كهًخ األصتبر انذكتــىس
عًــــــيذ انكهـــيخ

ثُبتً وأثُبئي  ...طالة كهيخ انزساعخ  -جبيعخ انمبهشح
كم عبو وأَتى ثخيش
مع بداية العام الدراسي الجديد يسعدني أن أرحب بكم جميعاً فيي كميننيا العري،يةن إنكيم فيي أيل كميية لمز ار ية
ميييييي ميييييير السيييييينين فييييييي إن ييييييا معظييييييم
فييييييي المنط،يييييية العربييييييية بتسيييييير ا ى سييييييا م أسييييييانذن ا ا جيييييي
أن لم يكن كل كميات الز ار ة فيي مرير يالعيالم العربيي يعييض مم يم يمبيران من ليذا فيءن اذننميا ل يذ الكميية

ي فمر لنا جميعاً أسانذة يط ب ي اممينى
إن مريجييي الكمييية كانييت ل ييم ديم ياً يسيينظل بييءذن اخ إس ي امان م الم نيية فييي الن يييض با ننيياج الز ار ييي

يالرييينا ي المريييرا لميفيييا باذحنياجيييات المحميييية ينريييدير المننجيييات الز ار يييية ذات السيييمعة العالميييية د مييياً
ل ننريياد ال،يييمي يحعاظياً مي اسيين ،لية الييب د ي زن ييا ى كمييا أن مريجييي الكمييية كانييت ل ييم ديمياً الم يياركات
مى
ا يجابية الياضحة في ممنمف فريع السياسة يالث،افة يالعن يا
أبنائي ا

از إن سنيات الدراسة الجامعية يمارة كميية الز ار ية يي مين أحمي سينيات العمير حييث ننيطيد

الع نات ا ميية يالردانات الني نديم م مر السنين فيي جيي أسيرج جمييل مين مي ل

نيات ننميي ينزد ير

م مر ا يام ما بين الط ب يأسيانذن م حييث نضيم كميية الز ار ية جامعية ال،يا رة نضيم بيين جنبان يا إمكانييات

كثيرة نرجي أن ننمكنيا من ا سنعادة من ا حني يمكينكم أ زائي أن نضييعيا بج ييدكم ايانجيازانكم ناريمياً يأمجياداً
منجددة ل ذ الكمية الحبيبة ن الني جمعت ميا بيين العميل ا كياديم يالعمميي يبيين النطييير يالنحيديث المسينمر

في برامج ا النعميمية المياكبة حدث المسنجدات العممية مع نيفير أساليب ر اية الط ب بحيث نكيين نميذجياً
يحنذا به ى
ننيييييي لكيييييم الكميييييية فيييييرص منعيييييددة لمنعبيييييير ييييين مييييييا بكم الث،افيييييية يالعنيييييية يالرياضيييييية يا جنما يييييية

من م ل برامج ر اية منكاممية لنن يطة الط بيية لزييادة الن،يارب بيين الطي ب يأ ضيا

يئية النيدريس يننميية

ند ارنكم م النيارل مع اآلمرين اياكنساب المبرات في ممنمف مناحي الحياةى
إن كمينكم نعمل بنظيام السيا ات المعنميدة ي ي مين أيائيل الكمييات النيي مميت ب يذا النظيام ي يي كيذلك مين
أيائل الكميات مي مسينيا الجامعيات المريرية النيي حريمت ميي ا

النعميم يا

نمياد مين ال يئية ال،يميية لضيمان جييدة

نماد يذلك بنياري  3102/5/32يليك أن نعميريا بيتنكم بمؤسسية نعميميية معنميدة يسينطيع مريجي يا

المنافسة في أسياق العمل المحمية يا نميمية في نيد إلنح،ينكم مجياذت الز ار ية ي مييم الحيياة ى فعمي بركية اخ

سيريا إل ا مام منعينين إن ا اخى

ويشحجــب ً ثكى أعضــبء جذد في أصــشح كهيتُب انحجيجــخ
يــع أطيت األيُيــبد ثبنُجـبح وانتىفيك
أ.د /هبًَ عجذ
انعزٌز انشًًٍ
عًٍذ
انكهٍخ
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كهًخ األصتبر انذكتىس
وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة
ثسى هللا انشحًٍ انشحٍى
بنان يأبنائي  11أ زائيي يأحبيابي  11طالبيات يطي ب كميية الز ار ية مرحبياً بكيم فيي أجميل كمييات الجامعية  11بسيم اخ نبيدأ
ي ميه ننيكل في مرحمة جديدة من حياننا  11الحياة الجامعية بكل ما في ا من حرية يمسئيلية  11يبكل ما في ا من إنط ق ممي
يفكرا ين اط ذ ني يعجر الطانات يينم الميا ب 1
مرحباً بكم في كميية الز ار ية  11كميية مييم الحيياة النيي سينجدين في يا الننييع العمميي اليذا يططي كافية الميييل ييرضي كيل
الطميحات  11سنجدين في ا العميم ا ساسية يالنطبي،ية  11ا نسانية يال ندسية يالبييليجية يغير ا من كافة اذنجا ات
كمينكم الجميمة نني لكم حياة جامعية منكاممة ف ي

ية مي ميا نممكيه مين نا يات يمعاميل لمدراسية نزمير بيالمرافق النيي

نطط كافة ا ن طة الريعية حيث نمنمك الكمية ياحدة من أحدث المكنبات الجامعية في مرر  11نني كافة المدمات المكنبية 11
ييسط المضرة الرائعة سنجدين م
إضافة إل م

ب كرة ال،دم الني نحنضن سداسيات الز ار ة ال

ب أمرج لكافة ا لعاب

يرة الني نعنبر يداً سنييياً سرة الكمية 11

ية م رالة الميانة البدنية يحمام السباحة الذا يجذب ط ب الكمية في الريف

بناني يأبنائي  11المرحمة الجامعية ننطمب منكم النمطيط المنيازن بين نحريل ممي يكعل لكم مسين،بل بيا ر بيءذن اخ يبيين
ن اط ريعي ينم ميا بكم ييسا دكم م النحريل العممي ن يل،د نطعت كمينكم العظيمة مطيات رائدة في نطييير النعمييم نمثميت
في برامج ممية جديدة يمنميزة ن يأن تت يحدة ن،ييم ا دا ن يأنجزت دراسة ذانية لمكمية سعياً في طرييق اذ نمياد يأن يتت ناديياً
لمط ب المنعينين ن ياسنحدثت درجة النميز العممي الني سنميز مين يحريمين مي يا مين مريجيي الكميية مي جمييع أنيران م مين
المريجين  1أيريكم بالعمل الجاد فيي نحسيين م يارانكم المطييية ياسينمدام الحاسيب اآلليي يالكنابية العمميية يم يارات النياريل ميع
اآلمرين فءن،ان نمك الم ارات الني يحناج ا سيق العمل ي جياز السعر المعنمد لمحريل م اليظيعة المناسبة ى
بنان يأبنائي  11إن إنحاد ط ب الكمية بما يضمه من لجان يأسر ط بية يجمعييات مميية يينظم لكيم ن ياطاً ط بيياً رائعياً في
ننردديا في اذسنمناع بكل أن طنه العممية يالث،افية يالعنية ياذجنما ية يالرياضية نحيت ر ايية يرييادة أبييية مسيئيلة مارية يأن
الكمية نعمر اآلن بيجيد مبني ماص لنن طة الط بية بنبرع كريم من أحد مريجي الكمية الم ندس  /حامد ال يني 1
بناني يأبنائي  11أيريكم ب ،ار ة منتنية ل ذا الدليل ف ي ضريرا ر ادكم م ل مسيرنكم الدراسية بالكميية ن ف،يد نيم نريميمه
ينزييد بالمعميمات ال اممة ال زمة لإلحاطة بريرة كاممة بنظم ينيا د الدراسية يا منحانيات ايامنييار البرنيامج الدراسيي ن يكيذلك

