل مجالس ادارة صندوق التكافل االجتماعي بالكميو برئاسة االستاذ الدكتور /وكيل الكميو لشئون 
 التعميم والطالب وعضويتة 

 اثنيف مف أعضاء ىيئة التدريس ) يختارىـ مجمس الكميو(  -
 رئيس الجياز الفني لرعاية الشباب بالكميو  -

 

  أىداف الصندوق 

 تحقيؽ الضماف االجتماعي لمطالب بصوره المختمفو -

 المساىمو في تنفيذ الخدمات الطالبيو  -

 الماليو العمؿ عمى حؿ المشاكؿ التى تواجو الطالب في دراستيـ بسبب عجز دخوليـ  -
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  موارد الصندوق 

 رسـ صندوؽ مساعدة الطالب التى يؤدييا الطالب  -

 % مف الرسـ المخصص التحاد الطالب 20 -

 االعانات التى تخصص لمصندوؽ  -

 اليبات التى يقبميا مجمس ادارة الصندوؽ -

 

 خدمات الصندوق  

 يقـو الصندوؽ بتقديـ االعانات العينيو لمطالب مثؿ  -

 المدينو الجامعيو سداد الرسـو االقامو ب -

 سداد الرسـو الدراسيو -

المساعده في الحصوؿ عمى الكتب العمميو واالجيزه العمميو والتعويضية والنظرات التى  -
 يحتاجيا الطالب في دراستة 

 المساعده في الحصوؿ عمى المالبس بتقديـ بونات الصرؼ مف عمر افندي  -

 

 كيفية الحصول عمى ىذه الخدمات 

 الستماره الخاصو مف القسـ يقـو الطالب بسحب ا -

تعاد االستماره الى القسـ بعد استيفائيا واعتمادىا مف شئوف الطالب مف توضيح نوع المساعدة  -
 المطموبة

 تعرض االستمارة عمى مجمس ادارة الصندوؽ لتقرير المساعدة -

 

 الوجبات الغذائيــة المدعمـــة   

 

التفاق مع متعيد التغذية بعمل وجبيات جافة تقوم المراقبة العامة لرعاية الطالب بالجامعة با -
 مدعمة لتوزيعيا عمى الطالب خالل اليوم الدراسى عمى الوجو التالى :ـ

 يتـ االعالف عف موعد حجز الوجبات الجافة اسبوعيا 
 تعد كشوؼ بأسماء الحاجزيف بعد تسديد الرسـ المقرر 
  تخطر مراقبة الشباب بكشوؼ الحاجزيف لمحصوؿ عمى البونات 
 سمـ بونات الحجزلمطالب يوميا بالقسـت 
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تقــوم المــدن الجامعيــة بتخصــيص عــدد محــدد مــن الوجبــات الســاخنو لمطــالب المقيمــين بالمــدن   -     
 الجامعية وتبمغ مراقبة رعاية السباب بيا وتوزيع كما يمــى :

 يرد لمكمية بياف بما يخص الكمية مف ىذه الوجبات ويعمف عنيا 

 راضبى الحجز وتبمغ بيا مراقبة الشباب يتـ عمؿ كشوؼ بأسماء 

  ًتوزع بونات الحجز عمى الطالب أسبوعيا 

  يتـ تناوؿ ىذه الوجبات بمطعـ المدف الجامعية 

 
 انخذيخ انؼالرــــيخ  

 
توجد بالمدينة الجامعية وحدة طبية تابعة لالدارة العامة لمشئوف الطبية بجامعة حمواف ويمكف   

راسية عف العاـ الدراسى والحامؿ لمكارنية الخاص بو والمرفؽ بو صورتو اف لمطالب المسدد لمرسـو الد
يتردد عمى الوحدة العالجية ويستخرج ممؼ خاص بو بالوحدة، ومف الخدمات الطبية التى تقدميا االشراؼ 
الطبى ، وتوقيع الكشؼ الطبى عميو ) باطنى وأسناف( وتقـو الوحدة بتحويؿ الطالب الى مستشفى الطمبة 

لجامعى بحمواف لمكشؼ الطبى عميو ) فى فروع الجراحة ػ الجمد ػ الرمد ػ االمراض التناسمية ػ العظاـ( ويتـ ا
 صرؼ روشتات العالج مف صيدلية الوحدة اويتـ صرؼ الفواتير الخاصة بو اذا لـ يكف بالصيدلية .

ة الثالثة والنصؼ بعد يقـو قسـ االسعافات االوليو بالوحدة بالعمؿ طوؿ اليوـ الدراسى حتى الساع
 الظير ويقـو بأسعاؼ الطمبة مف حاالت االضماء والقياـ بعمميات الغيارات واعطاء الحؽ .

 
 

 

 المكتبــــة
 

تعتبر مكتبة الكمية احػدى المكتبػات المتخصصػة فػى العمػـو اليندسػة وقػد تاسسػت المكتبػة منػذ نشػأة 
صباحا الى الرابعة بعػد الظيػر ويتػولى االشػراؼ عمػى ويبدأ العمؿ بيا مف الساعة التاسعة 5511الكمية عاـ 

المكتبػػة لجنػػة المكتبػػات التػػى يراسػػيا االسػػتاذ الػػدكتور وكيػػؿ لشػػئوف الدراسػػات العميػػا والبحػػوث ويتػػولى ادارة 
المكتيػػة ريػػػئس القسػػـ يعاونػػػو عػػػدد مػػف االمنػػػاء مػػف ذوى المػػػؤىالت العميػػػا المػػدربيف عمػػػى العمػػؿ فػػػى مجػػػاؿ 

 مى دورات تدربية فى المكتبات فرعية لالقساـ العممية بالكمية .المكتبات والحاصموف ع



 

- 64 - 
 

المػػدربيف عمػػػى العمػػؿ فػػػي مجػػاؿ المكتبػػػات والحاصػػموف عمػػػى دورات تدربيػػة فػػػي المكتبػػات وتتكػػػوف 
 المكتبو مف مكتبو رئيسيو يتبعيا مكتبات فرعيو لإلقساـ العمميو بالكميو .

داري بالكميػػو وتقػػـو بخدمػػة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء وتقػػع مكتبػػة الكميػػو بالػػدور االرضػػي فػػي المبنػػي اال
ىيئػػػات التػػػدريس والطػػػالب وكػػػذلؾ العػػػامميف بالكميػػػة لاسػػػتفادة مػػػف مقتنياتيػػػا كمػػػا تقػػػـو المكتبػػػة بكػػػؿ أنػػػواع 
الخدمات المكتبية داخؿ المكتبة وخارجيا وفى مقدمتو األطالع الداخمى  واالسػتعارات الخارجيػو وتقػديـ كافػة 

ف اي استفسػػػار كمػػػا تقػػػـو المكتبػػػو بعمػػؿ االشػػػتراؾ الخػػػاص بالمكتبػػػو بعػػػد مػػػا نمػػػوذج االجابػػات الممكنػػػة عػػػ
خػػػاص بالطالػػػب يبػػػيف فيػػػو االسػػػـ وعنػػػواف السػػػكف ورقػػػـ بطاقتػػػو الشخصػػػية ورقػػػـ قسػػػيمة سػػػداد المصػػػروفات  
وتحتػػػوى المكتبػػػة عمػػػى فيػػػرس مػػػنظـ لجميػػػع المػػػواد المكتبيػػػة الموجػػػودة بالمكتبػػػة ويشػػػمؿ بطاقػػػات لممؤلػػػؼ 

ف ، وتحتوى المكتبة الرئيسية والمكتبات الفرعية عمى مجموعة قيمة مف الكتػب والمراجػع المتخصصػة ولمعنوا
اليامة ودوائر المعارؼ والقواميس والدوريات العممية  بإلضػافة الػى جػزء خػاص بػالمواد األدبيػة واألجتماعيػة 

 والعمـو الفمسفية والديانات .
اتصػػاالت بجميػػع مكتبػػات كميػػات اليندسػػة بالجامعػػات وقػػد تػػـ تحػػديث المكتبػػة بتوصػػيميا عبػػر شػػبكة 

المصرية عالوة عمى اتصاليا مباشرة بمكتبة) جامعة فيرجنيا التكنولوجية ( وذلؾ عف طريػؽ اجيػزة الحاسػب 
الموجػػودة بالمكتبػػة والتػػى تػػـ توصػػيميا مباشػػرة بيػػذه الجامعػػات حيػػث يسػػتطيع الطالػػب الػػدخوؿ عمػػى أى مػػف 

محتوياتيػػػا مػػػف الكتػػػب والرسػػػائؿ العمميػػػة والوثػػػائؽ وكػػػذلؾ الحصػػػوؿ عمييػػػا  ىػػػذه المكتبػػػات واألطػػػالع عمػػػى
 كمطبوعات .

 

 معامل الحاسب اآللى   
 

تـ تحديث انشاء معامؿ لانترنت قدـ ىدية لمكمية مف شركة األتصاالت السػمكية والالسػمكية ويوجػد 
ميػة والدراسػات العميػا فػى أى جياز حاسب متصمة باالنترنت واسػتخداـ المعمػؿ متػاح لجميػع طمبػة الك 20بو 

وقػػػت ويوجػػػد ىػػػذا المعمػػػؿ بالػػػدور األوؿ بمبنػػػى عمػػػارة ومػػػدنى . باألضػػػافة الػػػى معمػػػؿ الحاسػػػب واألنترنػػػت 
( بمبنػػػى ميكانيكػػػا ويوجػػػد بػػػو عشػػػروف جيػػػاز متصػػػؿ باألنترنػػػت ومتػػػاح لجميػػػع الطػػػالب 0الموجػػػود بصػػػالة )

لدرايػة وتوجػد الئحػة خاصػة باسػتخداـ الطػالب استخداـ المعمؿ فى ضير ساعات المعمؿ المدرجة بالجػداوؿ ا
 لمعمؿ الحاسب واألنترنت يمكف التعرؼ عمييا مف موظفى وميندسى المعمؿ .

