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 الباب الثاني
 

 مواد الئحة الكمية :
 

 ( : 2) مادة

 البـرام أحـد  فـي البكـالوريوس درجـة الزراعـة كميـة مجمس طمب عمي بناء القاهرة جامعة تمنح"  
 :التالية

 
 :التالية البرام  أحد في( العربية بالمغة) الزراعية العموم في البكالوريوس درجة: أوالا 
 

 اإلنتاج الحيواني -1

 نباتياإلنتاج ال -2

 العموم اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية -3

 األراضي والمياه -4

 عموم األغذية -5

 وقاية النبات -6

 اليندسة الزراعية -7

 التكنولوجيا الحيوية -8
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 التوجهات : ثانياا :

 

 إنتاج أسماك -3 إنتاج دواجن -2 يإنتاج حيوان – 1

 إقتصاد زراعي -6 بساتين -5 محاصيل -4

 ألبـــان -9 ةصناعات غذائي -8 يإرشاد زراع -7

 أمراض النبات -12 مبيدات اآلفات -11 حشرات إقتصادية -11

 الصرف الحقميو ىندسة الري  -14  ىندسة اآلالت والقوي الزراعية                    -13

 زراعية كيمياء حيوية -16 ىندسة النظم الحيوية -15
 

  التالية البرام  أحد في( اإلنجميزية بالمغة) الزراعية العموم في البكالوريوس درجة:  ثالثاا 
 
  الحيوية التكنولوجيا -1
 :التخصصات التالية  أحد في الدولية الزراعة -2

 العضوية  زراعةال . أ        
 ريفي مجتمع تنمية  .ب       
 زراعية أعمال إدارةج .        

 تكنولوجيا تصنيع األغذية -3
 

 ستصــ حتكنولوجياإ تخصــ  فــي المفتــوح التعمــيم بنظــام الزراعيــة العمــوم فــي لوريوسالبكــا درجــة: رابعــاا 
 .الصحراوية األراضي واستزراع
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 ( :  3) مادة
 عمـ  مقسـم ) سـاعة معتمـدة(  دراسـية وحـدة 141باجتيـاز الدراسـة فتـرة خـ   الطالب يقوم

 : التالي لمجدو  طبقاا  الدراسة سنوات

 

 المستويات

برام  بالمغة 
 (0العربية )

 برام  متخصصة
 (2بالمغة العربية )

 (2برام  بالمغة اإلنجميزية )

التكنولوجيا 
 الحيوية

 )بالمغة العربية(

الهندسة 
 الزراعية

التكنولوجيا 
 الحيوية

الزراعة 
 الدولية

 تكنولوجيا
تصنيع 
 األغذية

       األو  والثاني: المستوى

 48 57 57 58 57 57 مقررات إجبارية -0

 02 02 02 05 05 05 مقررات اختيارية -2

 الثالث والرابع: المستوى
      

 48 54 48 47 47 48 مقررات إجبارية -0

 24 9 02 02 02 02 مقررات اختيارية -2

 3 3 6 3 4 3 مشروع تخرج

 5 5 5 5 5 5 ميداني  تدريب
 041 041 041 041 041 041 الوحدات مجموع

 لدراسي الثالث.من المستوى ا تبدأ( 0) 

 الدراسي األو . المستوىتبدأ من  (2)
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 ( : 4) مادة
عـــن أربـــع  تقـــلمـــدة الدراســـة لنيـــل درجـــة البكـــالوريوس فـــي العمـــوم الزراعيـــة ال  -أ 

 . سنوات جامعية تتكون من ثمانية فصول دراسية

 أقصــيوبحــد  (وحــدة 21)بحــد أدنـ  يقوم الطـالب بتسـجيل المقـررات الدراسيــة  -ب 
 لدواعي التخرج أو -لمجمس الكمية ويجوزل الدراسي الواحد، وحدة( لمفص 12)

 . ودالحد هالتجاوز عن ىذ -الفصل عدم
 يكمـــــف الطـــــبب بالتـــــدريب الميـــــداني لمـــــدة فصـــــل دراســـــي كامـــــل بمـــــا يعـــــادل  -ج 

ــــب إتمــــام مشــــروع التخــــرج خــــبل فصــــل  5)  وحــــدات دراســــية ( ويمكــــن لمطال
ـــة وذلـــك بعـــد ـــو الحالي ـــنفس وحدات ـــداني ب ـــع المقـــررات  التـــدريب المي إجتيـــاز جمي

الدراسية بنجـاح ويجـوز لمجمـس الكميـة السـماح لطـبب بعـض البـرامي الدراسـية 
 بالتدريب في الفصل الدراسي قبل األخير .

