الالئحة الداخلية للكلية

الباب الثاني

الباب الثاني
مواد الئحة الكمية :
مادة (: )2
" تمنح جامعة القاهرة بناء عمي طمب مجمس كميـة الزراعـة درجـة البكـالوريوس فـي أحـد البـرام

التالية:

أوالا :درجة البكالوريوس في العموم الزراعية (بالمغة العربية) في أحد البرام التالية:
 -1اإلنتاج الحيواني
 -2اإلنتاج النباتي
 -3العموم اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية
 -4األراضي والمياه
 -5عموم األغذية
 -6وقاية النبات
 -7اليندسة الزراعية
 -8التكنولوجيا الحيوية
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ثاني ا  :التوجهات :
 – 1إنتاج حيواني

 -2إنتاج دواجن

 -3إنتاج أسماك

 -4محاصيل

 -5بساتين

 -6إقتصاد زراعي

 -7إرشاد زراعي

 -8صناعات غذائية

 -9ألب ــان

 -11حشرات إقتصادية

 -11مبيدات اآلفات

 -12أمراض النبات

 -13ىندسة اآلالت والقوي الزراعية

 -14ىندسة الري والصرف الحقمي

 -15ىندسة النظم الحيوية

 -16كيمياء حيوية زراعية

ثالثا  :درجة البكالوريوس في العموم الزراعية (بالمغة اإلنجميزية) في أحد البرام التالية
 -1التكنولوجيا الحيوية

 -2الزراعة الدولية في أحد التخصصات التالية :
أ  .الزراعة العضوية
ب .تنمية مجتمع ريفي
ج  .إدارة أعمال زراعية

 -3تكنولوجيا تصنيع األغذية

رابع ـا :درجــة البكــالوريوس فــي العمــوم الزراعيــة بنظــام التعمــيم المفتــوح فــي تخص ـ
واستزراع األراضي الصحراوية.
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مادة (: )3

يقوم الطالب خـ

فتـرة الدراسـة باجتيـاز 141وحـدة دراسـية ( سـاعة معتمـدة) مقسـم عمـ

سنوات الدراسة طبق ا لمجدو التالي :
برام متخصصة

المستويات

بالمغة العربية ()2

برام بالمغة
العربية ()0

التكنولوجيا

الهندسة

الحيوية

(بالمغة العربية)

الزراعية

برام بالمغة اإلنجميزية ()2

التكنولوجيا
الحيوية

الزراعة
الدولية

تكنولوجيا

تصنيع
األغذية

المستوى األو والثاني:
 -0مقررات إجبارية

57

57

58

57

57

48

 -2مقررات اختيارية

05

05

05

02

02

02

المستوى الثالث والرابع:

 -0مقررات إجبارية

48

47

47

48

54

48

 -2مقررات اختيارية

02

02

02

02

9

24

مشروع تخرج

3

4

3

6

3

3

تدريب ميداني

5

5

5

5

5

5

041

041

041

041

041

041

مجموع الوحدات

( )0تبدأ من المستوى الدراسي الثالث.
( )2تبدأ من المستوى الدراسي األو .
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مادة (: )4

أ -م ــدة الد ارس ــة لني ــل درج ــة البك ــالوريوس ف ــي العم ــوم الزراعي ــة ال تق ــل ع ــن أرب ــع
سنوات جامعية تتكون من ثمانية فصول دراسية.

ب -يقوم الطـالب بتسـجيل المقـررات الدراسيــة بحــد أدنـ ( 21وحــدة) وبحــد أقصــي
( 12وحدة) لمفصل الدراسي الواحد ،ويجوز لمجمس الكمية -لدواعي التخرج أو
عدم الفصل -التجاوز عن ىذه الحدود .

ج -يكمـ ــف الط ـ ــبب بالت ـ ــدريب المي ـ ــداني لم ـ ــدة فص ـ ــل د ارس ـ ــي كام ـ ــل بم ـ ــا يع ـ ــادل
(  5وحـ ــدات د ارسـ ــية ) ويمكـ ــن لمطالـ ــب إتمـ ــام مشـ ــروع التخـ ــرج خـ ــبل فصـ ــل
الت ــدريب المي ــداني ب ــنفس وحدات ــو الحالي ــة وذل ــك بع ــد إجتي ــاز جمي ــع المق ــررات
الدراسية بنجـاح ويجـوز لمجمـس الكميـة السـماح لطـبب بعـض البـرامي الد ارسـية

بالتدريب في الفصل الدراسي قبل األخير .

