جامعة الزقازيق
كلية العلوم
وحدة تقويم األداء و ضمان الجود
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الطالبي
لطلبة كلية العلوم
العام الدراسي ٢٠١٠ – ٢٠٠٩م

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
" أقرأ باسم ربك الـذي خلـق* خلـق اإلنسـان مـن علـق*
أقرأ وربك األكرم* الذي علم بالقلم* علم اإلنسان مـا لـم
يعلم "
صدق ﷲ العظيم

تھنئـــــة
يسر أسرة كلية العلوم جامعة الزقازيق
أن تتقدم بأجمل التھاني إلى السيد األستاذ الدكتور

ماھر محمد الدمياطي
رئيس الجامعة
بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد
جعله ﷲ عاما دراسيا مكلال بالنجاح والتوفيق
تھنئــــة
يسر أسرة كلية العلوم جامعة الزقازيق
تقديم أجمل التھاني إلى السيد األستاذ الدكتور

محمد باسم عاشور
نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع
بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد
جعله ﷲ عاما سعيد وموفقا

كلمة أ.د /محمد جمال عبد الواحد
عميد الكلية ورائد الشباب
بمناس بة بداي ة ع ام دراس ى جدي د يس عدنى باس مى واس م الس ادة أعض اء ھيئ ة الت دريس
ومعاونيھم وجميع االداريين والعاملين بالكلية أن نرحب بكم فى أعظم صرح وھ و س احة العل م
وعلماء المستقبل متمنين لكم وبكم تقدم مص رنا الغالي ة لك ى تنب ؤ مكانھ ا المس تحق ب ين األم م
ولكى يتم ذلك علينا أال نقصر فى تحصيل العلوم والمعرفة من مصادرھا األساسية فى ظل نظام
وإنضباط ورعاية متكاملة نأم ل م نكم جميع ا المش اركة ف ى األنش طة الطالبي ة المتع ددة ثقافي ة
واجتماعية ورياضية وعلمية حيث أن تقدم األمم ال يقاس بالعلم دون الروافد األخرى للحضارة
.
فلتتمي زوا عل ى أنفس كم ب العلم والثقاف ة والخل ق الرفي ع م ع المحافظ ة عل ى تقالي دنا األص يلة
وتراثنا العريق وقيمنا الدينية األصيلة .

كلمة أ.د /أحمد عبدالحميد شندية
وكيل الكلية لشئون التعليم الطالب
يسعدني بمناسبة العام الدراسي الجديد أن أھن ئكم وأرح ب بك م ف ي كلي ة العل وم ول ك أن تك ون
فخورا بانتمائك لھا فھي المنار المضيء لكل العلوم ويتخرج منھ ا ك وادر علمي ة مؤھل ة للعم ل
في مختلف المجاالت التي تخدم البشرية وھذا ال يتأتى إال بالمواظبة عل ى حض ور المحاض رات
والمعامل وااللتزام بسمات الطالب المثالي .
وأدعوكم لممارسة األنشطة بأنواعھا المختلفة )العلمية – الرياضية – الثقافية – االجتماعية (
لتنمية وصقل الشخصية التى تؤھلكم وتساعدكم على مواجھة الحياة العلمية بعد تخرجكم ب إذن
ﷲ.

كلمة مدير عام الشباب
يس عدنى بمناس بة الع ام الدراس ى الجدي د أن أرح ب بك م جميع ا وخاص ة طلب ة الكلي ة الج دد
وأھن ئكم بانض مامكم إل ى أس رة كلي ة العل وم الت ى تعتم د ف ى دراس تھا عل ى البح ث العلم ى
والمنافسة فى شتى المجاالت العلمية فبالجھد فى التحصيل والبحث العلم ى يمك ن أن تص ل إل ى
أعلى درج ات العل م ال ذى يس اھم ف ى خدم ة البش رية وال ى جان ب تفوق ك العلم ى نح ن نق دم ل ك
العديد من األنشطة المتنوعة سواء أكانت ثقافية أو فنية أو اجتماعي ة أو رياض ية أو جوال ة أو
نشاط األسر الطالبية فبانضمامك إلى ھذه األنشطة س تجد م ايتفق وميول ك ومواھب ك وق دراتك
التى تستطيع أن تنميھا من خالل الممارسة واالشتراك فى ھذه األنشطة .

