أسماء السادة مديرو إدارات الكلية
الدكتور /إيهاب محمد عابدين

أمـــين عــــام الكـليــــة

السيد /هشام عبد القادرعياد

مديرإدارةالشئون اإلدارية

السيد /محسن فريد سعود غرابة

مديرإدارة رعاية الشباب

السيد /السيد زكى الزواوى

مديرإدارة شئون الطالب

السيد /محمد حامد الفرارجى

مديرإدارة الدراساتالعليا

السيدة  /عزة محمد شكر

السيد  /احمد محمد كمال الدين

مديرمكتبة الكلية
العالقات الثقافية وشئون
الدراسة
مديرإدارة التربية العملية

السيد /جمال حسن داود

مدير خزينة الكلية

السيدة/سامية محمد إبراهيم
السيد /محمد عبد الحميد الكفورى

أمين معامل اللغات
مديرإدارة الشئون القانونية

السيد /وليد عبد هللا شريف

مدير إدارة الشئون المالية

السيد /جمــــــــــال عمـــــــــار

مديرالشئون الهندسية

السيد  /عــــادل عبد الدايــــــــم

مدير الشئون الداخلية

السيدة /هيامالشرشابى

مدير مكتب وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة
سكرتارية مكتب وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث
سكرتارية مكتب وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

السيد /عمرو أحمد عيسى
السيد /عبد هللا أحمد عبد هللا
السيدة /محاسن محمود الفخرانى
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إدارة رعاية الشباب
إن الهدف الرئيس إلدارة رعاية الشباب بالكلية هو اعداد( الطالب(ليكون
مواطنا ً نافعا ً لبلده ولنفسه .هذا اإلعداد البد وأن يقوم على أسس علمية حتى
يستطيع الفرد التكيف مع المجتمع فيفيد ويستفيد.
وللوصول بأبنائنا الطالب إلى المستوى المطلوب كان لزاما ً علينا أن نحقق لهم
رعاية حقيقية تتعاون فيها كل الجهود التربوية واالجتماعية والثقافية والرياضية ...
إلخ.

الخدمات التى تقدمها إدارة رعاية الشباب لطالب الكلية:
أوالً :النشاط الثقافى :
يهدف هذا النشاط البحث عن الثروات البشرية بين الشباب باعتبارهم موردا رئيسيا
فى عملية التنمية من خالل المسابقات وورش العمل والندوات .
وتشمل األنشطة الثقافية مايلى :
• مسابقة القرآن الكريم .
• مسابقة األحاديث النووية.
• ندوات تثقيفية .
• دورى المعلومات العامة .
ثانيا :النشاط االجتماعي :
يهدف هذا النشاط الى مشاركة الطالب والطالبات فى األنشطة االجتماعية المختلفة
على مستوى الكلية والجامعة وتأهيلهم ودمجهم للتعامل فى وسط اجتماعى مناسب لهم.
ويتضمن النشاط االجتماعي عدة أنشطة نذكر منها :
• مسابقة الطالب والطالبة المثاليين .
• مسابقة األم المثالية .
• مسابقة الشطرنج .
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• مسابقة الموضوعات االجتماعية .
هذا ويتم اإلعالن عن المسابقات بقسم رعاية الشباب بالكلية وذلك من خالل سحب
استمارة تتضمن عنوان المسابقة ومليء الطالب للبيانات بصورة واضحة وإرفاق
صورة شخصية للطالب واعتمادها من إدارة شئون الطالب بالكلية.
•

المشاركة فى زيارات تطوعية وقوافل خيرية لمؤسسات المجتمع .

•

صندوق التكافل االجتماعي :
يهدف صندوق التكافل االجتماعي بالكلية إلى تحقيق الضمان االجتماعي للطالب وحل
المشكالت التى تواجههم وتحول بينهم وبين عدم االستمرار الهادئ فى دراستهم
ويستفيد من خدمات صندوق التكافل االجتماعي بالكلية الطالب الذين تستدعى حالتهم
االجتماعية واالقتصادية تلك المساعدات .

