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 كلية التربية الفنية       

 مجلس امانة ال              
 ــــــ               

  مجلس الكلية  محضر اجتماع

 ) جلسة طارئة (

  72/8/7272(بتاريخ 411بجلسته رقم ) 
 ـــــــــــــــ

 ة ـــــــــــــــون الين برئاساعن طريق  ظهرا ثانية عشرالانعقد االجتماع في تمام الساعة             
 -ر كل من السـادة األساتذة :وحضو عميد الكليـة  محمود حامد صالح ا.د
 استاذ ووكيل الكلية لشئون الدراســـــــــات العليا والبحوث        ا.د نبيل عبد الســـــــالم محمد    -
 استاذ ووكيل الكلية لشئون خدمةالمجتمع وتنمية البيئه        ا.د مها عبد المنعـــم مزيـــــــــــــــــــد   -
 ـــــــالبـــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم والطــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــعيد   ا.د احمد حاتم سـ- 
 ـــــــــــــــــــــــمــــــاستاذ ورئيس قسم التعبير المجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ا.د حاتم حامد شافعى احمـــــد   -
 ـــــــــــــىــــــــــــــــــــــــــــاستاذ ورئيس قسم النقد والتذوق الفنــــــــــــــــــــــــ       ا.د امل عبـــــــــــــــــــــــــــــــــد اهلل احمد   - 
 ــــــــــــــــةــــاستاذ ورئيس قسم علوم التربية الفنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ا.د ايمن نبيه ســـــــــــــــــــــــــــــــــعد اهلل  -
 ــــــــرــــــــــــــــــــــــاستاذ ورئيس قسم الرسم والتصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ا.د عادل محمد ثروت محمـــــد  - 

 ـــةـــــــــــــــــــــــــــرئيس قســـــــــــــم التصميمات الزخرفيــــــــــــــــاستاذ و         ا.د احمــــــــــــد رفعت ســــــــــــليمان   -
 ـعبىـــــــــــــوالتراث الشـــ رئيس قسم االشغال الفنيةاستاذ و          ا,د هند فؤاد اســـــــــــــــحق ابادير  -
 ــــــودة ــــــــــــــــــــــــاستاذ ومدير وحدة ضمان الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ا.د دعاء منصور ابو المعاطــى   -

 ــــــر ــــــــــــلرســـــــم والتصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ متفرغ بقسم ا          .د جمال رفعت لمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  
 ــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ متفرغ بقسم التصميمات الزخرفيـــــــــــــــ          ا.د عماد فاروق راغب اندروس-
 ـــــعبىـــــــــــــــــــــاستاذ بقسم االشغال الفنية والتراث الشــــــــــــــــــــ        ا.د شريف مسعد محمد محمود -  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.د سعد السيد ســـــــــــــــــــــــــــعد العبد          استاذ بقسم الرسم والتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
 استاذ بقسم االشغال الفنية والتراث الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبى       ا.د غادة عبد المنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   -
 تذوق الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىاستاذ بقسم النقد وال       ا.د رحاب نور الدين محمـــــــــــــــد   -
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 اعتذر  عن الحضور 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ متفرغ بقسم الرســــــــــــــــم والتصويـــ         ا.د عصمت عدلــــــــــــــــــــى اباظة -
 ــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ بقسم التعبير المجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ا.د اسامة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروى -
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ بقسم التعبير المجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ا.د محمد محمد محمود ســـــــــــيد  -
 تاذ بقسم النقد والتذوق الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىاس       ا.د عماد عبد النبــــــــــــــــى ابو زيد  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاستاذ بقسم علوم التربية الفنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ا.د فالنتينا وديع ســــــــــــــــــــــــــــــــالمة  -
 مدرس بقسم االشعال الفنية والتراث الشــــــــــــــــــــــــــــــــعبى        م.د سمر سيد حسن عبد الرحمن -
 ـــــــــعبىاستاذ مساعد بقسم االشغال الفنية والتراث الشــــ       ا.م.د سوسن يونس محمــــــــــــــــــــد  -