المدمات الني ن،دم ا الكمية ى ذبد أن يكين ذا الدليل معك م ل سنيات دراسنك بالكمية مر داً أميناً نحي نح،يق النجاح يالنعيق
بناني يأبنائي  11أننم اآلن أ ضا في أسرة كمية الز ار ة جامعة ال،ا رة يسندركين بعد نميل كم ي منماسكة يمنرابطية يذ
ا سرة  11سنجدين كل العين من كافة أ ضا ا سرة لنربحيا مياطنين رالحين نضيعين إل يطننا الحبيب ال،ية يالعزة يالعمرى

يشحجب ً ثكى في كهيتكى انحجيجخ
يع أصذق تًُيبتً ثبنتىفيك وانُجبح

وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انتعهٍى
وانطالة
أ.د /جًبل انذٌٍ يحًذ َصش
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َجزح تبسيخيخ عٍ إَشبء انكهيخ

ما أجمل أن نك ف في جالة ن مييط الناري الني نسجت الحيياة لمنيارة ميم ري،ية ىى يريرح حضيارا لممعرفية ىى
كمية الز ار ة – جامعة ال،ا رة ى كانت البداية مدرسة الز ار ة النيفي،ية في  01أكنيبر  0881بالجيزة حيث احنمت جناحاً في سراا
الجيزة ال،ديم ن ي ي نعس مينع الكمية الحالي  1يأضيف ل ا

 00نيفمبر  1 0811يند سبق ذا اذفنناح
ن يف

 011فدان كمزر ة نعميميةى افننحت المدرسة أبياب ا لمط ب في

دة محايذت لمدارس ز ار ية أمرج في ال،معة ام  0881ن يف نبري

ب ار ام  0801ن يفيي العباسية ام 0811ن ياسنمرت المحايذت حن

ام 0801

ام 0881

نيل نظارة مدرسة الز ار ة النيفي،ية منيذ إن يائ ا  88نياظ ارً ي مييداً ن مين م ممسية مين ا نجميييزن يكيان ذليك منيذ يام

 0881يحني

يام  1 0180يأدمجيت كيتيل كمييية لمز ار ية فيي جامعية فيؤاد ا يل

ييييام  0101ييضيعت ذئحييييين ا ا ساسيية ييام

 0108ينرت م أن نكين مدة الدراسة  4سنيات لمحريل م درجة البكاليرييييس في اليييز ار ة ن ييدرس م ل ا الطي ب 08

م،ر ارً – ياسنمر محميد نيفيق حيعنايج ( بك ) في مادة الكمية حن

ام  0140حيييث ين يزي ارً لمز ار ة ن ينيالي العمدا حن

نيلت أيل سييدة مادة الكمية ام ( 8111أىد /سميا بييمي المجيلي ) ى

نميييييرج بالمدرسييييية يالكميييييية منيييييذ إن يييييائ ما ييييييام  0881يحنييييي يينييييييه  8104يييييدد ( 44114مريجييييياً يمريجيييييييه )

يكان يدد المريجين دين الع يرين حني

ييام  0101يبمي إجميالي الميريجين حني

ييييام  0111ممسية ينسعييين مريجيياً ى ثييم

نزاييدت أ داد المريجين ندريجيياً حن بمي العيدد أنريا ي يييي ( 0118مريجاً) ام  0111ن فض ً ن نحي  8111مريج يحممين
درجة الدكني ار ينحي ( 0111مريج ) يحممين درجة الماجسنيرى

يمع نطير النكنيليجيا المعاررة في جميع ميم المعرفة يمارة نظم النعميم ينطيير المنا ج في الديل المن،دمة  1ف،د أمذ أىد1

نجيب ال

لي جي يييير ميد الكمية يرئيس الجامعية ا سيبق مي

ان،يه نحميل المسيئيلية فيي نطييير نظيم النعمييم ي المنيا ج ى

يكانت ز ار ة ال،ا رة أيل كمية ندمل نظام السا ات المعنمدة في الجامعة منذ ام 0111ن يالذا ينما

في جميع المجاذت يمارية الز ار يية ى يل،يد أثمير

مع النطيرات الحدييييييثة

يذا النظيام نميريج أيل دفعية لنيييظام السيا ات المعنميدة ربيي ايانجمييزا دير

مايي  8110بميارعات منميزة ن باني الكميات ا مرج 1

ينيد أنجبت الكمية لمرر يالعالم العربي دداً كبي ارً من المريجين النابطين اليذين أبيد يا فيي مجيال الز ار ية يالبحيث العمميي يكيذلك
ا دب يالعين يالسياسية يغير يا مين المجياذت ميين م مي سيبيل المثيال يلييس الحرير سييمي ال يي الدكنيييييييييير سيمطان بين محمييد

ال،اسم حاكم إميارة ال يارنة ( دفعية  ) 0110ن يرئييس مجميس ال يعب ا سيبق الم نيدس سييد مر ي (دفعية  ) 0101ن يرئييس

مجمس يز ار سيريييا ا سبق الم ندس محميد الزغب ( دفعة  ) 0110ي يييييناك من ن،ميد منريب رئييس أي نائيب رئييس مجميس
يز ار مريييييييييير ( مى سيييد مر ي
ي

ن أ1د 1كمييال رميييييييزج اسيينينين أ1د 1كمييال الجنييزيرج ن أ1د 1ييسييف يال ي ) كمييا نيييل

رين مريجيييياً لمكمية منرب يزير مي ميدج ث ثية أربياع ال،يرن ن يكيذا سيبعة

ال،يا رة ( أ1د 1محمييد نجيييب ح يياد دفعيية  0100ن ي أ1د 1نجيييب ال

ير منريب المحيافظ ي  8رئييييييييييساً لجامعية

ليي جييي ر دفعيية  ) 0114ى ينائبياً لييرئيس جامعيية ال،ييا رة

ل ئين النعميم يالط ب ( أىد /ز الدين مر أبي سنيت ) يييييييييجد من بين نيادات ا

العديد من مريجي الكمية م مدج سنيات طييمة 1

سيينة

م يم ا ير العيييين ن يا دب ن يالرياضية

إن كمية الز ار ة – جامعة ال،ا رة لنعمر بمريجي ا ىى أن م ميع نضئ جنبات ا مة ن بل اليطن العربي م انسا ه ن ييرسمين
بما نعممي أجمل ليحات الن ضة يالرن ن ييسايرين بمبران م منطمبات رر نادم ي،يم م الن،نيات الحديثة يالنظم المعميمانية

المنطيرة ى
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 سؤيه وسصبنه انكهيخ
 يىاصفبد انخشيج – انًعبييش األكبديًيخ

(أ) رؤية الكمية
نسع كمية الز ار ة جامعة ال،ا رة إل أن نرب مي ل الع،يد ال،يادم مين بيين المؤسسيات ا كاديميية المنمييزة يالمعنيرف

ب ييا مي المسيينيج ا نميمي فيي النعميييم يالبحييث العممييي يننمييية المجنمييع فييي مجيياذت الز ار يية ي ميييم الحييياة لمياج يية
النحديات الحالية يالمسن،بمية لمننمية المسندامة ى

(ب) رسالة الكمية
في إطار رسالة جامعة ال،يا رة نسيع كميية الز ار ية

يداد ميريجين نيادرين مي المنافسية محمييا ايانميمييا فيي مجياذت

الز ار ة ي ميم الحياة مين مي ل ن،يديم بيرامج يأن يطة يميدمات منمييزة لمنعمييم يالبحيث العمميي يمدمية المجنميع يننميية
البيئة ى