رواد اللجان الطالبية
أ.د /نجوى إبراھيم
أ.د /زينب البشير
د /أشرف صبري
د /أحمد حسين
د /.أحمد أسماعيل
د /.ايمن أبو الفتوح

رائد لجنــ األســر
رائد اللجنة االجتماعية
رائد اللجنة الثقافيــة
رائد اللجنة الفنيـــة
رائد لجنة الجـــوالة
رائد اللجنة الرياضيـة

د / .رشاد كبيش

رائد لجنة العلوم و التكنولوجيا

إدارة الكلية
عميد الكلية
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة
مدير عام الكلية
مدير عام رعاية الشباب
مسجل الكلية

أ.د /محمد جمال عبد الواحد
أ.د /عبد الفتاح زكريا ھيكل
أ.د /أحمد عبدالحميد شندية
أ.د /زين العابدين سليم
أ /.عبد العزيز العوضى
أ /.محمد المھدي إبراھيم
أ /.وديع لبيب جرجس

األقسام العلمية بالكلية والسادة رؤساء األقسام
 -١قسم الكيمياء :
 -٢قسم علم الحيوان :
 -٣قسم الفيزياء :
 -٤قسم الجيولوجيا :
 -٥قسم النبات :
 -٦قسم الرياضيات :

أ.د /أحمد فؤاد الفرارجي
أ.د /محسن رجب طلبه
أ.د /إبراھيم إسماعيل بشطر
أ.د /فكري محمد أبو العينين
أ.د /نادية إبراھيم عوني
أ.د /ھارون عبدالفتاح بركات

السادة عمداء الكلية السابقين
 - ١األستاذ الدكتور /عبد العظيم شلبى
من  ١٩٧٤/٨/٥إلى ١٩٧٩/٧/٢٩
 - ٢األستاذ الدكتور  /محمد الجربى يونس
من  ١٩٧٩/٩/٢٤إلى ١٩٨٥/٩/٢٢
 - ٣األستاذ الدكتور  /أحمد ھاشم بسيونى
من ١٩٨٥/١٠/٥إلى ١٩٩٧/١٠/٤
 - ٤األستاذ الدكتور  /بيومى عوض ﷲ طرطور
من  ١٩٩٧/١٢/١٦إلى ٢٠٠٣/٣/٢٤
 - ٥األستاذ الدكتور  /رجاء الشيخ
من  ٢٠٠٣/٦/١٤إلى ٢٠٠٤/٧/٢١

رؤية كلية العلوم
إن التقدم التكنولوجي الھائل في مجال العلوم األساسية والتطبيقية وزيادة استخدام
التقنيات الحديثة في مختلف أفرع العلوم فرضت مسؤوليات جديدة علي أعضاء ھيئة التدريس
والعاملين بكلية العلوم ،وبات عليھم تھيئة ھذا الصرح العلمي لتصبح واحدة من مراكز التعليم
الجامعي المتميز وذلك من خالل تحديث البرامج والمقررات وطرق التدريس أكاديميا بجانب
تحسين الخدمات المؤسسية حتى تتمكن من إعداد خريجين لديھم القدرة علي التنافس
والحصول علي مركز مرموق ضمن السوق المحلي واإلقليمي والعالمي.

رسالة كلية العلوم
إن رسالة كلية العلوم جامعة الزقازيق ھي إعداد وإمداد المجتمع المحلي واإلقليمي
بكوادر علمية ذات كفاءة عالية في تخصصات مختلفة تفي باالحتياجات التقنية للمؤسسات
الصناعية والمصالح الخدمية ،وتكون قادرة علي ممارسة المھام التي تتطلبھا االحتياجات
العلمية بجودة عالية ،مع وعي كامل بمشكالت المجتمع والبيئة وأخالقيات المھنة ٠وتمتد
رسالة الكلية لتشمل تعظيم دور الخريج ورفع قدراته من خالل الدورات التدريبية وبرامج
الدبلومات والدراسات العليا ٠كما تساھم الكلية في إثراء كافة التخصصات للعلوم التطبيقية من
خالل بحوث أصيلة في مجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك من خالل االستشارات
المھنية المختلفة٠

شعار كلية العلوم

نبذة عن الكلية
نشأتھا وتطورھا :
أنشئت كلية العلوم عام  ١٩٧٤وبھا العديد من األقسام وھى قسم الكيمياء – وقسم
الرياضيات  -وقسم علم الحيوان – قسم الجيولوجيا – قسم الفيزياء – قسم النبات .

