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جامعة المنصورة

نشأة الجامعة

جامعه املن�صورة �صاد�س جامعات اجلمهورية من حيث الن�صاأة حيث اأن�صئت مبقت�صى �صدور قرار رئي�س اجلمهورية 
التعليمية  بها، تبث خدماتها  للعلم  الدقهلية ومنارة  �صامخ مبحافظة  ل�صنة 1972وهى �صرح  بالقانون رقم )49( 
املحافظة فقط، بل ميتد  لي�س داخل  وال�صيا�صية واالقت�صادية  والثقافية  اأبعادها االجتماعية  بكافة  والبحثية 

ن�صاطها اإىل املحافظات االأخرى املجاورة.
 شعار الجامعة 

خدمه  فى  اجلامعة  لدور  تاأكيدًا  الذهبية  القمح  �صنابل  خالله  من  تنبعث  والذي  ال�صاطع  املعرفة  �صم�س  �صعاع   
وتطوير املجتمع الذي ا�صتهرت بزراعته حمافظة الدقهلية وعدد ال�صنابل واحد وع�صرون �صنبلة.
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حيث تضم الجامعة 18 كلية وهي:

بداية الدرا�صة بها الكلية م بداية الدرا�صة بها الكلية م

1970/1969 العلوم 2 1963/1962 الطب 1

1970/1969 ال�صيدلة 4 1970/1969 الرتبية 3

1974/1973 احلقوق 6 1974/1973 التجارة 5

1974/1973 الزراعة 8 1974/1973 الهند�صة 7

1980/1979 االآداب 10 1978/1977 طب االأ�صنان 9

1996/1995 الطب البيطرى 12 1995/1994 التمري�س 11

1997/1996 احلا�صبات واملعلومات 14 1996/1995 الرتبية الريا�صية 13

2007/2006 ال�صياحة والفنادق 16  الرتبية النوعية باملن�صورة وفرعيها مبيت غمر
ومنية الن�صر 15

2015/2014 الفنون اجلميلة 18 2009/2008  كلية الرتبية للطفولة
املبكرة 17

رؤساء جامعة المنصورة منذ نشأتها:

من/اإىل رئي�س اجلامعة م من/اإىل رئي�س اجلامعة م

1980/1978 اأ. د / �صفيق اإبراهيم بلبع 2 1978/1973 اأ. د / عبد املنعم ال�صعيد البدراوي 1

1987/1983 اأ. د / كمال الدين كمال اأحمد 4 1983/1980 اأ. د / يحيى احمد م�صعود 3

1994/1990 اأ. د / حممد ح�صنني عمارة 6 1990/1987 اأ. د / عبد الفتاح حممد ح�صن 5

2003 /2001 اأ. د / يحيى ح�صني عبيد 8 2001/1994 7 اأ. د / احمد اأمني حمزة

2007 /2004 اأ. د / جمدى حممد اأبو ريان 10 2004 /2003 9 اأ. د / اأحمد جمال الدين مو�صى

2014 /2011 اأ. د / ال�صيد اأحمد عبد اخلالق 12 2011 /2007 اأ. د / اأحمد بيومي �صهاب الدين 11

2018 اإىل االآن اأ. د / اأ�صرف حممد عبد البا�صط 14 2018 /2014 اأ. د / حممد ح�صن القناوي 13



دليل طالب مرحلة البكالوريوس

كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة 6

كلية الهندسة

نشأة كلية الهندسة
تعترب كلية الهند�صة باملن�صورة من اأوىل كليات الهند�صة يف الدلتا وقد مرت مبراحل عديدة حتى و�صلت اىل الو�صع احلايل:

اأن�صئ املعهد العايل ال�صناعي يف عام 1957 لتخريج فنيني تطبيقيني مدة الدرا�صة اأربع �صنوات.. 1
مت زيادة مدة الدرا�صة لت�صبح خم�س �صنوات يف عام 1959.. 2
يف عام 1961 انق�صمت الدرا�صة باملعهد اىل مرحلتني وكانت مدة الدرا�صة باملرحلة االأوىل ثالث �صنوات يح�صل الطالب . 3

يف نهايتها على دبلوم املعاهد العليا ال�صناعية- واملرحلة الثانية ومدتها عامان وميكن اأن يلتحق بها الطالب يف حالة 
اجتيازه املرحلة االأوىل بتفوق ليمنح يف نهاية اخلم�س �صنوات بكالوريو�س هند�صة.

يف عام 1974 �صدر القرار اجلمهوري رقم )542( ل�صنة 74 بتحويل املعهد العايل ال�صناعي باملن�صورة اىل كلية هند�صة  . 4
مدة الدرا�صة بها خم�س �صنوات. 

تطورت الكلية تطورا علميا كبريا منذ عام 1974 وحتى االن حيث زادت م�صاحتها وتعددت معاملها املتطورة ومت ان�صاء . 5
برامج جديدة لتواكب التغري يف متطلبات �صوق العمل واأ�صبحت من الكليات الرائدة بني كليات الهند�صة يف م�صر.

رؤية الكلـــية
التميز والريادة حمليا واقليميا وتبوء مكانة عاملية بتعاون اأبنائها".

رسالة الكلـــية
تقدم كلية الهند�صة جامعة املن�صورة مهند�صني متميزين قادرين على املناف�صة حمليا واقليميا يف النواحي العلمية 

والبحثية واالأخالقية وحل م�صكالت املجتمع وتنمية موارده فى اطار االلتزام بالقواعد املنظمة للمجتمع".
األهداف االستراتيجية

االأهداف  من  جمموعة  �صياغة  مت  فقد  لنف�صها  الكلية  حددتها  التي  االأربع  اال�صرتاتيجية  الغايات  اإطار  يف 
اال�صرتاتيجية التي ي�صعى كافة من ينت�صبون لكلية الهند�صة – جامعة املن�صورة اإىل حتقيقها وتتمثل فيما يلى :

تعزيز قدرات الكلية  لتطوير االأداء املوؤ�ص�صي وحتقيق التميز يف كافة املجاالت.. 1
دعم منظومة �صمان اجلودة والتح�صني امل�صتمر يف �صوء معايري اجلودة املحلية والدولية.. 2
تاأهيل اجلهاز االإداري للكلية  للقيام بدوره يف حتقيق ر�صالة واهداف الكلية بكفاءة عالية.. 3
تنمية املوارد املادية واملالية و البنية التحتية والتكنولوجية.. 4
تنمية  قدرات اأع�صاء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة.. 5
تنمية مهارات الطالب والعمل على ا�صتمرارية التوا�صل مع اخلريجني.. 6
دعم وتطوير ا�صرتاتيجية التدري�س والتعلم والتقومي.. 7
تطوير منظومة البحث العلمي واالأن�صطة العلمية.. 8
تعزيز القدرة التناف�صية االقليمية والدولية للكلية.. 9

تلبية احتياجات واأولويات املجتمع املحيط والعمل على تنمية البيئة.. 10
دعم و م�صاركة االأطراف املجتمعية يف اأن�صطة الكلية.. 11
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عمداء الكلية  :

أ. د / محمد رشاد البدراوي
اأ�صتاذ القوى امليكانيكية

من: 8/4/1974
إلى: 7/4/1983

أ. د / محمود صابر قنديل
اأ�صتاذ هند�صة حتليل النظم

من: 29/8/1994
اإىل: 31/7/1998

أ.د/ محمد الشبراوى محمد على
اأ�صتاذ الطرق والنقل واملرور

من: 14/9/2006
اإىل: 13/9/2009

أ. د / زكى محمد زيدان
اأ�صتاذ هند�صة االأ�صغال العامة

من : 4/12/2012
اإىل : 12/3/2016

ا.د / السعيد  عبد الغنى عاشور 
اأ�صتاذ االإنتاج ال�صناعي

من: 8/4/1983
اإىل: 31/7/1991

أ. د / حمدي أحمد الميقاتي
اأ�صتاذ هند�صة تكنولوجيا احلا�صبات العلمية

من: 6/9/1998
اإىل: 31/7/2003

أ.د/ عادل أحمد ضيف
اأ�صتاذ الهند�صة االإن�صائية

من: 17/10/2009
اإىل: 26/8/2011

أ.د/ محمد ابراهيم السعيد
اأ�صتاذ الهند�صةالكهربية

من: 21/3/2016
اإىل: 31/7/2018

 د / محمود مصطفى عوض
اأ�صتاذ الهند�صة احلرارية

من: 10/8/1991
اإىل: 31/7/1994

أ. د / إبراهيم جار العلم راشد
اأ�صتاذ الكيمياء الهند�صية

من: 14/9/2003
اإىل: 13/9/2006

ا.د/ محمود محمد المليجى
اأ�صتاذ الهند�صة االإن�صائية

من: 27/9/2011
اإىل:3/11/2012

أ. د / محمد عبد العظيم محمد
 اأ�صتاذ هند�صة االلكرتونيات

واالت�صاالت
من: 2/6/2019 اإىل االآن



دليل طالب مرحلة البكالوريوس

كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة 8

وكالء الكلية :

اأ.د/علي عبدالوكيل برغ�ش 
من: 10/4/1983
اإىل: 31/8/1987

اأ.د/حممود م�صطفى عو�ش
من: 4/10/1987
اإىل: 3/10/1990

ا.د/ حممد فتحي �صعد
من: 1/8/1978
إلى: 9/4/1983

اأ.د/ح�صن علي ح�صن ابوطبل
من: 4/10/1990
اإىل: 3/10/1993

اأ.د/يو�صف عبدالرحمن عابد
من: 23/10/1993
اإىل: 22/10/1996

اأ.د/حممد حممود احمد حمجوب
من: 9/10/1998

اإىل: 18/10/2004

اأ.د/م�صطفى حممد �صالح
من: 25/12/2007
اإىل: 4/12/2010

اأ.د/حممد جمال اإبراهيم مهدي
من: 11/8/2018

اإىل االآن

 اأ.د/احمد عبداملجيد حممد
من: 4/11/1996

اإىل: 18/10/1998

اأ.د/حم�صن حممد عزالدين
من: 25/10/2004
اإىل: 24/10/2007

 اأ.د/ه�صام عرفات علي خليفه

 من: 5/12/2012
اإىل: 10/8/2018

 اأ.د/ذكي حممد زيدان
 من: 6/11/2010
اإىل: 3/12/2012



نظام الدراسة 
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قواعد االلتحاق بالكلية 

يتقدم الطالب بالوثائق الالزمة لاللتحاق بالكلية من خالل مكتب تن�صيق القبول باجلامعات اإذا كان حا�صال . 1
على �صهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها �صعبة ريا�صيات، وفقا للمادة 75 من قانون تنظيم اجلامعات، وم�صتوفيا 
لل�صروط التي ي�صعها املجل�س االأعلى للجامعات. وال يجوز جتاوز �صروط مكتب التن�صيق فيما يخ�س التوزيع 

اأو التحويالت.
اأن يثبت الك�صف الطبي خلوه من االأمرا�س املعدية و�صالحيته ملتابعة الدرا�صة التي يتقدم لها وفقًا للقواعد . 2

التي ي�صعها املجل�س االأعلى للجامعات وجمال�س الكليات.
يف . 3 باالنتظام  ترخي�س  على  ح�صل  اأنه  بها  يثبت  �صهادة  غريها  اأو  باحلكومة  يعمل  كان  اذا  الطالب  يقدم  اأن 

الدرا�صة من اجلهة التي يعمل بها. 
قيد الطالب بالكلية

يقيد الطالب بالكلية بناًء علي طلب يقدمه قبل افتتاح الدرا�صة وال يجوز القيد بعد ذلك اإال برتخي�س من  «
جمل�س الكلية يف حدود القواعد التي يقررها جمل�س اجلامعة.