(ج) ميارعات مريج الكمية
إن ميارعات المريج المعنمدة من مجمس الكمية ي الني ن دف البرامج النعميمية لنح،ي ،ا ن نمل مي مايمي -:
 -0يظ ييير ف مييياً دني،ييياً لنسيييس العمميييية ياذننريييادية لطيييرق إننييياج ينرييينيع ينيييدايل المحارييييل الح،ميييية يالبسييينانية
يالحييانية يكيعية إدارة أ مال ا ى

 -8يحييدد الم ييك ت الن،نييية ياذننرييادية المنعم،يية بيينظم ا ننيياج ن ييسيينمدم ندرانييه م ي حييل نمييك الم ييك ت بن،ييييم
ياسنمدام الن،نيات الحديثة مع ال،درة م الننظيم يا دارة ى

 -0يسنمدم الميارد المناحة بكعا ة ي يدير ا

مال الز ار ية لمرب ى

 -4يمطط يينعذ أن طة بحثية ن يي،يم ننائج ا ن ييرل إل اسننناجات سميمة ى

 -1ينيارل بكعا ة (كنابة ي عا ة يبالرسيم النيضيحية) ن ييسا م مسا مة بنا ة في منان ات المجمي اتى
 -1يسنمدم بكعا ة ن،نيات المعميمات ياذنراذتى

 -1يظ ر الي ي بالميضي ات ال،انينية يا م نية يا جنما يه ذات الع نةى

 -8ي،يييم ييط ييير ذانييه ييضيييف الم ييارات يالمعييارف الم نييية ال زميية حنياجانييه المرحميييةى ييبييرز جييدارات يسميكي ييات
الم نة ( م ارات المبادرة يال،يادة يالعمل في فريق بكعا ة)ى

 -1يدرك ا نمامات يالنيج ات العامة في مجاذت إنناج ا غذية يالننمية المسندامة مع المحافظة م البيئة يالميارد
الطبيعية ى

(د) المعايير ا كاديمية
نييم إنميياذ المعييايير ا كاديمييية ال،يمييية ( ) NARSالنييي إ نمييدن ا ال يئيية ال،يمييية لضييمان جيييدة النعميييم يا

كتسيياس

نميياد

ييداد البيرامج النعميمييية النييي ننضييمن ا ال ئحيية الحالييية طب،ياً لممطيية الننعيذييية لم ييريع النطيييير المسيينمر

يالنت يل لإل نماد لكي ننمكن الكمية في المسن،بل من الن،دم لمحريل مي ا
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نماد ى

إداسح انكهيخ و األلضبو انعهًيخ
أ -إداسح انكهٍــــــخ
مييييييييييد الكميييييييييييية
يكيل الكمية ل ئين النعميم يالط ب
يكيل الكمية ل ئين الدراسات العميا يالبحيث
يكيل الكمية ل ئين مدمة المجنمع يننمية البيئة
أميييييين الكمييييييييييية

أىد /جمال الدين محمد نرر
أىد /طيه محمد طيه البدايا

أىد /درييش رال درييش
السيد  /أحمد النادا كامل

ة  -أقسبو انكهٍخ :
ال،سم العممي يي اليحيدة ا ساسيية لمكميية ي يي مميي ايادارا يييدير يئينه مجميس ال،سيم ييرأسيه رئييس مجميس
ال،سم ى ينضم الكمية  08نسماً ممياً طب،اً لما يمي -:

انشيز

األلضبو
 -0اذجنماع الريعي يا ر اد الز ار ي

أجش

 -3ا راضي

أرض

 -2اذننراد الز ار ي

أقت

 -4ا لبان

ألب

 -5أمراض النبات

أمر

 -6ا نناج الحيياني

أنح

 -7بسانين الزينة

بزن

 -8بسانين العاك ة

بفك

 -9الح رات اذننرادية يالمبيدات

حشر

 -01الحييان يالنيمانيليجيا الز ار ية

حجي

 -00المضر

خضر

 -03الرنا ات الطذائية

صنع

 -02الكيميا الحييية الز ار ية

كمح

 -04المحاريل

محص

 -05الميكريبييليجيا الز ار ية

مكر

 -06النبات الز ار ي

أنب
يند

 -07ال ندسة الز ار ية

يرث

 -08اليراثة
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اإلداساد انتي تمذو خذيبد نهطالة
أ  -إداسح شئىٌ انطالة
نميينص إدارة ييئين الطيي ب بن،ييديم كييل المييدمات النعميمييية لمط ي ب بداييية ميين النسييجيل بالكمييية حن ي نمرجييه
يحريله م درجية البكياليرييس ى يي،يدم يدد مين ا مريائيين ميدمان م لكيل مسينيج دراسيي بمي ف إدارة الميريجين

الني ل ا حجرة منعرمة بمبن الدارسين يالمدمات الني ن،دم ا ا دارة ن مل :
إن ا جميع إج ار ات نيد الط ب المسنجدين ينم،ي طمبات الط ب إ
الراغبين في ا لنحاق ببرامج المطة ا نجميزية

نيد الط ب بالكمية بالمسنييات الدراسية الممنمعة إج ار

ن نيائم الط ب الم،رر مي م الندريب ا يل

يالثاني

نم ،طمبات ينف ال،يد يا

ممية

ذار المرضية ن دم

نسجيل الم،ررات ي مميات الحذف يا ضافة يا س،اط

دميل اذمنحان

إسنمراج إذن دفع المرريفات ي مل البطانة الجامعية (الكارنيه)

نحييل الط ب لإلدارة الطبية في حالة ا

نيزيع الط ب مي المر دين ا كاديميين

إ داد نيائم الط ب المسميح ل م بدميل ا منحانات النظرية

إ نماد إسنمارة البطانة ال مرية

إسنمراج رنم جميس الطالب

إ نماد ا نراك الميار ت

إ داد م،ر اذمنحانات العامة بالكمية

اسنمراج ادات ال،يد يبيانات الحالة الدراسية ايا نماد
إسنمارة المدينة الجامعية

إ

إن ا إج ار ات نتجيل النجنيد لمط ب لمذكير

اسنمراج

ذار المرضية

ن ننائج اذمنحانات مي مينع الكمية نم،ي طمبات

النظمم ايا ادة ررد الدرجات

ادة النمرج بجميع أنيا ا لممريجين

نبيل طمبات ا لنحاق بالبرامج الدراسية ينيزيع الط ب مي
البرامج يالنيج ات
ة -

إداسح سعبٌخ انشجبة
ن،يم إدارة ر اية ال باب بالكمية بء داد البرامج يا ن طة الممنمعة الني نسا د الط ب م اسنثمار أينيان م

بما يعيد مي م بالنعع يالعائدة مع ننمية ير،ل مييا ب م ايا يباع ياييان م فيي ممنميف أنيياع الن ياط ييمنيد يذا اليدير
ليطط العطمة الريعية بتكمم ا ى
ييعمييل ب ييذ ا دارة أمرييائيين ميين جميييع النمررييات النييي ل ييا

نيية با ن ييطة الط بييية ميين مريجييي كميييات النربييية

الرياضية  -المدمة اذجنما ية  -اآلداب  -العنيين الجميمية يالنطبي،يية  -الميسيي - ،الز ار ية ن ي يم جميعياً
م مبرة يدراية با ساليب العممية في النعامل مع جمييع الطي ب بيامن ف ميييل م ين يتن م ي ياييان م ى ين يرف إدارة

ر اية ال باب بالكمية بالنعاين مع ا دارة المركزية لر اية ال باب بالجامعية مي جمييع ا ن يطة الط بيية مين مي ل 3
محاير أساسية ي :