مادة (: )5
المقــررات الت ــي ت ــدرس لمرحم ــة البك ــالوريوس كمق ــررات إجباري ــة عام ــة لمتطمب ــات الكمي ــة
والجامعة ىي:
أ -بكالوريوس العموم الزراعية (بالمغة العربية):

كيمي ــاء عض ــوية – كيمي ــاء حيوي ــة – حيـ ـوان ز ارع ــي – و ارث ــة (ع ــام) – ميكروبيولوجي ــا

زراعي ـ ــة – نب ـ ــات ز ارع ـ ــي –– أساس ـ ــيات اليندس ـ ــة الزراعي ـ ــة – إحص ـ ــاء – رياض ـ ــة –
أساسـ ــيات إقتصـ ــاد  -لغـ ــة إنجميزيـ ــة – تش ـ ـريعات الز ارعـ ــة والبيئـ ــة وحقـ ــوق اإلنسـ ــان –
التفكير العممي واعداد التقارير العممية .
ب ـ بكالوريوس الهندسة الزراعية

المساحة لألغراض الزراعيـة – أساسـيات الـديناميكا الح ارريـة – الييـدروليكا وميكانيكـا موائـع –

خصائص مواد وتكنولوجيا ورش – أساسـيات إقتصـاد – رياضـة – أساسـيات اإلنتقـال الحـراري
– لغة إنجميزية  -تشريعات الزراعة والبيئة وحقـوق اإلنسـان – التفكيـر العممـي واعـداد التقـارير

العممية – إحصاء .
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ج ـ بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية ( بالمغة اإلنجميزية )

تفاض ــل وتكام ــل – فيزي ــاء – إحص ــاء حي ــوي – لغ ــة إنجميزي ــة – مقدم ــة ف ــي اإلجتم ــاع

الريفي – بيولوجي عـام ( – )2بيولـوجي عـام ( – )1أساسـيات إقتصـاد -ميكروبيولوجيـا
زراعيـة – كيميــاء عضـوية ( – )2كيميــاء حيويـة ( – )2و ارثــة (عـام) – التفكيــر العممــي
واعداد التقارير العممية – تشريعات الزراعة والبيئة وحقوق اإلنسان – مشـكبت وقضـايا

دولية معاصرة 0

د -بكالوريوس الزراعة الدولية ( بالمغة اإلنجميزية )

كيمي ــاء عض ــوية – كيمي ــاء حيوي ــة – حيـ ـوان ز ارع ــي – و ارث ــة (ع ــام) – ميكروبيولوجي ــا

زراعيـ ــة – نبـ ــات ز ارعـ ــي – فيزيـ ــاء وأرصـ ــاد جويـ ــة – أساسـ ــيات اليندسـ ــة الزراعيـ ــة –
إحصــاء – رياضــة – مقدمــة فــي اإلجتمــاع الريفــي – أساســيات إقتصــاد – لغــة إنجميزيــة
– تشريعات الزراعة والبيئة وحقوق اإلنسان – التفكير العممي واعداد التقارير العممية .
هـ -بكالوريوس تكنولوجيا تصنيع األغذية ( بالمغة اإلنجميزية ):

أساســيات إقتصــاد – إحصــاء – رياضــة – كيميــاء عامــة وتحميميــة – كيميــاء حيويــة –
ميكروبيولوجيا زراعية – وراثة (عام) – بيولوجي (نبات وحيـوان) – طبيعـة – تشـريعات

الز ارعــة والبيئــة وحقــوق اإلنســان – التفكيــر العممــي واعــداد التقــارير العمميــة – مشــكبت
وقضايا دولية معاصرة – لغة إنجميزية .

مادة (: )6

أ -يكـون توزيــع الطــبب عمـ البـرامي والتوجيـات والتخصصــات المختمفــة وفقـاً الختيــار
الطالــب ومي ــولو العمميــة وبنــاء عم ـ اســتيفائو لمتطمبــات التخصــص الموضــحة بكــل
مجال من مجاالت الدراسة.