يتم قيد الطالب بالكلية بعد ا�صتيفاء اأوراقه واأداء الر�صوم املقررة ويعد يف الكلية ملف لكل طالب يحتوي علي  «
االأوراق املتعلقة به. 

نظام الدراسة

يوجد بالكلية نظامني للدرا�صة:
نظام الف�صلني الدرا�صيني.. 1
التحاقه . 2 انهاء اجراءات  بعد  النظام  البكالوريو�س فى هذا  لدرجة  الطالب  ي�صجل  املعتمدة.  ال�صاعات  نظام 

بالكلية.
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

للح�صول على درجة البكالوريو�س يف اأحد التخ�ص�صات الهند�صية الواردة فى املادة 3 من الالئحة يجب على الطالب 
اأن يحقق االآتي:

اأن يدر�س عدد �صاعات ترتاوح بني 250 اىل 280 �صاعة ات�صال طبقا جلداول املقررات الدرا�صية امللحقة بهذه . 1
الالئحة.

اأن يجتاز االمتحانات اخلا�صة بكل مقرر على اال يقل املجموع الرتاكمي عن 3750 درجة مبا يعادل 50% من . 2
الدرجة الكلية وهى 7500 درجة.

اأن يجتاز بنجاح م�صروع التخرج بن�صبة ال تقل عن %60.. 3
ال يح�صل الطالب على �صهادة البكالوريو�س اإال اإذا اأدى بنجاح التدريب ال�صيفي طبقا ملا هو وارد يف املادة 7 من . 4

الالئحة.
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المقررات الدراسية

وعدد  الدرا�صة  ل�صنوات  الدرا�صيني  الف�صلني  على  موزعة  الدرا�صية  املقررات  الدليل  بهذا  امللحقة  اجلداول  تبني 
اأ�صبوعيا وزمن االمتحان والنهاية العظمى للدرجات.  �صاعات املحا�صرات والتمارين والدرو�س العملية  لكل مقرر 

وفيما يلى ال�صمات العامة اخلا�صة باملقررات:
يرتاوح عدد املقررات يف الف�صل الدرا�صي الواحد بني 5 مقررات و7 مقررات. اإجمايل درجات مقررات الف�صل . 1

الدرا�صي الواحد 750 درجة واإجمايل درجات املجموع الرتاكمي جلميع الف�صول الدرا�صية 7500 درجة.
يتم ح�صاب �صاعات التوا�صل لكل مقرر وما يكافئها من �صاعات احلمل الدرا�صي للطالب)SWL(  وذلك لكى ميكن . 2

مقارنتها مع اأنظمة التعليم العاملية.
بقاعات . 3 )املبا�صر  الدرا�صة  يف  الطالب  يق�صيها  التي  ال�صاعات  جممل  متثل  للطالب  الدرا�صي  احلمل  �صاعات 

الدر�س وغري املبا�صر �صواء بالكلية اأو املنزل( . 
يقر جمل�س الكلية املحتوى العلمي لكل مقرر من املقررات الدرا�صية بعد حتديدها بوا�صطة جمال�س االأق�صام . 4

اأن  الكلية تعديل حمتويات املقررات جزئيا خالل فرتة �صالحية الالئحة وب�صرط  املخت�صة. يكون من حق 
تظل املادة العلمية للمقرر متوافقة مع ا�صم املقرر وال حتيد عن هدف الربنامج.

جميع املقررات منف�صلة ومنتهية يف نف�س الف�صل الدرا�صي. . 5
اإجمايل درجات الطالب يف اأي مقرر هو جمموع درجات االختبار التحريري ودرجات ال�صفوي والعملي ان وجد . 6

باالإ�صافة اىل درجات اأعمال ال�صنة. 
الدرجات املخ�ص�صة لكل مقرر تق�صم بن�صبة30% اأعمال �صنة و70% حتريري نهائي من درجات املقرر.. 7
يجوز خف�س درجات االمتحان التحريري بحيث ال تقل درجته عن 40% من درجات املقرر يف بع�س املقررات . 8

بالالئحة.
يعترب الطالب ناجحا يف املقرر اذا ح�صل على 50% من الدرجة الكلية للمقرر.. 9

يعترب الطالب را�صبا اذا ح�صل على ن�صبة اأقل من 30% يف االمتحان التحريري النهائي من اإجمايل درجته حتى . 10
لو كان جمموع درجاته يف املقرر اأعلى من احلد االأدنى للنجاح.

يعترب الطالب الغائب يف االختبار التحريري النهائي للمقرر را�صبا فيه ويحق له االحتفاظ بدرجات اأعمال . 11
ال�صنة يف حال انتقاله اىل الفرقة االأعلى.

التدريب الصيفي

يجب اأن يوؤدي كل طالب التدريب ال�صيفي بنجاح قبل التخرج.. 1
الفرق . 2 لطالب  امليداين  والتدريب  االأوىل  الفرقة  لطالب  الداخلي   للتدريب  نظامًا  علمي  جمل�س  كل  يحدد 

الثانية والثالثة ملدة ثالثة اأ�صابيع على االأقل �صنويًا داخل الكلية اأو خارجها خالل العطلة ال�صيفية وينفذ 
حتت اإ�صراف هيئة التدري�س يف حدود االإمكانيات املتاحة. 

للفرقة . 3 الداخلي  للتدريب  الثانية  الفرقة  االأول يف  الدرا�صي  الف�صل  تخ�ص�س 50 درجة من جمموع درجات 
االوىل و تخ�ص�س 50 درجة من جمموع درجات الف�صل الدرا�صي االأول يف الفرقة الرابعة  للتدريب امليداين 

للفرقة الثانية والثالثة. 
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يقدم الطالب يف نهاية التدريب امليداين تقريرا عما اكت�صبه من مهارات ومعارف ويعر�صه اأمام جلنة ممتحنني . 4
ي�صرتك فيها بع�س رجال ال�صناعة.

تتوىل الكلية م�صاعدة الطالب يف ايجاد فر�س للتدريب يف ال�صناعة، واأن ت�صتحدث حوافز لل�صركات واملوؤ�ص�صات . 5
ال�صناعية الإتاحة فر�س تدريب للطالب خالل درا�صتهم.

يجوز اأن يعفى طالب ال�صنوات الثانية والثالثة من التدريب ال�صيفي يف حالة ا�صرتاكهم يف )م�صاريع ميدانية/ . 6
اأن  على  املتخ�ص�صة  ال�صركات/الهيئات  اأحد  مع  بالتعاون  اأو  العلمي  الق�صم  ا�صراف  حتت    ) دولية  م�صابقات 

يعر�س تقرير عن امل�صروع اأمام جلنة ممتحنني ت�صم اأحد م�صئويل امل�صروع. 
اإليه. ويجوز اأن ي�صمح للطالب . 7 ال متنح �صهادة التخرج اإال للطالب الذين اأمتوا بنجاح التدريب العملي امل�صار 

املتخلفني عن اأداء التدريب باأدائه يف اأي عطلة �صيفية قبل التخرج.
مشروع التخرج

يخ�ص�س لطالب الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة يف جميع ال�صعب رحالت علمية حتت اإ�صراف اأع�صاء هيئة . 1
التدري�س لزيارة االأماكن الوثيقة ال�صلة بالدرا�صة وامل�صروع ، وذلك طبقا للنظام الذى يقرره جمل�س الكلية 

بناء على تو�صيات االأق�صام العلمية املخت�صة.
و . 2 مو�صوعاته،  املخت�صة  االأق�صام  جمال�س  حتدد  و  البكالوريو�س  م�صروع  باأعداد  الرابعة  ال�صنة  طلبة  يقوم 

يف�صل اأن يقع امل�صروع يف نطاق االهتمامات القومية و املجتمعية، و اأن ي�صجع على االبتكار يف جمال حديث 
داخل نطاق تخ�ص�صات الق�صم.

يكون م�صروع التخرج جماعيا، ويجوز اأن يكون فرديا يف بع�س احلاالت طبقا ملوافقة الق�صم العلمي املخت�س، . 3
و يكتب تقديره ب�صهادة البكالوريو�س. ويجوز اأن يكون م�صروع التخرج م�صرتك بني االأق�صام داخل الكلية.

يخ�ص�س للم�صروع حيزا منا�صبا طبقا ملا هو وارد يف الربنامج و ميتد العمل يف امل�صروع لفرتة ال تقل عن ثالثة . 4
اأ�صابيع وال تتجاوز اأربعة اأ�صابيع بعد االمتحان التحريري النهائي للف�صل الدرا�صي الثاين من ال�صنة النهائية 

العداد التقرير وا�صتكمال اجلزء العملي املطلوب.
لغة الدراسة

بعد  العربية  باللغة  اجلامعة  متطلبات  مقررات  بع�س  تدري�س  ويجوز  االجنليزية،  باللغة  واالمتحانات  الدرا�صة 
موافقة جمل�س الكلية.
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البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية في مرحلة البكالوريوس: 

نظام الدرا�صة الق�صم الربنامج م

نظام الف�صلني الدرا�صيني ق�صم الهند�صة الكهربية برنامج هند�صة القوى واالآالت الكهربية 
ELE 1

نظام الف�صلني الدرا�صيني ق�صم هند�صة احلا�صبات والنظم برنامج هند�صة احلا�صبات والنظم 
CSE 2

نظام الف�صلني الدرا�صيني  ق�صم هند�صة القوى امليكانيكية  برنامج هند�صة القوى امليكانيكية 
MPE 3

نظام الف�صلني الدرا�صيني ق�صم هند�صة االإنتاج والت�صميم 
امليكانيكي

برنامج هند�صة االإنتاج والت�صميم 
PDE امليكانيكي 4

نظام الف�صلني الدرا�صيني ق�صم هند�صة الغزل والن�صيج TXE برنامج هند�صة الغزل والن�صيج 5

نظام الف�صلني الدرا�صيني ق�صم الهند�صة املعمارية ARE برنامج الهند�صة املعمارية 6

نظام الف�صلني الدرا�صيني
الهند�صة االإن�صائية

هند�صة الري والهيدروليكا
هند�صة االأ�صغال العامة

CVE برنامج الهند�صة املدنية 7

نظام الف�صلني الدرا�صيني ق�صم هند�صة االلكرتونيات 
واالت�صاالت

برنامج هند�صة االلكرتونيات 
ECE واالت�صاالت 8

نظام ال�صاعات املعتمدة  جمل�س علمي للربامج  برنامج  هند�صة االت�صاالت واحلا�صبات 
CCE 9