هذا ويتم عمل البحث االجتماعي من خالل سحب استمارة من إدارة رعاية الشباب
بالكلية ويتم استيفاء البيانات الموضحة بها من إدارة الشئون االجتماعية التابع لها
الطالب واعتمادها من ادارة شئون الطالب بالكلية .
ويرفق بالبحث االجتماعياألوراقالالزمة وهى :
**بيان بالدخل ويشمل :
• فى حالة إذا كان األب موظف ( مفردات الدخل) .
• فى حالة وفاة األب( بيان معاش معتمد +صورة شهادة الوفاة ) .
• فى حالة إذا كان األب مزارع ( صورة بطاقة األب +بيان حيازة زراعية
معتمد(.
ويتم النظر فى األبحاث المقدمة من الطالب والطالبات بعد موافقة السيد /مسئول
الفرقة واعتمادها من السيد /مدير اإلدارة والسيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب
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•

الرعاية الصحية للطالب :

وتهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للطالب والطالبات بالكلية .
وتتضمن خدمات العالج الطبى مايلى :
•

تقديم الخدمات الطبية لطالب الكلية من

(

استخراج بطاقات وخطابات

صحية)لإلدارة العامة الطبية بسبرباى.
•

يتم توقيع الكشف الطبى على الطالب وصرف العالج الالزم له بنصف الثمن
فى الحاالت المرضية العادية.

•

فى الحاالت المرضية المزمنة والتى تعانى من مرض مزمن ويحتاجون إلى
عالج مستمر يتم عرضهم على اللجنة الطبية وتقرير العالج الالزم لهم على
نفقة الجامعة بالكامل.

•

فى الحاالت المرضية التى تستدعى حالتهم إلى دخول المراكز الطبية
المتخصصة سواء فى مستشفيات الجامعة أو خارجها يتم عرضها على اللجنة
الطبية لتحويلهم إلى األماكن المتخصصة لعالجهم .

اإلجراءات الواجب إتباعها لحصول الطالب على الرعاية الطبية بالكلية:
•

يمكن ألي طالب الحصول على البطاقة العالجية من إدارة رعاية الشباب فور
سداده الرسوم الدراسية المقررة وإرفاق صورة شخصية.

•

يتقدم الطالب بطلب لعميد الكلية مبينا ً حالته المرضية وحاجته للعالج عن
طريق إدارة الشئون الطبية ويمكن للطالب أن يرفق بطلبه روشتات أو تحاليل
طبية.
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•

تقوم إدارة الكلية بإرسال خطاب مرفق بالبطاقة العالجية لإلدارة الطبية التى
تقوم بالكشف الطبى على الطالب.

•

إذا استدعت الحالة المرضية للطالب عالجه خارج اإلدارة الطبية يتم تحويله
للعال ج بإحدى المستشفيات أو المراكز الطبية التابعة للجامعة.

•

إذا استدعت الحالة العالجية للطالب إجراء عملية جراحية ال تتوافر
اإلمكانيات الالزمة إلجرائها بالمستشفيات الجامعية يتم تحويلها إلى إحدى
المستشفيات التى تتوفر بها ويتم عالجه على نفقة الجامعة.

•

إذا تعرض الطالب لحادث يتم عالجه كما يتتم إجتراء تحقيتق إداري يبتين متدى
أحقيتتة الطالتتب فتتى العتتالج وذلتتك وفق تا ً لعقتتد التتتأمين عتتن الحتتوادث الشخصتتية
للطالب.

•

التعاقد على عالج مرض فيترو

(  ( Cبمستشتفيات الجامعتة علتى أال يشتمل

تكاليف تحاليل ما بعد العالج وتمام الشفاء.
•

بخصتتوا الحتتاالت المرضتتية المزمنتتة إذا لتتم تتجتتاوز قيمتتة العتتالج الشتترائى
المنصتترف متتن اإلدارة الطبيتتة 1000جنيتتة يتحمتتل الطالتتب 10%متتن قيمتتة
العالج وإذا تجاوزت هذا المبلغ يتحمل الطالب

. %15

ثالثا ً النشاط الرياضى :
ويهدف إلىالبحث عن الطالب والطالبات المتميزين فى األنشطة الرياضية المختلفة
( جماعية وفردية) ويتم التسجيل بها عن طريق التوجه الى مسئول النشاط
الرياضىبقسم رعاية الشباب بالكلية  ،وتختص لجنة النشاط الرياضى بما يلى :-
•
•

بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية وتنميتها .
تنظيم النشاط الرياضى بالكلية بما فى ذلك تكوين الفرق الرياضية وإقامة
المسابقات الرياضية .
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رابعا ُ :نشاط األسرالطالبية :
األسر الطالبية :هي جماعات منظمة تستمد شرعيتها من لجنة االسر باتحاد طالب
ُكلية جامعية ،تهدف الي توسيع قاعدة ممارسة األنشطة الطالبية االجتماعية والثقافية
والفنية والرياضية التي تساعد الطالب على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم
واستثمار أوقات فراغهم .وتنشئ كل أسرة العدد الذي تراه من اللجان التي تنظم
األنشطة المختلفة.
خامسا ً  :نشاط الرحالت والمعسكرات :
يعتبر الترويح عن النفس ،والتخفف من األعباء التي تفرضها الحياة على اإلنسان من
أهم مستلزمات الحياة  ،وهناك العديد من الوسائل التي يمكن من خاللها تحقيق هذه
الغاية ،ولع َّل أبرزها الرحالت ،والتي تقتضي أن يقضي شخص ما أو
مجموعةأشخاص معا ً فترة زمنية معينة في مكان يتم تحديده مسبقا ً.
سادسا  :نشاط الجوالة والخدمة العامة :
تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بالعديد من األنشطة الطالبية داخل الكلية مثل :
• ورشة فنية تتمثل فى فن االركت .
• الرسم على القماش والزجاج .
• الطرق على النحا .
• الحرق على الجلد .
• المشغوالت اليدوية .
هذا ويعتمد الجوالون على أنفسهم فى إقامة الخيام الالزمة لهم وعمل نماذج من الحبال
والعصى لعمل بوابة وسور  ...الخ .
ويتم االشتراك فى نشاط الجوالة بالتوجه الى مسئول النشاط بقسم رعاية الشباب
بالكلية .
سابعا :النشاط العلمى :
يختص بعرض الندوات والمحاضرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية
والتكنولوجية عن طريق نوادى العلوم والجمعيات العلمية .
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الهيكل التنظيمى إلدارة رعاية الشباب
السيد  /محسن فريد سعود غرابة

مددددير إدارة رعايدددة الشدددباب والمشدددرف
العام على األنشطة الطالبية

السيدة  /أسماء سعيد عبد الهادى

مسئولة لجنة األسر الطالبية والرحالت

السيدة  /منال حسن الشوربجى

مسئولة العالج الطالبى و مسئولة عن الصادر
والوارد.

السيدة  /رانيا احمد إسماعيل

مسددئولة اللجنددة الرياضددية والجوالددة والخدمددة
العامة

السيد /إسالم فتحى خلف

مسدددئول اللجندددة الفنيدددة ولجندددة الجوالدددة والخدمدددة
العامة

اآلنسة /نهلة عاطف أبو يمن

مسئولة اللجنة االجتماعية

اآلنسة /سماح مصطفى مكرم هللا

مسئولة اللجنة الثقافية والعلمية
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أسماء السادة مسئولي التكافل االجتماعي
بإدارة رعاية الشباب للعام الجامعي 2019/2018
السيد  /محسن فريد سعود غرابة
مدير اإلدارة وأمين الصندوق
اآلنسة /سماح مصطفى مكرم هللا
مسئولة الفرقة األولى
السيد  /إسالم فتحى خلف
مسئول الفرقة الثانية
السيدة /منال حسن الشوربجى
السيدة  /رانيا احمد إسماعيلعالم
مسئوالالفرقة الثالثة
السيدة  /أسماء سعيد عبد الهادى
مسئولة الفرقة الرابعة
السيدة /هاله المليجى
مراجع حسابات
السيد  /جمال حسن داوود