ب -تبدأ الدراسة في برنامي اليندسة الزراعية من المستوي الدراسي األول .
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مادة (: )7

يقوم الطالب بتسجيل المقررات اإلختياريـة بالمسـتوي الثالـث وال اربـع ( 21وحـدة د ارسـية)

من توجو واحد فقط مع عدم ذكر التوجو بشـيادة التخـرج واداراجيـا فـي سـجل الطالـب (
شيادة تقديرات السنوات األربع ) كمقررات إختيارية تخصصية
مادة (: )8

تكون حاالت التخـرج طبقـاً لمبـرامي والتوجيـات والتخصصـات المذك ـورة فـي مـادة (، )1

وفــي حالــة حصــول الطالــب عمــي تخصــص أو توجــو يــذكر بجانــب إســم البرنــامي فــي
شيادة التخرج .
مادة (: )9

يق ــوم مجم ــس الكمي ــة بتوزي ــع الطـ ـبب المقي ــدين بالكمي ــة عم ــي ىيئ ــة الت ــدريس بن ــاء عم ــي

توصـية لجنــة شــئون التعمــيم والطــبب لمناقشــة الطالــب فــي ميولــو الد ارســية وارشــاده نحــو
البـ ـرامي والتخصص ــات والتوجي ــات الت ــي تتف ــق وميول ــو ،ويعتب ــر رأي المرش ــد األك ــاديمي
استشــارياً  ،والطالــب ىــو المســئول عــن المقــررات التــي يقــوم بالتســجيل فييــا بنــاء عمــي
رغبتو 0

مادة (: )01

يكــون توزيــع الطــبب عمــي البـرامي بالمغــة اإلنجميزيــة مــن العــام الد ارســي األول  ،وتكــون
الدراسة واالمتحان فييا بالمغة اإلنجميزيـة ،ويضـع مجمـس الكميـة القواعـد المنظمـة لمقبـول
في أو التحويل من ىذه البرامي.
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مادة (: )00

يشـكل مجمــس الكميـة مــن بـين أعضــاء ىيئـة التــدريس دوائـر عمميــة داخميـة لمتخصصــات
المتقاربة في األقسام المختمفـة  ،تعـرض عمييـا شـئون المقـررات والبحـوث وكافـة الشـئون

العممي ــة المتعمق ــة بي ــذه التخصص ــات إلب ــداء الـ ـرأي فيي ــا  ،ولمتنس ــيق ب ــين األقس ــام قب ــل
العرض عمي مجمس الكمية 0
مادة (: )02

أ -يكمــف الطــبب بــاداء التــدريب الميــداني فــي إحــدى الجيــات المتصــمة بتخصصــيم
لم ــدة فص ــل د ارس ــي كام ــل  ،ويح ــدد مجم ــس الكمي ــة أم ــاكن الت ــدريب ونظ ــام توزي ــع
الطبب ونظام المتابعة والتقييم لعممية التدريب.

ب -ال تمــنش شــيادة التخــرج إال لمطــبب الــذين أتم ـوا بنجــاح التــدريب الميــداني المشــار
إليــو .ويجــوز أن يســمش لمطــبب المتخمفــين عــن  /أو ال ارســبين فــي التــدريب بادائــو
قبل التخرج .

ج ـ يكمـف الطـبب المنقولـون مـن المسـتوي الثـاني بمعـداد مشـروع تخـرج والتمـنش شـيادة
التخرج إال لمطبب الذين أتموا المشروع بنجاح .
مادة (: )03
يجــب عمــي الطالــب متابعــة الــدروس واالشــتراك فــي التمرينــات العمميــة وفقـاً لمنظــام الــذي