نظام ال�صاعات املعتمدة جمل�س علمي للربامج برنامج هند�صة البناء والت�صييد  
 BCE 10

نظام ال�صاعات املعتمدة جمل�س علمي للربامج برنامج الهند�صة الطبية واحليوية 
BME 11

نظام ال�صاعات املعتمدة جمل�س علمي للربامج  MTE برنامج هند�صة امليكاترونيك�س 12

نظام ال�صاعات املعتمدة جمل�س علمي للربامج CEE برنامج هند�صة الكيمياء 13

نظام ال�صاعات املعتمدة جمل�س علمي للربامج برنامج هند�صة الطاقة اجلديدة 
SRE واملتجددة 14

نظام ال�صاعات املعتمدة جمل�س علمي للربامج برنامج البنية التحتية و البيئية 
IEE 15

اإجمايل برامج مرحلة البكالوريو�س بكلية الهند�صة                                  15
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أوال : نظام الفصلين الدراسيين

درجة  الطالب  بعدها  ينال  �صنوات  اأربع  يليها  االعدادية  ال�صنة  اىل  وتنق�صم  �صنوات  خم�س  به  الدرا�صة  مدة 
البكالوريو�س يف الهند�صة. ال�صنة الدرا�صية بها ف�صلني درا�صيني ومدة كل ف�صل 15 اأ�صبوعا يكون لكل ف�صل درا�صي 

امتحان م�صتقل خا�س به على اأن تبقى نتيجة ال�صنة الدرا�صية وحدة واحدة.
قواعد توزيع الطالب على األقسام العلمية

العلمية . 1 االأق�صام  الأحد  لالن�صمام  الهيثم  ابن  نظام  على  رغباته  ت�صجيل  االإعدادية  بالفرقة  الطالب  يحرر 
مع عدم تكرار اأي ق�صم منها.

االأق�صام . 2 على  االأوىل  الفرقة  اإىل  واملنقولني  بالكلية  االعدادية  الفرقة  من  الناجحون  الطالب  توزيع  يتم 
العلمية بن�صب طبقا للقواعد التي يحددها جمل�س الكلية �صنويا و ذلك يف �صوء االمكانيات املادية والب�صرية 

املتاحة بكل ق�صم علمي مع مراعاة ن�صبة اأعداد الطالب اإىل اأعداد اأع�صاء هيئة التدري�س.
يتم توزيع الطالب وفقًا لرتتيب رغباتهم وتكون االأولوية لتحقيق الرغبات وفقًا للمجموع احلا�صل عليه الطالب.. 3
يحق للطالب اأن يحول من ق�صم اإىل اآخر خالل االأ�صبوع االأول من بدء الدرا�صة بالكلية على اأن ال يقل جمموعه . 4

عن احلد االأدنى للق�صم الذى يرغب يف النقل اإليه.
ال تقبل الكلية اأي ا�صتثناءات اأو اأعذار مر�صية للتحويل بني االأق�صام العلمية.. 5

التحويل بين األقسام العلمية للطالب الراسبين في الفرقة األولى )تحويل مسار(                                       

للقواعد  وفقًا  الكلية(  جمل�س  موافقة  )بعد  ت�صعيبهم  واإعادة  االأوىل  الفرقة  يف  الرا�صبني  الطالب  حتويل  يقبل 
التالية:

اأن يكون الطالب حا�صل على جمموع درجات ملقررات الفرقة االإعدادية يتفق مع احلد االأدنى ملجموع الق�صم . 1
العلمي الذي يرغب ف التحويل اإليه ل�صنة ت�صعيبه وبنف�س جمموع درجاته عند اإعادة ت�صعيبه.

يتم عمل مقا�صة واالحتفاظ بالتقديرات التي جنح فيها.. 2
يتم النقل مع اعتبار حالة الطالب باق لالإعادة.. 3

قواعد التحويل من خارج الكلية

ي�صمح بالتحويل من واإىل الكليات املناظرة طبقا للقواعد وال�صوابط التي ي�صعها جمل�س الكلية ويقرها جمل�س . 1
اجلامعة من خالل مكتب التن�صيق الرئي�صي.

يجوز اأن يعفى الطالب املحول من احدى الكليات اجلامعية املعرتف بها من املجل�س االعلى للجامعات اىل الكلية . 2
من بع�س مقررات الدرا�صة بعد معادلتها بنظريتها يف الكلية على اأال تقل املقررات التي يتم درا�صتها بالكلية 

عن 60% من اإجمايل املقررات.
نظام الدراسة واالمتحان

يطبق نظام الف�صلني الدرا�صيني بالكلية ويتم تق�صيم املواد على ف�صلني درا�صيني ويكون االمتحان يف الف�صل . 1
الدرا�صي االأول يف �صهر يناير ويتم االمتحان يف الف�صل الدرا�صي الثاين يف �صهر يونيه ودور ثاين يف �صهر نوفمرب 

لطالب الفرقة الرابعة املتخلفني بحد اأق�صى مادتني.



دليل طالب مرحلة البكالوريوس

كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة 16

يجرى امتحان يف اأكتوبر من كل عام لطالب الفرقة الرابعة فقط الذين ر�صبوا فيما ال يزيد عن مادتني من اأي . 2
من مواد الفرقة الرابعة اأو مواد التخلف من الفرقة الثالثة باالإ�صافة اىل مقررات العلوم االن�صانـية واللغـات 

الفنـية با�صتثناء م�صروع التخرج حيث ي�صبح الطالب الرا�صب فيه باقيا لالإعادة..
تعترب كل مادة ميتحن فيها الطالب يف اأحد الف�صلني مادة م�صتقلة يف النجاح والر�صوب وهناك بع�س املواد يتم . 3

فيها االمتحان يف نهاية العام فقط. 
ينقل الطالب من الفرقة املقيد بها اإىل الفرقة التي تليها اإذا جنح يف جميع املقررات اأو كان را�صبا اأو غائبا . 4

بعذر فيها ال يزيد عن مقررين من مقررات جميع الف�صول الدرا�صية ال�صابقة للفرقة املنقول اإليها خالف اللغة 
و مادة حقوق االإن�صان.

يوؤدى الطالب االمتحان فيما ر�صب فيه من مقررات مع طالب الفرقة التي تدر�س بها املقررات، ويعترب جناحه . 5
يف هذه احلالة بتقدير مقبول بن�صبة مئوية ال تتعدى احلد االأق�صى لتقدير "مقبول".

للغة . 6 بالن�صبة  �صاعتني  وتكون  �صاعات  ثالث  العلمية  املواد  اأوراق  من  ورقة  لكل  التحريري  االمتحان  زمن 
االإجنليزية و احلا�صب االآيل، باالإ�صافة اىل اجراء امتحان عملي واآخر �صفهي يف املواد العلمية مبعرفة الق�صم 

املخت�س. 
اذا ت�صمن التقومي يف اأحد املقررات اختبارا حتريريا واآخر �صفويا اأو عمليا فان تقدير الطالب يف هذا املقرر . 7

ال�صنة  يف  ال�صنة  اأعمال  اىل  باالإ�صافة  العملي  اأو  وال�صفهي  التحريري  االختبار  درجات  جمموع  من  يتكون 
ال�صابقة. ويعترب الطالب الغائب يف االمتحان التحريري غائبا يف املقرر وال ير�صد له تقدير فيه.

�صرورة متابعة الطالب املحا�صرات وح�صور الدرو�س العملية والتمرينات النظرية و يقرر جمل�س الكلية بناء . 8
على طلب االأق�صام املخت�صة اأن يحرم الطالب من التقدم لالمتحان اإذا مل يح�صر 75% على االأقل من ال�صاعات 
املحددة لكل مقرر درا�صي. وفى هذه احلالة يعترب را�صبًا يف املادة التي حرم ن التقدم م لالمتحان فيها. واإذا 
قدم الطالب عذرًا يقبله جمل�س الكلية لعدم متكنه من احل�صول على الن�صبة املقررة للح�صور اعترب الطالب 

متغيبًا عن االمتحان بعذر مقبول.
قواعد الرأفة و التيسير                                                           

ال يجوز النظر يف تطبيق قواعد الراأفة على الطالب احلا�صل على تقدير �صعيف جدا )را�صب نظري( يف اأكرث . 1
من مقررين من غري املقررات االن�صانية.

تطبق قواعد الراأفة على الطالب ب�صرط اأن توؤدى اىل تغيري حالة الطالب من را�صب اىل منقول بتخلف اأو . 2
من النقل بتخلف اىل حالة النجاح مبادة اأو النجاح الكامل و ال تطبق هذه القواعد لتخفيف مواد الر�صوب 

للطالب الذى ال تتغري حالته.
ي�صرتط ح�صول الطالب على 30% على االأقل يف االمتحان التحريري للمادة الرا�صب فيها حتى ميكن تطبيق . 3

قواعد الراأفة عليها.
قواعد الراأفة يتم اقرارها مبوافقة جمل�س الكلية �صنويا.. 4
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تقديرات النجاح   

الن�صبة املئوية التقدير
من 85% فاأكرث ممتاز

من 75% اىل اأقل من %85 جيد جدا
من 65% اىل اأقل من %75 جيد
من 50% اىل اأقل من %65 مقبول
من 40% اىل اأقل من %50 �صعيف
من 30% اىل اأقل من %40 �صعيف جدا

ويقدر التقدير العام للتخرج طبقًا للمجموع الرتاكمي لدرجات ال�صنوات اخلم�س ويتم ترتيب الطالب ح�صب هذا 
املجموع. 

يقل  اال  وي�صرتط  جدًا  جيد  اأو  ممتاز  العام  تقديره  كان  اذا  البكالوريو�س  درجة  يف  ال�صرف  مرتبة  الطالب  مينح 
تقديره العام يف اأي فرقة عن جيد جدًا واأال يكون قد ر�صب يف اأي امتحان تقدم له.

قواعد الرأفة و التيسير                                                           

ميكن وقف قيد الطالب يف احدى احلاالت االآتية :
للطالب . 1 الفعلي  التجنيد  تاريخ  من  اعتبارًا  القيد  ايقاف  فرتة  وحتت�صب  الع�صكرية  اخلدمة  لتاأدية  التجنيد 

وحتى تاريخ ت�صريحه من القوات امل�صلحة على اأن يتقدم بطلب الإعادة قيده بالكلية مرفقًا به �صهادة تاأدية 
اخلدمة الع�صكرية وذلك خالل �صهر من تاريخ ت�صريحه. 

اال�صتدعاء . 2 تاريخ  من  اعتبارا  القيد  اإيقاف  فرتة  وتعترب  امل�صلحة  بالقوات  واالحتياط  للخدمة  اال�صتدعاء 
للخدمة واالحتياط وحتى االنتهاء منه على اأن ينطبق على تلك احلالة ما ينطبق على ال�صابق من اجراءات. 