( فمنيػػا معمػػػؿ لمدراسػػات العميػػا واألخػػػرى 0أمػػا معامػػؿ الحاسػػب الموجػػػودة بمبنػػى األدارة وعػػددىا )
   معامؿ لطمبة البكالوريوس

لػػػى عمػػػى مسػػػتوى الكميػػػة والتػػػى تػػػـ توصػػػيميا تػػػـ تحػػػديث وأنشػػػاء عػػػدد مػػػف معامػػػؿ الحاسػػػب اآل
بخػػػدمات األنترنػػػت وىػػػى موزعػػػة عمػػػى مبػػػانى الكميػػػة المختمفػػػة . وىػػػذه المعامػػػؿ متاحػػػة لجميػػػع طمبػػػة الكميػػػة 
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والدراسػػات العميػػا فػػى أى مػػف أوقػػات العمػػؿ بمػػا اليتعػػارض مػػع سػػاعات المعمػػؿ المدرجػػة بالجػػداوؿ الدراسػػية 
 د ىذه المعامؿ فى األماكف المبينة بالجدوؿ  .ويمكف لمطالب استخداـ المعمؿ . وتوج

 
 

 

 اسم المبنى رقم الغرفة اسم المعمل م

1 5ICDL A-114 
 

 اإلدارى
2 2 A-113 

3 1 A-112 

 ميكانيكا C-107 0صالة 4
 E-105 1معمؿ  5

 
 عمارة

 E-412 2معمؿ  6

 E-506 3معمؿ  7

 E-510 4معمؿ  8

 E-512 5معمؿ  9

11 Tempus D-205 انشائى 
 D-207 50معمؿ  11

 G-014 معمؿ دراسات عميا 12

 G-006 55معمؿ  13 المبنى األكاديمى

 G-007 52معمؿ  14
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 المدن الجامعية :     
 

 شروط القبول بالمدن الجامعية 
 اال يكوف الطالب مف سكاف مدينة القاىرة الكبرى . .5
ا" بأحد األمراض المعدية المزمنة أو أف يكوف الطالب الئؽ صحيا" وااليكوف مريض .2

 النفسية .

 522اال يكوف الطالب قد وقع عميو حكـ بأحد الجزاءات التأديبية الواردة فى المادة  .1
 مف الالئحة التنفييذية .

االيكوف الطالب قد وقعت عميو عقوبة األنذار او الحرماف مف األقامة أو عقوبة  .0
 ة أو عقوبة الحرماف النيائى مف األقامة الحرماف المؤقت فى العاـ السابؽ مباشر 

 اال يكوف الطالب قد انتيت اقامتو مف المدنية بسبب عدـ ساد رسـو األقامة . .1

 اال يكوف الطالب متزوجا" . .2

 

 قواعد القبول بالمدن الجامعية 
 

 بالنسبة لمطالب القدامى 7 يتـ قبوليـ حسب تقدير العاـ السابؽ .5
 بالنسبة لمطالب المستجديف  .2

 قبوليـ حسب السف ابتداء مف السف األصغر والبعد الجغرافى  يتـ -
% لمحػػػػػػػاالت المرضػػػػػػػية واألجتماعيػػػػػػػة التػػػػػػػى يثبػػػػػػػت البحػػػػػػػث  51تخصػػػػػػػص نسػػػػػػػبة  -

 . األجتماعى احقية اصحابيا فى األقامة بالمدف الجامعية

 

 رسوم اإلقامة بالمدن الجامعية
جنيو تأمين  152جنييا" منيا  322يسدد الطالب فى الشير األول لمتسكين بالمدن الجامعية مبمغ  

 جنييا"(.62يرد لمطالب فى نياية العام يسدد الطالب كل شير الرسوم المقررة )
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 المخالفات التأديبية والعقوبات الجزائية 
 

 

 أوال": المخالفات التأديبية       
الفة تأديبية كؿ إخالؿ يخضع طالب الكمية لمنظاـ التأديبى طبقا" لالئحة الجامعة والتى تعتبر مخ       

 بالقوانيف والموائح والتقاليد الجامعية وعمى األخص7
 األعماؿ المخمة بنظاـ الكمية أو المنشآت الجامعية . .5
تعطيػػػؿ الدراسػػػة أو التحػػػريض عمييػػػا أو األمتنػػػاع المػػػدبر عػػػف حضػػػور الحصػػػص والمحاضػػػرات  .2

 واألعماؿ األخرى التى تقضى الموائح بالمواظبة عمييا .

 يتنافى مع الشرؼ والكرامة أومخؿ بحسف السير والسموؾ داخؿ الجامعة أو خارجيا .كؿ فعؿ  .1

 كؿ إخالؿ بنظاـ األمتحاف أو اليدوء الالـز لو وكؿ ضش فى أمتحاف أو الشروع فيو . .0

 كؿ إتالؼ لممنشآت واألجيزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدىا . .1

شػػػػتراؾ فييػػػػا بػػػػدوف تػػػػرخيص سػػػػابؽ مػػػػف السػػػػمطات كػػػػؿ تنظػػػػيـ لمجمعيػػػػات داخػػػػؿ الجامعػػػػة أو األ .2
 الجامعية المختصة .

توزيع النشرات او اصدار جرائد حػائط بأيػة صػورة بالكميػات اوجمػع توقيعػات بػدوف تػرخيص سػابؽ  .3
 مف السمطات الجامعية المختصة .

 األعتصاـ داخؿ المبانى الجامعية أو األشتراؾ فى مظاىرات مخالفة لمنظاـ العاـ او اآلداب . .4

كؿ طالب يرتكب ضشا" فى امتحاف أو شروعا" فيو ويضػبط فػى حالػة تمػبس يخرجػو العميػد أو مػف  .5
ينوب عنو مف لجنة األمتحػاف ويحػـر مػف دخػوؿ األمتحػاف فػى بػاقى المػواد ويعتبػر الطالػب راسػبا" 

 فى جميع مواد ىذا الفصؿ ويحاؿ الى مجمس التأديب .

مـن مجمـس التأديـب أو مجمـس لكميـة ويترتـب عميـو  أما فى األحوال األخرى فيبطل األمتحان بقرار
 بطالن الدرجة العممية اذا كانت قد منحت لمطالب قبل كشف الغش .



 

- 68 - 
 

  

 ثانيا": العقوبات التأديبية        
  

 التنبيو شفاىة أو كتابة  .5

 اإلنذار .2

 الحرماف مف بعض الخدمات الطالبية  .1

 يرا"الحرماف مف حضور دروس أح المقررات لمدة التتجاوز ش .0

 الفصؿ مف الكمية لمدة التتجاوز شيرا" .1

 الحرماف مف األمتحاف فى مقرر أو أكثر .2

 وقؼ قيد الطالب لمدة التتجاوز شيريف أو لمدة فصؿ دراسى . .3

 الغاء امتحاف الطالب فى مقرر أو أكثر . .4

 الفصؿ مف الكمية لمدة التجاوز فصال" دراسيا" .5

 ثر الحرماف مف األمتحاف فى فصؿ دراسى واحد او اك .50

 حرماف الطالب مف القيد لمماجستير أو الدكتوراه مدة فصؿ دراسى أو أكثر .55

 الفصؿ مف الكمية بمدة تزيد عمى فصؿ دراسى  .52

الفصػػؿ النيػػائى مػػف الجامعػػػة ويبمػػغ قػػرار الفصػػػؿ الػػى الجامعػػات األخػػػرى ويترتػػب عميػػو عػػػدـ  .51
 لعربيةصالحية الطالب لمقيد او التقدـ الى األمتحاف فى جامعات جميورية مصر ا

  يجوز األمر بإعالف القرار الصادر بالعقوبة التأديبية عدا التنبيو الشفوى فى ممؼ الطالب 
  تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبة التأديبية عدا التنبيو الشفوى فى ممؼ الطالب 

  لمجمػػس الجامعػػة أف تعيػػد النظػػر فػػى القػػرار الصػػادر بالفصػػؿ النيػػائى بعػػد مضػػى ثػػالث سػػنوات
 مف تاريخ صدور القرار .عمى األقؿ 
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 معامل بالكمية

 المعامل الخاصة بو القسم  

 قسـ ىندسة القوى الميكانيكية

 معمؿ الموائع -

 معمؿ التبريد والتكييؼ -

 معمؿ اإلحتراؽ المستمر -

 معمؿ القياسات -

 معمؿ الثرمو -

 معمؿ إنتقاؿ الحرارة -

 معمؿ التربينات -

 معمؿ التحكـ -

 لمتجددةمعمؿ الطاقات الجديدة وا -

 قسـ ىندسة السيارات والجرارات
 معمؿ ىندسة السيارات والجرارات -

 معمؿ صيانة السيارات -

 قسـ التصميـ الميكانيكي
 معمؿ مقاومة المواد -

 معمؿ اإلىتزازات -

 معمؿ تحميؿ اإلجيادات -

 GIS  - قسـ اليندسة المعمارية

 قياسات بيئية -

 قسـ اليندسة المدنية

 معمؿ الخرسانة -

 موادمعمؿ خواص ال -

 معمؿ أبحاث التربة واألساسات -

 معمؿ الري والييدروليكا -

 معمؿ اليندسة الصحية -

 معمؿ الطرؽ والمطارات -

 معمؿ المساحة -

 معمؿ الدراسات البيئية -

 معمؿ اإلنشاءات اليندسية )تطوير التعميـ( -
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 (Tempusمعمؿ الحاسب اآللي ) -

 قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية
 معمؿ الفيزياء -

 مياءمعمؿ الكي -

 معمؿ الميكانيكا -
 

 

 ورش اإلنتـاج

 ورشة الماكينات  .5

 ورشة األبحاث والصيانة .2

 ورشة صناعة األثاث والنجارة .1

 ورشة الحدادة والمحاـ .0

 ورشة البرادة وأعماؿ الصاج .1

 ورشة الصيانة الكيربائية .2

 ورشة الصيانة المعمارية .3
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 وحدة ضمان الجودة

 انُشأح:      

فػى رقػـ  بقرار مف مجمػس جامعػة حمػوافماف الجودة بكمية اليندسة بالمطرية انشئت وحدة توكيد وض
ولموحدة ىيكؿ تنظيمى معتمد ذي تبعية تنظيمية ليا وتتبع وحدة ضػماف الجػودة  21/3/2003بتاريخ  111

مػف الييكػػؿ التنظيمػػى لمكميػػة العميػػد مباشػػرة ، ويوضػػح الشػػكؿ التػػالى الييكػػؿ التنظيمػػى لموحػػدة ويحػػدد الميػػاـ 
يف عػف جميػع الوظيفية واإلدارية. ويتـ تشكيؿ مجمس إدارة لموحدة ليساعدىا عمى تحقيؽ أىػدافيا ويضػـ ممثمػ

فئػػػات العػػػامميف بالمؤسسػػػة وبعػػػض فئػػػات المجتمػػػع الخػػػارجى، وينعقػػػد مجمػػػس إدارة الوحػػػدة بصػػػورة دوريػػػة، 
عداد تقارير لمتابعة تطبيؽ قراراتو.  وتحتفظ الوحدة بمحاضر اجتماعاتو وا 

 رؤية الوحدة :      
ي وتطػوير الكميػة تتطمع وحدة ضماف الجودة إلػى حصػوؿ الكميػة عمػى االعتمػاد األكػاديمي والمؤسسػ

 . تمرسالم
 : سعبنخ انٕحذح     

الخطػة اإلسػتراتيجية  متابعػةو فػى العمميػة التعميميػة و المؤسسػية  تمتـز الوحدة بتطبيػؽ معػايير الجػودة
 لمكمية بما تتضمنيا مف أنشطة تعميمية وبحثية وخدمية والتقدـ لالعتماد.

 األْذاف انؼبيخ    

  بيف مجتمع الكمية تقييـ األداءو  الجودة بثقافةنشر التوعية المستمرة الخاصة 

  اإلستراتيجيةتحقيؽ رسالة الكمية وأىدافيا  . 

  المقدمة بالكمية. الخدماترفع مستوى ييدؼ إلى واضح لمجودة بالكمية  نظاـوضع 

  المجتمعكسب ثقة و تييئة الكمية لموفاء بمتطمبات ومعايير الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد   

 يدف الوحدة إلى وضع االليات والضوابط التى تحقيق تمك األىداف عن طريق :وت
 وضع الخطة اإلستراتيجية لمكمية  -5
 لتقييـ وتحميؿ األداءوالية وضع نظاـ  -2
 تكويف فرؽ عمؿ لمتقييـ الذاتي والتحسيف المستمر -1
 .التوعية والتدريب في مجاؿ ضماف الجودة والتأىيؿ لالعتماد -0
 فني لاقساـ لنشر فكر الجودة  دعـ -1

 التنسيؽ بيف جميع األقساـ العممية واإلدارية -2
 ة يلة والمحاسباءتفعيؿ مبدأ المس -3
 لالعتماد فى التاىيؿ الكمية لمساعدة العمؿ الدائـ  -4
  وضع نظاـ يضمف استمرارية عمؿ الوحدة -5

file:///F:/الجودة/الدلائل/دليل%20الطالب%202013%20للطباعة%2023-12-2012/دليل%20الطالب/م%20إنتصار/أهداف%20وحدة%20ضمان%20الجودة.doc%23قرار_مجلس_جامعة_حلوان%23قرار_مجلس_جامعة_حلوان
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 البرنامج الدراسى
 توصيف البرنامج     

 

األكاديميػػة لمكميػػة جميػػع البػػرامج الدراسػػية التػػى يمكػػف لمطالػػب دراسػػتيا داخػػؿ الكميػػة  توضػػح الالئحػػة
حيػػػث يوضػػػع اليػػػدؼ مػػػف ىػػػذا البرنػػػامج والمخرجػػػات والميػػػارات التػػػى اكتسػػػبيا الطالػػػب بعػػػد إنتيػػػاء دراسػػػتو 

 بالبرنامج وشرح أكثر حوؿ مقررات البرنامج الدراسى يجب الرجوع الى توصيؼ المقرر
 

 يف المقررتوص        

 

ييػػدؼ ممػػؼ توصػػيؼ المقػػرر إلػػى إعطػػاء الطالػػب شػػرح وافػػى عػػف اليػػدؼ مػػف دراسػػة ىػػذا المقػػرر  
عمميػػػة ( فػػػى نيايػػػة دراسػػػتو ليػػػذا  –ذىنيػػػة  -ومايجػػػب أف يكتسػػػبو الطالػػػب مػػػف ميػػػارات مختمفػػػة ) معرفيػػػة  

حػػؿ دراسػػة المقػػرر كمػػا يقػػدـ ممػػؼ التوصػػيؼ عػػرض ممخػػص لمحتويػػات المقػػرر والجػػدوؿ الزمنػػى لجميػػع مرا
ىػػذا المقػػرر . كمػػا يوضػػح ممػػؼ توصػػيؼ المقػػرر طػػرؽ التقيػػيـ ومواعيػػد ىػػذا التقيػػيـ ومػػا تمثمػػو مػػف درجػػات 
ويمكػف الحصػوؿ عمػى توصػيؼ المقػرر مػف خػالؿ الالئحػة الخاصػة بالبرنػامج الدراسػى الخػاص بالطالػػب أو 

 مف خالؿ الموقع األلكترونى لمكمية عمى شبكة اإلنترنت.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helwan/
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 طمب الحصول عمي شيادة قيد

 التاريخ    /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

   مقدمو لسيادتكـ الطالب/

 ------------------------------- / بالفرقة
 ------------------------------- ـ/ػػقس

------------------------- /ىلموافقة عمي استخراج شيادة قيد لتوجيييا إلابرجاء التكـر ب
------------ 

 
 اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 

 اسـ الطالب
---------------------- 

 الفرقة
---------------------- 

 القسـ
---------------------- 
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 قيد ايقافطمب 

 التاريخ    /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

 -----------------------  مقدمو لسيادتكـ الطالب/

 ------------------------------- / بالفرقة
 ------------------------------- ـ/ػػقس

وذلؾ بسبب  20/     20أرجو مف سيادتكـ التكـر بالموافقة عمى قبوؿ إيقاؼ قيدي عف العاـ الجامعي    
................... 

 اإلحتراـالتقدير و وتفضموا سيادتكـ بقبوؿ وافر 

 مقدمة لسيادتكـ الطالب 
 رأى شئوف الطالب

 
 

................................ 
 يـ والطالبتوصية لجنة شئوف التعم

 
 قرار مجمس الكمية

 مف كؿ عاـ. 715/52 لف تقبؿ الطمبات التي تقدـ بعد  ممحوظة
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 لتنسيق األلتحاق باألقسام العممية استمارة رغبات
 بالفرقة األولى بكمية اليندسة بالمطرية

     22/     22لمعام الجامعى   
  اسم الطالب :

  رقـ جموسو بالفرقة االعدادية

  درجاتو فى الفرقة االعدادية مجموع

 رغبات الطالب :

 الرغبة الرابعة الرغبة الثالثة الرغبة الثانية الرغبة األولى

 د ع س ق د ع س ق د ع س ق د ع س ق

                

 توقيع الطالب 7 ......................
 ن:أحيث 

 الكود القسم العممى الكود القسم العممى

 ع اليندسة المعمارية ؽ يكانيكيةىندسة القوى الم

 د اليندسة المدنية س ىندسة السيارات والجرارات

 يرجى عند تدويف الرضبات مراعاة اآلتى 7

 عمى كؿ طالب أف يحدد الرضبات األربع فى األستمارة واإل سوؼ تستكمؿ الرضبات بمعرفة الكمية. .1
اـ سػػتقـو الكميػػة بتسػػكيف الطالػػب فػػى األمػػاكف المتاحػػة يػػتـ تحديػػد قسػػـ واحػػد فقػػط فػػى كػػؿ رضبػػة وفػػى حالػػة عػػدـ األلتػػز  .2

 باألقساـ بمعرفتيا.

