جامعة قناة السويس – كلية العلوم – شئون التعليم والطالب

دليل القواعد العامه لالئحة الساعات المعتمدة لطالب كلية العلوم (مرحلة البكالوريوس)
األقسام العلمية بالكلية:
 -5قسم الكيمياء
 -5قسم علم احليواف

 -4قسم اجليولوجيا
 -3قسم الفيزياء
 - 7قسم علوـ البحار

 -2قسم الرياضيات
 -6قسم النبات

البرامج التعليمية المفعلة بالكلية:
 -5برنامج الكيمياء
 -5برنامج اجليولوجيا
 -9برنامج ادليكروبيولوجى

 -3برنامج علوـ احلاسب
 -2برنامج الرياضيات
 -6برنامج اجليوفيزياء التطبيقية  -7برنامج علم احليواف
 -51برنامج البيوتكنولوجى والبيئة البحرية

 -4برنامج الفيزياء
 -8برنامج النبات

اإلدارات التى تتعامل مع الطالب:
 -5إدارة شئوف التعليم والطالب

 -2إدارة ادلكتبات

 -3إدارة رعاية الطالب

األنشطة الطالبية:
 تتيح الكلية عدد من األنشطة للطالب ادلقيدين هبا وهى:
 أنشطة رياضية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ثقافية
 أنشطة فنية

 أنشطة اجلوالة واخلدمة العامة
 أنشطة علمية

 الرجاء اإلتصاؿ بإدارة رعاية الطالب بالكلية دلزيد من ادلعلومات.
نظام الدراسة والمقررات التدريسية:
 نظاـ الدراسة ادلتبع بالكلية هو نظاـ الساعات ادلعتمدة.
 مػػدة الدراسػػة لنيػ درجػػة البكػػالوريوس العلػػوـ أربعػػة سػػنوات علػػى األقػ بقػػا للالتحػػة التنفيابػػة مػػن قػػانوف تنظػػيم اجلامعػػات
ويتكوف العاـ الدراسى من فصلني دراسيني يفص بينهما عطلة نصف العاـ ،ويسمح للطالب الاى سبتد فرتة دراسته أكثر من
أربػع سػػنوات أف يتخػػرج أى مػػن الفصػػلني الدراسػػيني أاألوؿ أو الثػاا ف أو الفصػ الدراسػػى الصػػيفى إذا مػػا حقػػم متطلبػػات
التخرج أ 546ساعة معتمدة مكتسبهف.
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 يتكوف الفص الدراسى من سبعة عشر أسبوعا موزعة على النحو التاىل:
 .5فرتة تسجي ادلقررات مدهتا أسبوع واحد.
 .2فرتة الدراسة مدهتا أربعة عشر أسبوعا.
 .3فرتة اإلمتحانات مدهتا أسبوعاف.
 - جيوز جمللس الكلية أف يوافم على فتح فص دراسى صيفى مكثف مدتػه تسػعة أسػابيع يسػج فيػه فقػل الطػالب احلاصػلوف
على تقدير أراسب أو ضعيفف حبد أقصى  9ساعات معتمدة ويقسم هاا الفص إىل:
 .5فرتة التسجي ثالثة أياـ.
 .2فرتة الدراسة سبعة أسابيع.
 .3فرتة اإلمتحاف أسبوع واحد.
 - متطلبػات التخػرج لنيػ درجػػة البكػالوريوس

العلػوـ هػى  146سااا ة معتمادة مكتسابو خػػالؿ مػدة الدراسػة بالكليػة تػػوزع

كالتاىل:

 .5متطلبات اجلامعة  8 :سا ات معتمدة موزعة بالتساوى على الفصلني الدراسيني
o
o
o
o

ادلستوى األوؿ.وتشم مقررات:

اللغة أ 2ساعة معتمدةف
احلاسب اآلىل أ 2ساعة معتمدةف
حقوؽ اإلنساف أ 2ساعة معتمدةف
مقرر إختيارى أ 2ساعة معتمدةف

 .2متطلبات الكلية 33 :سا ة معتمدة تقع مجيعها

ادلستوى األوؿ وتشم :

 18 س ػػاعة معتم ػػدة إجباري ػػة وموزع ػػة بالتس ػػاوى عل ػػى مق ػػررات أالكيمي ػػاء -الفيزي ػػاء -الرياض ػػياتف عل ػػى الفص ػػلني
الدراسيني أ 9ساعات  9 +ساعاتف.