مرافقة الزوج اأو الزوجة للعمل باخلارج اأو مرافقة الطالب الأحد والديه باخلارج.. 3
املر�س الطويل الذى ي�صتلزم عالجًا ملدة عام درا�صي اأو اأكرث ويكون ايقاف القيد طوال فرتة املر�س  ب�صرط ان . 4

يتقدم الطالب بتقرير عن حالته على اأن يعتمد ذلك من اللجنة الطبية باجلامعة .
حاالت الو�صع ورعاية الطفل وذلك بالن�صبة للطالبات املتزوجات. . 5
�صجن الطالب تنفيذًا لعقوبة اأو التحفظ عليه.. 6

نظام مساءلة الطالب

الطالب املقيدون واملرخ�س لهم بتاأدية االمتحان من اخلارج خا�صعون للنظام التاأديبي فيما بعد. «
يعترب خمالفة تاأديته كل اإخالل بالقوانني واللوائح والتقاليد اجلامعية وعلي االأخ�س: «
االأعمال املخلة بنظام الكلية اأو املن�صاآت اجلامعية.. 1
اأو االمتناع املدبر عن ح�صور الدرو�س واملحا�صرات واالأعمال اجلامعية  . 2 او التحري�س عليه  الدرا�صة  تعطيل 

االأخرى التي تق�صي اللوائح باملواظبة عليها.
كل فعل يتنافى مع ال�صرف والكرامة اأو خمل بح�صن ال�صري وال�صلوك داخل اجلامعة اأو خارجها.. 3
كل اإخالل بنظام االمتحان اأو الهدوء الالزم له وكل غ�س يف امتحان اأو �صروع فيه.. 4
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كل اإتالف للمن�صاآت واالأجهزة اأو املواد اأو الكتب اجلامعية اأو تبديدها.. 5
كل تنظيم للجماعات داخل اجلامعة اأو اال�صرتاك فيها بدون ترخي�س ثابت من ال�صلطات اجلامعية املخت�صة.. 6
من . 7 �صابق  ترخي�س  بدون  توقيعات  جمع  اأو  بالكليات  �صورة  باأية  حائط  جرائد  اإ�صدار  اأو  الن�صرات  توزيع 

ال�صلطات اجلامعية املخت�صة.
االعت�صام داخل املباين اجلامعية اأو اال�صرتاك يف مظاهرات خمالفة للنظام العام اأو االآداب.. 8
كما اأن كل طالب يرتكب غ�صًا يف امتحان اأو �صروعًا فيه وي�صبط يف حالة تلب�س يخرجه العميد اأو من ينوب  «

عنه من جلنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان يف باقي املواد و يعترب الطالب را�صبًا يف جميع مواد هذا 
االمتحان ويحال اإىل جمل�س التاأديب.

الكلية و يرتتب عليه بطالن  « اأو جمل�س  التاأديب  اأما يف االأحوال االأخرى فيبطل االمتحان بقرار من جمل�س 
الدرجة العلمية اإذا كانت قد منحت للطالب قبل ك�صف الغ�س والعقوبات التاأديبية هي:

التنبيه �صفاهة اأو كتابة.. 1
االإنذار.. 2
احلرمان من بع�س اخلدمات الطالبية.. 3
احلرمان من ح�صور درو�س اأحد املقررات ملدة ال جتاوز �صهرًا.. 4
الف�صل من الكلية ملدة ال جتاوز �صهرًا.. 5
احلرمان من االمتحان يف مقرر اأو اأكرث.. 6
وقف قيد الطالب لدرجة املاج�صتري اأو الدكتوراه ملدة ال جتاوز �صهرين ملدة ف�صل درا�صي.. 7
اإلغاء امتحان الطالب يف مقرر اأو اأكرث.. 8
الف�صل من الكلية ملدة ال جتاوز ف�صاًل درا�صيًا.. 9

احلرمان من االمتحان يف ف�صل درا�صي واحد اأو اأكرث.. 10
حرمان الطالب من القيد للماج�صتري اأو الدكتوراه ملدة ف�صل درا�صي اأكرث.. 11
الف�صل من الكلية ملدة ال تزيد عن ف�صل درا�صي.. 12
الف�صل النهائي من اجلامعة ويبلغ قرار الف�صل اإيل اجلامعات االأخرى.. 13
ويرتتب عليه عدم �صالحية الطالب للقيد اأو التقدم اإىل االمتحان يف جامعات جمهورية م�صر العربية. «
وبجوز االأمر باإعالن القرار ال�صادر بالعقوبة التاأديبية داخل الكلية ويجب اإبالغ القرار اإىل ويل اأمر الطالب  «

وحتفظ القرارات ال�صادرة بالعقوبات التاأديبية عدا التنبيه ال�صفوي يف ملف الطالب.
وملجل�س اجلامعة اأن يعيد النظر يف القرار ال�صادر بالف�صل النهائي بعد م�صي ثالث �صنوات على االأقل من تاريخ  «

�صدور القرار.
الهيئات املخت�صة بتوقيع العقوبات هي: «
ال�صابقة عما يقع من . 1 املادة  املبينة  يف  العقوبات االأربع االأويل  امل�صاعدين ولهم توقيع  االأ�صاتذة واالأ�صاتذة 

الطالب اثناء الدرو�س واملحا�صرات واالأن�صطة اجلامعية املختلفة.
اأو . 2 عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثماين االأويل املبينة  يف املادة ال�صابقة. ويف حالة حدوث ا�صطراب 

توقيع  الكلية   لعميد  يكون  االمتحان  اأو  الدرا�صة  انتظام  عدم  منه   يخ�صى  اأو  عنه  يت�صبب  بالنظام  اإخالل 
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جميع العقوبات املبينة  يف املادة ال�صابقة ، على اأن يعر�س االأمر خالل اأ�صبوعني من تاريخ توقيع العقوبة على 
جمل�س التاأديب اإذا كانت العقوبة بالف�صل النهائي من اجلامعة، وعلي رئي�س اجلامعة بالن�صبة اإىل غري ذلك 

من العقوبات، وذلك للنظر يف تاأييد العقوبة اأو اإلغائها اأو تعديلها.
اأخذ . 3 ال�صابقة عدا العقوبة االأخرية، وذلك بعد  رئي�س اجلامعة وله توقيع جميع العقوبات املبينة يف املادة 

راأي عميد الكلية، وله ان مينع الطالب املحال اإىل جمل�س التاأديب من دخول اأمكنة اجلامعة حتي اليوم املحدد 
ملحاكمته.

جمل�س التاأديب وله  توقيع جميع العقوبات. وال توقع عقوبة من العقوبات الواردة يف البند اخلام�س وما بعده . 4
املذكور �صابقًا اإال بعد التحقيق مع الطالب كتابة و�صماع اأقواله  فيما هو من�صوب اإليه فاإذا مل يح�صر يف املوعد 

املحدد للتحقيق �صقط حقه يف �صماع اأقواله ويتوىل التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
القرارات  « و  التاأديب  اأن يكون ع�صوًا يف جمل�س  الطالب  مع  للتحقيق  املنتدب  التدري�س  لع�صو هيئة  وال يجوز 

التي ت�صدر من الهيئات املخت�صة بتوقيع العقوبات التاأديبية وفقًا للمادة )127( تكون نهائية ومع ذلك جتوز 
املعار�صة يف القرار ال�صادر غيابًا من جمل�س التاأديب وذلك خالل ا�صبوع من تاريخ اإعالنه اإىل الطالب اأو اإىل 
ويل اأمره، ويعترب القرار ح�صوريًا اإذا كان طلب احل�صور قد اأعلن اإىل �صخ�س الطالب اأو اىل ويل اأمره وتخلف 

الطالب عن احل�صور بعذر غري مقبول.
ويجوز للطالب التظلم من قرار التاأديب بطلب يقدمه اإىل رئي�س اجلامعة خالل خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ  «

اإبالغه بالقرار، ويعر�س رئي�س اجلامعة ما يقدم اإليه من تظلمات على جمل�س اجلامعة للنظر فيها.
التغيب عن االمتحانات أو االعتذار عن حضورها 

على الطالب املري�س الذى يتقدم بعذر عن عدم اأداء االمتحان اأن يتبع اخلطوات التالية: 
يقدم طلبًا  باإ�صم ال�صيد االأ�صتاذ الدكتور عميد الكلية قبل االمتحان اأو اثناءه معززًا هذا الطلب بال�صهادات . 1

املر�صية التي ت�صدر من االأطباء املعاجلني له وعلى الطالب اأن يو�صح يف طلبه العنوان الذى يقيم فيه بو�صوح.
تقوم الكلية باإحالة الطالب اىل اللجنة الطبية باجلامعة لتوقيع الك�صف الطبي عليه وابداء الراأي يف العذر . 2

املقدم منه.
ال يجوز للطالب اأن يتقدم  بعذر اأكرث من مرتني طوال مدة درا�صته بالكلية. . 3
تنطبق تلك القواعد على الطالب الذين يرغبون يف االعتذار عن متابعة الدرا�صة طيلة العام الدرا�صي .. 4
كما ينطبق على حاالت الو�صع بالن�صبة للطالبات ب�صرط تقدمي �صورة من �صهادة ميالد الطفل.. 5
يعترب غياب الطالب يف جزء من املادة غيابًا يف املادة كلها.. 6

حاالت منع اظهار النتيجة

عدم تاأدية التدريب ال�صيفي. «
عدم تاأدية الرتبية الع�صكرية، حيث اأنه علي جميع الطالب امل�صريني الذكور واملقيدين بالكلية تاأدية الرتبية  «

الع�صكرية من خالل دورة تدريبية يف اإجازة ن�صف العام اأو االإجازة ال�صيفية ملدة خم�صة ع�صر يومًا وتوؤدى 
مرة واحدة يف اأي فرقه درا�صية.
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القواعد الخاصة بلجان االمتحان
عدم التواجد داخل مقار جلان االمتحان دون البطاقة اجلامعية املت�صمنة رقم اجللو�س ومكان جلنة االمتحان.. 1
اأو الهاتف املحمول داخل جلان االمتحان واملخالفة . 2 عدم ا�صطحاب االآالت احلا�صبة املربجمة ذات الذاكرة 

لذلك تعترب حالة غ�س تعر�س مرتكبها للم�صائلة التاأديبية.
عدم ا�صطحاب الكتب واملذكرات واأية متعلقات مكتوبة تتعلق باملادة اأو بغريها داخل جلان االمتحان.. 3
عدم التاأخري عن مواعيد بداية االمتحان اأكرث من خم�صة ع�صر دقيقة ومينع املخالف من دخول االمتحان.. 4
تدون بيانات الطالب على ال�صريط املعد لذلك فقط املل�صق بكرا�صة االإجابات وبيانات املادة وتاريخ االمتحان . 5

وال�صنة الدرا�صية وال�صعبة املو�صحة على كرا�صة االإجابة.
عدم التحدث مع اأي زميل داخل مقار االمتحان.. 6
ال ي�صمح باخلروج من مقار جلان االمتحان قبل م�صى ن�صف الوقت على االأقل وكذلك ال ي�صمح باخلروج خالل . 7