إذا لػػـ تسػػمـ األسػػتمارات ) لمكتػػب شػػئوف الطػػالب ( فػػى الموعػػد المحػػدد فمػػف يػػتـ تمبيػػة رضبػػة الطالػػب فػػى األختيػػار ولػػف  .3
 ساـ .يمتفت الى استمارة تقدـ بعد ىذا الموعد، وسيتـ توزيع الطالب حسب المتاح مف استيعاب األق

 ممحوظة ىامة :  
الكمػػى فػػى الفرقػػة اإلعداديػػة  واألسػػتيعابية لكػػؿ قسػػـ ووفقػػا لمجموعػػ تمبػػى رضبػػات الطالػػب طبقػػا لقواعػػد التنسػػيؽ ولمطاقػػة  -1

 .وحسب ترتيب رضباتو فى األستمارة
ات التحويؿ أى طالب مف كمية اليندسة بالمطرية ويرضب فى األلتحاؽ بقسـ يتبع كمية اليندسة بحمواف عميو عمؿ إجراء -2

 المتبعة لمتحويؿ مف كمية الى آخرى.

 ينصح الطالب الراضبيف فى التحويؿ بممىء األستمارة فى حالو عدـ التأكد مف موافقة الكميةالمحوليف ليا. -3

 لاستفسار أو طمب المساعدة يرجى الرجوع الى قسـ  شئوف الطالب بالكمية. -4

........يتـ تسميـ ىذه األستمارة بقسـ شئوف الطالب بالكم -5    205....../....../     الموافؽ ية فى موعد ضايتو يـو

  مع أطيب التمنيات بالتوفيق،،،،        
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب                              
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 طمب تعديل رغبات طالب

 التاريخ    /    / 

 عميم والطالبوكيل الكمية لشئون الت السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

أرجو مف سيادتكـ التكـر بالموافقة عمى قبوؿ تعديؿ رضبتي مف الفرقة األولى قسـ )................( إلى 
 الفرقة األولى قسـ )..................( عمما باف تقديري بالفرقة االعدادي 

 ) .............( ومجموع درجاتي )................( درجة. 
 اإلحتراـالتقدير و وتفضموا سيادتكـ بقبوؿ وافر 

 

 مقدمة لسيادتكـ الطالب 
 رأى شئوف الطالب

 
.............................. 

 توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب
 

 قرار مجمس الكمية
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 طمب بيانات درجات وتقديرات طالب مفصول
 التاريخ    /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب دكتور/السيد األستاذ ال

 ،،تحية طيبة وبعد،

أرجو مف سيادتكـ التكـر بالموافقة عمى إعطائي بياف درجات وتقديرات ) شيادة ( فصؿ حيث 
 20/    20أنني مفصوؿ مف الكمية في العاـ الجامعي    

 اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 

 اسـ الطالب
-------------------- 

 الفرقة
-------------------- 

 القسـ
-------------------- 

 ممحوظة
 تسميـ البياف في خالؿ ثالثة أياـ مف تقديمو
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 طمب بيان تحويل
 التاريخ    /    / 

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

 لتكـر بالموافقة عمى إعطائي ) بياف تحويؿ( حيث أنني مقيد بالفرقة ........... أرجو مف سيادتكـ ا   
 قسـ ...................... وذلؾ لتقديمو إلى /....................................

 اإلحتراـالتقدير و وتفضموا سيادتكـ بقبوؿ وافر 

 اسـ الطالب
-------------------- 

 الفرقة
-------------------- 
 القسـ

-------------------- 
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 طمب شيادة قيد بالمغة االنجميزية

 التاريخ    /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

قيد أرجو مف سيادتكـ التكـر بالموافقة عمى إعطائي ) شيادة قيد ( بالمغة االنجميزية حيث أنني م
 بالفرقة............... 

قسـ .................................... وذلؾ لتقديمو إلى 
........................................................../ 
 اإلحتراـالتقدير و وتفضموا سيادتكـ بقبوؿ وافر 

 

 اسـ الطالب
-------------------- 

 الفرقة
-------------------- 

 قسـال
-------------------- 
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 طمب شيادة قيد بالمغة العربية

 التاريخ    /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

أرجو مف سيادتكـ التكـر بالموافقة عمى إعطائي ) شيادة قيد ( بالمغة العربية حيث أنني مقيد بالفرقة 
................ قسـ ............................ وذلؾ لتقديمو إلى .......

......................................................./ 
 اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 

 

 اسـ الطالب
--------------------- 

 الفرقة
--------------------- 

 القسـ
--------------------- 
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 نموذج عذر عن دخول مادة
 التاريخ    /    / 

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 ،،تحية طيبة وبعد،

أرجو مف سيادتكـ التكـر بالموافقة عمى قبوؿ اعتذاري عف دخوؿ االمتحاف  اليوـ ................... 
....................... بالفرقة................... قسـ  في مادة 20الموافؽ  /   /  

.......................................... وذلؾ لظروؼ 
............................................................. 

 اإلحتراـالتقدير و وتفضموا سيادتكـ بقبوؿ وافر 

 اسـ الطالب
----------------- 

 الفرقة
--------------------- 

 القسـ
--------------------- 
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 نموذج عذر مرضى 

 التاريخ    /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

عف )  205/   205أرجو مف سيادتكـ التكـر بالموافقة عمى قبوؿ ) عذر مرضى ( عف العاـ الجامعي  
 لفصؿ الدراسي  األوؿ / الفصؿ الدراسي الثاني (.ا

 اإلحتراـالتقدير و وتفضموا سيادتكـ بقبوؿ وافر 
 

 مقدمة لسيادتكـ الطالب 
 رأى شئوف الطالب

 
 الفرقة------------------
 القسـ------------------

 توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب -----------------
 

 قرار مجمس الكمية
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 طمب اعتماد أجازة مرضية لمطالب

 التاريخ    /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

أرجػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػيادتكـ التكػػػػػػػػػـر بالموافقػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى اعتمػػػػػػػػػاد األجػػػػػػػػػازة المرضػػػػػػػػية الممنوحػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػي بمعرفػػػػػػػػػة 
............................... 

 20إلى     /     /     20مف     /     /    وذلؾ فى المدة 
 اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 

 

 اسـ الطالب
----------------------- 

 الفرقة
----------------------- 

 القسـ
----------------------- 
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 ممف الطالب بطمب سح

 التاريخ    /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

أرجو مف سيادتكـ التكـر بالموافقة عمى ) سحب ممفي ( مف الكمية حيث أنني ) مفصوؿ ( مف الكمية 
 فصؿ نيائي. 

 اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 
 

 اسـ الطالب
--------------------- 

 الفرقة
--------------------- 

 القسـ
--------------------- 
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 طمب تغيير محل إقامة الطالب

 التاريخ    /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

أرجو مف سيادتكـ التكـر بالموافقة عمى تغيير محؿ إقامتي المدوف بممفي بالكمية  
 .......................مف7.............

 الى7..........................................................
 ،،،اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 

 
 اسـ الطالب

--------------------- 
 الفرقة

--------------------- 
 القسـ

--------------------- 
 

 -ر ىي 7المرفقات الدالة عمى التغيي
5. ...................................................... 

2. ...................................................... 

1. ..................................................... 
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 طمب تعديل اسم الطالب

 التاريخ    /    / 
 لتعميم والطالبوكيل الكمية لشئون ا السيد األستاذ الدكتور/

 ،،تحية طيبة وبعد،

  -أرجو مف سيادتكـ التكـر بالموافقة عمى تعديؿ اسمي الوارد بكشوؼ الكمية مف7
 الجد او المقب اسم االب اسم الطالب

   
  -إلى 7

 الجد او المقب اسم االب اسم الطالب
   

 اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 
 اسـ الطالب

------------------------ 
 الفرقة

------------------------ 
 القسـ

------------------------ 
 -المرفقات الدالة عمى التغيير ىي7

5. ...................................................... 

2. ...................................................... 

1. ..................................................... 
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 طمب المحتوى العممي لفرقة دراسية

 التاريخ    /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 ،،تحية طيبة وبعد،

أرجو مف سيادتكـ التكـر بالموافقة عمى إعطائي ) المحتوى العممي ( فرقة / قسـ  وذلؾ طبقا لالئحة عاـ 
 ........ وذلؾ لتقديميا إلى ................................................

 اإلحتراـالتقدير و وتفضموا سيادتكـ بقبوؿ وافر 
 اسـ الطالب

-------------------- 
 الفرقة

-------------------- 
 القسـ

-------------------- 
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 نموذج إلغاء تحويل طالب

 /  التاريخ    /   
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 ،،تحية طيبة وبعد،

أرجو مف سيادتكـ التكـر بالموافقة عمى إلغاء تحويمي مف كمية اليندسة جامعة 
 ................................... إلى كمية اليندسة جامعة ................................ 