 12 ساعة معتمدة إختيارية من زبصصات الكليػة األخػرى والػ زبػدـ زبصػل الطالػب أجيولوجيػا -علػم احليػواف-
علم النبات -جيوفيزياء تطبيقية -بيولوجيا حبرية -علػوـ البحػار -ميكروبيولػوجىف ،وموزعػة بالتسػاوي علػى الفصػلني
الدراسيني أ 6ساعات  6 +ساعاتف.

 .3متطلبات التخصل 138 :سا ة معتمدة مقسمة كالتاىل 72 :ساعة معتمدة إجبارى  36 +ساعة معتمدة إختيارى
موزعة على ادلستوى الثاا والثالث والرابع.
تسجيل المقررات :
 يتم تسجي ادلقررات للطالب اجلدد اإلسبوع األوؿ من الفص الدراسى ربت إشراؼ ادلرشد األكادميى.
 يبػػدأ التسػػجي للطػػالب القػػدامى ربػػت إشػراؼ ادلرشػػد األكػػادميى األسػػبوع السػػابم لبػػدأ الفصػ الدراسػػى علػػى أف ينتهػػى
هناية األسبوع األوؿ من الفص الدراسى.
تليفوف داخلى5755 :

email: VD.Students@yahoo.com

2

موقع إليكترونىhttp://www.fsc.scuegypt.edu.eg/ :

جامعة قناة السويس – كلية العلوم – شئون التعليم والطالب
اإلرشاد االكاديمى:
 يقوـ ادلرشد األكادميى بتوجيه الطالب دراسيا ومساعدته على إختيار ادلواد مع ربديد عدد الساعات حسب ادلعدؿ األكػادميى
للطالب وال يسج فيها وفقا لظروفه وقدراته وإستعداداته ومساعدته على ح ادلشكالت ال قد تعرتضه أثناء الدراسة.
العبء الدراسى:

 يسمح للطالب بالتسجي فيما ال يق عن  12ساعة معتمدة وال يزيد على  18ساعة معتمدة لك فص دراسى.
 ميكػػن للطالػػب المتفااو أالػػاى لػػه معػػدؿ تراكمػػى  3.5فػػثكثرف أف يفػػيف إىل ذلػ سػػاعتني معتمػػدتني

الفصػ الدراسػػى

الواحد وحبد أقصى  12ساعات معتمدة واؿ فرتة الدراسة بالكلية.

 جيػػوز جمللػػس الكليػػة زيػػادة احلػػد األقصػػى للعػػبء الدراسػػى
بغرض إسباـ متطلبات التخرج.
 ال يسمح للطالب الاى له معدؿ تراكمى " "1بالتسجي

الفصػ الدراسػػى األخػ للطالػػب حبػػد أقصػػى  6سػػاعات معتمػػدة
أكثر من  15ساعة معتمػدة

الفصػ الدراسػى .أمػا إذا ذبػاوز

معدله الرتاكمى " "1إىل " "3يسمح له بالتسجي حبد أقصى  18ساعة معتمدة.

 احلػػد األقصػػى

الفصػ الدراسػػى الصػػيفى  9سػػاعات معتمػػدة واحلػػد األدا  2سػػاعات معتمػػدة وجمللػػس الكليػػة زيػػادة العػػبء

الدراسى ثالثة ساعات معتمدة إذا إقتفت الفرورة.
معيار السا ة المعتمدة:
 بالنسبة للدروس النظرية :ربتسب ساعة معتمدة واحدة لك زلاضرة مدهتا سا ة واحدة أسبوعيا خالؿ الفص الدراسى.

 بالنسبة للدروس العملياة والتادريبات التطبيقياة او التمااري  :ربتسػب سػاعة معتمػدة واحادة لكػ فػرتة عمليػة أو تطبيقيػة أو
سبارين مدهتا من  3-2سا ة أسبوعيا خالؿ الفص الدراسى الواحد ،ومن  6-3ساعات ربتسب ساعتاف معتمدتاف.