اخلم�صة ع�صر دقيقة االأخرية من االمتحان تنظيمًا لعملية ا�صتالم كرا�صات االإجابة.
الترخيص لالمتحان من الخارج

ال يجوز اأن يبقى الطالب بالفرقة اأكرث من �صنتني. . 1
مينح طالب الفرقة االأوىل باالإ�صافة اىل ذلك فر�صة من اخلارج مبوافقة جمل�س الكلية.. 2
مينح طالب الفرقة الثانية والثالثة ثالث فر�س .. اأي ثالث �صنوات من اخلارج.. 3
مينح طالب الفرقة الرابعة ثالث فر�س .. اأي ثالث �صنوات من اخلارج. . 4
يقوم الطالب الذى يوؤدى االمتحان من اخلارج بت�صديد مبلغ مائة جنيه عن كل مقرر درا�صي يوؤدى فيه االمتحان.. 5

فرص دخول االمتحان لكل فرقة                                                           

عدد مرات دخول االإمتحان الفرقة
مرتان فقط الفرقة االإعدادية
ثالث مرات الفرقة االأوىل
خم�س مرات الفرقة الثانية
خم�س مرات الفرقة الثالثة
خم�س مرات الفرقة الرابعة

اإلجراءات التي تتبع لمراجعة رصد درجات الطالب بعد إعالن النتائج
يقوم الطالب بالتقدم لق�صم �صئون الطالب مبلء منوذج طلب مراجعة ر�صد الدرجات املعد من قبل اإدارة الكلية . 1

لهذا الغر�س با�صم ال�صيد االأ�صتاذ الدكتور/عميد الكلية.
اأ. د/ عميد الكلية التخاذ ما يلزم من اإجراءات واحالة الطلبات ايل ال�صادة . 2 يتم عر�س هذه الطلبات علي 

روؤ�صاء الكنرتوالت املخت�صة واملعنية.
االإجابة . 3 كرا�صات  وفح�س  املقدمة  الطلبات  يف  بالنظر  املخت�صة   الكنرتوالت  واأع�صاء  روؤ�صاء  ال�صادة  يقوم 

الفرعية لالإجابة علي  االأجزاء  بها و�صحة جتميع هذه  الواردة  االأجزاء  والتاأكد من �صحة ت�صحيح جميع 
ال�صوؤال واملجموع الكلي الإجابة االأ�صئلة بجزئياتها ور�صدها يف املكان املخت�س للورقة )الغالف( والتاأكد من 

�صحة توقيع ال�صادة االأ�صاتذة امل�صححني والتاأكد من مطابقة وجمع درجات ال�صفوي والعملي.
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لنتيجة . 4 املخ�ص�س  )باجلزء  اإليه  املقدمة  الدرجات  ر�صد  مراجعة  طلبات  مبلء  الكنرتول  رئي�س  .د/  اأ  يقوم 
املراجعة( لبيان مطابقة النتيجة من عدمه ثم توقيع رئي�س الكنرتول علي هذا الطلب.

يتم اإفادة الطالب بنتيجة االلتما�س خالل اأ�صبوعني من تقدمي طلب االلتما�س وقبل 60 يوم. . 5
يف حالة وجود مطابقة: يوقع اأ. د/ رئي�س الكنرتول املخت�س ب�صحة النتيجة املعلنة كما هي مدونة بالك�صوف . 6

املخت�صة مع الك�صوف املعلنة للطالب بق�صم �صئون الطالب.
يف حالة غري مطابقة: يتم العر�س علي اأ. د/ وكيل الكلية ل�صئون التعليم والطالب ثم علي اأ. د/ عميد الكلية . 7

وبعد املوافقة يتم ت�صحيح النتيجة يف الك�صوف املعلنة واإخطار  الطالب بنتيجة االلتما�س.
شئون الطالب

اجلدد  « الطالب  ا�صتقبال  من  بداية  برمتها،  التعليمية  العملية  تنظيم  اأكتافه  على  تقوم  الذي  الق�صم  هو 
املقبولني بالكلية  ومتابعة ك�صوفاتهم الطبية وجتهيز ملفاتهم وعمل جداول املحا�صرات وال�صكا�صن، انتهاء 
بتح�صري جداول االمتحانات والنتائج حلني ح�صول الطالب على درجة البكالوريو�س. و تقدم �صئون الطالب 

اخلدمات الطالبية االآتية:
ا�صم اخلدمة م ا�صم اخلدمة م

طلب ا�صتخراج �صهادة قيد 2 طلب اإعفاء من امل�صاريف الدرا�صية 1
طلب اإعادة جتميع درجات 4 طلب نقل من ق�صم الأخر 3

طلب اإخالء طرف 6 طلب التقدم بعذر 5
طلب �صحب ملف 8 احل�صول علي النتيجة 7

عذر عن تاأدية امتحان 10 طلب التحويل من كلية الأخري 9
طلب رفع الغياب عن الطالب 12 طلب حتويل للكوم�صيون الطبي 11
طلب ا�صرتاك ال�صكة احلديد 14 طلب احل�صول على بطاقة التاأمني ال�صحي 13

تقدم �صئون الطالب اأي�صا املعاونة للطالب املعوقني اإعاقة متنعهم من احلركة اأو تدوين املحا�صرات بوا�صطة اآخرين 
وذلك  بناًء علي تقرير من الكوم�صيون الطبي العام.

رعاية الشباب

الكلية، حيث تقدم  « الطالب داخل  التي يحتاجها  العديد من اخلدمات  بالكلية بتقدمي  ال�صباب  تقوم رعاية 
اخلدمات االآتية:

ا�صم اخلدمة م ا�صم اخلدمة م
طلب ت�صجيل اأ�صرة 2 طلب اإعانة اجتماعية 1

طلب تنفيذ ن�صاط طالبي 4 طلب تر�صح النتخابات احتاد الطالب 3
ا�صتمارة ا�صرتاك طالب يف مركز التعليم الريا�صي 6 ا�صتمارة ا�صرتاك يف رحلة- مع�صكر- م�صابقة 5
طلب م�صابقة االأم امل�صرية على م�صتوى اجلامعات 

امل�صرية 8 طلب ا�صرتاك يف م�صابقة اختيار الطالب و 
الطالبة املثاليني 7
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نظام الفارابي إلدارة جودة التعليم والتعلم
نظام اإلكرتوين برجمي يخدم العلمية التعليمية وخ�صو�صًا اخلدمات الطالبية لتوفري اأي�صر الطرق لتوا�صل الطالب 

مع الكلية ، ومن اخلدمات التي يقدمها النظام:
 اال�صتبيانات. «

كيفية الدخول على نظام الفارابي إلدارة جودة التعليم والتعلم
احل�صول على كلمة املرور اخلا�صة بالطالب من خالل الرجوع لق�صم �صئون الطالب.. 1
2 ..www.mans.edu.eg الدخول على موقع جامعة املن�صورة
اختيار اأنظمة االإدارة االإلكرتونية.. 3
اختيار نظام الفارابي الإدارة جودة التعليم والتعلم.. 4
كتابة رقم الطالب وكلمة املرور املعطاه  م�صبقا من �صئون الطالب.. 5
يتم تغيري كلمة املرور بعد الدخول اأول مرة بحيث تبداأ الكلمة اجلديدة بثالثة اأحرف على االأقل.. 6

نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب
نظام اإلكرتوين برجمي يخدم العلمية التعليمية وخ�صو�صا اخلدمات الطالبية لتوفري اأي�صر الطرق لتوا�صل  «

الطالب مع الكلية ، ومن اخلدمات التي يقدمها النظام:
الت�صعيب االإلكرتوين )لطالب اإعدادي(. «
معرفة النتيجة. «
اال�صرتاك يف الربيد االإلكرتوين. «
اجلداول الدرا�صية. «
جداول االمتحانات. «
اأرقام اجللو�س. «

كيفية الدخول على نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب
1 ..www.mans.edu.eg الدخول على موقع جامعة املن�صورة
اختيار اأنظمة االإدارة االإلكرتونية.. 2
اختيار نظام ابن الهيثم الإدارة �صئون الطالب.. 3
يتم ت�صجيل الدخول الأول مرة عن طريق الرقم القومي للطالب ثم يقوم الطالب بتغري كلمة املرور لكلمة مرور . 4

جديدة.
يف حالة فقد الطالب لكلمة املرور اجلديدة او ن�صيانها يتوجه اإىل �صئون الطالب.. 5

MyU بوابة الخدمات الطالبية
نظام اإلكرتوين برجمي يخدم العلمية التعليمية وخ�صو�صا اخلدمات الطالبية لتوفري اأي�صر الطرق لتوا�صل الطالب 

مع الكلية ، ومن اخلدمات التي يقدمها النظام:
اال�صرتاك يف الربيد االإلكرتوين. «
اجلداول الدرا�صية. «
جداول االمتحانات. «
اأرقام اجللو�س. «
الدخول على املن�صة التعليمية. «
ت�صجيل املواد لطلبة ال�صاعات املعتمدة. «
احل�صول على البيانات الر�صمية للطالب. «

MyU كيفية الدخول على بوابة الخدمات الطالبية
1 ..www.mans.edu.eg الدخول على موقع جامعة املن�صورة
اختيار اأنظمة االإدارة االإلكرتونية.. 2
اختيار نظام التعليم والطالب والدرا�صات العليا.. 3
اختيار نظام ابن الهيثم الإدارة �صئون الطالب )طالب(.. 4
يتم ت�صجيل الدخول الأول مرة عن طريق الرقم القومي للطالب ثم يقوم الطالب بتغري كلمة املرور لكلمة مرور . 5

جديدة.
يف حالة فقد الطالب لكلمة املرور اجلديدة او ن�صيانها يتوجه اإىل مكتب التعليم االلكرتوين.. 6
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 ثانيا: نظام الساعات المعتمدة
يحتاج الطالب لدرا�صة عدد من املقررات الدرا�صية مبا ال يقل عن 180 �صاعة معتمدة )ال�صاعة املعتمدة =  «

�صاعة حما�صرة اأو 2-3 �صاعة للتمارين واملعامل(  واجتياز املقررات بنجاح للح�صول على درجة البكالوريو�س.
الطالب الذى يقوم بالت�صجيل لعدد 12 �صاعة معتمدة اأو اأكرث يعترب طالبا منتظما. ويعرف موقع الطالب يف  «

الدرا�صة تبعا للجدول التايل:
موقع الطالب بناء على عدد ال�صاعات املعتمدة املجتازة «

عدد ال�صاعات املعتمدة التي اجتازها الطالب بنجاح تعريف موقع الطالب بنظام الدرا�صة امل�صتوى الدرا�صي
اأقل من %20 Freshman 000 العام

من 20% واأقل من %40 Sophomore 100 األول
من 40% واأقل من %60 Junior 200 الثاني
من 60% واأقل من %80 Senior-1 300 الثالث