 اإلحترامالتقدير و تكم بقبول وافر وتفضموا سياد
 

 اسـ الطالب
------------------ 

 الفرقة
------------------ 

 القسـ
------------------ 
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 الخدمات التى تقدميا رعاية الشباب
 

 ـ اتحـاد الطــالب1 
يعتبر اتحاد الطالب ىو الممثؿ الشرعى الذى مف خالؿ لجانو يمارس الطالب انشطتيـ  .1

 المختمفة
يشكؿ االتحاد مف طالب الكمية النظاميف المقيديف بيا لنيؿ درجة البكالوريوس والمسدديف  .2

 لرسـو االتحاد.
يكوف لمطالب الوافديف المسدديف لرسوـ االتحاد حؽ ممارسة اوجو نشاط االتحاد دوف اف يكوف  .3

 ليـ حؽ الترشيح اواالنتخاب.
 االتحاد مف خالؿ لجانو االتيةيعمؿ مجمس اتحاد الطالب عمى تحقيؽ اىداؼ  .4

 لجنة االسر وتعمؿ عمى قياـ االسر بالكمية ودعـ نشاطيا -
لجنة النشاط الرياضى وتعمؿ عمى تكويف الفرؽ الرياضية وتشجيع الرياضة بكؿ انواعيا  -

 عف طريؽ عمؿ مسابقات دورى بيف الفرؽ واالقساـ المختمفة .
 لنشاط الثقافىلجنة النشاط الثقافى وتعمؿ عمى تنظيـ اوجو ا -
 لجنة النشاط الفنى وتعمؿ عمى تنمية النشاط الفنى لمطالب -
 لجنة الجوالة وتعمؿ عمى تنظيـ حركة الكشؼ واالرشاد -
 لجنة النشاط االجتماعى والرحالت وتعمؿ عمى تنمية الروابط االجتماعية -

تشػػػػػػكؿ كػػػػػػؿ لجنػػػػػػو مػػػػػػف لجػػػػػػاف االتحػػػػػػاد سػػػػػػنويا بزيػػػػػػادة رائػػػػػػد مػػػػػػف اعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس )  -
در بتعينػػػػو قػػػػرار مػػػػف عميػػػػد الكميػػػػة( وعضػػػػوية طػػػػالبيف عػػػػف كػػػػؿ فرقػػػػة دراسػػػػية ينتخػػػػبيـ يصػػػػ

سػػػػػنويا طػػػػػالب فرقتيمػػػػػا الدراسػػػػػية بطريػػػػػؽ االقتػػػػػراع السػػػػػرى وينتخػػػػػب الطػػػػػالب اعضػػػػػاء كػػػػػؿ 
ؿ الجيػػػػاز الفنػػػػى كػػػػلجنػػػػة مػػػػف بيػػػػنيـ أمينػػػػا وأمينػػػػا مسػػػػاعدا ليػػػػا ويحضػػػػر اجتماعػػػػات المجػػػػاف 

 لرعاية الشباب بالكمية .

 

 -جمس اتحاد الطالب بالكمية بما يمى :يختص م      
 رسـ سياسة االتحاد فى ضوء البرامج المقدمة مف المجاف - د
 اعتماد برامج عمؿ لجاف مجمس االتحاد ومتابعة تنفيذىا - ذ
 توزيع االعتمادات الماليو عمى المجاف ووضع الموازنة السنوية - ر
 اعتماد الحسابات الختامية لالتحاد - ز
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 دتنسيؽ العمؿ بيف لجاف االتحا - س
 العمؿ عمى توثيؽ العرقات مع االتحادات الطالبية بالكميات االخرى - ش
 انتخاب أميف وأميف مساعد لمجمس االتحاد مف بيف اعضائو - ص

 -:ـ يشكل مجمس اتحاد طالب الكمية سنويا بريادة عميد الكميو اومن ينوب عنو وعضوية 
 

 رواد لجاف مجمس االتحاد مف اعضاء ىيئة التدريس .50
 مناء لجاف مجمس االتحاد مف الطالبامناء ومساعدى أ .51
 وينتخب الطالب اعضاء المجمس مف بينيـ أمينا وأمينا مساعدا لممجمس .52
 يحضر اجتماعات المجمس ريئس الجياز الفنى لرعاية الشباب بالكميو ويكوف أمينا لمصندوؽ .53
 الكميةيعيف عميد الكميو احد المحاسبيف القانونيف لمراجعو الحساب الختامى التحاد الطالب ب .54

 

 -7شروط العضوية فيمن يتقدم لعضوية مجمس االتحاد
 اف يكوف متمتعا بجنسية جميورية مصر العربية .55
 اف يكوف متصفا بالخمؽ القويـ والسمعة الحسنة .20
 اف يكوف طالبا مستجدا فى فرقتو .25
 اف يكوف مسددا لرسـو االتحاد .22
 اف ال يكوف قد سبؽ الحكـ عميو بعقوبة مقيدة لمحرية .21
مجمس االتحادات ولجانيا فى موعد ضايتو نياية شير نوفمبر مف كؿ عاـ ويصدر  يتـ انتخاب .20

قرار مف ريئس الجامعة بتحديد المواعيد المناسبة لالنتخابات لممستويات المختمفو وال يحؽ الى 
 طالب االدالء بصوتو االاذا كاف مدونا بجداوؿ الناخبيف مف الطالب ويحمؿ اثبات شخصية

االقؿ مف  عمىفى المائة  10خابات فى لجاف اتحادات الطالب حضور يشترط لصحبة االنت .21
الطالب الذيف ليـ حؽ االنتخاب فاذا لـ يكتمؿ العدد توجؿ االنتخابات لموعد أخر فى مدى 

فى المائو عمى  20ثالثة اياـ عمى االكثر وفى ىذه الحالو يشترط لصحة االنتخاب حضور 
 االقؿ مف الناخبيف .

االتحاد او المجنو بتحضير جداوؿ االعماؿ والدعوة الى االنعقاد او ادارة يختص رائد مجمس  .22
الجمسة ومتابعة تنفيذ القرارات ويقـو بتبميغ القرارات الى وكيؿ الكميو لشئوف التعميـ والطالب 

وعميد الكميو او نائب ريئس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب بحسب االحواؿ وذلؾ فور 
 صدورىا .
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 ل األسر الطالبيةـ تسجي 2 
 

يقـو رائد األسرة بعد تكونيا بتقديـ طمب تسجيؿ أسرة يحدد فيو اسـ رائد األسرة مف اعضاء  .2
ىيئة التدريس وموافقتو الكتابيو عمى ريادة االسرة ومعو كشؼ بافراد األسرة بحيث ال يقؿ عف 

 طالبا وكذا محضر الجمعيو العموميو لالسرة . 20
ة الموضح بيا شروط العضوية معتمدة مف شئوف الطالب ورائد يتـ مؿء استمارات العضوي .3

 االسرة .
 يعرض طمب تكويف األسرة عمى رائد عاـ االتحاد لمموافقة . .4
تقـو األسرة بتسديد رسـ التسجيؿ المقرر بعد موافقة رائد عاـ االتحاد ثـ تستكمؿ اوراؽ التسجيؿ  .5

 )برنامج األسرة(
 بؿ مزاولة أى نشاط لالسرةيتـ أخذ موافقة رائد عاـ االتحاد ق .50

 ـ تكوين عشيرة الجوالة3  
 

 يعمف فى بداية العاـ عف تكويف عشيرة الجوالة .0
 يتقدـ الراضبيف بتسجيؿ اسمائيـ .1
بعد تكويف العشيرة يمكف اف  ئوؿ الجوالةسيعقد معسكر الختبار افراد العشيرة تحت اشراؼ م .2

 مف رائد عاـ االتحاد تقـو بمزاولة النشاط الكشفى وذلؾ بعد اعتماد نشاطيا

 
 ـ المسابقات الثقافية4   
 

تنظـ الكمية المسابقات الثقافية عمى مدار العاـ الدراسى طبقا لمبرامج الثقافية المعدة بقسـ رعاية 
الطالب والمجاف الثقافية باالتحاد واالسر الطالبية وتدور ىذه المسابقات حوؿ البحوث الدينية والبحوث 

ة التى تقاـ فى المناسبات الديتة والقومية ويتـ تشكيؿ لجاف لتحكيـ ىذه المسابقات تضـ القومية واالجتماعي
كبار الكتاب والمفكريف تحت اشراؼ السيد الدكتور رائد النشاط الثقافى بالكمية كما ترصد الجوائز القيمة 

لمجمس االعمى لمشباب ليذه المسابقات كما تقـو الكميو باالشتراؾ فى المسابقات الثقافية التى ينظميا ا
 . والرياضية وكذا المراقبة العامو لمشباب بالجامعة

 

 ـ الندوات الثقافية والفنية5
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تنظـ الكمية الندوات الثقافية والفنية طبقا لمبرامج المعدة بقسـ رعاية الطالب والمجاف الثقافية باالتحاد 
يصيف مف ذوى الخبرات النادرة فى المجاالت واالسر الطالبية يدعى الييا كبار الكتاب والمفكريف والمتخص

الثقافية والفنية وذلؾ تحت اشراؼ السيد االستاذ الدكتورائد عاـ االتحاد والسيد الدكتور رائد النشاط الثقافى 
 بالكمية

 

 قامة المعارض الطالبيةإـ 6  
 

 ية :ـيجوز التحاد الكميو او أية اسرة اقامة معرضا طالبيا بشرط مراعاة القراعد االت
 

 اف يقاـ المعرض خالؿ العاـ الدراسى .5
 اف يقاـ المعرض داخؿ مبانى الكمية .50
اف يقتصػػػػػر المعػػػػػرض عمػػػػػى الكتػػػػػب واالدوات الكتابيػػػػػة واليندسػػػػػية واالجيػػػػػزة العمميػػػػػة والوسػػػػػائؿ  .55

 التعميمية
اف تتقدـ الجية المنظة لممعرض بكتاب لمحصوؿ عمى موافقة الكمية عممػى اقامػة المعػرض مبينػا  .52

المعػػػػرض ومكانػػػػو والمسػػػػاحة المطموبػػػػة ومدتػػػػو وتػػػػاريخ افتتاحػػػػو وذلػػػػؾ قبػػػػؿ الموعػػػػد  بػػػػو طبيعػػػػة
 بأسبوعيف عمى االقؿ

حػة بالنسػبة لممعػارض التػى تقػـو بتنيميػا االسػرة ئيتولى رائد االسرة مسػئولية تنفيػذ احكػاـ ىػذه الال .51
 وكذلؾ بالنسبو لرائد االتحاد فى حالة اقامة المعارض باسـ االتحاد