جولة داخل الكلية
) (١مبنى اإلدارة :
الطابق األول  :شئون الطالب -

رعاية الشباب – الخزينة -الشئون العامة –
الخرجين مسجد الكلية – مكتب قائد حرس الكلية – وحدة الجودة.
الطابق الثانى  :عميد الكلية  -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -وكيل الكلية
للدراسات العليا -وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة  -قاعة مجلس الكلية -
مكتب التخطيط والمتابعة .
الطابق الثالث  :مدير عام الكلية  -شئون العاملين  -الموازنة -االستحقاقات ادارة
المخازن والمشتريات  -القيد والحفظ .
الطابق الرابع  :الكنتروالت  -الوحدة الحسابية  -المطبعة الخاصة بالكلية .
الطابق الخامس  :غرفة الحفظ  -الدراسات العليا  -صالة تصحيح االمتحانات –
العالقات الثقافية .

) (٢مبنى أساسى

:

الطابق األول  :معامل الكيمياء التحليلية وفسيولوجيا الحيوان ومخزن الكلية معامل
أبحاث أعضاء ھيئة التدريس .
الط ابق الث انى  :رئ يس قس م الكيمي اء العض وية ومس جد الكلي ة للطالب ات – مكات ب
أعضاء ھيئة التدريس .
الط ابق الثال ث  :رئ يس قس م عل م الحي وان م درج )ب-ج( معام ل قس م عل م -مكات ب
أعضاء ھيئة التدريس  -معامل بحثية .
الط ابق الراب ع  :رئ يس قس م عل م النب ات معام ل قس م النب ات –مكات ب ومعام ل أبح اث
أعضاء ھيئة التدريس .
الط ابق الخ امس  :رئ يس قس م الفيزي اء معام ل الفيزي اء  -مكات ب ومعام ل أبح اث
أعضاء ھيئة التدريس .

) (٣مبنى الرياضيات :
الطابق األول  :قاعات الدرس -وحدة الحدائق  -معامل قسم الفيزياء .
الطابق الثانى  :قاعات الدرس  -قاعة االحتفاالت معامل الحاسب االلى .
الطابق الثالث  :مكتبة الكلية  -قاعة الندوات  -مركز المعلومات  -قاعات –

الطابق
الطابق

مسجد لطالب .
الرابع  :مكاتب أعضاء ھيئة التدريس  -معامل الكمبيوتر .
الخامس  :مركز الكمبيوتر  -مكاتب أعضاء ھيئة التدريس .

) (٤مبنى شلبى :
الطابق األول  :مدرج شلبى  -معمل أبحاث الطيف متحف علم  -الحشرات .
الطابق الثانى  :مدرج )أ( طبيب الكلية  -صيدلية الكلية  -معمل أبحاث  -بيت
الحيوان  -متحف قسم علم الحيوان
) (٥مبنى المعامل :
الطابق األول  :معامل الكيمياء طالب وأبحاث الدراسات العليا .
الطابق الثانى  :معمل علم الحيوان طالب وأبحاث الدراسات العليا.
الطابق الثالث  :معمل النبات طالب وأبحاث الدراسات العليا .
الطابق الرابع  :معمل الفيزياء طالب وأبحاث الدراسات العليا .
الطابق الخامس  :رئيس قسم الجيولوجيا طالب وأبحاث الدراسات العليا .

الخطوات التى يتبعھا الطالب الذى يلتحق بالكلية ألول مرة

• بعد ظھور النتيجة يتوجه الطالب إلى الكلية المرشح لھا ومعه بطاقة الترشيح
• لتوقيع الكشف الطبى فى الميعاد المحدد الذى يعلن بالكلية .
• بعد توقيع الكشف الطبى وظھور نتيجة الكشف يقوم الطالب بأخذ أذن دفع
لسداد رسوم االلتحاق بالفرقة األولى وتسدد الرسوم بخزينة الكلية .

)(١إجراءات استخرج كارنيه الكلية
أ -تقديم اإليصال الدال على سداد الرسوم المستحقة عن العام الدراسى إلى شباك
الفرقة المقيد بھا الطالب بشئون الطالب .
ب -تقديم صورة شخصية للطالب مع تقديم إثبات الشخصية لإلطالع عليھا .

ج -يتم تسليم الكارنيه بعد تغليفه .

)(٢إجراءات استخراج بدل فاقد
أ -يتم تحرير محضر لدى ضابط األمن بالكلية عن فقد الكارنيه )البطاقة(
ب -سداد مبلغ  ١٠جنيه )عشرة جنيھات( بخزينة الكلية .
ج -يتم تسليم البطاقة فى اليوم التالى مباشرة .