من 80% واأقل من %100 Senior-2 400 الرابع
نظام الدراسة واالمتحان                                               

الربامج ت�صتخدم نظام ال�صاعات املعتمدة والدرا�صة باللغة االإجنليزية. . 1
اأي انقطاع ميكن اأن يوؤثر على تقدير الطالب.. 2
ال يعطى القائمون بالتدري�س متارين اأو امتحانات اإ�صافية للطالب الذى انقطع عن در�س.. 3
على الطالب اأن ينتظم يف الدرا�صة وال يجوز له اأن ينقطع مدة تزيد عن عامني اإال يف ظروف خا�صة ومبوافقة . 4

م�صبقة من اجلامعة.
اإذا حدث وانقطع الطالب ملدة تزيد عن ثالثة اأ�صابيع خالل الف�صل الدرا�صي الرئي�صي  الأى �صبب، اأو يف ف�صل . 5

ال�صيف، فاإن القائم بالتدري�س يتخذ اأحد االإجراءات التالية:
يعطى تقدير F )اأقل من 60 %(. 6
يطلب من الطالب اأن يحذف املقرر اإذا حدث الغياب قبل انتهاء ميعاد حذف املقررات. «
اإذا انقطع الطالب عن الدرا�صة ب�صبب املر�س الذى مت اإثباته وت�صجيله اأو اأي ظرف طارئ اآخر، فاإنه يح�صل . 7

العمل املطلوب وي�صمح له  اإمتام  التقدير لعدم  I )عمل غري تام( ال تدخل �صمن ح�صاب متو�صط  على تقدير 
فى  طبيب  من  مر�صية  �صهادة  تقدمي  ويجب  التايل.  الدرا�صي  الف�صل  من  واحدا  �صهرا  قدره  زمن  يف  باإمتامه 
القائمني بالتدري�س  على الطالب  اإىل �صئون الطالب. و�صوف تخطر �صئون الطالب  حالة االأمرا�س احلادة  

بفرتة الغياب املتوقعة.
مواعيد فتح المقررات

مدة الدرا�صة بالربنامج ال تقل عن ت�صعة  ف�صول درا�صية رئي�صية جلميع الطالب. تق�صم ال�صنة االأكادميية اإىل  «
ثالثة ف�صول درا�صية على النحو التايل:

)الف�صل الرئي�صي االأول )اخلريف: يبداأ يف اأوائل �صهر �صبتمرب وملدة 15 اأ�صبوع. -
)الف�صل الرئي�صي الثاين )الربيع: يبداأ يف اأوائل �صهر فرباير  وملدة 15 اأ�صبوع. -
)الف�صل ال�صيفي (: يبداأ يف اأواخر �صهر يونيو وملدة 7 اأ�صابيع. -
يتم القيد للطالب اجلدد خالل اأ�صبوعني قبل بدء الف�صل الدرا�صي الرئي�صي االأول بعد ا�صتيفاء �صروط القيد  «

و�صداد الر�صوم املقررة بناء على تو�صية جمل�س اإدارة الربامج واعتماد جمل�س الكلية.
يتم الت�صجيل الأى مرحلة خالل اأ�صبوعني قبل بدء اأي ف�صل درا�صي رئي�صي، وال يعترب الت�صجيل نهائيا اإال بعد  «

�صداد ر�صوم اخلدمة التعليمية املقررة عن الف�صل الدرا�صي كاملة.
يعترب الت�صجيل بالف�صل ال�صيفي اختياري للطالب. «
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الحد األدنى لفتح المقررات
تطرح املقررات بالف�صول الدرا�صية الرئي�صية لعدد ال يقل عن 10 طالب. «
تطرح املقررات بف�صول ال�صيف لعدد ال يقل عن 6 طالب.  «
تطرح مقررات التخ�ص�س الدقيق لعدد ال يقل عن 6 طالب اأو 30 % من طالب امل�صتوى املعنى بالربنامج، اأيهما  «

اأقل، ويجوز ملجل�س اإدارة الربامج اال�صتثناء من هذه احلدود اإذا وجدت �صرورة  لذلك.
تعيين خريجي برامج الساعات المعتمدة في وظيفة معيد

الكلية وطبقا  « املعيدين من خريجي الربنامج بقرار من رئي�س اجلامعة بناء علي طلب من جمل�س  يتم تعيني 
للمادة )133( من القانون رقم 49 ل�صنة 1972 ب�صاأن تنظيم اجلامعات ومبا ال يخل بتطبيق املادتني 135، 

136 من ذات القانون.
املناظرة  « االأق�صام  على  املعتمدة  ال�صاعات  بنظام  برامج  خريجي  من  املعيدين  بتوزيع  الكلية  جمل�س  يقوم 

لتخ�ص�صاتهم يف اأق�صام الكلية، وبناء على اخلطة الدرا�صية لالأق�صام العملية املقدمة م�صبقا.
المقررات الدراسية

ميكن التعرف على املقررات الدرا�صية اخلا�صة بالربامج النوعية من الر�صم التخطيطي لت�صل�صل املقررات يف ف�صل 
املقررات الدرا�صية بالدليل.

ملحوظة
للتعرف على املزيد من املعلومات عن الربامج النوعية ميكن الرجوع  اىل دليل الربامج النوعية. 

اتحـــــاد الطـــــالب )للنظامين(
ي�صكل احتاد الطالب من طالب الكلية النظاميني املقيدين بها وامل�صددين ر�صوم االحتاد ويكون للطالب الوافدين 
واملنت�صبني الذين ي�صددون ر�صوم االحتاد حق ممار�صة اأوجه الن�صاط دون اأن يكون لهم حق االنتخاب اأو الرت�صيح 

ويعمل احتاد الطالب على تنظيم ممار�صة العمل الطالبي.
وتهدف االحتادات الطالبية على حتقيق ما يلى:

واإتاحة  « القيادة  اأ�صاليب  على  وتدريبهم  الطالب  بني  الوطني  والوعى  واالأخالقية  الروحية  القيم  تنمية 
الفر�صة للتعبري عن اآرائهم.

تنمية الروح اجلامعية بني الطالب وتعميق الروابط بينهم وبني اأع�صاء هيئة التدري�س والعاملني. «
اكت�صاف مواهب وقدرات الطالب وتنميتها. «
ن�صر وت�صجيع تكوين االأ�صر واجلمعيات التعاونية الطالبية ودعم ن�صاطها. «
ن�صر وتنظيم االأن�صطة الريا�صية واالجتماعية والك�صفية والفنية والثقافية واالرتفاع مب�صتواها وت�صجيع  «

املتميزين فيها.
االإفادة من طاقات الطالب خلدمة املجتمع وتنمية روح امل�صاركة. «

ويعمل جمل�س احتاد الطالب على حتقيق اأهداف االحتادات الطالبية من خالل �صبع جلان هي:
جلنة االأ�صر الطالبية: ت�صجع على تكوين االأ�صر التي هي مبثابة الرباط الذي يربط الطالب واالأ�صتاذ مما . 1

يتيح فر�صة التعرف على م�صاكله وم�صاعدته على حلها وميار�س من خاللها جميع اأنواع االأن�صطة: ثقافية - 
ريا�صية - اجتماعية - فنية. 

يد . 2 - كرة  �صلة  - كرة  - كرة طائرة  الريا�صية على: كرة قدم  االأن�صطة  وت�صتمل  الريا�صي:  الن�صاط  جلنة 
-تن�س طاولة - األعاب قوى - �صباحة - م�صارعة - مالكمة - جودو - اإ�صكوا�س. 

جلنة الن�صاط الفني: ميار�س الطالب  والطالبات جميع األوان الن�صاط الفني )ر�صم - ر�صم م�صرحي - غناء - . 3
نحت - مو�صيقى - كورال - فنون �صعبية - متثيل م�صرحي - غناء - متثيل �صامت يف اإطار تربوي. 

جلنة الن�صاط الثقايف: ت�صعى اىل بناء �صخ�صية متميزة للطالب عن طريق اإقامة مهرجانات - وعقد ندوات . 4
على  عالوة  الطالب  عند  والزجل  واملقال  ال�صعر  مواهب  تنمى  مطبوعات  وطبع  ثقافية   - علمية   - دينية 
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امل�صابقات الثقافية. 
جلنة ن�صاط اجلوالة واخلدمة العامة: ينمى يف الطالب االعتماد على النف�س و روح االنتماء وذلك من خالل . 5

حياة اخلالء وممار�صة االأن�صطة املختلفة )ريا�صية - ثقافية - فنية - اجتماعية(. ومتار�س هذه االأن�صطة من 
خالل برنامج ع�صرية اجلوالة بالكلية ومن خالل اإقامة املع�صكرات بالكلية او خارجها.

جلنة الن�صاط االجتماعي والرحالت: ينق�صم العمل يف جمال الن�صاط االجتماعي والرحالت اإىل:. 6
االأن�صطة االجتماعية مثل م�صابقة ال�صطرجن و حملة التربع بالدم و م�صابقة الطالب والطالبة املثالية و حفل  «

اخلريجني .
 الرحالت.  «
 امل�صاعدات االجتماعية مثل  بطاقة التغذية و �صندوق التكافل االجتماعي و دعم الكتاب اجلامعي.  «
م�صابقات . 7 عمل  طريق  عن  وذلك  العلمي  والبحث  االبتكار  على  الطالب  ت�صجيع  والتكنولوجيا:  العلوم  جلنة 

علمية ومعار�س وم�صاريع �صغرية و اقامة العديد من امل�صابقات مل�صاريع التخرج بني االق�صام املختلفة للكلية.
وي�صكل جمل�س االحتاد �صنويًا بريادة عميد الكلية اأو من ينوبه يف ذلك من اأع�صاء هيئة التدري�س وع�صوية كل من: 

رواد جلان جمل�س االحتاد من اأع�صاء هيئة التدري�س. «
االأمناء واالأمناء امل�صاعدين للجان االحتاد من الطالب. «

وينتخب الطالب اأع�صاء املجل�س من بينهم اأمينًا واأمينًا م�صاعدًا للمجل�س ويح�صر اجتماعات املجل�س رئي�س اجلهاز 
الفني لرعاية ال�صباب بالكلية ويكون اأمينًا ل�صندوق املجل�س.

وي�صرتط فيمن يتقدم للرت�صيح يف ع�صوية جلان جمل�س االحتاد بالكلية اأن تتوفر فيه ال�صروط االآتية:
اأن يكون متمتعًا بجن�صية جمهورية م�صر العربية.. 1
اأن يكون مت�صفًا باخللق القومي وال�صمعة احل�صنة.. 2
اأن يكون م�صددًا لر�صوم االحتاد.. 3
اأن يكون من ذوى الن�صاط امللحوظ يف جمال عمل اللجنة التي ير�صح نف�صه فيها.. 4
اأو وقف ع�صويته باأحد االحتادات . 5 اإ�صقاط  اأو تقرير  اأال يكون قد �صبق احلكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية 

الطالبية اأو جلانها.
تعليمات هامة لممارسة أنشطة اتحاد الطالب

ال يجوز اإقامة تنظيمات او ت�صكيالت على اأ�صا�س فئوي او �صيا�صي او عقائدي باجلامعات او وحداتها.. 1
ال يجوز تنظيم اأي ن�صاط ملجال�س االحتادات او جلانها او با�صمها على اأ�صا�س فئوي او عقائدي.. 2
يجب احل�صول على موافقة عميد الكلية اأو نائب رئي�س اجلامعة املخت�س بح�صب االأحوال على اإقامة الندوات . 3

او املحا�صرات او املوؤمترات او املعار�س وعلى دعوه املتحدثني من خارج الكلية وفى هذه احلالة االأخرية توجه 
الدعوى اإىل املتحدثني من عميد الكلية.

