انخطوات انعًهية نتسجيم انطالب في انفصم األول
ين انًستوى األول

 - 1بعد ترشيح الطالب لاللتحاق بالكمية من قبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات يتقدم الطالب

بممف أوراقو إلي إدارة

شئون الطالب والذي يشمل أصل شيادة الثانوية – شيادة الميالد  -بطاقة الترشيح – ونموذج  2جند لمذكور وصورة

المرشدين األكاديميين (المرشد األكاديمي ىو عضو ىيئة
ـ
السادة
م ـن البطاقة الشخصية حيث يتم توزيع الط ـالب عمى ـ
التدريس المكمف بإرشاد الطالب خالل دراستو بالكمية) .

 - 2يقوم الطالب بسحب نموذج بيان حالة قيد (نموذج  )1واستيفاء بياناتو وتسميمو إلى مسئول المستوى األول بإدارة
شئون الطالب 0

 -3يقوم الطالب بدفع الرسوم الدراسية إلستخراج الكارنيو الخاص بالكمية الذي يتيح لو دخول الكمية كما يتيح لو إستخدام
اإلمكانات المتاحة بمكتبة الكمية ولن يسمح لمطالب بدخول اإلمتحانات إال بعد سداد الرسوم الدراسية

 -4يقوم الطالب باختيار المقررات التي يرغب في دراستيا والموضحة بالجداول الزمنية الواردة في ىذا الدليل وطبقاً لمجداول
المعمنة بكل قسم لمدروس العممية وذلك بمعاونة المرشد األكاديمي المحدد لو والمدون أسمو بنموذج طمب تسجيل

المقررات ( نموذج رقم . ) 2

 -5بعد إختيار الطالب لممقررات الدراسية التي يرغبيا مع المرشد األكاديمي يتوجو إلى األقسام المختصة بيذه المقررات
ليجد مسئول من القسم لتسجيل أسمو في الحصص العممية المتاحة لكل مقرر وحسب القدرة االستيعابية لكل حصة

عممية ويؤكد الطالب عمى توقيع مسئول القسم في استمارة التسجيل أمام موعد الدرس العممي لمحصة العممية الذي

سجل أسم الطالب فيو.

 -6يتوجو الطالب مرة أخرى بعد إتمام تسجيل الدروس العممية لكل المقررات المختارة إلى المرشد األكاديمي لتوقيع نموذج
التسجيل ويسممو الطالب إلي إدارة شئون الطالب مع االحتفاظ بصورة من نموذج التسجيل موقع عمييا من الموظف

المسئول (إستممت أصل اإلستمارة) .
هلحىظخ :
حالة عدم تأكيد التسجيل
 -في

في

بعض المقررات

وذلك لزيادة أعداد

الطالب المسجمين عن القدرة االستيعابية لمقسم يقوم الطالب بتعديل إختياراتو بمعاونة المرشد األكاديمي يمكن لمطالب

تعديل اختياراتو لممقررات التي يريد حذفيا واضافة المقررات التي يرغب في دراستيا وذلك عمي النموذج المعد لذلك (

نموذج  0 ) 3والذي سيسمم لو من إدارة شئون الطالب .

 التسجيل لمفصل الدراسي الثاني من المستوى األول والفصول الدراسية التالية  :يتم إجراء نفس الخطوات بدءاً من بند 4بعاليه .

ًوىذج ( ) 1
ثٍبى حبلخ قٍد
طبلت

ه
بيانات يحررىا الطالب وتراجع من واقع ممف
 -أسم الطالب …………..…………… :

النوع :ذكر  /أنثي ………… الجنسية  ……….…:الديانة ...……...……:

 -تاريخ الميالد  …..………… :جية الميالد  . ………… :مركز  /قسم  .. ….……..… :محافظة ……...…..….….... :

 -عنوان الطالب  .. ……………..……………………………………………… :رقم التميفون ..…….……..…..… :

 المؤىل الحاصل عميو ……………..….……..…………………………………………………… : أسم والد الطالب  ……….…………………… :صناعتو وعنوانو …..…....…...………….…… : أسم ولي أمر الطالب  ……….……………… :صناعتو وعنوانو ……….........………….…… :توقيع الطالب :

رقم التميفون :

توقيع المراجع :

البريد اإللكتروني :

الرقم القومي :

تاريخ اإلصدار :

رقم جواز السفر :

تاريخ اإلنتياء :

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

بيانات تحررىا الكمية :

الرقم الموحد لمطالب :
الموقف التجنيدي

:

بطاقة تجنيد رقم :
مكافأة تفوق

:

……………………..……………………………………..