) (٣إجراءات استخراج شھادة قيد
أ -يتم تقديم طلب الى شباك الفرقة المقيد بھا الطالب بشئون الطالب بالكلية باسم
السيد أ.د /عميد الكلية مع لصق طابع دمغة بمبلغ  ٥٥قرشا  +طابع جامعة
ب٥٠قرشا  +طابع دمغة ب ١٠٠قرشا .

)(٤إجراءات استخراج اشتراك ھيئة النقل العام
أ -التقدم الى الشباك المخصص للفرقة المقيد بھا الطالب بشئون الطالب بنموذج
االشتراك مستوفى كافة البيانات .
ب -شراء طوابع الدمغة فئة ١٠٠قرشا منھا دمغة تنمية ب ١٠قروش تقدم مع نموذج
االشتراك  ٥٠+قرش دمغة خدمة تعليمية .
ج -يتم تسليم نموذج االشتراك للطالب فى اليوم التالى مباشرة .

) (٥إجراءات استخراج الرقم القومي
أ -التقدم إلى الشباك بالفرقة المقيد بھا الطالب بشئون الطالب بالنموذج الخاص بالرقم
القومي .
ب -تقديمه لشئون الطالب باعتمادھا ثم تسليمھا فى اليوم التالى .

) (٦إجراءات سداد الرسوم
أ -التوجه إلى الشباك المخصص للفرقة المقيد بھا الطالب بشئون الطالب لسحب إذن دفع
.
ب -التوجه لخزينة الكلية لسداد الرسوم المطلوبة من واقع بيانات إذن الدفع
والحصول على إيصال من الخزينة يفيد السداد .

) (٧إجراءات التحويل من الكلية
أ -يتقدم الطالب بطلب للحصول على بيانات حالة توضح فيھا بأنه مقيد أو مرشح بإحدى
الفرق بالكلية موضحا بھا المجموعة  ،وكذا تاريخ االلتحاق بالكلية والمدرسة الحاصل
منھا على الثانوية العامة وكافة بياناته .
ب -تقوم الكلية بإرسال الطلب إلى مكتب التحويالت المر كزى بالجامعة لالعتماد ثم يرسل
إلى الكلية الراغب التحويل اليھا ثم يستوفى ماھو مطلوب منه من مستندات للكلية
الراغب التحويل اليھا .

)(٨إجراءات التحويل إلى الكلية
أ -يتقدم الطالب إلى مكتب التحويالت المر كزى بإدارة الجامعة ومعه مايلى :
 بيان حالة من الكلية المقيد بھا الطالب موضح بھا تاريخ حصوله على الثانويةالعامة ومجموعه والمنطقة التعليمية التابع لھا
 الرقم القومي  -إيصال مكتب التنسيق  -بطاقة الترشيح  -إثبات السكن.ب -يقوم الطالب بسحب طلب التحويل بعد تدوين كافة البيانات الخاص بالطلب .
ج -يقوم الطالب بتسليمه إلى الشباك المختص مع أخذ اإليصال الدال على التسليم .

) (٩االعتذار
أ -الطالب له الحق فى التقدم باعتذار فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خالل سنوات
الدراسة فى الكلية إذا تقدم وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف
القيد .

) (١٠إيقاف القيد
أ -يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيين متتاليين أو
متفرقتين خالل مدة الدراسة فى الكية إذا تقدم بعذر مقبول وفى حالة الضرورة يجوز
لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد .

) (١١التجنيد
أ -ال يجوز أن يلحق أى طالب للدراسة بالكلية أو يبق فيھا بعد بلوغ سن ال  ١٨مالم يكن
حامال بطاقة الخدمة العسكرية .
ب -ال يجوز أن يبقى أى طالب بالكلية بعد سن الثامنة والعشرين مالم يكن لدية
أحدى الشھادات أو النماذج المنصوص عليھا فى المادة  ٤٥وھى -:
• شھادة باستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية .
• شھادة اإلعفاء من الخدمة العسكرية .
• شھادة بأن الفرد لم يصبة الدور .
• شھادة باالنتھاء من الخدمة العسكرية .
• شھادة تحت الطلب لمدة ثالث سنوات .
• شھادة التأجيل من الخدمة العسكرية .
• شھادة تأدية الخدمة العسكرية .
• شھادة باالنتھاء من خدمة االحتياط .
األھاف و األقسام و التخصصات و الدرجات العلمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة ) (١تعمل كلية العلوم على تحقيق األھداف التالية-:
 -١إعداد الخريجين المتخصصين في دراسات العلوم األساسية بتخصصاتھا
المختلفة بما يتناسب مع أحتياجات الوطنز
 -٢إنشاء أقسام و تخصصات جديدة تلبية ألحتياجات المجتمع متمشيا مع تطور
العصر.
 _٣تأھيل الطالب علمياو عمليا و المشاركة في مسيرة التنمية .
 -٤القيام بالبحوث و الندوات في مجاالت العلوم المختلفة المتعلقة بمشاكل البيئة
و المجتمع.
مادة ) (٢تتكون الكلية من األقسام العلمية اآلتية -:
 -١قسم الكيمياء
 -٢قسم علم الحيوان
 -٣قسم الفيزياء