 فوزية شريفقامت باعمال السكرتارية / 
  0عميد الكلية الجلسة بالترحيب بالسادة اعضاء المجلس  /األستاذ الدكتور: أستهل

 ثم انتقل  ســــــــيادته للنظر في جدول األعمال على النحو التالي :
 الموضوعات العامــــــــــه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنتيجـة اختبـارات القـدرات للطــالب المحـولين للكليـة والتـى اقيمـت بتــاري   :الموضووع اوول
( طالب بـدال مـن نسـبة 32على قبول الطالب الالئقين وعددهم ) 32/8/3030
 % من اعداد الطالب الملتحقين بالكلية لهذا العام5

ـــرار اختبــارات القــدرات علــى اوصــى المجلــس بالموافقــة  :  القـــــــــــــ
قبــــول الطــــالب  32/8/3030للطــــالب المحــــولين للكليــــة والتــــى اقيمــــت بتــــاري  

% مـن اعـداد الطـالب الملتحقـين 5( طالب بدال من نسبة 32الالئقين وعددهم )
 بالكلية لهذا العام 

 

اعتماد نتائج الفـرق الدراسـية  فى الموافقة على بفويض ا.د عميد الكلية  :الموضوع الثانى
والموضوعات التى يتطلب  3002/3030لمختلفة والبكالوريوس للعام الجامعى ا
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 –اعتمــاد  –البـت فيهــا مـن قبــل مجلــس الكليـة خــالل االجــازة الصـيفية ) تشــكيل 
 اعارات (  –سفر 

 
بفـويض ا.د عميـد الكليـة    اوصـى المجلـس بالموافقـة :  القــــــــــــــرار

ـــى  ـــائج الفـــر فـــى الموافقـــة عل ق الدراســـية المختلفـــة والبكـــالوريوس للعـــام اعتمـــاد نت
الموضـوعات التـى يتطلـب البـت فيهـا مـن قبـل مجلـس و  3002/3030الجامعى 

 ( –اعارات  –سفر  –اعتماد  –الكلية خالل االجازة الصيفية ) تشكيل 
 
 
 

 شئون الطالب لمرحلة البكالوريوس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـــذكرة المقدمـــه مـــن ا.د وكيـــل الكليـــة لشـــئون التعلـــيم والطـــالب : بخصـــو      ثالووو الموضووووع ال
 3002/3030للعــام الجـــامعى للفـــرق الدراســية المختلفــة لمرحلـــة البكــالوريوس باعتمــاد نتــائج 

 وذلك بعد ان اقرتها لجان الممتحنيين 
 

المـذكرة المقدمـه مـن ا.د  علـىافقـة اوصـى المجلـس بالمو   : القــــــــــــــرار
ـــــة  ـــــائج للفـــــرق الدراســـــية المختلفـــــة لمرحل ـــــيم والطـــــالب باعتمـــــاد نت وكيـــــل الكليـــــة لشـــــئون التعل

 وذلك بعد ان اقرتها لجان الممتحنيين  3002/3030البكالوريوس للعام الجامعى 
 
 
 

 
 
 

الكلية لشئون المذكرة المقدمه من ا.د احمد حاتم سعيد وكيل بخصو  :   رابعالموضوع ال
 300على تحديد قيمة رسوم االمتحان الصيفى للطالب وقدرها على التعليم والطالب 

 ) للساعات المعتمدة ( جنيه للمادة الواحدة 
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المذكرة المقدمه من ا.د  اوصى المجلس بالموافقة على:  القــــــــــــــرار
على تحديد قيمة رسوم على ب احمد حاتم سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطال

 ) للساعات المعتمدة ( جنيه للمادة الواحدة  300االمتحان الصيفى للطالب وقدرها 
 
 
 
 
 

 
 

المــذكرة المقدمــه مــن ا.د احمــد حــاتم ســعيد وكيــل الكليــة لشــئون بخصــو  :   خووامسالالموضوووع 
ـــــيم والطـــــالب  ـــــى تعـــــديل المـــــادتين )التعل ـــــى تعـــــديل3005( الئحـــــة 02(, )2عل  , وعل