/

/

مركز  /قسم  ………..…… :منطقة تجنيد :

توقيع المختص :

……………………………………………..……..

جوائز :

………………………………….

……….………………...……….…………....

تأديب :
حبلخ قٍد الطبلت والسسىم الدزاسٍخ

العام
الجامعي

المستوي
الدراسي

المقيد بو

رسوم وتأمينات بالعممة المصرية
حالة القيد

مميم جنيو

تاريخ

السداد

رقم قسيمة
السداد

رسوم بالعممة األجنبية
المبمغ

رقم وتاريخ
السداد

رسم الشيادة األصمية
المبمغ

رقم وتاريخ السداد

جبهعخ القبهسح
كلٍخ الززاعخ

ًوىذج ( ) 2
طلت تسجٍل هقسزاد

إستلمت األصل ،

توقيع مسئول شئون الطالب

السٍد األستبذ الدكتىز  /وكٍل الكلٍخ لشئىى التعلٍن
والطالة

مقدمو لسيادتكم الطالب/

تحية طيبة وبعد،،،
……………………………………………………………………….

رقم موحد :
المستوي

برنامج

……………………:

:

العام الجامعي

الفصل الدراسي

/

……………………...

…………………………..………………………………………...

زجبء تسجٍل الوقسزاد التبلٍخ :
كود المقرر

إسم المقرر

ورمز القسم

يوم
اإلمتحان

موعد المحاضرة النظرية

اليوم

الساعة

من  :إلي

وتفضلوا بقبول فبئق اإلحترام ،،،،

توقيع الطالب …………………… رقم تميفون الطالب …………… القسـم

تحريراً في

/

/

20

موعد الدرس العممي
اليوم

الساعة

من  :إلي

إسم المرشد األكاديمي

التوقيع

توقيع القسم
المختص

إستلمت األصل ،

ًوىذج ( )3
إضبفخ  /حرف
(هقسزاد )

جبهعخ القبهسح
كلٍخ الززاعخ

توقيع مسئول شئون الطالب

السٍد األستبذ الدكتىز  /وكٍل الكلٍخ لشئىى التعلٍن والطالة

تحية طيبة وبعد،،،
مقدمو لسيادتكم الطالب

……………………………………….………………………….……………………/

رقم موحد :
المستوي  ..……………….…………:العام الجامعي ……………………………… ..الفصل الدراسي

برنامج

:

………………………

…………………………..………………………………………...

زجبء إضبفخ  /حرف
موعد المحاضرة
كود المقرر

ورمز القسم

عدد

إسم المقرر

الوحدات

النظرية

يوم

اإلمتحان

الساعة

اليوم

من  :إلي

موعد الدرس العممي
اليوم

الساعة

توقيع القسم
المختص

من  :إلي

هقسزاد هطلىة حرفهب

1
2
3
4
هقسزاد هطلىة إضبفتهب

1
2
3
4
وتفضلوا بقبول فبئق اإلحترام ،،،،
أستلوت األصل  ،توقيع الوستلن
توقيع الطالب :

توقيع الوراجع
رقم التميفون :

توقيع هسئول الحبسب
سم المرشد األكاديمي (
إ

)

تحريراً في

/

/

20

* اإلضافة أو الحذف لمرة واحدة في المواعيد المحددة

توقيع المرشد األكاديمي

يالحظات وإرشادات تراعي عنذ انتسجيم

عزيزي الطالب  ....يتيح لك نظام الساعات المعتمدة العديد من المزايا وفي نفس الوقت فإن التطبيق السميم ليذا النظام
يستمزم تطبيقاً دقيقاً لمتعميمات اآلتية -:

 -1بالنسبة لتسجيل المقررات في الفصل الدراسي األول من المستوى األول البد أن يتم ذلك خالل األسبوع األول من بداية
الدراسة وبالنسبة لمحذف واإلضافة يتم ذلك في المواعيد المحددة  00ولن يسمح بعد ذلك بإجراء ىذه العمميات بعد ذلك

ضماناً لحسن انتظام الدراسة في ىذا الفصل وسرعة تحديد أعداد الطالب في كل مقرر دراسي .