 -٤قسم النبات
 -٥قسم الياضيات
 -٦قسم الجيولوجيا

مادة ) (٣تمنح جامعة الزقازيق بناء على طلب مجلس كلية العلوم الدرجات
العلمية اآلتية-:

أوال :درجة البكالوريوس في العلوم في إحدى مجاالت التخصص الموضحة
بالجدول التالي:
التخصص المنفرد

م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١

الرياضيات
الفيزياء
الفيزياء الحيوية
الكيميــــاء
الكيمياء الحيوية
علم النبات
علم الميكروبيولوجي
علم الحيـــــوان
علم الحشــــرات
الجيولوجيا
جيوفيزياء

الرمز
ر
ف
فح
ك
كح
ن
م
ح
ش
ج
جف

م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١

التخصص المزدوج
الرياضيات واالحصاء
الرياضيات وعلوم الحاسب
الرياضيات والفيزياء
اإلحصاء وعلوم الحاسب
الكيمياء و الفيزياء
الكيمياء و الكيمياء الحيوية
الكيمياء و النبات
الكيمياء والميكروبيولوجي
الكيمياء و الحيوان
الكيمياء والحشرات
الكيمياء و الجيولوجيا

الرمز
رص
رحا
رف
ص حا
كف
ك كح
كن
كم
كح
كش
كج

الدراسة و األمتحان :
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في العلوم أربع سنوات جامعية وتنقس م الس نة الجامعي ة
إلى فصلين دراسيين مدة كل منھما خمسة عشر أسبوعا ً منھا أسبوعين لالمتحان ات ف ي نھاي ة
كل فصل دراسي .
مـــادة ) : (١يلتحق الطالب في الفرقة األولي بإحدى المجموعات األربع اآلتية :
المجموعة األولى  :مجموعة علوم الكيمياء .
المجموعة الثانية  :مجموعة علوم الرياضيات والفيزياء .
المجموعة الثالثة  :مجموعة العلوم البيولوجية .
المجموعة الرابعة :الجيولوجيا.

مـــادة ) : (٢يتابع طالب المجموعة األول ى الدراس ة ف ي الفرق ة الثاني ة والثالث ة والرابع ة عل ى
النحو التالي :

) أ ( مجموعة علوم الكيمياء والفيزياء
تنبثق من ھذه المجموعة شعبتان في الفرقة الثانية ھما :
) (١شعبة الكيمياء ) (٢شعبة الكيمياء والفيزياء
ويستمر الطالب في الدراسة في إحدى الشعبتين في الفرقة الثالثة والرابعة .
) ب ( مجموعة علوم الرياضيات والفيزياء
ويستمر طالب ھذه المجموعة بالدراسة في الفرقة الثانية في نفس المجموع ة وتنبث ق
من ھذه المجموعة في كل من الفرقتين الثالثة والرابعة الشعب اآلتية :
) (١شعبة الرياضيات ) (٢شعبة الفيزياء ) (٣شعبة اإلحصاء والحاسب اآللي
) (٤شعبة الرياضيات واإلحصاء ) (٥شعبة الرياضيات والحاسب اآللي
) جـ ( مجموعة العلوم الجيولوجية :
تنبثق من شعبة الجيولوجيا في الفرقة الثالثة والرابعة اآلتية :
) (١شعبة الجيولوجيا الخاص ) (٢شعب الكيمياء والجيولوجيا ) (٣شعب جيوفيزياء
) د ( مجموعة العلوم البيولوجية :
يستمر طالب المجموعة بالدراسة في الفرقة الثاني ة ف ي نف س المجموع ة وتنبث ق م ن
ھذه المجموعة في الفرقتين الثالثة والرابعة الشعب اآلتية :
) (١شعبة علم الحيوان ) (٢شعبة الكيمياء والحيوان ) (٣شعبة علم الحشرات
) (٤شعبة الكيمياء والحشرات ) (٥شعبة النبات ) (٦شعبة الكيمياء والنبات
) (٧شعبة ميكروبيولوجي ) (٨شعبة الكيمياء والميكروبيولوجي
) (٩شعبة الكيمياء الحيوية ) (١٠شعبة كيمياء وكيمياء الحيوية