 -1انحاد ط ب الكمية

 -3مجمس انحاد ط ب الجامعةى

 -2مسن ارا لجان ا نحاد
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َظبو انذساصخ ثبنكهيخ

ننبييع الكمييية نظييام السييا ات المعنمييدة ي الييذا طبييق ميين العييام الجييامعي 0118/0111م ي فيييه ي،سييم العييام

الجيامعي إلي فرييمين دراسييينن كيييل فرييل دراسيي ( )01أسبي يييا دراسيييا يعريل بين مييا اجييازة مننريف العيييام يمييدن ا
أسبي ان يينميز نظيام السيا ات المعنميدة بيتن اليحيدة ا ساسيية فييه يي الم،يرر الدراسيي حييث يمنيار الطاليب يدد

الم،ررات الني يدرس ا م ل العرل الدراسي نبعاً لمييله يندرانه يظريفه ى

 يذح انذساسخ و يتطهجبد انتخشج : -0مييدة الدراسيية لنيييل درجيية البكيياليرييس فييي العميييم الز ار ييية ذ ن،ييل يين أربييع سيينيات جامعييية ننكييين ميين
ثمانية فريل دراسيةى

 -8ي،يم الطيالب بنسجيل الم،ررات الدراسيية بحيد أدن ( 08يحيدة) يبحيد أنريي ( 80يحيدة) لمعريل الدراسيي
الياحدن ييجيز لمجمس الكمية -لديا ي النمرج أي دم العرل من الكمية  -النجايز ن ذ الحديد ى

 -0يكمف الط ب الممنح،ين بالكمية بد اً من العام الجامعي  8101 / 8104يمابعد ا بالندريب الميداني لمدة
فرييل دراسييي كامييل بمييا يعييادل (  1يحييدات دراسييية ) ييمكيين لمطالييب إنمييام م ييريع النمييرج مي ل فرييل
النييدريب الميييداني بيينعس يحدانييه الحالييية يذلييك بعييد إجنييياز جميييع الم،ييررات الدراسييية بنجيياح ييجيييز

لمجمس الكمية السماح لط ب بعض البرامج الدراسية بالندريب في العرل الدراسي نبل ا ميرى
 -4يكمف الط ب بنسجيل م ريع النمرج با نسام المعنية بد اً من العرل الثاني مين المسينيا الثاليث يي،ييم
الطالب بنسجيل الم ريع بءسنمارة النسجيل في آمر فرل دراسي (فرل النمرج) يذ نمن

إذ لمط ب الذين أنميا الم ريع بنجاح ى

ادة النميرج

 -1ي،يم الطالب بنسجيل م ريع النمرج بءسنمارة النسجيل في العرل الدراسي الذا ين،دم فيه بالم ريعى
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ي،ييم الطالب مي ل فنيرة الدراسية باجنيياز ( )041يحييدة دراسيية م،سيمه مي سنيييات الدراسية طب،ياً لمنمريص اليذا
سيمنار من الجديل النالي :

برامج منمررة

المسنييات

برامج بالمطة
العربية ()0

برامج بالمطة ا نجميزية ()8

بالمطة العربية
النكنيليجيا
الحييية بالمطة
العربية ()0

ال ندسة

النكنيليجيا

الز ار ية ()8

الحييية

الز ار ة الديلية

نكنيليجيا نرنيع
ا غذية

المسنيج ا يل يالثاني:
 -0م،ررات إجبارية

11

11

18

11

11

48

 -8م،ررات امنيارية

01

01

01

08

08

08

المسنيج الثالث يالرابع:

 -0م،ررات إجبارية

48

41

41

48

14

48

 -8م،ررات امنيارية

08

08

08

08

1

84

م ريع نمرج

0

4

0

1

0

0

ندريب لمدة فرل دراسي

1

1

1

1

1

1

041

041

041

041

041

041

كامل
مجميع اليحدات

( )0نبدأ من المسنيج الدراسي الثالثى
( )8نبدأ من المسنيج الدراسي ا يلى

- 10 -

انذسجخ انعهًيخ انتي تًُحهب جبيعخ انمبهشح
ثُبء عهي طهت يجهش كهيخ انزساعخ
ثُبء عهي طهت يجهش كهيخ انزساعخ

أولا :درجة البكاليرييس في العميم الز ار ية (بالمطة العربية) في أحد البرامج النالية:

و

انتىجهبد انتبثعخ نه

انجشَبيج انذساصي

0

ا نناج الحيياني

إنناج حييان  /إنناج دياجن  /إنناج أسماك

3

ا نناج النباني

محاريل  /بسانين

2

العميم ا ننرادية يا جنما ية الز ار ية

4

ا راضي يالميا

ييي

5

ميم ا غذية

رنا ات غذائية  /ألبييان

6

يناية النبات

7

ال ندسة الز ار ية

8

النكنيليجيا الحييية

إننراد ز ار ي  /إر اد ز ار ي

ح رات إننرادية  /مبيدات اآلفات  /أمراض النبات

ندسة اآلذت يال،يا الز ار ية  /ندسة الرا
يالررف الح،مي  /ندسة النظم الحييية
ييي

ا  :درجة البكاليرييس في العميم الز ار ية (بالمطة ا نجميزية) في أحد البرامج النالية -:
ثبٍَب
 -0النكنيليجيا الحييية

 -8الز ار ة الديلية في أحد النمررات النالية :
أ ى الز ار ة العضيية

بى ننمية مجنمع ريعي
ج ى إدارة أ مال ز ار ية

 -0نكنيليجيا نرنيع ا غذية
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انخطىاد انعًهيخ نتضجيم انطالة في انفصم األول
يٍ انًضتىي األول

 -0بعد نر ي الطالب ل لنحاق بالكمية من نبل مكنب ننسيق ال،بيل بالجامعات ين،دم الطالب بمميف أيرانيه إليي إدارة
ئين الطي ب ياليذا ي يمل أريل ي ادة الثانييية – ي ادة الميي د  -بطانية النر يي – ينمييذج  8جنيد لميذكير

يريرة مين البطانة ال مرية حيث ينم نيزيع الطي ب م السيادة المر يدين ا كاديميين (المر د ا كياديمي يي
ضي يئة الندريس المكمف بءر اد الطالب م ل دراسنه بالكمية) ى

 - 8ي،يييم الطالييب بسييحب نميييذج بيييان حاليية نيييد (نميييذج  )0ياسيينيعا بيانانييه ينسييميمه إلي مسييئيل المسيينيج ا يل
بءدارة ئين الط ب 1

 -0ي،يم الطاليب بيدفع الرسييم الدراسيية سينمراج الكارنييه المياص بالكميية اليذا ينيي ليه دمييل الكميية كميا ينيي ليه
إسنمدام ا مكانات المناحة بمكنبة الكمية يلن يسم لمطالب بدميل ا منحانات إذ بعد سداد الرسيم الدراسية

 -4ي،يم الطالب بامنيار الم،يررات النيي يرغيب فيي دراسين ا يالميضيحة بالجيدايل الزمنيية اليياردة فيي يذا اليدليل يطب،ياً
لمجدايل المعمنة بكل نسم لمدريس العممية يذلك بمعاينة المر د ا كاديمي المحدد له يالمدين أسمه بنميذج طمب

نسجيل الم،ررات ( نميذج رنم  ) 8ى

 -1بعييد إمنيييار الطالييب لمم،ييررات الدراسييية النييي يرغب ييا مييع المر ييد ا كيياديمي ينيجييه إل ي ا نسييام الممنريية ب ييذ
الم،ررات ليجد مسئيل من ال،سم لنسجيل أسمه في الحرص العممية المناحة لكل م،رر يحسب ال،درة اذسينيعابية