مندوب صرف
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االتحادات الطالبية
تشكل االتحادات الطالبية من طالب الكليات الجامعية النظاميين وغير الباقين
لإلعادة والمسددين لرسوم االتحاد.
ويشكل مجلس اتحاد الكلية سنويا ً بريادة عميد الكلية أو من ينيبه سيادته فى
ذلك من أعضاء هيئة التدريس وعضوية:
• رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس.
• رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية.
• أمناء لجان مجلس االتحاد من الطالب.
• وينتخب المجلس أمينا ً من بين أعضائه من الطالب.
• يكون رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية أمينا ً لصندوق المجلس.
كيفية تكوين االتحادات الطالبية وشروط الترشيح بها
• يتم انتخاب مجالس االتحادات ولجانها فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من
كل عام .ويصدر قرار من السيد أ.د /رئيس الجامعة بتحديد المواعيد
التفصيلية لالنتخابات .وال يحق ألى طالب اإلدالء إال إذا كان مقيدا ً بجداول
الناخبين من الطالب .ويحمل ما يفيد سداده رسوم االتحاد.
الشروط الواجب توافرها فى كل من يتقدم للترشيح:
• أن يكون الطالب نظاميا ً مستجدا ً فى فرقته وغير باق لإلعادة.
• أن يكون متصفا ً بالخلق القويم والسمعة الحسنة.
• أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
• أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ.
• أن يكون متمتعا ً بجنسية مصرية.
• أن يكون مسددا ً لرسوم االتحاد.
يعمل مجلس اتحاد طالب الكلية أو المعهد على تحقيق أهداف االتحادات الطالبية من
خالل اللجان التالية:
• لجنة األسر والرحالت.
• لجنة النشاط الرياضى.
• لجنة النشاط الفنى.
• لجنة الجوالة والخدمة العامة.
• اللجنة السياسية والثقافية.
• لجنة النشاط االجتماعى.
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•

اللجنة العلمية.
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إنجـــــــازات
لجان االتحاد الطالبية برعاية
وإشراف إدارة رعاية الشبابللعام
الجامعى 2018/2017

اللجنة الثقافية

:

• قامت اللجنة الثقافية بإعداد دليل الطالب للعام الجامعي  2018/2017م .
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• قامت اللجنة الثقافية بإعداد مطوية بعنوان " اعرف كليتك " للعام الجامعي
 2018/2017م .

•
•
•

•

أقامت اللجنة الثقافية دورة تأهيلية للطالب الجدد في الفترة من 13-12-11
 2017/9/م .
عقدت اللجنة الثقافية لقاء التعارف للطالب الجدد يوم السبت الموافق
 2017/9/16م .
قامت اللجنة الثقافية باالشتراك في احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة تحت
عنوان " دور القوات المسلحة في مكافحة اإلرهاب " وذلك يوم االثنين
الموافق  2017/10/2م بقاعة المؤتمرات الكبرى بإدارة الجامعة .
تم عقد ندوة ثقافية تضمنت حمالت التوعية عن أهمية التربية العسكرية وذلك
يوم األربعاء  2017/10/18م .
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• أقامت اللجنة الثقافية ندوة بعنوان " نادي القراءة " رواية وقصيدة وذلك يوم
الثالثاء الموافق 2018/2/20م حاضرها كل من :
 )1مروة مجدي محمود محمد " شاعرة ومحررة أدبية ".
 )2نورا ناجى " كاتبة وصحفية مصرية " .
 )3محمد سعد محمد خفاجة .
 )4محمد حٍ سين كمال الجندي .

اللجنة

الرياضية :

المشاركة في دوري الجامعة لأللعاب الفردية والحصول على المراكز اآلتية

م

المركز

االســـــــــــــــم

1

إبراهيم صبري مصطفي عمران

المركز الثاني في عدو 100م( العاب قوي )

2

محمد مسعد النجار

المركددز الرابددع فددي عدددو  800م  ،المركددز الرابددع فددي عدددو
 200م

3

صباح محمد عبد هللا

المركز األول في دفع الجلة ( العاب قوي )
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المركز األول كومتيه وزن  68ك في ( الكاراتيه طالبات )

4

مي محمد المرسى أبو زيد

المركز األول ( تنس طاولة ) طالبات

5

إسراء إسالم عادل

المركز الثاني كومتيه في ( الكاراتيه )

6

باسم عبد العزيز عبد الوارث

المركز األول ( سباحة )