العامة لرعايػة الشػباب بالجامعػة بػالمعرض فػور الموافقػة عمػى اقامتػو وتقػـو االدارة تخطر االدارة  .50
العامة لرعاية الشباب بالجامعػة واقسػاـ الشػباب بالكميػات بمتابعػة نشػاط المعػرض ومػدى التزاميػا 

 باحكاـ الاليحو بابالغ السيد عميد الكمية بأية مخمفات .
دارة رعايػة الشػػباب بمػػدة المعػػرض وتػػاريخ افتتاحػػو يػتـ اخطػػار ادارة االمػػف الجػػامعى عػػف طريػػؽ ا .51

 وطبيعتو ومكانو وذلؾ قبؿ االفتتاح بوقت كاؼ
يػػتـ سػػداد الرسػػـو التػػى تقررىػػا الكميػػة نظيػػر حػػؽ اسػػتغالؿ مكػػاف المعػػرض وتحصػػؿ ىػػذه الرسػػـو  .52

 .لصالح اتحاد الطالب

 

 ـ الرحالت العممية والترفييية 7    
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بقػػا لبرنػػامج رعايػػة الشػػباب الػػذى يعػػد كػػؿ عػػاـ تحػػت يػػتـ تنظػػيـ رحػػالت عمميػػة وترفيييػػة ط .1
اشػػراؼ االسػػتاذ الػػدكتور رائػػد عػػاـ االتحػػاد والسػػيد الػػدكتور رائػػد لجنػػة الػػرحالت وتػػدعـ ىػػذه 

 الرحالت مف المحمس االعمى لمشباب والرياضة وميزانية االتحاد.
ت عمميػة ىذا بخالؼ ما تنظمو لجنة الػرحالت باالتحػاد وايضػا باالسػر الطالبيػة مػف رحػال .0

 . وترفييية
 

 ـ تكوين الفرق الرياضية8 
 

 تتم اجراءات تكوين الفرق الرياضة كاالتى:ـ  
 يقوم القسم فى بداية كل عام باالعالن عن تكوين الفرق الرياضية     
 تقبؿ طمبات االشتراؾ فى الفرؽ الرياضية ) كؿ لعبة عمى حده( - ح
رياضى الجراء التصفيات فى كؿ لعبة تشكؿ لجنة تضـ رائد المجنة الرياضية والمشرؼ ال - خ

 واختيار اكثر العناصر صالحية لتمثيؿ الكمية فيما بعد.
 تشكؿ لجنو لشراء مالبس الفرؽ الرياضية - د
يتـ توزيع المالبس الرياضية عمى اعضاء الفرؽ بموجب كشؼ توزيع وحسب االمكانيات  - ذ

 المتاحة   
 يتـ اعداد جدوؿ زمنى لمزاولة النشاط فى كؿ لعبة. - ر

 

 الخدمــات الطالبيـو االخـــري
 

 عانات صندوق التكافل االجتماعي إ   
س ادارة صندوق التكافل االجتماعي بالكميو برئاسة االستاذ الدكتور /وكيل الكميو لشئون جاليشكل م

 التعميم والطالب وعضويتة 
 اثنيف مف أعضاء ىيئة التدريس ) يختارىـ مجمس الكميو(  -
 ية الشباب بالكميو رئيس الجياز الفني لرعا -

 

  أىداف الصندوق 

 تحقيؽ الضماف االجتماعي لمطالب بصوره المختمفو -

 المساىمو في تنفيذ الخدمات الطالبيو  -
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 العمؿ عمى حؿ المشاكؿ التى تواجو الطالب في دراستيـ بسبب عجز دخوليـ الماليو  -

 

  موارد الصندوق 

 رسـ صندوؽ مساعدة الطالب التى يؤدييا الطالب  -

 ف الرسـ المخصص التحاد الطالب % م20 -

 االعانات التى تخصص لمصندوؽ  -

 اليبات التى يقبميا مجمس ادارة الصندوؽ -

 

 خدمات الصندوق  

 دوؽ بتقديـ االعانات العينيو لمطالب مثؿ نيقـو الص -

 سداد الرسـو االقامو بالمدينو الجامعيو  -

 سداد الرسـو الدراسيو -

و واالجيزه العمميو والتعويضية والنظرات التى المساعده في الحصوؿ عمى الكتب العممي -
 يحتاجيا الطالب في دراستة 

 المساعده في الحصوؿ عمى المالبس بتقديـ بونات الصرؼ مف عمر افندي  -

 

 كيفية الحصول عمى ىذه الخدمات 

 يقـو الطالب بسحب االستماره الخاصو مف القسـ  -

مف شئوف الطالب مف توضيح نوع المساعدة  تعاد االستماره الى القسـ بعد استيفائيا واعتمادىا -
 المطموبة

 تعرض االستمارة عمى مجمس ادارة الصندوؽ لتقرير المساعدة -

 

 الوجبات الغذائيــة المدعمـــة   

 

تقوم المراقبة العامة لرعاية الطالب بالجامعة باالتفاق مع متعيد التغذية بعمل وجبيات جافة  -
 التالى :ـيوم الدراسى عمى الوجو ب خالل المدعمة لتوزيعيا عمى الطال

 يتـ االعالف عف موعد حجز الوجبات الجافة اسبوعيا 
 تعد كشوؼ بأسماء الحاجزيف بعد تسديد الرسـ المقرر 
  تخطر مراقبة الشباب بكشوؼ الحاجزيف لمحصوؿ عمى البونات 
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 تسمـ بونات الحجزلمطالب يوميا بالقسـ 

 

المقيمــين بالمــدن  محــدد مــن الوجبــات الســاخنو لمطــالب تقــوم المــدن الجامعيــة بتخصــيص عــدد  -     
 :الجامعية وتبمغ مراقبة رعاية السباب بيا وتوزيع كما يمــى 

 يرد لمكمية بياف بما يخص الكمية مف ىذه الوجبات ويعمف عنيا 

 يتـ عمؿ كشوؼ بأسماء راضبى الحجز وتبمغ بيا مراقبة الشباب 

  ًتوزع بونات الحجز عمى الطالب أسبوعيا 

  يتـ تناوؿ ىذه الوجبات بمطعـ المدف الجامعية 

 
 انخذيخ انؼالرــــيخ  

 
توجد بالمدينة الجامعية وحدة طبية تابعة لالدارة العامة لمشئوف الطبية بجامعة حمواف ويمكف   

لمطالب المسدد لمرسـو الدراسية عف العاـ الدراسى والحامؿ لمكارنية الخاص بو والمرفؽ بو صورتو اف 
عمى الوحدة العالجية ويستخرج ممؼ خاص بو بالوحدة، ومف الخدمات الطبية التى تقدميا االشراؼ  يتردد

الطبى ، وتوقيع الكشؼ الطبى عميو ) باطنى وأسناف( وتقـو الوحدة بتحويؿ الطالب الى مستشفى الطمبة 
التناسمية ػ العظاـ( ويتـ  الجامعى بحمواف لمكشؼ الطبى عميو ) فى فروع الجراحة ػ الجمد ػ الرمد ػ االمراض

 صرؼ روشتات العالج مف صيدلية الوحدة اويتـ صرؼ الفواتير الخاصة بو اذا لـ يكف بالصيدلية .
يقـو قسـ االسعافات االوليو بالوحدة بالعمؿ طوؿ اليوـ الدراسى حتى الساعة الثالثة والنصؼ بعد 

 مميات الغيارات واعطاء الحؽ .الظير ويقـو بأسعاؼ الطمبة مف حاالت االضماء والقياـ بع
 
 

 

 المكتبــــة
 

تعتبر مكتبة الكمية احػدى المكتبػات المتخصصػة فػى العمػـو اليندسػة وقػد تاسسػت المكتبػة منػذ نشػأة 
ويبدأ العمؿ بيا مف الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة بعػد الظيػر ويتػولى االشػراؼ عمػى 5511الكمية عاـ 

يراسػػيا االسػػتاذ الػػدكتور وكيػػؿ لشػػئوف الدراسػػات العميػػا والبحػػوث ويتػػولى ادارة المكتبػػة لجنػػة المكتبػػات التػػى 
المكتيػػة ريػػػئس القسػػـ يعاونػػػو عػػػدد مػػف االمنػػػاء مػػف ذوى المػػػؤىالت العميػػػا المػػدربيف عمػػػى العمػػؿ فػػػى مجػػػاؿ 

 المكتبات والحاصموف عمى دورات تدربية فى المكتبات فرعية لالقساـ العممية بالكمية .
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لعمػػؿ فػػػي مجػػاؿ المكتبػػػات والحاصػػموف عمػػػى دورات تدربيػػة فػػػي المكتبػػات وتتكػػػوف المػػدربيف عمػػػى ا
 المكتبو مف مكتبو رئيسيو يتبعيا مكتبات فرعيو لإلقساـ العمميو بالكميو .