 

  ( :5) مادة

 الكميـــة لمتطمبـــات عامـــة إجباريـــة كمقـــررات البكـــالوريوس لمرحمـــة تـــدرس التـــي المقـــررات
 :ىيوالجامعة 

 ية )بالمغة العربية(:العموم الزراع بكالوريوس -أ
ميكروبيولوجيـــا  –وراثـــة )عـــام(  –حيـــوان زراعـــي  –كيميـــاء حيويـــة  –كيميـــاء عضـــوية 

ـــــات زراعـــــي  –زراعيـــــة  ـــــة  ––نب –رياضـــــة  –إحصـــــاء  –أساســـــيات اليندســـــة الزراعي
 –تشــــريعات الزراعــــة والبيئــــة وحقــــوق اإلنســــان  –لغــــة إنجميزيــــة  - أساســــيات إقتصــــاد

عداد التق  ارير العممية .التفكير العممي وا 
 الهندسة الزراعية بكالوريوس ـ ب

 –الييـدروليكا وميكانيكـا موائـع  –أساسـيات الـديناميكا الحراريـة  –المساحة لألغراض الزراعيـة 
أساسـيات اإلنتقـال الحـراري  –رياضـة  –أساسـيات إقتصـاد  –خصائص مواد وتكنولوجيا ورش 

عـداد التقـارير  –ق اإلنسـان تشريعات الزراعة والبيئة وحقـو  -لغة إنجميزية  – التفكيـر العممـي وا 
 إحصاء .  –العممية 
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 التكنولوجيا الحيوية ) بالمغة اإلنجميزية ( بكالوريوس ـ ج
مقدمـــة فـــي اإلجتمـــاع  –لغـــة إنجميزيـــة  –إحصـــاء حيـــوي  – فيزيـــاء –تفاضـــل وتكامـــل 

وبيولوجيـا ر ميك-أساسـيات إقتصـاد  –( 1بيولـوجي عـام ) –( 2بيولوجي عـام ) –الريفي 
التفكيــر العممــي  –وراثــة )عـام(  –( 2كيميــاء حيويـة ) –( 2كيميــاء عضـوية ) –زراعيـة 

عداد التقارير العممية  مشـكبت وقضـايا  –ة وحقوق اإلنسان الزراعة والبيئتشريعات  –وا 
 0دولية معاصرة 

 ( اإلنجميزية بالمغة)  الدولية الزراعة بكالوريوس -د

ميكروبيولوجيـــا  –وراثـــة )عـــام(  –حيـــوان زراعـــي  –ويـــة كيميـــاء حي –كيميـــاء عضـــوية 
ــــة  ــــات زراعــــي  –زراعي ــــة  –نب ــــاء وأرصــــاد جوي  –أساســــيات اليندســــة الزراعيــــة  –فيزي
لغــة إنجميزيــة  –أساســيات إقتصــاد  –مقدمــة فــي اإلجتمــاع الريفــي  –رياضــة  –إحصــاء 

عداد ا –تشريعات الزراعة والبيئة وحقوق اإلنسان  –  لتقارير العممية .التفكير العممي وا 
 (: اإلنجميزية بالمغة)  تكنولوجيا تصنيع األغذية بكالوريوس -هـ

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

عــداد التقــارير العمميــة  – الزراعــة والبيئــة وحقــوق اإلنســان مشــكبت  –التفكيــر العممــي وا 
 لغة إنجميزية . –دولية معاصرة وقضايا 

 
 ( :6) مادة

 الختيــار وفقــاً  المختمفــة التخصصــاتو والتوجيـات البــرامي  عمــ  الطــبب توزيــع يكـون -أ
ـــولو الطالــب  بكــل الموضــحة التخصــص لمتطمبــات اســتيفائو عمــ  وبنــاء العمميــة ومي
 .الدراسة االتمج من مجال