مــــــ ـادة ) :(٣ي تم توزي ع الط الب عل ى الش عب الدراس ية حس ب القواع د الت ي يقررھ ا مجل س
الكلية بعد أخذ رأى مجالس األقسام.
مـــــــادة ) : (٤كل ورقة إمتحانية ال يقل عدد ساعات تدريسھا عن ساعتين نظريتين
مـــــــادة ) :(٥يقوم طالب الفقرة الثالثة بالتدريب في إحدى المؤسسات أو أحد المص انع أثن اء
العطلة الصيفية لمدة ستة أسابيع تحت إشراف أعضاء ھيئة التدريس بكل قسم .

مـــــــادة ) :(٦يقوم طالب األقسام العملية بالفرقتين الثالثة والرابعة برحلة علمية دراسية لمدة
أسبوع على األقل وذلك للربط العلمي بين الدراسة والتطبيق .
مــــــ ـادة ) : (٧ي درس ط الب ش عبة التش ريح والفس يولوجي ب دأ م ن الفرق ة الثالث ة م ن ط الب
كلية الطب البشري بالفرقة األولى والثانية طب .
مـــــــادة ) :(٨تبين الجداول والمقررات الدراسية التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس في
العلوم في مختلف التخصصات وكذلك عدد الساعات المخصصة لكل مقرر أسبوعيا ً ويجوز
لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس
األقسام المختصة أن يجري ما يراه من تعديالت على تفاصيل ھذه المناھج في حدود خطة
الدراسة المحددة في ھذه الالئحة.
مــــــ ـادة ) : (٩تخص ص نس بة ال تزي د ع ن  %٤٠م ن النھاي ة العظم ى لمجم وع
درجات كل مادة ألعمال السنة واالمتحانات العملية في نھاية الفص لين طبق ا ً لم ا ھ و
وارد في جداول المواد الدراسية لكل شعبة بالفرق المختلفة على حدة .
مـــــادة ) : (١٠يجب على الط الب متابع ة المحاض رات وحض ور ال دروس العملي ة
والتمرين ات النظري ة ولمجل س الكلي ة بن اء عل ى طل ب األقس ام المختص ة أن يح رم
الطالب من التقدم لالمتحان كله أو بعض ه إذا ل م يحض ر  %٧٥عل ى األق ل م ن ع دد
الساعات المحددة لكل مق رر دراس ي وف ي ھ ذه الحال ة يعتب ر راس با ً ف ي الم ادة الت ي
حرم من التقدم لالمتحان لھا وإذا قدم الطالب ع ذراً يقبل ه مجل س الكلي ة لع دم تمكن ه
من الحصول على النسبة المقررة للحضور أعتبر الطالب متغيبا ً ع ن االمتح ان بع ذر
مقبول .
مـــــادة ) :(١١ينقل الطالب من الفرقة المقيد بھا إلى الفرق ة األعل ى إذا ك ان ناجح ا ً
في جميع المواد أو كان راسبا ً فيما ال يزيد عن مادتين بخالف اللغة األجنبية .
مـــــادة ) :(١٢يسمح لطالب الفرقة الرابعة في ماال يزيد عن مادتين باإلضافة إلى مادة اللغة
بتأدية االمتحان في المواد التي رسب فيھا في دور سبتمبر .
مـــــادة ) :(١٣يقدر نجاح الطالب في المواد الدراسية لكل فصل دراسي على حدة وتكون
التقديرات كاآلتي:
تقديرات النجاح في المقررات:
ممتاز
 85 %فأكثر
جيد جداً
 75 %الي أقل من % ٨٥
جيد
 65 %الي أقل من % ٧٥
مقبول
 60 %الي أقل من % ٦٥
تقديرات الرسوب ) في المقررات (