ويبطل كل قرار ي�صدر عن اأي جمل�س من جمال�س احتادات الطالب او جلانها او وكالئهم بح�صب االأحوال اإيقاف اأي 
قرار ي�صدر عن اأي جمل�س من جمال�س احتادات الطالب او جلانها يكون خمالفا للتقاليد اجلامعية.

أهداف األنشطة الطالبية
تعد الن�صاطات الطالبية امليدان الرحب الذي ميار�س فيه الطالب هواياتهم، وهو جمموعة من الربامج االإيجابية 
اأوقات فراغه،  اأهداف حمددة بغية حتقيقها لتنمي �صخ�صية الطالب وت�صعد قدرته وت�صغل  التي تتفاعل �صوب 

فالطالب هو حمورها وهدفها، فتحقيق االإيجابية يف حياته اأمر هام ومق�صود اإىل جانب درا�صته االأكادميية.
ويهدف الن�صاط الطالبي من خالل فروعه املختلفة اإىل:

تاأكيد اجلوانب املعرفية ب�صكل عملي حيث اأن جماالت الن�صاط املختلفة تتيح الفر�صة لال�صتفادة من جمموع . 1
اخلربات التي يكت�صبها الطالب.

تنمية القدرات واإبراز امليول والت�صجيع على ممار�صة كافة االأن�صطة.. 2
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تنمية الروح الريا�صية واللياقة البدنية وال�صحية واحلركية عن طريق ممار�صة االأن�صطة املختلفة.. 3
القدرة . 4 وعدم  واخلجل  االنطواء  مثل  الطالب  تواجه  التي  واالجتماعية  النف�صية  امل�صكالت  بع�س  عالج 

والتفاعل  واالندماج  الزمالء  مع  التعامل  على  الت�صجيع  مثل  الن�صاط  خالل  من  وذلك  امل�صوؤولية  حتمل  على 
االجتماعي ال�صليم.

تنمية االنتماء والوالء للبيئة املحيطة وربطها باحلياة الدرا�صية من خالل امل�صاركة الفعالة يف املناف�صات و . 5
اللقاءات التي تتعلق بالتفاعل مع املجتمع.

ا�صتثمار اأوقات الفراغ يف ا�صباع رغبة الطالب واإك�صابهم املهارات الالزمة ملمار�صة األوان االأن�صطة املختلفة مما . 6
يوؤدي اإىل الرتويح عن النف�س وحمايتهم من االنحراف وي�صاعدهم على ا�صتثمار ذلك الوقت اأف�صل ا�صتثمار 

نظرا الأن االأن�صطة جمال وا�صع يعرب فيه الطالب عن اجتاهاته ورغباته.
التدريب على القيادة والتبعية والطاعة وحب العمل واحرتام االآخرين وحب النظام اأثناء املناف�صات.. 7
تنمية املواهب واالإبداعات من خالل ممار�صة االألوان املختلفة من االأن�صطة والعمل على اكت�صافها و�صقلها.. 8
التدريب على ممار�صة الدميقراطية يف االنتخابات.. 9

غر�س النظم واالجتاهات الالزمة لت�صجيع التقدم.. 10
امل�صاركة . 11 قاعدة  تو�صيع  على  حتافظ  التي  ال�صيا�صية  االجتاهات  نحو  الهادفة  الرتبوية  الو�صائل  احدى 

الطالبية يف �صياغة القرارات من خالل امل�صاركة يف احلوار الدميوقراطي.
ت�صجيع الطالب علي اأ�صلوب التفاعل واحرتام االآخرين فكرًا وممار�صة.. 12
تنمية املهارات املعرفية والقدرات العقلية لدى الطالب من خالل االأن�صطة الثقافية املتاحة.. 13
تنمية ميول الطالب والربط بني النظرية و التطبيق.. 14
تنمية مهارة االت�صال بني املعلم و املتعلم.. 15
تنمية مهارة التخطيط ومهارة العمل يف فريق واحد لدى الطالب.. 16
اكت�صاف و�صقل املواهب وقدرات الطالب وح�صن اال�صتفادة منها.. 17
تعمل على تنمية املهارات االأ�صا�صية للتعلم الذاتي وامل�صتمر والقدرة على االإبداع وب�صفة خا�صة التي تت�صمن . 18

قراءة الكتب واملراجع.
الرعاية الطبية بالكلية

توجد بالكلية عيادة طبية تقدم اخلدمات التالية:
العيادة الباطنية: «

اإ�صعاف اأي حالة اإغماء اأو اأي حالة طارئة. -
�صرف االأدوية اخلا�صة بالعالج باملجان من م�صت�صفى الطلبة. -
حتويل الطلبة اإىل م�صت�صفى الطلبة مبجمع اخلدمات الإجراء التحاليل الطبية. -
حتويل الطلبة اإىل م�صت�صفى الطلبة الإجراء اأي عمليات كربى اأو �صغرى باملجان. -
عيادة االأ�صنان: «

توفري العالج من حيث اخللع اأو احل�صو اأو العمليات اجلراحية بالفك وعالج االأمرا�س املزمنة خا�صة باللثة،  -
ويتواجد اأطباء االأ�صنان يوميًا بالكلية طوال اأيام الدرا�صة والعطلة ال�صيفية.

يف حالة حاجة الطالب اإىل رعاية طبية مكثفة اأو العر�س على اأخ�صائي اأو عمل اأ�صعة وحتاليل يتم حتويلة  «
اإىل م�صت�صفى الطلبة مبجمع اخلدمات مبوجب البطاقة العالجية ويتم �صرف العالج واتخاذ كافة االإجراءات 

الالزمة دون اأي مقابل.
خدمات الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

ت�صاعد الكلية الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة من خالل توفري بيئة وموارد تعليمية ت�صاعدهم على النجاح، 
وتتمثل هذه اخلدمات يف ت�صهيل حركة تنقل الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة داخل الكلية من متهيد املمرات 
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وتوفري م�صعد لت�صهيل احلركة داخل الكلية والو�صول اإىل املعامل واملدرجات ب�صهولة وكذلك يتم عقد االمتحانات 
يف اأماكن منا�صبة.

اإلرشاد األكاديمي
يف �صوء الرتبية احلديثة والدور الذي ت�صطلع به اجلامعات، واملرحلة التاريخية التي مير بها االإن�صان يف ع�صرنا يف ظل 
املتغريات الهائلة يف جمال الهند�صة الب�صرية، اأ�صبح من املهم االهتمام باالإر�صاد االأكادميي لتطوير العملية التعليمية 
من  يحمله  مبا  امل�صتقبل  مواجهة  على  القادرة  ال�صخ�صية  لبناء  القرارات  وو�صع  والتفاعل  امل�صاركة  قواعد  وتاأ�صي�س 
متغريات ومت�صيًا مع هذا النهج، فاإن اهتمامنا بالطالب كمكون رئي�صي يف العملية التعليمية - يف ظل وجود اإدارة فاعلة 
تنهج النهج الفعال يف تعاملها مع مكونات العملية التعليمية باأبعادها املختلفة - يجعلنا دائمًا نعمل على توجيهه واإر�صاده 

ومتابعته وتقييم اإجنازاته وم�صاعدته يف الك�صف والتعرف على العقبات التي تواجهه وحتد من تقدمه.
مفهوم االإر�صاد االأكادميي:

ميثل االإر�صاد االأكادميي ركنًا اأ�صا�صيًا وحموريًا يف النظام التعليمي، حيث يعد ا�صتجابة مو�صوعية ملواجهة متغريات 
اجتماعية واقت�صادية واإن�صانية يف �صلب النظام وفل�صفته الرتبوية، عالوة على كونه ي�صتجيب حلاجات الدار�س 

ليتوا�صل مع التعليم اجلامعي.
ويتمثل االإر�صاد االأكادميي يف حموري العملية االإر�صادية: املوؤ�ص�صة التعليمية والطالب، ويعزز هذا الدور املر�صد 
عملية  وتتكامل  االأكادميية.  ال�صنة  طيلة  االأكادميي  االإر�صاد  وحدة  خالل  من  يعمل  الذي  املخت�س  االأكادميي 
االإر�صاد االأكادميي بوعي وتفهم جميع اأطراف العملية االإر�صادية، بهدف توجيه الطالب اإىل ان�صب الطرق الختيار 

اأف�صل ال�صبل بهدف حتقيق النجاح املن�صود والتكيف مع البيئة اجلامعية.
الدرا�صي  حت�صيلهم  من  ترفع  التي  املتنوعة  االأكادميية  باملهارات  الطلبة  تزويد  طريق  عن  الهدف  هذا  ويتحقق 
ومناق�صة طموحاتهم العلمية، كما يت�صمن اأي�صًا توعية الطلبة بلوائح وقوانني اجلامعة، كل ذلك من خالل خدمات 

اإر�صادية متنوعة كاالإر�صاد االأكادميي الفردي والربامج االإر�صادية واال�صت�صارات املختلفة.
اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  بهدف  االإدارية  االإجراءات  وت�صهيل  تب�صيط  على  با�صتمرار  االأكادميي  االإر�صاد  ويعمل 
واأجودها للطالب يف زمن قيا�صي وفق معايري اجلودة ال�صاملة التي ت�صعى اإليها الكلية يف ظل ازدياد و�صائل اال�صتثمار 

يف امل�صاريع التعليمية والفكرية والبحث العلمي.
حماور االإر�صاد االأكادميي:

تتمثل حماور االإر�صاد االأكادميي يف:
الطالب. 1
يعترب الطالب حمور العملية االأكادميية، ويف ظل غياب االإر�صاد االأكادميي املنظم و املوجه يقع على الطالب  «

عبء االإملام بالنظم واللوائح اجلامعية فور قبوله باجلامعة. ونتيجة للفروق الفردية بني الطالب فاإن هناك 
من  الكثري  يجهل  من  هناك  املقابل  ويف  معها،  نف�صه  تكييف  على  ويعمل  واللوائح  النظم  معرفة  اإىل  ي�صل  من 
والر�صوب  املواد  وتكرار  امل�صتوى  كتدين  االأكادميية  امل�صكالت  من  العديد  يف  يوقعه  مما  واللوائح  النظم  تلك 

والف�صل...الخ من امل�صكالت التي يتحمل م�صئوليتها جلهله بالنظم ولعدم فعالية نظام االإر�صاد االأكادميي.
املوؤ�ص�صة التعليمية وتتمثل يف:. 2
املر�صد االأكادميي «
اإدارة �صئون الطالب / اإدارة �صئون الدرا�صات العليا «
الكلية )الق�صم العلمي(. «
م�صتجدات النظم واللوائح اجلامعية. «