لكل حرة ممية ييؤكد الطالب م نينيع مسئيل ال،سم في اسنمارة النسجيل أميام مي يد اليدرس العمميي لمحرية

العممية الذا سجل أسيم الطاليب فييه ميع م ار ياة يدم كنابية الم،يررات النيي ليم يسينطيع الطاليب نسيجيم ا با نسيام
العممية بءسنمارة النسجيل ى

 -1ينيجه الطالب مرة أمرج بعيد إنميام نسيجيل اليدريس العمميية لكيل الم،يررات الممنيارة إلي المر يد ا كياديمي لنينييع
نميذج النسجيل ييسممه الطالب إلي إدارة ئين الط ب مع اذحنعاظ بريرة من نميذج النسجيل مينع مي ا مين
الميظف المسئيل (إسنممت أرل ا سنمارة) ى

يهحىظخ :
 -فيي حالية ييدم نتكييد النسيجيل فييي بعيض الم،ييررات يذليك لزييادة أ ييداد الطي ب المسيجمين

يين ال،يدرة اذسيينيعابية

لم،سم ي،يم الطالب بنعديل إمنيارانه بمعاينة المر يد ا كياديمي يمكين لمطاليب نعيديل امنيارانيه لمم،يررات النيي يرييد

حذف ا اياضافة الم،ررات الني يرغب في دراسن ا يذلك ميي النمييذج المعيد ليذلك ( نمييذج  1 ) 0ياليذا سيسيمم ليه
من إدارة ئين الط ب ى

 النسجيل لمعرل الدراسي الثاني من المسنيج ا يل يالعريل الدراسية النالية  :ينم إج ار نعس المطييات بيد اً مينبند  4بعاليه ى
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ًَىرج ( ) 1
ثٍبٌ حبنخ قٍذ
طبنت

بيانات يحرر ا الطالب ينراجع من يانع ممعه
 -أسم الطالب

…………..…… …………………………………………………………………………………… :

 -أسم الطالب بالمطة ا نجميزية

…………..…… …………………………………………………………………… :

 النيع :ذكر  /أنثي …………………… الجنسية  ……………………….…:الديانة ...……... ………………: -ناري المي د  …..………… :ج ة المي د  .………… :مركز  /نسم  ..….……..… :محافظة :

……...…..….…....

 -نيان الطالب  ..……………..……………………………………………… :رنم النميعين ..…….……..…..… :

ميه ……………..….……..…………………………………………………… :

 -المؤ ل الحارل

 -أسم يالد الطالب  ……….…………………… :رنا نه ي نيانه …..…....…...………….…… :

 أسم يلي أمر الطالب  ……….……………… :رنا نه ي نيانه ……….........………….…… :نينيع المراجع :

نينيع الطالب :
رنم النميعين :

الرنم ال،يمي :

رنم جياز السعر :

البريد ا لكنريني :
ناري ا نن ا :

ناري ا ردار :

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

بيانات نحرر ا الكمية :
الرنم الميحد لمطالب :
المينف النجنيدا

:

بطانة نجنيد رنم :
مكافتة نعيق

:

……………………..……………………………………..

/

/

مركز  /نسم  ………..…… :منط،ة نجنيد :

نينيع الممنص :

……………………………………………..……..

جيائز :

………………………………….

……….………………...……….…………....

نتديب :
حبنخ قٍذ انطبنت وانشسىو انذساسٍخ

العام
الجامعي

المسنيا
الدراسي

الم،يد به

رسيم ينتمينات بالعممة المررية
حالة ال،يد

مميم

جنيه

ناري

رنم نسيمة

السداد
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السداد

رسيم بالعممة ا جنبية
المبم

رنم يناري
السداد

رسم ال
المبم

ادة ا رمية

رنم يناري السداد

جبيعخ انقبهشح
كهٍخ انزساعخ

ًَىرج ( ) 2
طهت تسجٍم يقشساد

إستلمت األصل ،

توقيع مسئول شئون الطالب

انسٍذ األستبر انذكتىس  /وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انتعهٍى
وانطالة

نحية طيبة يبعدننن
م،دمه لسيادنكم الطالب/

……………………………………………………………………….

رنم ميحد :

المسنيا
برنامج

:

……………………:

العام الجامعي

العرل الدراسي

/

……………………...

…………………………..………………………………………...

سجبء تسجٍم انًقشساد انتبنٍخ :
كيد الم،رر

إسم الم،رر

يرمز ال،سم

ييم
ا منحان

مي د المحاضرة النظرية

الييم

السا ة

نينيع الطالب …………………… رنم نميعين الطالب …………… ال،سيم

نحري ارً في

/

الييم

من  :إلي

وتفضلوا بقبول فبئق اإلحترام ،،،،

/

مي د الدرس العممي

- 14 -

من  :إلي

إسم المر د األكاديمي

النينيع

31

السا ة

نينيع ال،سم
الممنص

جبيعخ انقبهشح
كهٍخ انزساعخ

إستلمت األصل ،

ًَىرج ( )0
إضبفخ  /حزف
(يقشساد )

توقيع مسئول شئون الطالب

انسٍذ األستبر انذكتىس  /وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انتعهٍى
وانطالة

نحية طيبة يبعدننن
م،دمه لسيادنكم الطالب

……………………………………….………………………….……………………/

رنم ميحد :
المسنيا ……………….…………:ىى العام الجامعي ………………………………ىى العرل الدراسي

برنامج

:

………………………

…………………………..………………………………………...

سجبء إضبفخ  /حزف
مي د المحاضرة
كيد الم،رر

إسم الم،رر

يرمز ال،سم

دد

ييم

اليحدات

ا منحان

النظرية

الييم

السا ة

من  :إلي

مي د الدرس العممي
الييم

السا ة

نينيع ال،سم
الممنص

من  :إلي

يقشساد يطهىة حزفهب

0
8
0
4
يقشساد يطهىة إضبفتهب

0
8
0
4
وتفضلوا بقبول فبئق اإلحترام ،،،،
أستلوت األصل  ،توقيع الوستلن
نينيع الطالب :

نحري ارً في

/

/

توقيع الوراجع
رنم النميعين :

توقيع هسئول الحبسب
إسم المر د ا كاديمي (

81
نينيع المر د ا كاديمي

* ا ضافة أي الحذف لمرة ياحدة في الميا يد المحددة
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)

يالحظبد وإسشبداد تشاعً عُذ انتضجيم

زييزا الطاليب ىىىى ينيي ليك نظيام السيا ات المعنميدة العدييد مين المزاييا يفيي نعيس الينيت فيءن النطبييق السيميم ل يذا
النظام يسنمزم نطبي،اً دني،اً لمنعميمات اآلنية -:

 -0بالنسبة لنسجيل الم،ررات في العرل الدراسي ا يل من المسينيج ا يل ذبيد أن يينم ذليك مي ل ا سيبيع ا يل مين
بداييية الدراسيية يبالنسييبة لمحييذف يا ضييافة ييينم ذلييك فييي الميا يييد المحييددة 11يليين يسييم بعييد ذلييك بييءج ار

ييذ

العمميات بعد ذلك ضماناً لحسن اننظام الدراسة في ذا العرل يسر ة نحديد أ داد الط ب في كل م،رر دراسي ى

 -8يجب م جميع الط ب اذلنزام بنسميم اسنمارة نسجيل الم،ررات إل ادارة ئين الط ب فيي المي يد المحيدد حييث
لن يسم بنسميم اذسنمارة بعد المي د المحدد لذلك 1

 -0يعضييل لمطالييب اذنن يييا أيذً ميين دراسيية الم،يييررات ا جباريييية بالمسنييييج ا يل يالثيياني يالنييي مييي أساسيي ا يييينم
المعاضمة بين الط ب لإللنحاق بالبرامج الدراسية الممنمعة ى