7

نادر محمد عبد هللا

المركز األول (جودو ) وزن  73ك

8

عبد الرحمن جمال محمد

المركز األول وزن  87ك في ( المصارعة

9

محمد إبراهيم محمد رحاب

المركز الثاني وزن  70ك في ( المصارعة )

10

مي صالح احمد سالم

المركـــز الثالــــث في ( تنس ارضي )

11

محمود رمضان احمد عبد الحميد

المركز األول وزن ثقيل في (المالكمة )

12

إسراء عبد الفتاح عبد المجيد

13

المركز التاسع في (سباق الطريق )

فاز فريق كرة اليد (طالبات ) بالمركز الثاني في دوري الجامعة لأللعاب الجماعية

المشاركة في دوري نادي الجامعة والحصول على المراكز اآلتية :
م

االســـــــــــــــم

المركز

1

مي محمد المرسى أبو زيد

المركز األول ( تنس طاولة ) طالبات

2

حصل فريق الكلية طالبات علي المركز الثاني في كرة القدم الخماسية

المشاركة في المهرجان الرياضي  2018/2017والحصول على المراكز اآلتية :

م
1

االســـــــــــــــم
نادر محمد عبد هللا

المركز
المركز األول في مصارعة الذراعين
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2

إبراهيم صبري مصطفي عمران

المركز الثالث في عدو  50م( العاب قوي )

3

أسماء سعيد على زيدان

المركز األول في مصارعة الذراعين  ،المركز الثاني
في قياسات اللياقة البدنية

4

صباح محمد عبد هللا

المركددز األول فددي كددرة السددرعة  ،المركددز الثالددث فددي
عددددو  50م  ،المركدددز األول فدددي قياسدددات اللياقدددة
البدنية

5

هند سند طه خفاجي

المركز الثاني في مصارعة الذراعين

6

مي محمد المرسى أبو زيد

المركز األول ( تنس طاولة ) طالبات

7

فاز فريق كرة اليد (طالبات ) بالمركز الثاني

8

وفريق كرة القدم ( طالبات ) علي المركز الثالث على مستوي الجامعة

9

وفاز فريق كرة القدم ( طلبه ) بالمركز الرابع علي مستوي الجامعة
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لجنة األسر

والرحالت :

* إقامة أسبوع تعريف باألسر تحت عنوان ( كرنفال األسر ) .
* تنظيم حملة توعية عن ( أخطار مرضي السرطان او الوقاية منه ) .
* القيام بزيارة لمستشفي 57357لعالج سرطان االطفال بطنطا .
* القيام برحلة إلي( معرض الكتاب والحسين ) .
* تنظيم حملة توعية عن اإلدمانوأخطاره .
تنظيم حملة توعية باسم ( ألنك مني ) .
*
* االشتراك في مهرجان األسر الثاني بإدارة األسر الطالبية بالجامعة .
* تكوين أسرة باسم ( نحن نستطيع ) .
* عمل حملة توعية ضد التد خين .
* عمل حملة توعية عن األيتام .
* المشاركة في المنتدي الحواري الثاني للجامعات المصرية الذي تنظمه جامعة بنها
تحت عنوان ( نحو تعليم أفضل ).
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لجنة الجوالة والخدمة العامة

:

 )1عميدالكليةيشاركاتحادطالبالكليةفعالياتحملة " هنحافظعليها "
 )2تابع األستاذ الدكتور  /سمير عبد الوهاب الخويت عميد الكلية فعاليات حملة
" هنحددافظ عليهددا " يددوم الخمدديس الموافددق  2018/2/1والتددي ينظمهددا اتحدداد
طالب تربية طنطا  ,وذلك في إطار استعدادات الكلية الستقبال التزمالثاني.
 )3هذاوقدقامأعضاءاالتحادبرسمبعضالرسوماتلشخصياتمشددددهورةعلاجدرانالكليةوالر
سمعلامعظمساللمالكليةللحفاظعلاالمظهرالجماليالداخليللكلية  ,كماقامبإكمالصيانةلدـ
" ملعبالكلية .