ضعيف
30 %الي أقل من 60 %
ضعيف جداً
أقل من 30 %
مـــــادة ) :(١٤يحتسب التقدير العام للنجاح في كل فرقة دراسية وفقا ً لمجموع الدرجات
الكلي التي حصل عليھا الطالب في المقررات المختلفة بما فيھا اللغة األجنبية والحاسب .
وإذا سبق للطالب الرسوب في مقرر أو مقررات أو تغيب بدون عذر أو بعذر غير مقبول
عنه أو عنھا فيجب عند احتساب درجات نجاحه أال تزيد عن الحد األعلى لتقدير مقبول
).(%٦٤
ويحسب التقدير العام لطلبة البكالوريوس وفقا ً للمجموع التراكمي للدرجات طوال سنوات
الدراسة األربع.
يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره العام ممتاز أو جيد أو جيد جداً على مدى سنوات
دراسته األربع بالكلية.
مـــــادة ) :(١٥يعقد امتحان في نھاية كل فصل دراسي لطالب السنوات األربع كما يعقد
امتحان أخر في شھر سبتمبر للطالب الراسبين من الفرقة الرابعة بشرط أال يزيد عدد
المقررات التي رسب فيھا الطالب عن مقررين باإلضافة إلى اللغة .

مـــــادة ):(١٦
 (١تجرى االمتحانات ا لتحريرية والعملية بجميع الفرقة في نھاية كل فصل
دراسي في المقررات الدراسية المبينة في الجداول المرفقة.
 (٢مدة االمتحان التحريري لكل مقرر يخصص له ساعة إمتحانية لكل ساعة
دراسية بحد أقصى ثالث ساعات .
 (٣يحول رسوب الطالب في اللغة األجنبية دون نقله إلى الفرقة األعلى كما تضاف
درجة اللغة األجنبية إلى المجموع الكلي للدرجات.
 (٤يؤدي طالب الفرقة الرابعة امتحانا شفويا ً في مادة الدراسات
الخاصة والبحوث على أن ال يقل عدد أعضاء لجنة الممتحنين عن ثالث
أعضاء لمناقشة وتقييم كل بحث بمفرده .
 (٥يتم توزيع طالب كل فرقة دراسية إلى مجموعات للدراسة العملية كل
مجموعة ال تزيد عن عشرون طالبا ً يشرف عليھم عضو ھيئة تدريس واحد المعاونين في
الدراسات العملية.

الخدمات التي تقدم للطالب
من خالل رعاية الشباب بالكلية
) (١صندوق التكافل االجتماعى
ويختص بصرف اإلعانات المالية والعينية للطالب غير القادرين .

المستندات المطلوبة .

)(٢

 طلب باسم أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب . مفرادات مرتب ولى األمر أو خطاب بقيمة المعاش أو ما يثبت الدخل . البطاقة العائلية لإلطالع عليھا . بحث اجتماعى .دعم الكتاب .
يصرف للطلبة المستحقين

المستندات المطلوبة.
ھى نفس المستندات الواردة فى صندوق التكافل االجتماعى .
)(٣اإلقامة بالمدن الجامعية .

األوراق المطلوبة :
 استمارة مدن جامعية من ادارة المدن . صورة بطاقة الرقم القومي للطالب .  ١٢صورة ضوئية مقاس  ٦ ×٤للطالب . صورة بطاقة ترشيح مكتب التنسيق )سنة أولى( أى أوراق اخرى يرغب الطالب فى تقديمھا )شھادة مرضية  -كوارث اجتماعية ...الخ ( بشرط أن تكون معتمدة من جھة حكومية .
 بالنسبة للطالبات اقرار من ولى االمر بأسماء المسموح لھم بالزيارة .) (٤مكتبة الكلية .
يوجد بالكلية عدد  ٢قاعه :
 -١قاعة مكتبة الطالب وتحتوى على  ٨٠٠٠كتاب .
 -٢قاعة الدوريات والرسائل العلمية وتضم  ١٦٥دورية  ١٢٠٠ ،رسالة.
 -٣قاعة المكتبة االلكترونية .
) (٥الخدمات الصحية .
تقدم جامعة الزقازيق الرعاية الصحية المتكاملة لطالبھا من خالل الوحدة العالجية
الموجودة بالجامعة على أن يتقدم الطالب بصورة شخصية ورقم إيصال المصروفات
لعمل بطاقة عالجية وتقوم الوحدة العالجية بالكشف الطبى على الطالب وتقدم العالج
مجانا كما تقوم بتحويل بعض الحاالت فى بعض التخصصات إلى مستشفى الطلبة
التابعة لجامعة الزقازيق .