 -4يمكين لمطالييب نسيجيل يدراسيية م،يررات البرنييامج الدراسيي الييذا ر يي لييه ( م،يررات المسيينيج الثاليث يالرابييع) يذلييك
ب ييرط اسيينكمال م،ييررات المسيينيا الثيياني ( الث ثيية م،ييررات المؤ ميية لمبرنييامج الدراسييي با ضييافة إلي م،ييررين ميين

برنامجين آمرين )

 -1نسجيل الطالب لم،يرر امنيارج معين ينحنم إنميام يذا الم،يرر حن يلي لم يجناز الطالب من أيل مرة (أا ذ يجييز
نطيير بم،رر آمر) ن يلكن يسنمر الطالب في نسجيمه يدراسنه حن ينج فيه ى
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لىاعذ انًفبضهخ وتُظيى عًهيخ تمذو انطالة
نإلنتحبق ثبنجشايج انذساصيخ انًختهفخ
ٌجت عهى كم طبنت يشاعبح اَتى حتى ًٌكُه انتقذو نإلنتحبق ثبنجشَبيج انذساسً
انزي ٌشغجه :
[أ] ينم نحديد ث ثة م،ررات من م،ررات المسنيج ا يل يالثاني ا جبارية يالمرنبطة بالدراسة لكل برنامج دراسي يالن سينم م أساس ا
المعاضمة بين الط ب لمن،دم لإللنحاق بالبرامج الدراسية الممنمعة ى يفيما يمي الم،ررات ا جبارية الث ثة المحددة لكل برنامج دراسي يذلك

طب،اً لما يرد من منس،ي البرامج الدراسية يرؤسا ا نسام :
انًقشساد اإلججبسٌخ انًحذدح نهًفبضهخ ثٍٍ انطالة
انجشايج انذساسٍخ
و
نهتقذو نهجشايج انذساسٍخ
( 018 -أ ن ح) أساسيات ا نناج الحيياني يالداجني

1

ا نناج الحيياني

2

ا نناج النباني

3

العميم ا ننرادية يا جنما ية الز ار ية

4

ا راضي يالميا

5

ميم ا غذية

6

يناية النبات

7

النكنيليجيا الحييية

 ( 010م ح ص) أساسيات المحاريل( 010 -ح ا ي) حييان ز ار ي

 ( 010ب ف ك) أساسيات العميم البسنانية ( 010م ح ص) أساسيات المحاريل( 010 -أ ن ب) نبات ز ار ي

 ( 018أ ق ت) أساسيات إننراد ( 010أ ج ش) م،دمة في ا جنماع الريعي( 010 -م ح ص) إحرا

 ( 011أ ر ض) أساسيات ميم ا راضي ( 018أ ر ض) فيزيا يأرراد جيية( 010 -م ح ص) أساسيات محاريل

 ( 010م ك ر) ميكريبييليجيا ز ار ية( 018 -ك م ح) كيميا حييية

 ( 010ص ن ع) أساسيات ميم الطذا يا لبان ( 811ح ش ر) أساسيات يناية النبات ( 010م ك ر) ميكريبييليجيا ز ار ية ( 010ح ا ي) حييان ز ار ي ( 018ك م ح) كيميا حييية( 010 -ك م ح) كيميا

ضيية

( 010 -م ك ر) ميكريبييليجيا ز ار ية

[ب] ين،دم الطالب بءمنيار لمبرنيامج الدراسيي حسيب رغبنيه يطب،ياً يليييات إمنييار ييينم ذليك بيد اً مين ن ايية العريل الدراسيي الثاليث (المسينيج
الثاني) ،ب ظ ير الننيجة يب رط أذ ي،ل دد اليحدات الني إجناز ا ن  48يحدة دراسية يب رط إسنيعا السبع رغبات الميضيحة بطميب

الن،دم

(حسب كل برنامج دراسي)ى

 -ينم نرنيب الط ب نبعاً لممجميع النراكمي لدرجات النجاح في الم،ررات المذكيرة في بند [أ] أ

 ينم نبيل العدد المطميب في كل برنامج طب،اً لن داد المناحة من الط ب الني يمكن إسنيعاب ا بكيل برنيامج دراسيي طب،ياً لميا ي،يرر مجميسالكمية يفي حالة زيادة الط ب ن العدد المحدد ينسايي م في المجميع النراكمي ننم المعاضمة مي أساس المجمييع النراكميي العيام لمطاليب

ثم دد اليحدات الني إجناز ا ى

 -في حالة دم نح،ق الرغبة ا يلي لمطالب ينم النظر في رغبانه نبا اً طب،اً منيار لمبنيد أ

ى

[ج] نعمن أسما الط ب الم،بيلين بكل برنامج يي،يم كل طالب بءسنكمال دراسية الميياد المؤ مية لإللنحياق بالبرنيامج ثيم بياني الم،يررات ا جباريية
بالمسنيا ا يل يالثانيى
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جبيعخ
انقبهشح
كهٍخ انزساعخ

ًَىرج ( ) 1
انتقذو نإلنتحبق ثبنجشَبيج انذساسً
انسٍذ األستبر انذكتىس  /وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انتعهٍى وانطالة

تحيخ طيجخ وثعذ،،،
م،دمه لسيادنكم الطالب  ......................................... /رنم ميحد :

برجا النعضل بالمياف،ة مي إلحاني بتحيد البيرامج الدراسيية الناليية يحسيب النرنييب الميضي حييث أننيي مسينيفي ل يريط الن،يدم
لإللنحاق ب ذ البرامج ى

وتفضهىا صيبدتكى ثمجىل فبئك اإلحتشاو ،،،
انجشايج انذساسٍخ
حست األونىٌخ

انًقشساد
و

انذسجخ انحبصم عهٍهب
اإلججبسٌخ انًحذدح نهًفبضهخ ثٍٍ انطالة

1

انجشَبيج انذساصي األول

2
3
1

انجشَبيج انذساصي انثبَي

2
3
1

انجشَبيج انذساصي انثبنث

2
3
1

انجشَبيج انذساصي انشاثع

2
3
1

انجشَبيج انذساصي انخبيش

2
3

انجشَبيج انذساصي انضبدس

0
8
0

انجشَبيج انذساصي انضبثع

0
8
0

نحري ارً في:

/

/

 مراجعة ئين الط ب يا فادة :

ا سم
ا سم

نينيع الطالب
المراجعة ايا نماد ال،بيل بالبرنامج الدراسي
النينيع
النينيع

ن،رير لجنة البت في إلحاق الطالب بالبرامج الدراسية :
داد الني يمكن إسنيعاب ا ب ذا البرنامج يطب،اً يليية رغبات الطالب ى

بعد المراجعة اياسنيعا الطالب ل ريط البرنامج الدراسي يبعد مرا اة ا
نرج المجنة المياف،ة م إلحاق الطالب ببرنامج ( ) ........................................................................................
تىقٍع انهجُخ

ٌعتًذ ،،،

-1
يذٌشإداسح
انطالة
-2
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شئىٌ

انشصىو انذساصيخ نهطـبنت انًضتـجذ

قشش

جٍُه

انجٍـــــبٌ

11

81

رسييم دراسيية

11

81

رسم الب ار ة ا رمية

11

81

د م ا ن طة الط بية

11

01

مدمات اجنما ييية

11

81

ريانيية نرمييم

11

18

نحسين مدمات نعميمية

11

81

رسيم ممف

11

01

رسيم مكنبية

11

0

حمييام سباحية

11

1

كارنيه

41

11

دمطة

01

011

إجًبنً انًصشوفبد

تعهًٍبد ثخصىص أسقبو انجهىس ثبليتحبَبد -:
لكل طالب رنم جميس ماص به ييض الم،ررات الني سيف يؤدج اذمنحان في ا يميا يد ا يرنم المجنة يالمرانبة