ضـوء من الئحة الكليـة مرحلـة البكـالوريوس وذلـك فـى  0226( الئحة 2(,)6المادتين )
( 22مقترح تعديل اللوائح الداخلية للكليات للجامعات المصـرية فـى اطـار نـ  المـادة )

   من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
      

 

 

ذكرة المقدمـه مـن ا.د المـ اوصـى المجلـس بالموافقـة علـى:  القــــــــــــــرار
( 02(, )2على تعديل المـادتين )احمد حاتم سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مـن الئحـة الكليـة مرحلـة  0226( الئحـة 2(,)6, وعلى تعـديل المـادتين )3005الئحة 
مقترح تعديل اللوائح الداخلية للكليـات للجامعـات المصـرية ضوء البكالوريوس وذلك فى 

( مـن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم الجامعـات بعـد تعديلـه 22نـ  المـادة ) فى اطـار
  على النحو التالى :

                                    

 (  0221)    وئحة 

 بعد التعديل قبل التعديل المادة

   5مااااااااااااااااد   

 نظام الدراسة

 تن  على :
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات 

قســـم العـــام الدراســـى الـــى فصـــلين دراســـيين مـــدة وي
الفصل الدراسى خمسة عشر اسبوعا وفقا للجداول 

 المدرجة بالالئحة .

مــــدة الدراســــة لنيــــل درجــــة البكــــالوريوس خمــــس ســــنوات      
ويقســـــم العـــــام الدراســـــى الـــــى فصـــــلين دراســـــيين مـــــدة الفصـــــل 
 الدراسى خمسة عشر اسبوعا وفقـا للجـداول المدرجـة بالالئحـة

جـوز لمجلـس الكليـة بعـد رخـذ ررس مجلـس القسـم المخـت  ي و
وحســب طبيعــة المقــررات الدراســية رن يقــرر تــدريس مقــرر رو 
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اكثر بنمط التعليم الهجـين , بحيـث تكـون الدراسـة فـي المقـرر 
% بنظــام التعلــيم عــن  25% وجهــال لوجــه وبنســبة  65بنســبة 

 50% وجهال لوجه وبنسبة  50بعد للمقررات العملية, وبنسبة 
 .% بنظام التعليم عن بعد للمقررات النظرية

( 7ماااااااااااااد  )
نظااااااااااااااااااااااااااام 

 االمتحانات

 :  تن  على

اليعتبــر الطالــب ناجحــا فــي المقــرر اال اذا حصــل 
% علــــى األقــــل مــــن درجــــات االمتحــــان 00علــــى 

 التحريرس النهائي

اليعتبر الطالب ناجحا في المقـرر اال اذا حصـل علـى       
متحــان التحريــرس النهــائي     % علــى األقــل مــن درجــات اال00

ويجــوز لمجلــس الكليــة بعــد اخــذ ررى مجلــس القســم المخــت  
وحســب طبيعــة المقــررات الدراســية , ان يقــرر عقــد االمتحــان 
الكترونيال فـى مقـرر او اكثـر , كمـا يجـوز عقـد االمتحـان فـى 
كــــل المقــــرر او جــــزء منــــه بمــــا يســــمح بتصــــحيحه الكترونيــــال 

عـــرض ذلــــك علـــى مجلــــس )عملـــى ونظـــرى(, علــــى ان يـــتم 
شــئون التعلــيم والطــالب بالجامعــة والموافقــة عليــه ورفعــه الــى 

 مجلس الجامعة العتمادة.

 

 (  7202)   وئحة 

 بعد التعديل قبل التعديل المادة
  3ماااااااااااد  

نظااااااااااااااااااام 
 الدراسة 

 
 

 تن  على : 
 النظـــام المتبــــع فــــى الكليــــة هــــو نظــــام الســــاعات

ى اطـار فـ credit hours  systemالمعتمـدة (  
الفصـــل الدراســـى, وهـــو نظـــام يشـــترط لخـــر  الطالـــب 
اجتيــــازد لعــــدد مــــن المقــــررات الدراســــية بنجــــاح وفــــق 