يقره مجمس الكمية عمي أال تقل نسبة حضـوره عـن  %75مـن الـدروس النظريـة والعمميـة
لكــل مقــرر عمــي حــده  ،ولمجمــس الكميــة بنــاء عمــي طمــب مجــالس األقســام المختصــة أن
ار بحرمــان الطالــب مــن التقــدم لإلمتحــان فــي المقــررات التــي لــم يســتوف فييــا
يصــدر ق ـر اً
نسبة الحضور .وفي ىذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في المقـررات التـي حـرم مـن التقـدم
لبمتحان فييا إال إذا قدم عذ اًر يقبمو مجمس الكمية فيعتبر غائباً بعذر
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مقبـ ــول  ،عم ـ ـ أن يتقـ ــدم بالعـ ــذر المرض ـ ـ قبـ ــل أو أثنـ ــاء فت ـ ـرة االمتحـ ــان .واذا حضـ ــر
الطالب أحد االمتحانات أثناء فترة استصدار قرار حرمانو من دخول ىذا االمتحـان كـان
حضوره كان لم يكن بمجرد صدور القرار.
مادة (: )04

تعقـد اختبـارات دوريـة يقررىـا مجمـس الكميـة بنـاء عمـي إقتـراح مجـالس األقسـام المختصـة
بواق ــع م ـ ـرة واحـ ــدة عمـ ــي األق ــل لكـ ــل مقـ ــرر خـ ــبل الفص ــل الد ارسـ ــي .ويعقـ ــد اإلمتحـ ــان
التحريري النيائي لممقرر في نياية الفصل الدراسي الذي ينتيي تدريس المقرر فيو.
مادة (: )05

مدة االمتحان التحريري النيائي ألي من مقررات الدراسة ساعتان.

مادة (: )06

أ -تحسب النياية العظمي لمجموع درجات كـل مقـرر عمـي أسـاس أن السـاعة النظـري
تعــادل ( )200درجــة  ،والســاعة العممــي تعــادل ( )50درجــة و يخصــص لإلمتحــان

التحريري النيائي  % 60من النياية العظمي لكل مقرر.

ب -في حالة المقـررات النظريـة (بـدون عممـي) يخصـص لألعمـال الفصـمية واإلمتحـان
الش ــفوي  % 00واإلمتح ــان التحري ــري الني ــائي  % 70وذل ــك م ــن النياي ــة العظم ــي
لكل مقرر .
ج ـ فـي حالــة المقـررات العمميــة (بـدون نظــري) يخصـص لألعمــال الفصـمية واإلمتحــان
الشفوي  % 00ولإلمتحان النيائي  % 70من النياية العظمي لكل مقرر .
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مادة (: )07

أ -يطبــق نظــام االمتحــان الشــفوي فــي نيايــة الفصــل الد ارســي لجميــع المقــررات عمـ أن
تشــكل لجنــة االمتحــان مــن ثبثــة مــن أعضــاء ىيئــة التــدريس يختــارىم القســم مــع

االلتـ ـ ـزام بالقواع ـ ــد الـ ـ ـواردة بالم ـ ــادة ( )190م ـ ــن البئح ـ ــة التنفيذي ـ ــة لق ـ ــانون تنظ ـ ــيم
الجامعات في ىذا الصدد.
ب -تحسب درجة االمتحان الشفوي بنسبة  %20من الدرجة النيائية لممقـرر وتحتسـب
ىذه الدرجة كجزء من أعمال السنة والعممي المحددة لممقرر .
ج  -إذا تضمن االمتحان في أحد المقـررات إختبـا اًر تحريريـاً ورخـر شـفوياً أو عمميـاً فـمن
تقدير الطالب في ىذا المقرر يتكون من مجموع درجـات االختبـار التحريـري والشـفوي
والعممي باإلضافة إلي أعمال السنة  ،ويعتبر الطالب الغائب في االمتحـان التحريـري

غائبـاً فــي امتحــان المقــرر وال ترصــد لــو درجــات بشــانو  ،ويشــترط لنجــاح الطالــب فــي

المقرر الحصول عم  %00من الدرجة المخصصة لبمتحان التحريري.
مادة (: )08
نظام التقييم :

أ – نظــام إحتســاب النقــاط لممقــررات الد ارســية  :تتبــع البئحــة نظــام الســاعات المعتمــدة
التي تم تخصيصيا قرين كل مقرر دراسي ويـتم تحديـد تقـدير الطالـب وعـدد النقـاط التـي

يحص ــل عميي ــا ف ــي المق ــرر طبقـ ـاً لمنس ــبة المئوي ــة لم ــدرجات الفعمي ــة لتقي ــيم أدائ ــو خ ــبل