عميدالكليةيحضرحفاللسمرلفريقالجوالةبالكلية

67

فيإطاراالحتفالبإقامةالمهرجانالكشفيالثالثعشرلجواليوجواالتجامعةطنطابمجمع
سبربااحضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرأ.د/
سميرالخويتعميدالكليةحفاللسمرلجواليوجواالتكليةالتربيةومتابعةالعرضددددالذيقدمهف
ريقالجوالة؛ هذا وقد حصلت عشيرة الجوالة على المسدتوى األول علدى مسدتوى
الجامعة بمشاركة إحدى عشر كلية .
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اللجنة الفنية :
• فازت اللجنة الفنية بالمركز األول فى المهرجان الشتوى الحادى
والعشرون للمسرح ب نص " بمصرخكم عن نص الشيطان مرة
أخرى " وفاز الفريق بالمراكز اآلتية :
 )1المركز األول " إخراج " .
 )2ممثل أول طالب .
 )3ممثل أول طالبات .
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 )4المركز األول " الديكور " .

• المشتتتتاركة فتتتتى المهرجتتتتان الشتتتتتوى للفنتتتتون المستتتترحية بتتتتالعرض
المسرحى
( قضتتية أنتتوف ) تتتأليف  /مارشتتا بياللتتتا  ،إختتراج  /ستتلمى متتؤمن
حمدان محمد .

اللجنة االجتماعية :
• نظمت اللجنة االجتماعية مسابقة الطالب والطالبة والمثاليين وذلك
يوم الخميس الموافق  2017/11/23م وقد فاز كل من :
 -الطالب  /محمد حسين الشحات عطية
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الفرقة الرابعة جغرافيا

 -الطالبة  /هانم طه السيد الطنطاوى

الفرقة الثالثة تربية خاصة .

• تم إجراء مسابقة األم المثالية واختيار أربعةأمهات مثاليات للعام الجامعى
 2018/2017م
( أم من أولياءأمور الطالب المتميزين فى األنشطة الطالبية –أم من عضوات
هيئة التدريس –أم متن األخصتائياتأواإلداريات فتى الكليتة –أم متن العتامالت )
وذلك يوم االثنين الموافق  2018/2/26وقد فاز كل من :
71

 )1األمالمثالية /
اسم الطالبة

الفرقة  /الشعبة

اسم االم

امانى شريف محمود

الرابعة  /رياض

صباح الدسوقى على

سامى

أطفال

مصطفى

 )2األم المثالية /
اسم الموظفة
السيدة /هدى سعد الشناوى

اسم اإلدارة
الدراسات العليا

 )3األم المثالية :
اسم اإلدارة

اسم العاملة

شئون العاملين بالكلية

فاطمة عنتر على خلف
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 )4األم المثالية عضوو هيئوة التودريس  :وقتد فتازت علتى مستتوى الجامعتة
بلقتتب األم المثاليتتة للعتتام الجتتامعى  2018/2017وقتتد تتتم تكتتريم ستتيادتها
من قبل السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة.
اسم الدكتورة

القسم

أ.د  /أميمه حلمى عبد الحميد مصطفى

التربية المقارنة واإلدارة التعليمية

• تم إجراء مسابقة الشطرنج داخل الكلية وقد فاز كل من :
م
1

االســــــــــــــــــــــم
محمد عادل حسب النبى
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الفرقة  /الشعبة

المركز

الثالثة – فرنسى

األول

2

عمر سمير راغب الشيخ

الثانية  -فيزياء

الثانى

3

محمود محمد عبد الحميد الهيتى

الثانية  -كيمياء

الثالث

اللجنةالعلمية :

• تتتم إقامتتة حملتتة لعمتتل مستتح طبتتي لفيتترو

 Cلطتتالب الكليتتة يتتومي -5

 2017/11/6م بحجرة االتحاد بالكلية .