 المستوى الذى تحددد الكلية.
 ويــــــــتم حســــــــاب ســــــــاعات التــــــــدريس المعتمــــــــدة

دقيقــة دراســية  50كالتــالى, الســاعة المعتمــدة تعــادل 
 000رســـبوعيا فـــى حالـــة المحاضـــرات النظريــــة, و 

 بوعيا فى حالة التطبيق العملى.دقيقة دراسية رس
 اليقـــــل تقـــــدير الطالــــــب عـــــن معـــــدل جيــــــدc   +

ـــــــار 25: 20( 3.2)بعـــــــدد نقـــــــاط  ـــــــاز اختب % الجتي
 التدريب الميدانى بكافة الشعب.

 :تتكــون الســنة الدراســية مــن فصــلين دراســيين
األول والثـــــــانى, ومـــــــن فصـــــــل دراســـــــى صــــــــيفى 
اختيــارى لمـــن يرغـــب فـــى تحســـين تقـــديرات مـــوادد 

  النظـــــام المتبـــــع فـــــى الكليـــــة هـــــو نظـــــام الســـــاعات
فـى اطـار  credit hours  systemالمعتمـدة (  

الفصـــل الدراســـى, وهـــو نظـــام يشـــترط لخـــر  الطالـــب 
اجتيــــازد لعــــدد مــــن المقــــررات الدراســــية بنجــــاح وفــــق 

 كلية.المستوى الذى تحددد ال
 ,ويتم حساب ساعات التدريس المعتمـدة كالتـالى

دقيقـــة دراســـية رســـبوعيا  50الســـاعة المعتمـــدة تعـــادل 
دقيقــــــة  000فــــــى حالــــــة المحاضــــــرات النظريــــــة, و 

 دراسية رسبوعيا فى حالة التطبيق العملى.
 ــــــد ــــــب عــــــن معــــــدل جي +   cاليقــــــل تقــــــدير الطال

ــــــــار 25: 20( 3.2)بعــــــــدد نقــــــــاط  % الجتيــــــــاز اختب
 لميدانى بكافة الشعب.التدريب ا
 :تتكـــون الســـنة الدراســـية مـــن فصـــلين دراســـيين

األول والثانى, ومن فصل دراسى صـيفى اختيـارى 
ـــــا  لمـــــن يرغـــــب فـــــى تحســـــين تقـــــديرات مـــــوادد طبق
ـــه ال يحتســـب ضـــمن  للمعـــدل المطلـــوب , غيـــر رن
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عــــدل المطلــــوب , غيــــر رنــــه ال يحتســــب طبقــــا للم
ــــف منحــــه  ضــــمن فصــــول المــــدة الدراســــية, ويتوق
بنــاءا علـــى قـــرار مجلـــس الكليـــة, وموافقـــة مجلـــس 

 الجامعة.
 يجـــوز بعـــد موافقـــة مجلـــس الجامعـــة بنـــاءا علـــى

اقتــــراح مجلــــس الكليــــة عــــرض مقــــررات دراســــية فــــى 
فصـــل صـــيفى وفقـــا للقواعـــد والشـــروط التـــى يحـــددها 

 مجلس الكلية.
 ــــد وتكــــو ن الســــاعة المعتمــــدة هــــى اســــاس تحدي

العبء الدراسى للطالـب فـى كـل فصـل دراسـى وفـق 
ــــنظم هــــذد الالئحــــة عــــدد  ألحكــــام هــــذد الالئحــــة, وت
الســـاعات المعتمــــدة المطلــــوب اجتيازهــــا كمتطلبــــات 
رساســـــية للحصـــــول علـــــى درجـــــة البكـــــالوريوس فـــــى 

 التربية الفنية.
. الدراسة باللغة العربية 
 بـــــاجراءات االنســـــحاب يســـــمح للطالـــــب القيـــــام

واالســـتبدال, واالضـــافة خـــالل اســـبوعين مـــن بدايـــة 
تســجيل المـــواد فـــى الفصــول الدراســـية التخصصـــية, 
حسب الجدول الذى تعلنـه الكليـة, وال تثبـت للطالـب 
فــــى ســــجله األكــــاديمى مالحظــــة ) منســــحب( مــــن 
المقـررات التـى انسـحب منهــا خـالل المـدة المــذكورة, 

ان يقــــــل مجمــــــوع  ال يجــــــوز , بســــــبب االنســــــحاب,
الســاعات المعتمــدد التــى يســجلها الطالــب فــى فصــل 
 ما عن الحد األدنى للعبء الدراسى المسموح به .