 -2يجب عمى جميع الطالب االلتزام بتسميم استمارة تسجيل المقررات إلى ادارة شئون الطالب في الموعد المحدد حيث لن
يسمح بتسميم االستمارة بعد الموعد المحدد لذلك 0

 -3يفضل للطالب االنتيـاء أوالً من دراسة المقـررات اإلجبارية بالمستـوى األول والثاني والتي عمي أساسيا يتم المفاضمة
بين الطالب لإللتحاق بالبرامج الدراسية المختمفة .

رشح لو ( مقررات المستوى الثالث والرابع) وذلك بشرط
اسة مقررات البرنامج الدراسي الذي ـ
 -4يمكن لمطالب تسجيل ودر ـ

استكمال مقررات المستوي الثاني ( الثالثة مقررات المؤىمة لمبرنامج الدراسي باإلضافة إلى مقررين من برنامجين

آخرين )

لمقرر اختيارى معين يتحتم إتمـام هـذا المقـرر حتى ولو لم يجتازه الطالب من أول مرة ( أي ال يجوز
 -5تسجيل الطالب ـ
تغييره بمقرر آخر)  ،ولكن يستمر الطالب في تسجيمو ودراستو حتى ينجح فيو .

 -6ثبلٌسجخ لىقف القٍد

 :يجـوز بموافقة مجمس الكمية أن ي وقف الطالب قيده لم ـدة سنتين دراسيتين

متتاليتين أو متفرقتين خالل سنوات الدراسة بالكمية إذا تقدم الطالب بعذر مقبول يمنعو من االنتظام فى الدراسة وفى

حالة الضرورة يجوز لمجمس الجامعة زيادة مدة وقف القيد 0

 -7ثبلٌسجخ لألعراز الوسضٍخ

والقهسٌخ :إذا تخمف الطالب عن دخول اإلمتحان بعذر قيري يقبمو

مجمس الكمية فاليحسب غيابو رسوباً بشرط أال يزيد التخمف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خالل سنوات الدراسة
بالكمية ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجمس الجامعة منح فرصة ثالثة لمطالب .

لواعذ انًفاضهة وتنظيى عًهية تمذو انطالب
نإلنتحاق بانبرايج انذراسية انًختهفة

ٌجت على كل طبلت إستٍعبة وتفهن الٌقبط التبلٍخ ثكل دقخ حتى ٌوكٌه التقدم لإللتحبق
ثبلجسًبهج الدزاسً الري ٌسغجه :
[أ] يتم تحديد ثالثة مقررات من مقررات المستوى األول والثاني اإلجبارية والمرتبطة بالدراسة لكل برنامج دراسي والتى سيتم عمى أساسيا المفاضمة

بين الطالب لمتقدم لإللتحاق بالبرامج الدراسية المختمفة  .وفيما يمي المقررات اإلجبارية الثالثة المحددة لكل برنامج دراسي وذلك طبقاً لما ورد من
منسقي البرامج الدراسية ورؤساء األقسام :

م

الجساهج الدزاسٍخ

1

اإلنتاج الحيواني

2

اإلنتاج النباتي

3

العموم اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية

4

األراضي والمياه

5

عموم األغذية

6

وقاية النبات

7

التكنولوجيا الحيوية

الوقسزاد اإلججبزٌخ الوحددح للوفبضلخ ثٍي الطالة
للتقدم للجساهج الدزاسٍخ
 ( 102أ ن ح) أساسيات اإلنتاج الحيواني والداجني ( 101م ح ص) أساسيات المحاصيل ( 101ح ي و) حيوان زراعي ( 101ب ف ك) أساسيات العموم البستانية ( 101م ح ص) أساسيات المحاصيل ( 101أ ن ب) نبات زراعي( 102 -أ ق ت) أساسيات إقتصاد