يرنم الم،عد يذلك لكل م،رر يي ار
-0

النعميمات اآلنييية -:

مي جميييع الطي ب مراجعيية الم،ييررات المسييجمة بييرنم الجميييس يالنتكييد ميين أن ييا مطاب،يية لمميياد النييي نييم نسييجيم ا

يمراجعة إدارة ئين الط ب في حالة يجيد أ ج امن ف ى

 -8النتكد من مي د يناري اذمنحان يذلك لكل م،رر يالمدين برنم الجميس يمطاب،نه بجيديل اذمنحيان العيام (المعمين
-0

بالكمية) يمراجعة إدارة ئين الط ب في حالة يجيد امن ف ى

م ي الطالييب النتكييد ميين مكييان اذمنحييان لكييل م ،يرر ميين حيييث رنييم المرانبيية يالم،عييد الميياص بييه حيييث أن مكييان

اذمنحان الماص بالطالب مرنبط برنم الجميس لكل م،رر ى

 -4فنرة اذمنحان نعمن مع جديل اذمنحانات لكل فرل دراسي ى

عًهيخ اإلسشبد األكبديًي
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لنجاح نطبيق نظام السا ات المعنمدة يالذا يني لمطالب حرية امنيار الم،ررات الدراسية الني ننعيق ميع مييليه العمميية
يندرانه ال مرية ف بيد أن ينييافر نظيام إر ياد أكياديمي ي،ييم بيه السيادة أ ضيا

يئية النيدريس بالكميية ب يدف معاينية

الطالب في اليريل إل اذمنيارات المثم لمم،ررات الدراسية لمبرنامج الدراسي يالنيجه الني الذا ي ئمه ى
ي ممية ا ر اد ا كياديمي أحيد المطييات ا ساسيية النيي نضيمن

نية جامعيية ريحيحة بيين أ ضيا

يئية النيدريس

يالط ب يكين المر د م ل ا ال،دية السميمة حييث نمثيل نيجي انيه ايار يادانه السيبل الريحيحة لمسييرة الطاليب العمميية

م ل دراسنه الجامعية ى

يبدأ نظام ا ر اد ا كاديمي بنر ي ا نسام لممر دين ا كاديميين الراغبين في ممارسية يذا ا ر ياد حييث يينم نيزييع

الط ب مي م طب،اً لمنظام الذا ي،رر مجمس الكمية حيث يسمم لكل مر د نائمة بتسيما الطي ب الم،يرر أ يرافه ميي م

م أن ي،يم السادة المر يدين ا كياديميين بنحدييد أينيات اسين،بال الطي ب ( السيا ات المكنبيية ) بحييث نينم مميية

ا ر يياد فييي المي ييد المناسييب لعمميييات النسييجيل يالحييذف يا ضييافة لمم،ييررات الدراسييية ا جبارييية ياذمنيارييية يكييذلك

لمنان ة أا م ك ت ييد الطالب إسن ارة مر د ا كاديمي لحم ا ى

 -0انتعشٌف انعًهً نإلسشبد األكبدًًٌ
يعييرف ا ر يياد ا كيياديمي بتنييه ممييية لنبييادل المعميمييات بييين المر ييد يالطالييب فعييي ضييي الننيييع الكبييير فييي

الميارات الميجيدة بدليل الكمية فءن الطالب فيي حاجيه ماسيه لمعرفية كيعيية ا منييار السيميم ن يدير المر يد ا كياديمي
ي إر اد الطالب من مي ل نبيادل ا فكيار ن ا سيئمة ن الينع م ن الريبر ياليذا يكيين دير يي نجياح الطاليب فيي حيانيه

ا كاديمية ى

ذا النبادل لممعميمات بين المر يد يالطاليب يجيب أن يحيدث ن يفي أضيعف الحياذت ميرة ياحيد كيل فريل دراسيي مي ل

العييام ا كييياديمي ى يميي ل الم،يييابمنين يجييب نحدييييد مجمي يية الم،يييررات يميا يييد ا ينرجيييع أ مييية يييذا النحديييد لنمبيييية
المنطمبييات الرئيسييية ى يذ ا منيييارات نبني

الم نية ى

مي أسيياس نييدرات الطالييب ا كاديمييية كييذلك لننمييية مرييينه ايا نمامانييه

يسيكين المر يد ا كياديمي منياجيداً لمنان ية المينيف ا كياديمي أي ال مريي لمطاليب فيي الميا ييد المحيددة لمسيا ات
المكنبييية ى يميين يج يية أمييرج فييءن المر ييد ذ ي،ييدم المعميمييات أي ييض ي ال،يا ييد يالم ييائ الجامعييية ف،ييط يلكنييه يكييين

مسا داً في النطمب م الم اكل المنعم،ية بالجامعية ينيد يكيين المر يد أيضياً يي أيل إنسيان يسيمع لم ياكل الطاليب ن

نييدما ينح،ييق ذلييك فييءن م ميية المر ييد ييي نيجيييه الطالييب إلي المكييان المناسييب الييذا يمكيين أن ينيييل حييل الم ييكمة ى

فعممية ا ر اد يعنبر بمثابة نظام لإلنذار المبكر يذيمكن أن يحيل المر يد محيل المسن يار المنمريص ي مميية ا ر ياد
ا كاديمي مميه مزديجة فالطالب الن ط يجعل الم،ا ات مع المر د أكثر إنناجيه فءذا كيان الطاليب يسيتل نسياؤذت غيير
رحيحة فءن نبادل المعميمات ب عافية يبيضيح ي أيل الطريق لإلر اد الناج ى ي مي المر د نيذكر أن الطاليب يجيب
أن يعن،د أنك مردر النر الععال الجيد يأيل الطريق لذلك ي فن الباب يبيضيح لنبادل المعميمات ى
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 -8سسبنخ عًهٍخ اإلسشبد األكبدًًٌ
إن رسالة ا ر اد ا كاديمي م مسنيج الكمية ي إيجاد

نة حييية يفعالة بين الطالب يالكمية يمن ج ا الدراسي

من م ل نيفير الميارد ي المبرات الضريرية لإلر اد ا كاديمي المثالي:

 -إمنيار البرنامج الدراسي يالنيجه يالنمطيط لنرنيب الم،ررات يميا يد ا ى

 المسا دة في النمطيط لم يدف الم نيي /الحيياة المرغيبية كيذلك ا ن يطة يالنيي نيؤدج بالطاليب لإل نمياد مي نعسيهيأن يكين ناد ارً م أمذ نرار يمثاب ارً سنكمال الحريل م درجنه العممية ى

 -نم،ي المعميمات من المر دين ا كاديميين ي الط ب لنطيير ا دا ي رسم السياسات:

 -0أهذاف اإلسشبد األكبدًًٌ
إن مع يييم ا ر يياد ا كيياديمي فييي إطييار الياسييع ليييس ف،يط مجييرد النسييجيل فالمر ييد ا كيياديمي يجييب أن يبني
نيية منرييمة مييع الطالييب ف ييي ياج يية مسييئيله نمثييل الكمييية بمسيينيج معييين ن ي ميييه ف ييي ا كثيير معرفيية بءحنياجييات

الط ب يا ر اد ا كاديمي له دة أ داف :

 -0نيجيه الطالب لمعرفة نيمة النجربة الجامعية ى

 -8إمداد الطالب بالمعميمات الرحيحة ن الكمية ن السياسة النعميمية ن الميارد يالبرامج الدراسية ى
 -0نحديد ا داف النعميمية ينحديد مطة نعميمية ننياكب مع إحنياجات الط ب ى
 -4أنممة الط ب مع الجي الجامعي ى