 ــــب تتجيــــل االلتحــــاق فــــى الفصــــل يحــــق  للطال
 الدراسى المتقدم اليه.

 اذا لــم يحقــق الطالــب نســبة حضــور فــى المقــرر
 . f% يحرم من االمتحان ويتخذ تقدير 25

ء علـــــى قبـــــول   مـــــن اذا انســـــحب الطالـــــب بنـــــا
مجلــس الكليــة  يحتســب لـــه منســحب ويحــتفظ بحـــق 
التقــــدم لالمتحــــان , ويحتســــب لــــه تقــــدير فــــى حالــــة 

 نجاحه فى المقرر رو المقررات.

فصــول المــدة الدراســية, ويتوقــف منحــه بنــاءا علــى 
 عة.قرار مجلس الكلية, وموافقة مجلس الجام

 يجـــوز بعـــد موافقـــة مجلـــس الجامعـــة بنـــاءا علـــى
ــــى  ــــررات دراســــية ف ــــة عــــرض مق ــــس الكلي اقتــــراح مجل
فصـــل صــــيفى وفقــــا للقواعـــد والشــــروط التــــى يحــــددها 

 مجلس الكلية.
 وتكـــــون الســـــاعة المعتمـــــدة هـــــى اســـــاس تحديـــــد

العــبء الدراســى للطالــب فــى كــل فصــل دراســى وفــق 
 ألحكـــــام هـــــذد الالئحـــــة, وتـــــنظم هـــــذد الالئحـــــة عـــــدد
الســــاعات المعتمــــدة المطلــــوب اجتيازهــــا كمتطلبــــات 
رساســـــية للحصـــــول علـــــى درجـــــة البكـــــالوريوس فـــــى 

 التربية الفنية.
. الدراسة باللغة العربية 
 ــــــاجراءات االنســــــحاب ــــــام ب ــــــب القي يســــــمح للطال

واالســــتبدال, واالضــــافة خــــالل اســــبوعين مــــن بدايــــة 
تســـجيل المـــواد فـــى الفصـــول الدراســـية التخصصـــية, 

الــذى تعلنــه الكليــة, وال تثبــت للطالــب حســب الجــدول 
فـــــى ســـــجله األكـــــاديمى مالحظـــــة ) منســـــحب( مـــــن 
المقــررات التــى انســحب منهــا خــالل المــدة المــذكورة, 
ال يجـــــــوز , بســـــــبب االنســـــــحاب, ان يقـــــــل مجمـــــــوع 
الســاعات المعتمــدد التــى يســجلها الطالــب فــى فصــل 
 ما عن الحد األدنى للعبء الدراسى المسموح به .

 تتجيـــــل االلتحـــــاق فـــــى الفصـــــل يحـــــق  للطالـــــب
 الدراسى المتقدم اليه.

 اذا لــم يحقـــق الطالـــب نســبة حضـــور فـــى المقـــرر
 . f% يحرم من االمتحان ويتخذ تقدير 25

 اذا انســـــحب الطالـــــب بنـــــاء علـــــى قبـــــول   مـــــن
مجلـــس الكليـــة  يحتســـب لـــه منســـحب ويحـــتفظ بحـــق 
التقــــدم لالمتحــــان , ويحتســــب لــــه تقــــدير فــــى حالــــة 

 و المقررات.نجاحه فى المقرر ر
 مقــــــررات يبقــــــى  2الطالــــــب الــــــذى يرســــــب فــــــى

لإلعــادة فيمــا رســب فــى الفصــل الواحــد او فــى اكثــر 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقـــــررات يبقـــــى  2الطالـــــب الـــــذى يرســـــب فـــــى
لإلعــادة فيمــا رســب فــى الفصــل الواحــد او فــى اكثــر 