 ( 101أ ج ش) مقدمة في اإلجتماع الريفي ( 103م ح ص) إحصاء ( 106أ ر ض) أساسيات عموم األراضي ( 102أ ر ض) فيزياء وأرصاد جوية ( 101م ح ص) أساسيات محاصيل ( 101م ك ر) ميكروبيولوجيا زراعية( 102 -ك م ح) كيمياء حيوية

 ( 103ص ن ع) أساسيات عموم الغذاء واأللبان ( 205ح ش ر) أساسيات وقاية النبات ( 101م ك ر) ميكروبيولوجيا زراعية ( 101ح ي و) حيوان زراعي( 102 -ك م ح) كيمياء حيوية

 ( 101ك م ح) كيمياء عضوية( 101 -م ك ر) ميكروبيولوجيا زراعية

[ب] يتقدم الطالب بإختياره لمبرنامج الدراسي حسب رغبتو وطبقاً ألولويات إختياره ويتم ذلك بدءاً من نياية الفصل الدراسي الثالث (المستوى الثاني )
عقب ظيور النتيجة وبشرط أال يقل عدد الوحدات التى إجتازىا عن  42وحدة دراسية وبشرط إستيفاء السبع رغبات الموضحة بطمب التقدم

 -يتم ترتيب الطالب تبعاً لممجموع التراكمي لدرجات النجاح في المقررات المذكورة في بند [أ] أعاله (حسب كل برنامج دراسي).

 يتم قبول العدد المطموب في كل برنامج طبقاً لألعداد المتاحة من الطالب التى يمكن إستيعابيا بكل برنامج دراسي طبقاً لما يقرره مجمس الكميةوفي حالة زيادة الطالب عن العدد المحدد وتساوييم في المجموع التراكمي تتم المفاضمة عمي أساس المجموع التراكمي

الوحدات التي إجتازىا .

العام لمطالب ثم عدد

 -في حالة عدم تحقق الرغبة األولي لمطالب يتم النظر في رغباتو تباعاً طبقاً إلختياره لمبنود أعاله .

[ج] تعمن أسماء الطالب المقبولين بكل برنامج ويقوم كل طالب بإستكمال دراسة المواد المؤىمة لإللتحاق بالبرنامج ثم باقي المقررات اإلجبارية
بالمستوي األول والثاني.

جبهعخ القبهسح
كلٍخ الززاعخ

ًوىذج ( ) 6
التقدم لإللتحبق ثبلجسًبهج الدزاسً
السٍد األستبذ الدكتىز  /وكٍل الكلٍخ لشئىى التعلٍن والطالة

تحية طيبة وبعذ،،،
مقدمو لسيادتكم الطالب ......................................... /رقم موحد :

برجاء التفضل بالموافقة عمي إلحاقي بأحد البرامج الدراسية التالية وحسب الترتيب الموضح حيث أنني مستوفي لشروط التقدم لإللتحاق

بيذه البرامج .

وتفضهوا سيادتكى بمبول فائك اإلحتراو ،،،
الجساهج الدزاسٍخ
حست األولىٌخ

الوقسزاد
م

انبرنايج انذراسي األول

الدزجخ الحبصل علٍهب
اإلججبزٌخ الوحددح للوفبضلخ ثٍي الطالة

1
2
3

انبرنايج انذراسي انثاني

1
2
3

انبرنايج انذراسي انثانث

1
2
3

انبرنايج انذراسي انرابع

1
2
3

انبرنايج انذراسي انخايس

1
2
3

انبرنايج انذراسي انسادس

1
2
3

انبرنايج انذراسي انسابع

1
2
3

تحري اًر في:

/

/

 مراجعة شئون الطالب واإلفادة :

اإلسم
اإلسم

توقيع الطالب
المراجعة واعتماد القبول بالبرنامج الدراسي
التوقيع
التوقيع

تقرير لجنة البت في إلحاق الطالب بالبرامج الدراسية :

بعد المراجعة واستيفاء الطالب لشروط البرنامج الدراسي وبعد مراعاة األعداد التى يمكن إستيعابيا بيذا البرنامج وطبقاً ألولوية رغبات الطالب .
ترى المجنة الموافقة عمى إلحاق الطالب ببرنامج (
تىقٍع اللجٌخ

........................................................................................

)

ٌعتود ،،،

-1
هدٌسإدازح
الطالة

شئىى