 من المستوي الدراسي األول . اليندسة الزراعية برنامي في الدراسة تبدأ -ب
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 ( :7) مادة
وحـدة دراسـية(  21لمسـتوي الثالـث والرابـع )المقررات اإلختياريـة بايقوم الطالب بتسجيل  

داراجيـا فـي سـجل الطالـب )  من توجو واحد فقط مع عدم ذكر التوجو بشـيادة التخـرج وا 
 ات إختيارية تخصصية ادة تقديرات السنوات األربع ( كمقرر شي

 
  ( :8) مادة
( ، 1) مـادةورة فـي ـلتخصصـات المذكـواوالتوجيـات لمبـرامي ًا ـرج طبقـحاالت التخ تكون 

تخصـــص أو توجـــو يـــذكر بجانـــب إســـم البرنـــامي فـــي عمـــي الطالـــب وفـــي حالـــة حصـــول 
 شيادة التخرج .

 
  ( :9) مادة
ـــي  ببالطـــ بتوزيـــعمجمـــس الكميـــة  يقـــوم ـــدين بالكميـــة عمـــي ىيئـــة التـــدريس بنـــاء عم المقي

رشــاده  التعمــيمتوصـية لجنــة شــئون   نحــووالطــبب لمناقشــة الطالــب فــي ميولــو الدراســية وا 
وميولـــو، ويعتبـــر رأي المرشـــد األكـــاديمي  تتفـــقالتـــي  والتوجيـــات التخصصـــاتالبـــرامي و 
يقــوم بالتســجيل فييــا بنــاء عمــي التــي  المقــرراتوالطالــب ىــو المســئول عــن ،  استشــارياً 
 0رغبتو 

 
  ( :01) مادة
، وتكــون  عمــي البــرامي بالمغــة اإلنجميزيــة مــن العــام الدراســي األول طــببال توزيــع يكــون
ويضـع مجمـس الكميـة القواعـد المنظمـة لمقبـول  ،واالمتحان فييا بالمغة اإلنجميزيـة الدراسة

 أو التحويل من ىذه البرامي.  في
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  ( :00) مادة
يــة داخميـة لمتخصصــات ممجمــس الكميـة مــن بـين أعضــاء ىيئـة التــدريس دوائـر عم شـكلي  

رض عمييـا شـئون المقـررات والبحـوث وكافـة الشـئون تع ـ،  األقسام المختمفـة فيالمتقاربة 
ـــة  ـــةالعممي ـــرأي فييـــا المتعمق ـــداء ال ـــل  بيـــذه التخصصـــات إلب ـــين األقســـام قب ، ولمتنســـيق ب

 0الكمية  مجمسالعرض عمي 
 

  ( :02) مادة
 الجيــات المتصـــمة بتخصصـــيم ىحـــدإفــي   الميـــدانيالتـــدريب  بــاداءالطـــبب  يكمــف -أ

ـــس ،  فصـــل دراســـي كامـــللمـــدة  ـــةويحـــدد مجم ـــع  الكمي ـــدريب ونظـــام توزي أمـــاكن الت
 لعممية التدريب. والتقييمالطبب ونظام المتابعة 

المشــار  يــدانيالمالتــدريب  بنجــاحتمــنش شــيادة التخــرج إال لمطــبب الــذين أتمــوا  ال -ب
 بادائــوالتــدريب / أو الراســبين فــي يســمش لمطــبب المتخمفــين عــن  يجــوز أن و  .إليــو
 . التخرجقبل 

شـيادة  والتمـنشج ـ يكمـف الطـبب المنقولـون مـن المسـتوي الثـاني بمعـداد مشـروع تخـرج 
 بنجاح .المشروع  أتمواالتخرج إال لمطبب الذين 

 
  ( :03) مادة
الــدروس واالشــتراك فــي التمرينــات العمميــة وفقــًا لمنظــام الــذي  متابعــةعمــي الطالــب  يجــب

 الـدروس النظريـة والعمميـة% مـن 75ال تقل نسبة حضـوره عـن أ عميالكمية  سيقره مجم
مجــالس األقســام المختصــة أن  طمــبولمجمــس الكميــة بنــاء عمــي ،  عمــي حــده كــل مقــررل

يســتوف فييــا  لــمات التــي فــي المقــرر لإلمتحــان بحرمــان الطالــب مــن التقــدم  اً يصــدر قــرار 
مـن التقـدم  حـرموفي ىذه الحالة يعتبر الطالب راسبًا في المقـررات التـي  .نسبة الحضور