 من فصل.
 ال يشـــــــترط طـــــــرح كـــــــل المقـــــــررات االختياريـــــــة

المختلفــــــة فــــــى كــــــل فصــــــل, ويبقــــــى  للتخصصــــــات
ـــس الكليـــة القـــرار وفـــق المصـــلحة اذا زاد عـــدد  لمجل

ـــراغبين فـــى الدراســـة عـــن )  %( مـــن 50الطـــالب ال
عـــدد طـــالب التخصـــ  شـــرط رال تقـــل عـــن عشـــرة 

 طالب.
 يحــق للطالــب ايقــاف قيــدد فــى الفصــل الدراســى

ــــاء علــــى طلــــب  ــــدم اليــــه والفصــــول الدراســــية بن المتق
 مكتوب لعميد الكلية.

 ال يمنــع ايقــاف القيــد للــذكور مــن تتديــة الخدمــة و
 العسكرية فى حين وجوبها.

 

 من فصل.
 ال يشـــــــترط طـــــــرح كـــــــل المقـــــــررات االختياريـــــــة

للتخصصات المختلفة فى كل فصل, ويبقـى لمجلـس 
الكليــــة القــــرار وفــــق المصــــلحة اذا زاد عــــدد الطــــالب 

طـالب  %( مـن عـدد50الراغبين فى الدراسـة عـن ) 
 التخص  شرط رال تقل عن عشرة طالب.

 يحــق للطالــب ايقــاف قيــدد فــى الفصــل الدراســى
المتقـــــدم اليـــــه والفصـــــول الدراســـــية بنـــــاء علـــــى طلـــــب 

 مكتوب لعميد الكلية.
 وال يمنــع ايقــاف القيــد للــذكور مــن تتديــة الخدمــة

يجـوز لمجلـس الكليـة العسكرية فى حين وجوبها,  و 
خـت  وحسـب طبيعـة بعد رخذ ررس مجلـس القسـم الم

المقـــررات الدراســـية رن يقـــرر تـــدريس مقـــرر رو اكثـــر 
بــــنمط التعلــــيم الهجــــين , بحيــــث تكــــون الدراســــة فــــي 

%  25% وجهـــال لوجــــه وبنســــبة  65المقـــرر بنســــبة 
 50بنظام التعليم عن بعد للمقررات العملية, وبنسـبة 

% بنظـــام التعلـــيم عـــن  50% وجهـــال لوجـــه وبنســـبة 
 .بعد للمقررات النظرية 

  13مااااااد  
نظااااااااااااااااااام 
 االمتحانات

 تن  على : 
 كــل مــن يتغيــب عــن رى اختبــار خــالل الفصــل

رو االمتحان النهائى يسجل عائبال فيـه , ويـتم وضـع 
 (   فى خانة العالمة الموافقة.fشارة ) 
 يعطى الطالب عالمة الصفر, اذا كـان الغيـاب

بعــــذر مرضــــى مصــــدق مــــن الجهــــات الرســــمية, رو 
لكليــة. وتســجل عبــارة ) غيــر قهــرى يقبــل بــه عميــد ا

 مكتمل( ازاء هذا المقرر.
 الطالب الذى تغيب بعذر مقبول عـن االمتحـان

النهـــائى يتقـــدم لالمتحـــان النهـــائى فـــى الـــدورة التاليـــة 
 ويحتفظ فى هذد الحالة بدرجة اعماله الفصلية.