) (٦التغذية .
تقدم الجامعة وجبات للطلبة فعلى من يرغب فى االستفادة من ھذا النشاط أن يتقدم لقسم
التغذية لعمل بطاقة طبقا للنظام المعلن لقسم التغذية .

) (٧اتحاد الطالب .
يشكل اتحاد الطالب من بين طالب الكلية ويشترط أن يكون الطالب :
 متمتعا بجنسية مصر العربية . أن يكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة وااللتزام . -أن يكون طالبا نظاميا مستجد فى فرقتة غير باق لإلعادة.

 أن يكون مسدد للرسوم الدراسية . أن يكون له نشاطا ملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى يرشح نفسه لھا . أال يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة مقيدة للحرية أو عقوبة تأديبية أو تقررإسقاط أو وقف عضويتة .
* مسئول :النشاط السيد  /ھانى عياد رزق ﷲ

) (٨األنشطة الطالبية .
ھناك لجان يمكن للطالب أن يمارس نشاط خاللھا وھى :
 لجنة النشاط الرياضى لجنة اآلسر الطالبية لجنة النشاط الفنى لجنة النشاط الثقافى -لجنة الجوالة والخدمات العامة  -لجنة النشاط االجتماعى والرحالت

]لجنة األسر الطالبية [
تھدف لجنة األسر إلى تشجيع األسر والجمعيات العلمية بالكلية ودعم النشاط
والتنسيق بينھما وتتكون األسرة من مجموعة من الطالب ال يقل عددھم عن  ٥٠طالبا تحت
أشراف احد أساتذة الكلية ويكون للطالب ھيئة تأسيسية لآلسرة داخل الكلية وتعلن األسرة عن
أھدافھا وتدعو لعضويتھا بعد تسجيلھا برعاية الطالب بالكلية ثم تجرى انتخابات اعضاء
مجلس إدارة األسرة وتشكل لجان النشاط المختلفة وتعتمد من السيد األستاذ الدكتور عميد
الكية ثم تمارس النشاط .
• مسئول النشاط  :السيد /فردوس عبدالشافي

] اللجنة الرياضية و لجنة العلوم و التكنولوجيا [
يھدف النشاط الرياضى بالكلية إلى مزاولة ألعاب مختلفة وتشكل الفرق فى مجال األلعاب الجماعية
والفردية )كرة قدم  -يد  -طائرة  -سله  -ألعاب قوى  -وكاراتيه والجودو وأى ألعاب أخرى معترف بھا (
.

وإقامة المباريات والمسابقات والحفالت والمھرجانات الرياضية .
* مسئول النشاط  :السيد  /محسن أحمد الجابرى

] لجنة النشاط الثقافى [
ينظم أوجه النشاط الثقافى بالكلية عن طريق عقد دورات الكمبيوتر واللغات كما يتيح
للطالب حرية تكوين الجمعيات العلمية واألدبية فى مجاالت الشعر والزجل والقصة القصيرة
والنقد المسرحى والمقال وصحف الحائط كما تعقد ندوات دينية وثقافية وتنظم مسابقات بين
الطالب فى ھذه المجاالت .
* مسئول النشاط  :السيدة /نادية مصطفى كمال

] لجنة النشاط الفنى [
تنظم ھذه اللجنة المعارض الفنية وتكون المجموعات الفنية فى مجال الفنون التشكيلية
)رسم  -تصوير ( باإلضافة إلى الفنون األسرية ) تفصيل  -حياكة
تطريز وغيرھا( والفنون المسرحية والموسيقية والغناء .
* مسئول النشاط  :السيد  /نبيل جورج عبد السيد.

] لجنة الجوالة والخدمة العامة [
ترحب ھذه اللجنة بكل طالب عضوا فى عشيرة الجوالة بالمشاركة فى معسكر اختيار
العشيرة والمھرجان الكشفى لجوالى ومرشدا وترحب بكل طالب عضوا مشاركا فى برنامج
الخدمة العامة وتنمية المجتمع .
* مسئول النشاط  :السيد  /سامح السيد عبد المجيد

] لجنة النشاط االجتماعى والرحالت [
تنظم ھذة اللجنة الرحالت والمعسكرات االجتماعية والثقافية والترفيھية كما تنظم
المسابقات فى الموضوعات والبحوث االجتماعية ومسابقة الشطرنج والطالب المثالى والطالبة
المثالية وتنظم حمالت التبرع بالدم .
* مسئول النشاط  :السيد  /سليمان سعيد سليمان

] األبحاث االجتماعية [
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيدة  /أمينة عبدالعزيز