   بعذرفييا إال إذا قدم عذرًا يقبمو مجمس الكمية فيعتبر غائبًا  لبمتحان
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ذا حضــــر  ، عمــــ  أن يتقــــدم بالعــــذر المرضــــ  قبــــل أو أثنــــاء فتــــرة االمتحــــان. مقبــــول وا 
كـان ىذا االمتحـان  دخولقرار حرمانو من  استصدارالمتحانات أثناء فترة الطالب أحد ا

 .كان لم يكن بمجرد صدور القرارحضوره 
 

  ( :04) مادة
مجمـس الكميـة بنـاء عمـي إقتـراح مجـالس األقسـام المختصـة  يقررىـااختبـارات دوريـة  تعقـد

متحــــان ويعقــــد اإل .مقــــرر خــــبل الفصــــل الدراســــي لكــــلعمــــي األقــــل  مــــرة واحــــدةبواقــــع 
 الدراسي الذي ينتيي تدريس المقرر فيو. الفصلالتحريري النيائي لممقرر في نياية 

 
  ( :05) مادة
 النيائي ألي من مقررات الدراسة ساعتان. التحريري االمتحان مدة
 

  ( :06) مادة

درجات كـل مقـرر عمـي أسـاس أن السـاعة النظـري  لمجموعالنياية العظمي  تحسب - أ
إلمتحــان ل يخصــص و ( درجــة50) تعــادلوالســاعة العممــي  ، ( درجــة200تعــادل )

 .مقرر% من النياية العظمي لكل  60 النيائيالتحريري 
لألعمـال الفصـمية واإلمتحـان في حالة المقـررات النظريـة )بـدون عممـي( يخصـص   - ب

مـــن النيايـــة العظمـــي وذلـــك %  70إلمتحـــان التحريـــري النيـــائي % وا 00الشـــفوي 
 لكل مقرر .

لألعمــال الفصـمية واإلمتحــان المقـررات العمميــة )بـدون نظــري( يخصـص  ج ـ فـي حالــة
 % من النياية العظمي لكل مقرر . 70لإلمتحان النيائي و %  00الشفوي 
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 : (07مادة )

عمــ  أن  المقــرراتنيايــة الفصــل الدراســي لجميــع  فــييطبــق نظــام االمتحــان الشــفوي  -أ
تشـــكل لجنـــة االمتحـــان مـــن ثبثـــة مـــن أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس يختـــارىم القســـم مـــع 

ـــــواردة بالمـــــادة ) ـــــزام بالقواعـــــد ال ـــــانون تنظـــــيم 190االلت ـــــة لق ( مـــــن البئحـــــة التنفيذي
 ىذا الصدد. فيالجامعات 

 

وتحتسـب  لممقـرر من الدرجة النيائية % 20بنسبة تحسب درجة االمتحان الشفوي  -ب
 .لممقرر كجزء من أعمال السنة والعممي المحددة  ىذه الدرجة

 
ختبـارًا تحريريـًا ورخـر شـفويًا أو عمميـًا فـمن إأحد المقـررات  فيتضمن االمتحان  إذا -ج 

التحريـري والشـفوي  االختبـاريتكون من مجموع درجـات  المقررتقدير الطالب في ىذا 
ئب في االمتحـان التحريـري السنة ، ويعتبر الطالب الغا أعمالوالعممي باإلضافة إلي 

، ويشــترط لنجــاح الطالــب فــي لــو درجــات بشــانو  ترصــد والغائبــًا فــي امتحــان المقــرر 
 % من الدرجة المخصصة لبمتحان التحريري.00المقرر الحصول عم  

 
  ( :08) مادة

 نظام التقييم :
معتمــدة : تتبــع البئحــة نظــام الســاعات النظــام إحتســاب النقــاط لممقــررات الدراســية  –أ 

التي تم تخصيصيا قرين كل مقرر دراسي ويـتم تحديـد تقـدير الطالـب وعـدد النقـاط التـي 
ـــو خـــبل  ـــيم أدائ ـــة لتقي ـــدرجات الفعمي ـــة لم ـــًا لمنســـبة المئوي يحصـــل عمييـــا فـــي المقـــرر طبق