 ـــــــدريس ـــــــائم بالت ـــــــة يجـــــــرى الق المقـــــــررات العملي
كـل فصـل  االختبار النهائى فى االسبوع االخير من

بناء على لجنة ثالثية مشكلة من قبل مجلس الكليـة 

 كل من يتغيب عن رى اختبار خالل الفصـل رو
 االمتحـــان النهـــائى يســـجل عائبـــال فيـــه , ويـــتم وضـــع

 (   فى خانة العالمة الموافقة.fشارة ) 
 يعطـى الطالــب عالمــة الصــفر, اذا كــان الغيــاب

بعــــذر مرضــــى مصــــدق مــــن الجهــــات الرســــمية, رو 
قهــرى يقبــل بــه عميــد الكليــة. وتســجل عبــارة ) غيــر 

 مكتمل( ازاء هذا المقرر.
 الطالب الـذى تغيـب بعـذر مقبـول عـن االمتحـان

ـــ ـــدم لالمتحـــان النهـــائى ف ـــة النهـــائى يتق ـــدورة التالي ى ال
 ويحتفظ فى هذد الحالة بدرجة اعماله الفصلية.

 المقــــــــررات العمليــــــــة يجــــــــرى القــــــــائم بالتــــــــدريس
االختبار النهائى فى االسـبوع االخيـر مـن كـل فصـل 
بناء على لجنة ثالثية مشكلة مـن قبـل مجلـس الكليـة 
ـــه االلتـــزام بتســـليم الـــدرجات للكنتـــرول قبـــل بـــدء  وعلي



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وعليـــه االلتـــزام بتســـليم الـــدرجات للكنتـــرول قبـــل بـــدء 
 االمتحانات النهائية .

 المقـــررات النظريـــة يجـــرى اختبـــار نهـــائى موحـــد
 ويعلن عن موعدد للطالب وفقا للجان جماعية.

 ـــه رن اذا رســـب الطالـــب فـــى مقـــرر اختيـــارى فل
ـــــــد دراســـــــته وا ـــــــه الفصـــــــلية يعي ـــــــى امتحانات لتقـــــــدم ال

والنهائيــة, رو يختــار مقــررال  خــر مــن ضــمن خطتــه 
الدراســية, ويكــون هــذا المقــرر االختيــارى التعويضــى 
معــادالل للمقــرر الــذى رســب فيــه, مــن حيــث حســاب 

 المعدل الفصلى.
 

 .االمتحانات النهائية 
 المقــــررات النظريــــة يجــــرى اختبــــار نهــــائى موحــــد

 ويعلن عن موعدد للطالب وفقا للجان جماعية.
اذا رســـب الطالــــب فـــى مقــــرر اختيـــارى فلــــه رن يعيــــد 
دراســـته والتقـــدم الـــى امتحاناتـــه الفصـــلية والنهائيـــة, رو 
يختار مقررال  خر مـن ضـمن خطتـه الدراسـية, ويكـون 

الل للمقــــرر هــــذا المقــــرر االختيــــارى التعويضــــى معــــاد
 الــذى رســب فيــه, مــن حيــث حســاب المعــدل الفصــلى, 
و يجـــوز لمجلـــس الكليـــة بعـــد اخـــذ ررى مجلـــس القســـم 
المخـــــت  وحســـــب طبيعـــــة المقـــــررات الدراســـــية , ان 
يقـــرر عقـــد االمتحـــان الكترونيـــال فـــى مقـــرر او اكثـــر , 
كما يجوز عقد االمتحان فى كل المقـرر او جـزء منـه 

ــــى ونظــــرى(,  بمــــا يســــمح بتصــــحيحه الكترونيــــال  )عمل
علــى ان يــتم عــرض ذلــك علــى مجلــس شــئون التعلــيم 
والطالب بالجامعـة والموافقـة عليـه ورفعـه الـى مجلـس 

 الجامعة العتمادة.
 

 شئون الطالب لمرحلة الدراسات العليا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكيـل الكليـة لشـئون  نبيـل عبـد السـالم المـذكرة المقدمـه مـن ا.د : بخصـو      سادسالالموضوع 
( مــن الئحــة 02( مكــرر, وتعــديل مــادة )3علــى اضــافة مــادة )الدراســات العليــا والبحــوث 

  ســـــاعات معتمــــدة  وذلـــــك فــــي ضــــوء مقتـــــرح اللــــوائح الداخليـــــة  3002الدراســــات العليــــا 
التنفيذيـــة لقـــانون تنظـــيم  ( مـــن الالئحـــة22بالجامعـــات المصـــرية فـــي رطـــار نـــ  المـــادة )

 الجامعات 
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