وتقػػع مكتبػػة الكميػػو بالػػدور االرضػػي فػػي المبنػػي االداري بالكميػػو وتقػػـو بخدمػػة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء 
المكتبػػػة بكػػػؿ أنػػػواع  عػػػامميف بالكميػػػة لاسػػػتفادة مػػػف مقتنياتيػػػا كمػػػا تقػػػـووالطػػػالب وكػػػذلؾ الىيئػػػات التػػػدريس 

واالسػتعارات الخارجيػو وتقػديـ كافػة  الخدمات المكتبية داخؿ المكتبة وخارجيا وفى مقدمتو األطالع الداخمى 
االجابػػات الممكنػػػة عػػػف اي استفسػػػار كمػػػا تقػػػـو المكتبػػػو بعمػػؿ االشػػػتراؾ الخػػػاص بالمكتبػػػو بعػػػد مػػػا نمػػػوذج 

 الشخصػػػية ورقػػػـ قسػػػيمة سػػػداد المصػػػروفات اص بالطالػػػب يبػػػيف فيػػػو االسػػػـ وعنػػػواف السػػػكف ورقػػػـ بطاقتػػػو خػػػ
وتحتػػػوى المكتبػػػة عمػػػى فيػػػرس مػػػنظـ لجميػػػع المػػػواد المكتبيػػػة الموجػػػودة بالمكتبػػػة ويشػػػمؿ بطاقػػػات لممؤلػػػؼ 

مراجػع المتخصصػة ولمعنواف ، وتحتوى المكتبة الرئيسية والمكتبات الفرعية عمى مجموعة قيمة مف الكتػب وال
اليامة ودوائر المعارؼ والقواميس والدوريات العممية  بإلضػافة الػى جػزء خػاص بػالمواد األدبيػة واألجتماعيػة 

 والعمـو الفمسفية والديانات .
وقػػد تػػـ تحػػديث المكتبػػة بتوصػػيميا عبػػر شػػبكة اتصػػاالت بجميػػع مكتبػػات كميػػات اليندسػػة بالجامعػػات 

) جامعة فيرجنيا التكنولوجية ( وذلؾ عف طريػؽ اجيػزة الحاسػب شرة بمكتبةعالوة عمى اتصاليا مباالمصرية 
الموجػػودة بالمكتبػػة والتػػى تػػـ توصػػيميا مباشػػرة بيػػذه الجامعػػات حيػػث يسػػتطيع الطالػػب الػػدخوؿ عمػػى أى مػػف 
ىػػػذه المكتبػػػات واألطػػػالع عمػػػى محتوياتيػػػا مػػػف الكتػػػب والرسػػػائؿ العمميػػػة والوثػػػائؽ وكػػػذلؾ الحصػػػوؿ عمييػػػا 

 .كمطبوعات 
 

 معامل الحاسب اآللى   
 

لانترنت قدـ ىدية لمكمية مف شركة األتصاالت السػمكية والالسػمكية ويوجػد  معامؿث انشاء يتـ تحد
تػاح لجميػع طمبػة الكميػة والدراسػات العميػا فػى أى مواسػتخداـ المعمػؿ باالنترنت جياز حاسب متصمة  20بو 

مػػػدنى . باألضػػػافة الػػػى معمػػػؿ الحاسػػػب واألنترنػػػت وقػػػت ويوجػػػد ىػػػذا المعمػػػؿ بالػػػدور األوؿ بمبنػػػى عمػػػارة و 
( بمبنػػػى ميكانيكػػػا ويوجػػػد بػػػو عشػػػروف جيػػػاز متصػػػؿ باألنترنػػػت ومتػػػاح لجميػػػع الطػػػالب 0بصػػػالة ) الموجػػػود

ساعات المعمؿ المدرجة بالجػداوؿ الدرايػة وتوجػد الئحػة خاصػة باسػتخداـ الطػالب استخداـ المعمؿ فى ضير 
 المعمؿ . ىميندسو عمييا مف موظفى  لمعمؿ الحاسب واألنترنت يمكف التعرؼ

( فمنيػػا معمػػػؿ لمدراسػػات العميػػا واألخػػػرى 0جػػػودة بمبنػػى األدارة وعػػددىا )أمػػا معامػػؿ الحاسػػب المو 
   معامؿ لطمبة البكالوريوس

تػػػـ تحػػػديث وأنشػػػاء عػػػدد مػػػف معامػػػؿ الحاسػػػب اآللػػػى عمػػػى مسػػػتوى الكميػػػة والتػػػى تػػػـ توصػػػيميا 
الكميػػػة المختمفػػػة . وىػػػذه المعامػػػؿ متاحػػػة لجميػػػع طمبػػػة الكميػػػة وىػػػى موزعػػػة عمػػػى مبػػػانى بخػػػدمات األنترنػػػت 
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والدراسػػات العميػػا فػػى أى مػػف أوقػػات العمػػؿ بمػػا اليتعػػارض مػػع سػػاعات المعمػػؿ المدرجػػة بالجػػداوؿ الدراسػػية 
 ويمكف لمطالب استخداـ المعمؿ . وتوجد ىذه المعامؿ فى األماكف المبينة بالجدوؿ  .

 
 

 

 المبنى اسم رقم الغرفة اسم المعمل م

1 5ICDL A-114 
 
 دارىاإل

2 2 A-113 

3 1 A-112 

 ميكانيكا C-107 0صالة 4
 E-105 1معمؿ  5

 
 عمارة

 E-412 2معمؿ  6

 E-506 3معمؿ  7

 E-510 4معمؿ  8

 E-512 5معمؿ  9

11 Tempus D-205 انشائى 
 D-207 50معمؿ  11

 G-014 معمؿ دراسات عميا 12

 G-006 55معمؿ  13 ىالمبنى األكاديم

 G-007 52معمؿ  14
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 المدن الجامعية :     
 

 الجامعية شروط القبول بالمدن 
 يكوف الطالب مف سكاف مدينة القاىرة الكبرى . اال .3
أف يكوف الطالب الئؽ صحيا" وااليكوف مريضا" بأحد األمراض المعدية المزمنة أو  .4

 النفسية .

 522كـ بأحد الجزاءات التأديبية الواردة فى المادة يكوف الطالب قد وقع عميو ح اال .5
 مف الالئحة التنفييذية .

أو عقوبة  االيكوف الطالب قد وقعت عميو عقوبة األنذار او الحرماف مف األقامة .50
 الحرماف المؤقت فى العاـ السابؽ مباشرة أو عقوبة الحرماف النيائى مف األقامة 

 المدنية بسبب عدـ ساد رسـو األقامة .يكوف الطالب قد انتيت اقامتو مف  اال .55

 يكوف الطالب متزوجا" . اال .52

 

 قواعد القبول بالمدن الجامعية 
 

 بالنسبة لمطالب القدامى 7 يتـ قبوليـ حسب تقدير العاـ السابؽ .1
 بالنسبة لمطالب المستجديف  .0

 يتـ قبوليـ حسب السف ابتداء مف السف األصغر والبعد الجغرافى  -
االت المرضػػػػػػػية واألجتماعيػػػػػػػة التػػػػػػػى يثبػػػػػػػت البحػػػػػػػث % لمحػػػػػػػ 51تخصػػػػػػػص نسػػػػػػػبة  -

 . بالمدف الجامعية األجتماعى احقية اصحابيا فى األقامة

 

 قامة بالمدن الجامعيةرسوم اإل
جنيػػو تػػأميف  510جنييػػا" منيػػا  102يسػػدد الطػػالب فػػى الشػػير األوؿ لمتسػػكيف بالمػػدف الجامعيػػة مبمػػغ 

 .جنييا"(20)الرسـو المقررة يرد لمطالب فى نياية العاـ يسدد الطالب كؿ شير 
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 وبات الجزائيةقالمخالفات التأديبية والع 
 

 

       أوال": المخالفات التأديبية       
يخضع طالب الكمية لمنظام التأديبى طبقا" لالئحـة الجامعـة والتـى تعتبـر مخالفـة تأديبيـة كـل إخـالل 

 ائح والتقاليد الجامعية وعمى األخص:بالقوانين والمو 
 
 عماؿ المخمة بنظاـ الكمية أو المنشآت الجامعية .األ .50
تعطيػػػؿ الدراسػػػة أو التحػػػريض عمييػػػا أو األمتنػػػاع المػػػدبر عػػػف حضػػػور الحصػػػص والمحاضػػػرات  .55

 واألعماؿ األخرى التى تقضى الموائح بالمواظبة عمييا .

 كؿ فعؿ يتنافى مع الشرؼ والكرامة أومخؿ بحسف السير والسموؾ داخؿ الجامعة أو خارجيا . .52

 كؿ إخالؿ بنظاـ األمتحاف أو اليدوء الالـز لو وكؿ ضش فى أمتحاف أو الشروع فيو . .51

 كؿ إتالؼ لممنشآت واألجيزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدىا . .50

كػػػػؿ تنظػػػػيـ لمجمعيػػػػات داخػػػػؿ الجامعػػػػة أو األشػػػػتراؾ فييػػػػا بػػػػدوف تػػػػرخيص سػػػػابؽ مػػػػف السػػػػمطات  .51
 الجامعية المختصة .

صدار جرائد حػائط بأيػة صػورة بالكميػات اوجمػع توقيعػات بػدوف تػرخيص سػابؽ او ا تتوزيع النشرا .52
 مف السمطات الجامعية المختصة .

 األعتصاـ داخؿ المبانى الجامعية أو األشتراؾ فى مظاىرات مخالفة لمنظاـ العاـ او اآلداب . .53

أو مػف كؿ طالب يرتكب ضشا" فى امتحاف أو شروعا" فيو ويضػبط فػى حالػة تمػبس يخرجػو العميػد  .54
ينوب عنو مف لجنة األمتحػاف ويحػـر مػف دخػوؿ األمتحػاف فػى بػاقى المػواد ويعتبػر الطالػب راسػبا" 

 فى جميع مواد ىذا الفصؿ ويحاؿ الى مجمس التأديب .