إدارة شئون الطالب
•
•

توجد إدارة شئون الطالب بالدور األرضي باتجاه الشمال فى منتصف مبنى الكلية
ويختص بالكثير من األعمال التى تهم الطالب مثل:
عمل بطاقات جامعية لكل طالب وذلك لتنظيم عملية دخول الطالب للكلية.
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•
•
•
•
•
•
•

استخراج إذن دفع لتحصيل الرسوم الدراسية المقررة على الطالب.
عمل اشتراكات السفر للطالب.
استخراج جميع الخطابات التى يحتاجها الطالب إلى األماكن األخرى.
تسهيل عملية التحويل أو نقل القيد طبقا ً للقواعد والتعليمات.
تحديد موقف الطالب من التجنيد.
عمل أرقام جلو الطالب لتأدية االمتحانات.
اعتماد استمارة اإلقامة بالمدن الجامعية.
مادة )(13

ال يعتبر الطالب ناجحتا ً فىتأى مقترر إال إذا حصتل علتى 60%علتى األقتل متن
النهايتتة العظمتتى لدرجتتة المقتترر( الئحتتة جديتتدة( ويقتتدر نجتتاح الطالتتب ف تى المقتتررات
الدراسية والتقدير العام لكتل فرقتة متن الفترق األربتع والمجمتوع التراكمتى علتى النحتو
اآلتى :
ممتاز ...
جيد جدا ً ...
جيد ...
مقبول ...
ضعيف ...
ضعيف جدا ً ...

من 90%إلى 100%
من 80%إلى أقل من 90%
من 70%إلى أقل من 80%
من 60%إلى أقل من 70%
من 40%إلى اقل من 60%
أقل من 40%

يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى ممتاز أو جيد جدا ً على أال
يقل تقديره العام فىأى فرقة من الفرقة الدراسية عن جيد جدا ً بشرط عدم رسوبه فىأى
مقرر فى جميع سنوات الدراسة.

القواعد المنظمة لشئون الدراسة واالمتحان
يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر المخصص له تطبيقات عملية وهى أن
يكون الطالب مستوفيا ً بنسبة حضور ال تقل عن 70%من مجموع ساعات هذه
التطبيقات.
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ويصدر مجلس الكلية بناء على طلب مجالس األقسام المختصة قرار حرمان
الطالب يعتبر راسبا ً فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فيها إال إذا قدم
الطالب عذرا ً يقبله مجلس الكلية ليعتبر غائبا ً بعذر مقبول .ويكون االمتحان تحريريا ً
فى جميع المقررات فى نهاية كل فصل دراسى.

عقوبة اإلخالل بنظام االمتحان:
نظام تأديب الطالب:
مادة  123من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1972تنص
على أن الطالب المقيدين والمنتسبين والمرخص لهم بتأدية االمتحان من
الخارج خاضعون للنظام التأديبى المبين بعد.
مادة  124من ذات الالئحة نص ""3يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين
واللوائح والتقاليد الجامعية.
مادة  125كل طالب يرتكب غشا ً فى امتحان أو الشروع فيه ويضبط فى حالة تلبس
يخرجه سيادة العميد أو من ينوب عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول
االمتحان فىباقى المواد ويعتبر راسبا ً فى جميع مواد هذا االمتحان ويحال
إلى مجلس التأديب.

إجراءات التعامل مع تظلمات الطالب:
•

عقب إعالن النتائج بعد اعتمادها يفتح باب التظلمات ولمدة 10أيام بنا ًء على
طلب يقدم لـ أ.د /وكيل الكلية المختص ويسدد الرسوم المقررة عن كل مادة.
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•

تحال التظلمات إلى رئيس الكنترول المختص ويقوم بتشكيل لجنة فرعية تتولى
التحقق من بيانات الطالب على كراسة اإلجابة والرصد  ،وصحة الجمع ،
ومطابقة الدرجات بالداخل والخارج  ،وشمول التصحيح جميع اإلجابة  ،وإعادة
تجميع الدرجات التحريرىوالشفوىوالعملى واألعمال الفصلية ومطابقة المجموع
الجديد مع ما تم إعالنه.

•

يكتب رئيس الكنترول تقريرا ً وافيا ً لكافة النقاط السابقة ويرفع إلى أ.د /وكيل
الكلية المختص.

•

تعلن نتائج التظلمات دفعة واحدة بكل الوسائل الممكنة ويخطر الطالب بالتوقيع
بالعلم بمكتب أ.د /وكيل الكلية.

•

يغلق باب التظلمات نهائيا ً بعد 10ايام من فتحه.

77