 -الفصل الدراسي وفقًا لمفئات المدرجة بالجدول التالي :
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 النسبة المئوية لمدرجة
 التقدير المكافئ

 نقاطال
 بالمغة اإلنجميزية بالمغة العربية

 A 0+ ممتاز )+(   فاكثر%  95      
 A   0.7 ممتاز   % 95أقل من  -%  90
 A-  0.0 (-ممتاز )   % 90أقل من  -%  85

 

 B+ 0 )+( جيد جداً   % 85أقل من  -%  80
 B   1.7 جيد جداً   % 80أقل من  -%  75

 

 C+ 1.0 د )+(جي    % 75أقل من  -%  70
 C   1 جيد    % 70أقل من  -%  65

 

 D+ 2.7 )+( مقبول % 65أقل من  -%  60
 D   2.0 مقبول   % 60أقل من  -%  55
 D- 2 (-) مقبول % 55أقل من  -%  50

 

 صفر   F راسب   % 50أقل من       
 

 المعدل الفصمي : –ب 
الفصـل ررات التـي درسـيا خـبل المقـمـن نقـاط فـي عميو الطالـب  لىو متوسط ما يحص

 ويحسب كما يمي :أرقام عشرية  0ويقرب إلي الدراسي الواحد 
 

           عــدد ســاعاتو المعتمــدة(×  دراســيمجمــوع )حاصــل ضــرب نقــاط كــل مقــرر         
               المعدل الفصمي = 

 الدراسي الفصل حاصل جمع الساعات المعتمدة لمقررات                          
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 حساب تقدير التخرج : ج ـ

       
 يتم حسابو كما يمي : (  GPAالمعدل التراكمي : )  -2  

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

 المعدل التراكمي =
 لمبرناميالمعتمدة  إجمالي الساعات                                         

 
 النسبة المئوية لمتخرج  يتم حسابيا كما يمي :  -1  

 
 200 ×مجموع الدرجات الحاصل عمييا الطالب في األربع مستويات الدراسية                      

 النسبة المئوية لمتخرج  =
 مجموع الدرجات العظمي لممقررات                                         

 
  ( :09) مادة
المقــررات  بعــد إجتيــازه األعمــ المختمفــة بالمســتويات  المقــرراتلمطالــب بدراســة  يســمش -

وال يــتم تســجيل الطالــب  األعمــ  ،لممقــررات )المتطمــب الســابق( أولــي  كمقــررالمطموبــة 
والطـبب  ، المقررات األولية المطموبة ليذا المقـرر يفإال إذا تم نجاحو   في مقرر أعم

التســجيل فــي المواعيــد التاليــة لتــدريس المقــرر  إعــادةفــي مقــرر مــا يحــق ليــم  ونالراســب
   .لباقي الطمبة الدارسين االمتحانمع مواعيد  لبمتحان يمويكون أدائ

( وحـدة دراسـية 00يقيد الطالب في المستوى الثاني إذا كـان ناجحـا فيمـا ال يقـل عـن ) -
( وحـدة دراسـية ، ويقيـد 60ال يقـل عـن )، ويقيد في المستوى الثالث إذا كان ناجحا فيما 

 ( وحدة دراسية.90في المستوى الرابع إذا كان ناجحا فيما ال يقل عن )
 

 ( :21) مادة
 البكــالوريوس فــي العمــوم أو فــي العمــوم درجــةقبــول الطــبب الحاصــمين عمــي  يجــوز -

   جةدر العموم الطبية البيطرية أو في العموم الطبية لمحصول عمي  في أو الصيدلية
 
 



    الالئحة الداخلية للكلية                                 

                                     
  الباب الثاني                                      

 ـــــــــــــــــــــ   09ـــــــــــــــــــــ    
 

 مــنفــي العمــوم الزراعيــة ويكــون قبــوليم فــي المســتوي الثــاني مــع إعفــائيم  البكــالوريوس
 واالمتحـان ةويجـوز إعفـائيم مـن الدراسـ ،في مقـررات المسـتوي األول واالمتحانالدراسة 

بكميــاتيم طبقــًا  درســوىالممقــررات التــي  ةالمنــاظر لمقــررات فــي مقــررات المســتوي الثــاني وا
مقــررات المســتوي  وال يطبــق ذلــك عمــ مــن قــانون تنظــيم الجامعــات  270لحكــم المــادة 