 -1ند يم إمكانيات الط ب بالنسبة لمجاذن م الرئيسية ى

 -1إ داد نائمة الم،ررات المؤ مة م ل العنرة الزمنية المطميبة (المطة الدراسية ) ى
 -1مسا دة الط ب م نيسيع نا دة المعميمات لدي م من م ل الم،ررات الدراسية مارج مجال البرنامج ى
 -8منابعة ين،ييم ن،ارير ن،دم الط ب م ل دراسان م ى
 -1إمنيار الم،ررات الدراسية الني نح،ق أ داف م ى

 -01مسا دة الط ب لنحسين م اران م الدراسية لمنطمب م الرعيبات ا كاديمية الني ن،ابم م
 -00مسا دة الط ب م ا سنعداد لمدميل إل سيق العمل ى
 -08النظر في فرص العمل المناحة اياحنياجان ا ى
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-4

يسئىنٍبد وواججبد ودوس انًششذ األكبدًًٌ

 إظ ار اذ نمام الرادق بنجاح الط ب بمسا دن م في نح،يق أ داف م النعميمية ى
 إظ ار المسا دة ياذ نمام بءحنياجات الط ب ى

 مراجعة ينحديث بيانات السجل ا كاديمي نبل م،ابمة الط ب ى

 معرفة أجندة العام الجامعي يالننبه لمميا يد الن ائية لكل إج ار مرنبط بالنسجيل ى

 معرفية معياني منظيميية المعميميات ي ال،ييدرات ليدج الطالييب يكييف ينعييذ إلي يا ييسييا د مي بنييا مسين،بل الطالييب
ا كاديميى

 مسييا دة الطالييب فييي نمطيييط برنامجييه الدراسييي ميين حيييث المنطمييب السييابقن ننييابع دراسيية الم،ييررات ن محنييييات
الم،ررات ن البرنامج الدراسي المناسب

 ا نماد البرنامج الدراسي لمطالب ى

 بنيارل الع نة ا كاديمية يمكن لممر د مسا دة الطالب في إنماذ ن اررانه ينحمل مسئيلية ال،رار حيث ذ يسينطيع
المر د ا كاديمي أمذ ال،رار لمطالب ي لكنه يعطي الميارات ليتمذ ا الطالب في اذ نبار ند أمذ نرار ى

 ا لمام بميارد الجامعة ن مدمان ا ن مسا دان ا ي رض ا م الطالب يالمعاينة في ا سنعادة من ا ند الطمب ى

 ن جيع الط ب م الم اركة في ا ن طة الط بية في ممنمف مسينييان ا البرنيامج ن ال،سيم ن الكميية ن الجامعية
حيث نعنبر الم اركة معناح لنآلف الطالب مع الكميةى

 الم اركة في النديات ييرش العمل الني ننظم ا الجامعية لننميية م يارات ا ر ياد يالينييف مي كيل ميا يطي أر مين
نطيير السياسات يا ج ار ات يا حنياجات ى

 نس يل ا نرال بين الطالب يممنمف الج ات ذات الرمة بءحنياجانه دامل الجامعة ى
 نمطيط الجديل الدراسي لمطالب ى

 ررد يمنابعة الن،دم الدراسي لمطالب ى
 نيضي ا داف الم نية لمطالب ى

 المحافظة م سرية المعميمات يالسجل ا كاديمي لمطالب إذ في حالة مياف،ة الطالب كنابة ى
 نبييب يننظيم يف رسة المعميمات يالم حظات يالن،ارير المرنبطة بنعدد يمطط يندرات اياحنياجات الطالب
 نحعيز الطالب م الن،ييم الذاني الديرا ى
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يسئىنٍبد وواججبد ودوس انطبنت
أبنائنا الط ب ىىى لكم دير أساسي في ممية ا ر اد ا كياديمي فعمييكم ن،يع مسيئيلية منابعية الن،يدم الدراسيي

يطمب النريحة يالنيجيه مين المر يد ا كياديمي اليذا ي،يدم المسيا دة لنطييير المطيط الدراسيية لكيم بميا يح،يق أ يدافكم
يطميحانكم في حياة ممية ناجحة بعد مسا دنكم في إمنيار برامجكم الدراسية بسر ة ينجاح ى يلنح،يق أكبر ائد مين
م،اب ت ا ر اد ا كاديمي يجب أن نسنعد ل ذ الم،اب ت بءنباع المطيات النالية :

 0-1قجم يقبثهخ

انًششذ األكبدًًٌ

 معرفة السا ات المكنبية لممر د ا كاديمي ى

 نحديد المي د مع المر د ا كاديمي ييعضل أن نكين الم،اب ت م ا نل مرة كل فرل دراسي يأن نجن د في
نحديد ذ الميا يد مبك ارً ى

 أكنب كل النساؤذت ياذ نمامات الني ن طمك ن نيج ك الدراسي ياحضر ا معك في الم،ابمة ا كاديمية ى

 راجيع سيجمك ا كياديمي جيييداً ن يذا السيجل ي ييرح ليك كيل ميا يحناجيه البرنيامج الدراسيي يالكميية يالجامعية ميين
منطمبات ى ضع

مة مميزة م أا بند ن ار غير ياضحاً لنستل مر دك ا كاديمي ن ا ى

 نم بء داد ينحضير معميمات رحيحة يبيانات مرنبطة بما نحناجه نبل إجنما ك مع مر دك ا كاديمي ى

8-1

أثُبء انًقبثهخ

 احضر معك الممف الدراسي لكل م،رر يكذلك نائمة أسئمنك ى

 أ ط فكرة ياضحة ن أ دافك الدراسية يالم نية يأ رك ب عافية يرراحة مر دك ا كاديمي ى
 ضع مي داً مسن دفاً لمنمرج يأسن ر مر دك فيه ى

 أ ميل مييع مر ييدك ا كيياديمي لكييي نضييع برنامجياً دراسييياً مييع جييديل دراسييي ننعيييذا لمييا نمطييط أن ندرسييه فييي
العرمين الدراسيين الناليين ى

 أطرح جميع ا سئمة الني نمطر ببالك ى فالمر د ا كاديمي يسنطيع المسا دة ندما يكين لديك رؤية ياضحة
ما نريد ى ى



إحرص مي م،ابمة مر دك ا كاديمي مرنين مي ا نل م ل العرل الدراسي لمنابعة حالنك الدراسية ى
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0-1
 إنبع ما يير به مر دك ا كاديمي ى
يقبثالد انًتبثعخ

 أنرل أي أرسل إلكنرينياً لمر دك ا كاديمي أا أسئمة أي اسنعسارات إضافية ى



أمبر مر دك ا كاديمي بالنطيرات ال امة ببرنامجك الدراسي الني ند نؤثر م أدائك أي أ دافك الدراسية

 كن منتكداً أنك نع م بيضيح كافة المنطمبات لمنمرج م مسنيج ال،سم يالكمية يالجامعة ى
 كن ممماُ با جندة الدراسية يمريراً الميا يد الحرجة يالن ائية ي

ادة نن ر في ليحة ال،سم

 ذ ننس أن إضافة أي حذف أا م،رر دراسي دين الرجيع لمر يدك ا كياديمي نيد ينسيبب فيي يدم نيفي،يك أي
يؤمر نمرجك ى
 إن ئ لنعسك ممعاً لإلر ياد ا كياديمي نيضيع بيه نسي مين كيل المسينندات المرنبطية بحييث نجيد لنعسيك إجابية
سريعة لنساؤذنك ى
 نحمل مسئيلية ن،دمك الدراسي ى النر ن ا ر اد إدارة امة لمنجاح يلكن ينبل كل يئ أنيت المسيئيل ا يل

ن نجاحك .
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