 

أما فى األحوال األخرى فيبطل األمتحان بقرار مـن مجمـس التأديـب أو مجمـس لكميـة ويترتـب عميـو 
 د منحت لمطالب قبل كشف الغش .بطالن الدرجة العممية اذا كانت ق
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 ثانيا": العقوبات التأديبية        
  

 التنبيو شفاىة أو كتابة  .50

 اإلنذار .51

 الحرماف مف بعض الخدمات الطالبية  .52

 الحرماف مف حضور دروس أح المقررات لمدة التتجاوز شيرا" .53

 الفصؿ مف الكمية لمدة التتجاوز شيرا" .54

 ثرالحرماف مف األمتحاف فى مقرر أو أك .55

 وقؼ قيد الطالب لمدة التتجاوز شيريف أو لمدة فصؿ دراسى . .20

 تحاف الطالب فى مقرر أو أكثر .مالغاء ا .25

 دراسيا" الفصؿ مف الكمية لمدة التجاوز فصال" .22

 الحرماف مف األمتحاف فى فصؿ دراسى واحد او اكثر  .21

 حرماف الطالب مف القيد لمماجستير أو الدكتوراه مدة فصؿ دراسى أو أكثر .20

 صؿ مف الكمية بمدة تزيد عمى فصؿ دراسى الف .21

الفصػػؿ النيػػائى مػػف الجامعػػػة ويبمػػغ قػػرار الفصػػػؿ الػػى الجامعػػات األخػػػرى ويترتػػب عميػػو عػػػدـ  .22
 صالحية الطالب لمقيد او التقدـ الى األمتحاف فى جامعات جميورية مصر العربية

 وى فى ممؼ الطالب يجوز األمر بإعالف القرار الصادر بالعقوبة التأديبية عدا التنبيو الشف 
  تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبة التأديبية عدا التنبيو الشفوى فى ممؼ الطالب 

  لمجمػػس الجامعػػة أف تعيػػد النظػػر فػػى القػػرار الصػػادر بالفصػػؿ النيػػائى بعػػد مضػػى ثػػالث سػػنوات
 عمى األقؿ مف تاريخ صدور القرار .
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 معامل بالكمية

 المعامل الخاصة بو القسم  

 قسـ ىندسة القوى الميكانيكية

 معمؿ الموائع -

 معمؿ التبريد والتكييؼ -

 معمؿ اإلحتراؽ المستمر -

 معمؿ القياسات -

 معمؿ الثرمو -

 معمؿ إنتقاؿ الحرارة -

 معمؿ التربينات -

 معمؿ التحكـ -

 معمؿ الطاقات الجديدة والمتجددة -

 قسـ ىندسة السيارات والجرارات
 معمؿ ىندسة السيارات والجرارات -

 يانة السياراتمعمؿ ص -

 قسـ التصميـ الميكانيكي
 معمؿ مقاومة المواد -

 معمؿ اإلىتزازات -

 معمؿ تحميؿ اإلجيادات -

 GIS  - قسـ اليندسة المعمارية

 قياسات بيئية -

 قسـ اليندسة المدنية

 معمؿ الخرسانة -

 معمؿ خواص المواد -

 معمؿ أبحاث التربة واألساسات -

 معمؿ الري والييدروليكا -

 ةمعمؿ اليندسة الصحي -

 معمؿ الطرؽ والمطارات -

 معمؿ المساحة -

 معمؿ الدراسات البيئية -

 معمؿ اإلنشاءات اليندسية )تطوير التعميـ( -
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 (Tempusمعمؿ الحاسب اآللي ) -

 قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية
 معمؿ الفيزياء -

 معمؿ الكيمياء -

 معمؿ الميكانيكا -
 

 

 

 اجنتـورش اإل 

 ورشة الماكينات  .4

 ةورشة األبحاث والصيان .5

 ورشة صناعة األثاث والنجارة .50

 ورشة الحدادة والمحاـ .55

 ورشة البرادة وأعماؿ الصاج .52

 ورشة الصيانة الكيربائية .51

 ورشة الصيانة المعمارية .50
 

 وحدة ضمان الجودة

 

 النشأة:      
 

فػى رقػـ  بقرار مف مجمػس جامعػة حمػوافانشئت وحدة توكيد وضماف الجودة بكمية اليندسة بالمطرية 
ولموحدة ىيكؿ تنظيمى معتمد ذي تبعية تنظيمية ليا وتتبع وحدة ضػماف الجػودة  21/3/2003بتاريخ  111
ييكػػؿ التنظيمػػى لمكميػػة العميػػد مباشػػرة ، ويوضػػح الشػػكؿ التػػالى الييكػػؿ التنظيمػػى لموحػػدة ويحػػدد الميػػاـ مػف ال

الوظيفية واإلدارية. ويتـ تشكيؿ مجمس إدارة لموحدة ليساعدىا عمى تحقيؽ أىػدافيا ويضػـ ممثمػيف عػف جميػع 
الوحػػػدة بصػػػورة دوريػػػة، فئػػػات العػػػامميف بالمؤسسػػػة وبعػػػض فئػػػات المجتمػػػع الخػػػارجى، وينعقػػػد مجمػػػس إدارة 

عداد تقارير لمتابعة تطبيؽ قراراتو.  وتحتفظ الوحدة بمحاضر اجتماعاتو وا 
 

file:///F:/الجودة/الدلائل/دليل%20الطالب%202013%20للطباعة%2023-12-2012/دليل%20الطالب/م%20إنتصار/أهداف%20وحدة%20ضمان%20الجودة.doc%23قرار_مجلس_جامعة_حلوان%23قرار_مجلس_جامعة_حلوان


 

- 126 - 
 

 

 

 رؤية الوحدة :      
 

تتطمع وحدة ضماف الجودة إلػى حصػوؿ الكميػة عمػى االعتمػاد األكػاديمي والمؤسسػي وتطػوير الكميػة 
 . تمرسالم

 
 : رسالة الوحدة     
 

الخطػة اإلسػتراتيجية  متابعػةو فػى العمميػة التعميميػة و المؤسسػية  الجػودةتمتـز الوحدة بتطبيػؽ معػايير 
 لمكمية بما تتضمنيا مف أنشطة تعميمية وبحثية وخدمية والتقدـ لالعتماد.

 

 األىداف العامة    
 

 بيف مجتمع الكمية تقييـ األداءو  الجودة نشر التوعية المستمرة الخاصة بثقافة 

 اإلستراتيجية تحقيؽ رسالة الكمية وأىدافيا  . 

  المقدمة بالكمية. الخدماترفع مستوى ييدؼ إلى واضح لمجودة بالكمية  نظاـوضع 

  المجتمعكسب ثقة و تييئة الكمية لموفاء بمتطمبات ومعايير الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد   

 

 وتيدف الوحدة إلى وضع االليات والضوابط التى تحقيق تمك األىداف عن طريق :
 

 وضع الخطة اإلستراتيجية لمكمية  -5
 لتقييـ وتحميؿ األداءوالية وضع نظاـ  -2
 تكويف فرؽ عمؿ لمتقييـ الذاتي والتحسيف المستمر -1
 .التوعية والتدريب في مجاؿ ضماف الجودة والتأىيؿ لالعتماد -0
 دعـ فني لاقساـ لنشر فكر الجودة  -1

 داريةالتنسيؽ بيف جميع األقساـ العممية واإل -2
 ة يلة والمحاسباءتفعيؿ مبدأ المس -3
 لالعتماد فى التاىيؿ الكمية لمساعدة العمؿ الدائـ  -4
  وضع نظاـ يضمف استمرارية عمؿ الوحدة -5
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 البرنامج الدراسى
 توصيف البرنامج     

 

الكميػػة توضػػح الالئحػػة األكاديميػػة لمكميػػة جميػػع البػػرامج الدراسػػية التػػى يمكػػف لمطالػػب دراسػػتيا داخػػؿ 
حيػػػث يوضػػػع اليػػػدؼ مػػػف ىػػػذا البرنػػػامج والمخرجػػػات والميػػػارات التػػػى اكتسػػػبيا الطالػػػب بعػػػد إنتيػػػاء دراسػػػتو 

 الى توصيؼ المقرربالبرنامج وشرح أكثر حوؿ مقررات البرنامج الدراسى يجب الرجوع 
 

 توصيف المقرر        

 

دراسػػة ىػػذا المقػػرر  عطػػاء الطالػػب شػػرح وافػػى عػػف اليػػدؼ مػػفإييػػدؼ ممػػؼ توصػػيؼ المقػػرر إلػػى  
عمميػػػة ( فػػػى نيايػػػة دراسػػػتو ليػػػذا  –ذىنيػػػة  -ومايجػػػب أف يكتسػػػبو الطالػػػب مػػػف ميػػػارات مختمفػػػة ) معرفيػػػة  

المقػػرر كمػػا يقػػدـ ممػػؼ التوصػػيؼ عػػرض ممخػػص لمحتويػػات المقػػرر والجػػدوؿ الزمنػػى لجميػػع مراحػػؿ دراسػػة 
التقيػػيـ ومػػا تمثمػػو مػػف درجػػات  ىػػذا المقػػرر . كمػػا يوضػػح ممػػؼ توصػػيؼ المقػػرر طػػرؽ التقيػػيـ ومواعيػػد ىػػذا

راسػى الخػاص بالطالػػب أو ويمكػف الحصػوؿ عمػى توصػيؼ المقػرر مػف خػالؿ الالئحػة الخاصػة بالبرنػامج الد
 نترنت.مف خالؿ الموقع األلكترونى لمكمية عمى شبكة اإل
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