االتصال بالكلية

(050) 2202260 – 2202265 – 2202248 – 2202247

2202301 - 2202251

engfac@mans.edu.eg





مجاالت عمل خريجي 

البرامج األكاديمية
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مجاالت عمل خريجي برنامج هندسة القوى واآلالت الكهربية

حمطات توليد القوى الكهربية. «
�صركات نقل الكهرباء. «
�صركات توزيع الكهرباء. «
�صركات البرتول والغاز. «
�صركات الغزل و الن�صيج. «
م�صانع ال�صناعات الكيماوية مثل م�صانع االأ�صمدة. «
م�صانع ال�صيارات. «
م�صانع االأجهزة االإلكرتونية. «
م�صانع املنتجات اال�صتهالكية مثل املطاحن - امل�صارب. «

مجاالت عمل خريجي برنامج هندسة الحاسبات والنظم

مهند�س حتكم اإلكرتوين اأو �صيانة يف �صركات البرتول. «
مهند�س حا�صبات اأو �صيانة يف �صركات الكهرباء. «
مهند�س �صبكات. «
مهند�س برجميات يف �صركات الربجميات. «
مهند�س قواعد بيانات. «
م�صمم مواقع انرتنت. «
مهند�س حتكم يف اأي م�صنع. «
مهند�س ات�صاالت يف �صركات االت�صاالت. «
مهند�س كهرباء يف �صركات االإن�صاءات. «
مهند�س حتكم يف �صركات ت�صميم اأنظمة التحكم. «

مجاالت عمل خريجي برنامج هندسة القوى الميكانيكية

ت�صغيل و�صيانة حمطات القوى الكهربية. «
ت�صغيل و�صيانة حمطات املياه وال�صرف ال�صحي. «
ت�صغيل و�صيانة حمطات اعذاب مياه البحر. «
ت�صميم وتنفيذ م�صاريع التكييف املركزي )فنادق - م�صت�صفيات -  قرى �صياحية.... الخ( وخمازن التربيد. «
تخطيط وت�صميم وتنفيذ و�صيانة �صبكات املياه والغاز الطبيعي. «
ت�صغيل و�صيانة املعدات الثقيلة واالآالت الهيدروليكية. «
�صيانة ال�صيارات و الطائرات. «
ت�صميم و تنفيذ و�صيانة اأنظمة مكافحة احلريق. «
ت�صغيل و�صيانة حمطات الطاقة اجلديدة واملتجددة )طاقة الرياح والطاقة ال�صم�صية(. «
�صيانة وت�صغيل املعدات امليكانيكية. «
العمل يف م�صانع احلديد وال�صلب. «
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العمل يف �صركات البرتول. «
العمل يف �صركة هيئة قناة ال�صوي�س. «

مجاالت عمل خريجي برنامج هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي

ت�صميم وت�صنيع املنتجات الهند�صية امليكانيكية. «
ت�صميم وت�صنيع معدات االإنتاج. «
ت�صميم وت�صنيع اأجزاء االآالت. «
�صيانة اآالت ومعدات االإنتاج. «
ت�صنيع املعادن. «
تخطيط االإنتاج ال�صناعي. «
رقابة اجلودة يف ال�صناعة. «
اإدارة امل�صانع. «
ت�صميم نظم الت�صنيع. «
تنفيذ العمليات امليكانيكية يف جمال الطاقة و البرتول. «
ت�صميم و ت�صنيع االأجزاء امليكانيكية لالأجهزة الطبية. «
ت�صميم امل�صانع. «

مجاالت عمل خريجي برنامج هندسة الغزل والنسيج

�صيانة،  « تخطيط،  ت�صغيل،  )انتاج،  الن�صيج  و  الغزل  مبجال  املتعلقة  املختلفة  والعلمية  االإنتاجية  املوؤ�ص�صات 
مراقبة جودة(.

قطاع ال�صباغة و التجهيز. «
معاهد ومراكز البحوث يف جمال الغزل والن�صيج. «
معامل القيا�س واملعايرة. «
مراكز البحوث العلمية. «
املوؤ�ص�صات التعليمية )كليات، معاهد، مدار�س فنية( «
معامل اختبار املنتجات الن�صيجية ومراكز مراقبة اجلودة. «

مجاالت عمل خريجي برنامج الهندسة المعمارية

الت�صميم املعماري للم�صروعات ال�صكنية وغري ال�صكنية. «
اإعداد الر�صومات التنفيذية لت�صميم التفا�صيل للم�صروعات ال�صكنية والغري �صكنية. «
اإعداد كرا�صات ال�صروط واملوا�صفات وح�صر كافة البنود املعمارية يف خمتلف اأنواع امل�صروعات. «
اإدارة امل�صروعات واإعداد اجلداول الزمنية ودرا�صات اجلدوى االقت�صادية للم�صروعات املعمارية. «
اإعداد التقارير الفنية حول امل�صروعات فيما يخ�س الت�صميم املعماري والدرا�صات املعمارية والبيئية للموقع واملباين. «
االإ�صراف على تنفيذ البنود الهند�صية املعمارية يف مواقع التنفيذ. «
اإعداد املخططات البيئية وتقييم االأثر البيئي للم�صروعات. «
تخطيط التجمعات احل�صرية والريفية اجلديدة. «
اإعداد املخططات القومية واالإقليمية والهيكلية لعمران احل�صر والريف. «
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اإعداد املخططات اال�صرتاتيجية امل�صتقبلية للمدن و القرى القائمة. «
داخل  « واخلدمات  للم�صاة  املمرات  و�صبكة  وخدماتها  ال�صكنية  للمجاورات  العمراين  والت�صميم  التخطيط 

التجمعات ال�صكنية وال�صناعية والرتفيهية باحل�صر والريف.
تن�صيق املواقع وجتميل احلدائق وامليادين مع درا�صة كافة االأبعاد البيئية للتطوير. «
حكومية  « جهات  �صمن  والعمراين  املعماري  بالرتاث  واالرتقاء  واحلفاظ  وا�صتثمار  اإدارة  م�صروعات  يف  العمل 

وغري حكومية.
من  « واخلارجي  الداخلي  الت�صطيب  اأعمال  وت�صمل  املختلفة،  بامل�صروعات  املعمارية  للبنود  والتنفيذ  االإ�صراف 

بيا�س ودهانات داخلية وخارجية و�صرف �صحي واأعمال كهربية حتى الت�صليم النهائي.
ا�صتالم االأعمال الواقعة �صمن البنود املعمارية بامل�صروعات. «
الت�صميم الداخلي والديكورات ملختلف اأنواع امل�صروعات. «
املعمارية املحلية والعاملية، مع فر�س احل�صول على  « امل�صابقات  او �صمن فرق عمل يف  امل�صاركة ب�صورة فردية 

تنفيذها واالإ�صراف عليها عند الفوز باجلائزة االأوىل.
مجاالت عمل خريجي برنامج الهندسة المدنية

مهند�س ان�صاءات يف �صركات البرتول. «
مهند�س ان�صاءات ل�صركات املقاوالت لالإن�صاءات املختلفة. «
مهند�س ج�صور. «
مهند�س تخطيط واإدارة م�صروعات. «
مهند�س ت�صميم من�صاآت معدنية. «
مهند�س مواد. «
مهند�س ت�صميم واإ�صراف. «
مهند�س �صبط جودة. «
مهند�س ح�صر الكميات. «
مهند�س �صيانة من�صاآت خر�صانية. «
مهند�س اأ�صا�صات. «
مهند�س تربة. «
تخطيط وت�صميم وتنفيذ �صبكات الري وال�صرف. «
املوانئ وحماية ال�صواحل. «
ا�صت�صالح االأرا�صي. «
ت�صميم وتنفيذ من�صاآت الري. «
م�صادر املياه. «
ت�صميم االآبار اجلوفية. «
الهيدرولوجيا. «
الهند�صة البيئية. «
التخطيط والرفع امل�صاحي وعمل اخلرائط لالأرا�صي با�صتخدام امليزانيات ال�صبكية اأو بامل�صاحة الت�صويرية  «

.)GIS ( اأو با�صتخدام نظم املعلومات اجلغرافية
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تخطيط وت�صميم وتنفيذ الطرق اخللوية واحل�صرية. «
تخطيط وت�صميم املطارات. «
تخطيط وت�صميم �صبكات النقل داخل وخارج املدن. «
درا�صة احلركة املرورية وحل امل�صكالت املرورية وت�صميم االإ�صارات املرورية. «
تخطيط وت�صميم خطوط ال�صكك احلديدية وحمطاتها واحوا�صها واأنظمة اإ�صاراتها. «
تخطيط وت�صميم وتنفيذ �صبكات ال�صرف ال�صحي واأي�صا �صبكات املياه. «
الهند�صة البيئية. «

مجاالت عمل خريجي برنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

مهند�س �صيانة يف �صركات البرتول. «
مهند�س �صبكات يف �صركات القوى والطاقة الكهربية. «
مهند�س ات�صاالت يف �صركات املحمول. «
مهند�س قواعد البيانات. «
م�صمم مواقع االنرتنت. «
نظم االإدارة وال�صيطرة االآلية باملوؤ�ص�صات وامل�صانع. «
�صركات اأنظمة احلا�صبات. «
�صركات اأنظمة االت�صاالت بتنوعها )ال�صنرتاالت - اأجهزة الال�صلكي - التليفون املحمول(. «
�صبكات نقل املعلومات والبيانات. «
النظم االإلكرتونية املتقدمة )اأجهزة الكرتونية - نظم تاأمني - اأجهزة علمية وطبية ..... الخ(. «
اإدارة امل�صاريع والت�صغيل وال�صيانة يف املرافق احلكومية. «
مراكز االأبحاث. «
الهيئة القومية / املعهد القومي لالت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية. «
امل�صانع املنتجة لالأجهزة االإلكرتونية بالقطاعني العام واخلا�س. «
�صركات �صناعة امليكرو اإلكرتونات وبرجمتها. «
الهند�صة االإذاعية باحتاد االإذاعة والتلفزيون. «
القوات  « اجلوية،  القوات  اجلوي،  الدفاع  اإدارة  االإلكرتونية،  احلرب  اإدارة  االإ�صارة،  )اإدارة  امل�صلحة  القوات 

البحرية(.
املخابرات العامة والع�صكرية. «



اللوائح الدراسية 

لنظام الفصلين 

الدراسيين
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اأ.د / اإبراهيم عبد الغفار بدران
مدير وحدة ضمان الجودة

نهلة حممد اإبراهيم غازي
مديرإدارة شئون الخرجين

كرمي �صوقي �صعد
المدير التنفيذي للدراسة واالمتحانات

�صحر عبد اهلل الور�س
مديرإدارة شئون الطالب

اأحمد اأبو اخلري 
مديرإدارة رعاية الطالب

 فريق

االعداد

ناهد �صعيد علي ال�صي�صي
مديرمكتب وكيل شئون الطالب



–

Quality Assurance Unit

–

Quality Assurance Unit