 0النيائي ) المستوي الرابع ( 
 االمتحــانحضــور بعــض مقــررات الدراســة أو مــن أداء  مــنأن يعفــي الطالــب  يجــوز -

إذا ثبــــت أنــــو حضــــر  -المســــتوي الرابــــع وامتحانــــاتفيمــــا عــــدا مقــــررات   وذلــــكفييــــا 
تعادليــا فــي كميــة جامعيــة أو معيــد عممــي  نــاتامتحابنجــاح  أدي وأ اتعادليــ مقــررات

مـس جبقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة م اإلعفاء ويكون ، الجامعةمعترف بو من 
بعد أخذ رأي مجمـس القسـم ، و مجمس الكمية  اقتراحعمي  بناءشئون التعميم والطبب  

قـانون تنظـيم التنفيذيـة ل البئحـةمـن  270) طبقـًا لممـادة  المختصةأو مجالس األقسام 
( مـــن قـــانون تنظـــيم الجامعـــات  06بحكـــم المـــادة )  اإلخـــبل دون كوذلـــالجامعــات ( 

 0المستوي النيائي )الرابع(  مقرراتواليطبق ذلك عمي 
 

 ( :  20) مادة
    تنظيمية أحكام  -
القيـــام بيـــذه العمميـــة بعـــد ســـتة أســـابيع مـــن بدايـــة  لمطالـــبيجـــوز  إســـقاط مقـــرر : ال -أ

عمـي توصـية لجنــة شـئون التعمـيم والطـبب نظــام  بنـاءمـس الكميــة جم ويحـدد 0الدراسـة
الزمنيــــة  اتالفتــــر  يحــــددكمــــا ( اعتــــذار  – إســــقاط – إنســــحاب – إضــــافة)التســــجيل 

 .السابقة القواعد المنظمة لمحاالت و 
 
)      الوحـــدات أو التقـــدير احتســـابرر معـــين بـــدون ـــــأن يســـجل مق البـــــلمط يجـــوز -ب

فـي ىـذا  والقسـمتقـرره الكميـة  ير العام ، ويتبع ىذا النظـام مـاضمن التقد (حضور فقط
 0ا ممني كل  إلمكانية  طبقاً الخصوص  
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قبــل الفصــل الدراســي  البرنــامي الدراســي وفقــًا لرغباتــوالطالــب أن يحــدد  عمــي يجــب -ج
البرنـامي ىـذا  فـيأن يراعي كافة الشروط المؤىمة لمتسـجيل  بالتالي  الخامس وعميو

البرنـامي يغيـر  أن يجوز لمطالـب وال،  قرره مجمس الكمية في ىذا الشانلما يطبقًا و 
ــــيم  لشــــئونبعــــد توصــــية وكيــــل الكميــــة  الكميــــةلــــو إال بموافقــــة عميــــد  الدراســــي التعم

 والطبب .
 
يــتم توزيــع الطــبب المســجمين بالبرنــامي الدراســي عمــي التوجيــات المتاحــة بــو طبقــًا  -د

 لكمية في ىذا الشان .لما يقرره مجمس اطبقا  لرغباتيم و 
 
تســـجيل بعـــض  برنـــامي دراســـيعمـــي مـــا ىـــو متـــاح مـــن أمـــاكن بكـــل  بنـــاء يجـــوز - ىــــ

درجــة عمميــة ويــتم ىــذا بنــاء عمــي توصــية  أوالحصــول عمــي تقــدير  دونالطــبب 
الكميــة وطبقــًا لبئحــة التنفيذيــة  عميــد واعتمــادبالكميــة  والطــبب التعمــيملجنــة شــئون 

 0(  208دة )ما جامعاتالتنظيم لقانون 
 
المقـــررات التـــي يقـــوم بتدريســـيا  بمعـــداد توصـــيف لمحتويـــاتمجمـــس قســـم  كـــل يقـــوم -و

التـــي يكمفيـــا مجمـــس الكميـــة بـــذلك  المعنيـــةعمـــي المجـــان  المحتويـــاتوتعـــرض ىـــذه 
مجمـــس الكميــة وتعتبـــر  ىاويعتمــد ، بالكميــة والطـــبب التعمــيمبمشــاركة لجنــة شـــئون 