الفصل الدراسي وفقاً لمفئات المدرجة بالجدول التالي -:
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النسبة المئوية لمدرجة

التقدير المكافئ

النقاط

بالمغة العربية

بالمغة اإلنجميزية

ممتاز ()+

A+

0

 - % 90أقل من % 95

ممتاز

A

0.7

 - % 85أقل من % 90

ممتاز ()-

A-

0.0

 - % 80أقل من % 85

جيد جداً ()+

B+

0

B

1.7

 - % 70أقل من % 75

جيد ()+

C+

1.0

 - % 65أقل من % 70

جيد

C

1

D+

2.7

D

2.0

D-

2

F

صفر

 % 95فاكثر

 - % 75أقل من % 80

جيد جداً

 - % 60أقل من % 65

مقبول ()+

 - % 55أقل من % 60

مقبول

 - % 50أقل من % 55

مقبول ()-

أقل من % 50

راسب

ب – المعدل الفصمي :
ىو متوسط ما يحصل عميو الطالـب مـن نقـاط فـي المقـررات التـي درسـيا خـبل الفصـل
الدراسي الواحد ويقرب إلي  0أرقام عشرية ويحسب كما يمي :
المعدل الفصمي =

مجمــوع (حاصــل ضــرب نقــاط كــل مقــرر د ارســي × عــدد ســاعاتو المعتمــدة)
حاصل جمع الساعات المعتمدة لمقررات الفصل الدراسي
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ج ـ حساب تقدير التخرج :
 -2المعدل التراكمي  ) GPA ( :يتم حسابو كما يمي :
المعدل التراكمي =

مجموع (النقاط الحاصل عمييا الطالب في كل مقرر × عدد الساعات المعتمدة لممقرر)

إجمالي الساعات المعتمدة لمبرنامي

 -1النسبة المئوية لمتخرج يتم حسابيا كما يمي :
النسبة المئوية لمتخرج =

مجموع الدرجات الحاصل عمييا الطالب في األربع مستويات الدراسية × 200

مجموع الدرجات العظمي لممقررات

مادة (: )09
 يســمش لمطالــب بد ارســة المقــررات المختمفــة بالمســتويات األعم ـ بعــد إجتيــازه المقــرراتالمطموبــة كمقــرر أولــي (المتطمــب الســابق) لممقــررات األعم ـ  ،وال يــتم تســجيل الطالــب
في مقرر أعم إال إذا تم نجاحو في المقررات األولية المطموبة ليذا المقـرر  ،والطـبب

ال ارســبون فــي مقــرر مــا يحــق ليــم إعــادة التســجيل فــي المواعيــد التاليــة لتــدريس المقــرر
ويكون أدائيم لبمتحان مع مواعيد االمتحان لباقي الطمبة الدارسين.

 يقيد الطالب في المستوى الثاني إذا كـان ناجحـا فيمـا ال يقـل عـن ( )00وحـدة د ارسـية ،ويقيد في المستوى الثالث إذا كان ناجحا فيما ال يقـل عـن ( )60وحـدة د ارسـية  ،ويقيـد
في المستوى الرابع إذا كان ناجحا فيما ال يقل عن ( )90وحدة دراسية.
مادة (: )21

 -يجــوز قبــول الطــبب الحاصــمين عمــي درجــة البكــالوريوس فــي العمــوم أو فــي العمــوم

الصيدلية أو في العموم الطبية البيطرية أو في العموم الطبية لمحصول عمي درجة
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البكــالوريوس فــي العمــوم الزراعيــة ويكــون قبــوليم فــي المســتوي الثــاني مــع إعفــائيم مــن
الدراسة واالمتحان في مقـررات المسـتوي األول ،ويجـوز إعفـائيم مـن الد ارسـة واالمتحـان

فــي مقــررات المســتوي الثــاني والمقــررات المنــاظرة لممقــررات التــي درســوىا بكميــاتيم طبق ـاً

لحكــم المــادة  270مــن قــانون تنظــيم الجامعــات وال يطبــق ذلــك عم ـ مقــررات المســتوي
النيائي ( المستوي الرابع ) 0