 المقررات . ىذهن عمي تدريس ىيئة التدريس القائمي ألعضاءممزمة 
 
لمنظــام العـام لمجامعـة والكميــة مـن حيـث متوســط الدرجـة بكـل مقــرر  الطالـب يخضـع -ز

والفصـل مـن الجامعـة أو إعـادة القيـد واألعـذار  اإلعادةاإلنذار وفرص  نظاموكذلك 
بمـا  والقـوانين والمـوائش الخاصـة بالجامعـة والكميـة القواعـدالقيد وكافة  ووقفالمقبولة 

 2971( لســنة 09يتفــق مــع مــواد البئحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم الجامعــات رقــم )
 . ( 80،  80،  69وتعديبتو )مواد 
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الـذي يتبعـو العممـي مقسـم ل ثبثـة أحـرفالكودي لممقررات : يحتوي عمـي  الرقم نظام -ح
 ثــم يتبعــو رقــم المقــرر البئحــة ، موضــش بالمــادة األولــي مــن  ىــوالمقــرر طبقــًا لمــا 

 طبقــًا لمقواعــد المحــددة والتــي تشــمل المســتوى الدراســي ، ورقــم المقــرر داخــل القســم.
الكميــة اعتمــاد نظــام الكــود والتســجيل لممقــررات طبقــًا لمــا توصــي بــو لجنــة  ولمجمــس
 .والطبب بالكمية التعميمشئون 

 
ــــس يحــــدد -ط ــــة طبقــــًا ل مجم ــــوائشالكمي ــــانون  م ــــذلك مــــن ق الجامعــــات تنظــــيم المنظمــــة ل

 . األسرعممية واتحاد طبب ونشاط  جمعياتمات الطببية من التنظي
 
 . المتفوقين ببفصل دراسي قائمة شرف لمط كلفي  يحدد -ي
 
بنــاء عمــي تقيــيم المرشـــد  دوريـــالجنــة شــئون التعمـــيم والطــبب بمتابعــة الطمبــة  تقــوم -ك

ي لــو بحالتــو الدراســية إذا ظيــر المســتوي الدراســ اً ويعطــي الطالــب تحــذير األكــاديمي 
مجمــس الكميــة مســتويات المتابعــة ىــذه ويحــدد درجــات التــدني التــي  ويعتمــد متــدني

 الطالب. لنشاطتستحق المتابعة 



    الالئحة الداخلية للكلية                                 

                                     
  الباب الثاني                                      
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 عامة أحكام

 ( :  22) مادة
تنشــــيطية فــــي الموضــــوعات التــــي تــــدخل فــــي  تدريبيــــةالكميــــة أن يــــنظم دورات  لمجمــــس

عمــي اقتــراح مجمــس  التــي يضــعيا مجمــس الجامعــة بنــاءاً  لمــنظمالكميــة وفقــًا  اختصــاص
 . الكمية

 انتقالية  أحكام
 ( :  23) مادة
المســتجدين فــي بدايــة العــام الجــامعي  الطــببأحكــام ىــذه البئحــة عمــي  تطبــق - أ

 . العتمادىاالتالي 
بالمســـتوي األول ومقيـــدين مـــن ســـنوات ســـابقة بالكميـــة الممتحقـــين يجـــوز لمطـــبب  - ب

راء المقاصــة العمميــة البزمــة لمــا البئحــة بعــد إجــ ىــذه اإلنتقــال إلــ  أحكــام والثــانيأ
 سبق ليم دراستو.

 
 :( 24) مادة

 مكمــبً  جــزءاً  وتعــد العربيــة مصــر جميوريــة داخــل عمميــة بــرحبت الكميــة طــبب يقــوم
 عمـــ  بنـــاء دراســـي عـــام كـــل بدايـــة فـــي الكميـــة مجمـــس عمييـــا ويوافـــق ،العمميـــة لدراســـتيم
 .التدريسية ياخطط في العممية الرحبت تدخل التي األقسام مقترحات

 
 ( :25مادة )

يمـــنش الطالـــب شـــيادة برنـــامي التميـــز العممـــي بعـــد اجتيـــازه بنجـــاح أربعـــة مقـــررات يـــتم 
تحديـــدىا بمعرفـــة مجمـــس الكميـــة ، وال تضـــاف درجـــات ىـــذه المقـــررات ضـــمن المجمـــوع 

   التراكمي لمطالب.