 يجــوز أن يعفــي الطالــب مــن حضــور بعــض مقــررات الد ارســة أو مــن أداء االمتحــانفيي ــا وذل ــك فيم ــا ع ــدا مق ــررات وامتحان ــات المس ــتوي ال ارب ــع -إذا ثب ــت أن ــو حض ــر

مقــررات تعادلي ـا أو أدي بنجــاح امتحانــات تعادليــا فــي كميــة جامعيــة أو معيــد عممــي
معترف بو من الجامعة ،ويكون اإلعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجمـس
شئون التعميم والطبب بناء عمي اقتراح مجمس الكمية  ،وبعد أخذ رأي مجمـس القسـم
أو مجالس األقسام المختصة ( طبقـاً لممـادة  270مـن البئحـة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم

الجامعــات ) وذل ـك دون اإلخــبل بحكــم المــادة (  ) 06مــن قــانون تنظــيم الجامعــات
واليطبق ذلك عمي مقررات المستوي النيائي (الرابع) 0
مادة (: )20
 أحكام تنظيميةأ -إس ــقاط مق ــرر  :ال يج ــوز لمطال ــب القي ــام بي ــذه العممي ــة بع ــد س ــتة أس ــابيع م ــن بداي ــة
الد ارسـة 0ويحـدد مجمـس الكميــة بنـاء عمـي توصـية لجنــة شـئون التعمـيم والطـبب نظــام
التسـ ــجيل (إضـ ــافة – إنسـ ــحاب – إسـ ــقاط – اعتـ ــذار ) كمـ ــا يحـ ــدد الفتـ ــرات الزمنيـ ــة
والقواعد المنظمة لمحاالت السابقة .

ب -يج ــوز لمطـ ـ ـالب أن يس ــجل مقـ ـ ـرر مع ــين ب ــدون احتس ــاب الوح ــدات أو التق ــدير

(

حضور فقط) ضمن التقدير العام  ،ويتبع ىذا النظـام مـا تقـرره الكميـة والقسـم فـي ىـذا
الخصوص طبقاً إلمكانية كل منيما 0
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ج -يجــب عمــي الطالــب أن يحــدد البرنــامي الد ارســي وفق ـاً لرغباتــو قبــل الفصــل الد ارســي
الخامس وعميو بالتالي أن يراعي كافة الشروط المؤىمة لمتسـجيل فـي ىـذا البرنـامي
وطبقاً لما يقرره مجمس الكمية في ىذا الشان  ،وال يجوز لمطالـب أن يغيـر البرنـامي

الد ارسـ ــي لـ ــو إال بموافقـ ــة عميـ ــد الكميـ ــة بعـ ــد توصـ ــية وكيـ ــل الكميـ ــة لشـ ــئون التعمـ ــيم
والطبب .

د -يــتم توزيــع الطــبب المســجمين بالبرنــامي الد ارســي عمــي التوجيــات المتاحــة بــو طبق ـاً
لرغباتيم وطبقا لما يقرره مجمس الكمية في ىذا الشان .

ى ـ ـ  -يج ــوز بن ــاء عم ــي م ــا ى ــو مت ــاح م ــن أم ــاكن بك ــل برن ــامي د ارس ــي تس ــجيل بع ــض
الطــبب دون الحصــول عمــي تقــدير أو درجــة عمميــة ويــتم ىــذا بنــاء عمــي توصــية

لجنــة شــئون التعمــيم والطــبب بالكميــة واعتمــاد عميــد الكميــة وطبق ـاً لبئحــة التنفيذيــة
لقانون تنظيم الجامعات مادة (0 )208

و -يق ــوم ك ــل مجم ــس قس ــم بمع ــداد توص ــيف لمحتوي ــات المق ــررات الت ــي يق ــوم بتدريس ــيا
وتع ــرض ى ــذه المحتوي ــات عم ــي المج ــان المعني ــة الت ــي يكمفي ــا مجم ــس الكمي ــة ب ــذلك

بمشــاركة لجنــة شــئون التعمــيم والطــبب بالكميــة  ،ويعتمــدىا مجمــس الكميــة وتعتبــر
ممزمة ألعضاء ىيئة التدريس القائمين عمي تدريس ىذه المقررات .
ز -يخضـع الطالـب لمنظــام العـام لمجامعـة والكميــة مـن حيـث متوســط الدرجـة بكـل مقــرر
وكذلك نظام اإلنذار وفرص اإلعادة والفصـل مـن الجامعـة أو إعـادة القيـد واألعـذار

المقبولة ووقف القيد وكافة القواعـد والقـوانين والمـوائش الخاصـة بالجامعـة والكميـة بمـا
يتفــق مــع م ـواد البئحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم الجامعــات رقــم ( )09لســنة 2971

وتعديبتو (مواد . ) 80 ، 80 ، 69
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ح -نظام الرقم الكودي لممقررات  :يحتوي عمـي ثبثـة أحـرف لمقسـم العممـي الـذي يتبعـو
المقــرر طبق ـاً لمــا ىــو موضــش بالمــادة األولــي مــن البئحــة  ،ثــم يتبعــو رقــم المقــرر
طبقـاً لمقواعــد المحــددة والتــي تشــمل المســتوى الد ارســي  ،ورقــم المقــرر داخــل القســم.

ولمجمــس الكميــة اعتمــاد نظــام الكــود والتســجيل لممقــررات طبقـاً لمــا توصــي بــو لجنــة

شئون التعميم والطبب بالكمية.

ط -يحـ ــدد مجمـ ــس الكميـ ــة طبق ـ ـاً لم ـ ـوائش المنظمـ ــة لـ ــذلك مـ ــن قـ ــانون تنظـ ــيم الجامعـ ــات
التنظيمات الطببية من جمعيات عممية واتحاد طبب ونشاط األسر .

ي -يحدد في كل فصل دراسي قائمة شرف لمطبب المتفوقين .
ك -تقــوم لجنــة شــئون التعمــيم والطــبب بمتابعــة الطمبــة دوريــا بنــاء عمــي تقيــيم المرشــد
ـذير بحالتــو الد ارســية إذا ظيــر المســتوي الد ارس ـي لــو
األكــاديمي ويعطــي الطالــب تحـ اً
متــدني ويعتمــد مجمــس الكميــة مســتويات المتابعــة ىــذه ويحــدد درجــات التــدني التــي

تستحق المتابعة لنشاط الطالب.
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الباب الثاني

أحكام عامة
مادة (: )22

لمجم ــس الكميـ ــة أن يـ ــنظم دورات تدريبيـ ــة تنشـ ــيطية فـ ــي الموضـ ــوعات التـ ــي تـ ــدخل فـ ــي

اختصــاص الكميــة وفق ـاً لمــنظم التــي يضــعيا مجمــس الجامعــة بنــاءاً عمــي اقت ـراح مجمــس
الكمية .

أحكام انتقالية
مادة (: )23

أ -تطبــق أحكــام ىــذه البئحــة عمــي الطــبب المســتجدين فــي بدايــة العــام الجــامعي
التالي العتمادىا .

ب -يج ــوز لمط ــبب الممتحق ــين بالكمي ــة م ــن س ــنوات س ــابقة ومقي ــدين بالمس ــتوي األول
أوالثــاني اإلنتقــال إل ـ أحكــام ىــذه البئحــة بعــد إج ـراء المقاصــة العمميــة البزمــة لمــا
سبق ليم دراستو.

مادة (: )24
يقــوم طــبب الكميــة بــرحبت عمميــة داخــل جميوريــة مصــر العربيــة وتعــد جــزءاً مكم ـبً

لد ارســتيم العمميــة ،ويوافــق عمييــا مجمــس الكميــة فــي بدايــة كــل عــام د ارســي بنــاء عم ـ
مقترحات األقسام التي تدخل الرحبت العممية في خططيا التدريسية.
مادة (: )25

يم ــنش الطال ــب ش ــيادة برن ــامي التمي ــز العمم ــي بع ــد اجتي ــازه بنج ــاح أربع ــة مق ــررات ي ــتم

تحدي ــدىا بمعرف ــة مجم ــس الكمي ــة  ،وال تض ــاف درج ــات ى ــذه المق ــررات ض ــمن المجم ــوع
التراكمي لمطالب.
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