 يكااا م مشااروب الباااق والمقااا

الفص ػ األخ ػ مػػن ادلسػػتوى الرابػػع  3سااا ات معتمػػدة ودػػددق القسػػم التػػابع لػػه مػػادة

التخصل.

التدريب الصيفى:

 كثحد متطلبػات التخصػل يػددى كافػة الطػالب تػدريبات تطبيقياة يايفية لمادة  6اساابيع

شػركات أو مصػانع أو هيئػات

ذات صػله بالتخصػل ،أو داخػ الكليػة إذا تعػار إجيػاد موقػع خارجهػػا ،وذلػ بػدوف إحتسػاب سػاعات معتمػدة ذلػا .وخيتػػار
ادلرشػد األ كػادميى الوقػت ادلناسػب للتػدريب بالتنسػيم مػع القسػم ادلخػتل خػالؿ اإلجػازة الصػيفية وذلػ بػني ادلسػتويني الثالػػث
والرابع.
إضا ة او حذف مقرر:

 جيوز للطالب أف يفيف أو داؼ مقررا أو أكثر حػ نهاية األسبوب الراباع دبػا ال خيػ بالعػبء الدراسػى لػه أعػدد السػاعات
القصوى 58-ساعة ،وعدد الساعات األدا  52ساعةف.
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اإلنسااب م مقرر:
 جيوز أف ينسحب الطالب من دراسػة أى مقػرر حػ هنايػة األسػبوع السػادس مػن بػدأ التسػجي للفصػ الدراسػى وذلػ دبوافقػة
ادلرشد األكادميى ،ويسج هػاا ادلقػرر سػج الطالػب األكػادميى بتقػدير "منسػحب" بشػرط أف ال يكػوف الطالػب قػد ذبػاوز
نسبة الغياب ادلقررة قب اإلنسحاب وتعرض حاالت اإلنسحاب اإلضطرارية بعد هاا ادليعاد على جلنة شئوف التعليم والطػالب
للنظ ػػر فيه ػػا وإقراره ػػا م ػػن رلل ػػس الكلي ػػة عل ػػى أال خيػ ػ اإلنس ػػحاب باحل ػػد األدا للع ػػبء الدراسػ ػى للطال ػػب أع ػػدد الس ػػاعات
ادلعتمدةف.
تعديل المسار (تغيير القسم /التخصص):
 جيػػوز للطالػػب تعػػدي مسػػار زبصصػػه أالتحوي ػ ف بعػػد هنايػػة العػػاـ الدراسػػى أوبعػػد اهػػور النتيجػػة مباشػػرةف بشػػرط إسػػتكماؿ
متطلبػػات التخصػػل ادلرفػػوب فيػػه أاحملػػوؿ اليػػهف وعػػدـ إحتسػػاب السػػاعات ادلعتمػػدة الػ إجتازهػػا الطالػػب مػػن قبػ وال تقػػع
رلاؿ متطلبات التخصل اجلديد ،وذل بعد موافقة جلنة شئوف التعليم والطالب ورللس الكلية على هاا التعدي .
التاويل م كلية اخرى:

 الطالػػب احملػػوؿ مػػن كليػػة علػػوـ أخػػرى ربػػدد لػػه ادلقػػررات الباقيػػة والػ ت يػػتم دراسػػتها وعلػػى أال تقػ مػػدة بقػػاءق بالكليػػة عػػن 4
صو دراسية أو  83ساعة معتمدة.

 جيوز أف يعفى الطالب احملوؿ من جامعة أخرى معرتفا هبا من بعض مقررات ادلستويني األوؿ والثاا إذا ثبت أنه قد درس وجنح
مقررات تعادذلا اجلامعة احملوؿ منها ويكوف اإلعفاء بقرار من رتيس اجلامعة بعد موافقة رللس الكلية وال جيوز اإلعفاء من
أى مقرر من مقررات ادلستويني الثالث والرابع أو أجزاء من مقررات ادلستويني األوؿ والثاا.
قبو الاايلي لى درجة البكالوريوس:
 جيوز جمللس الكلية قبوؿ الب من احلاصلني على درجة البكالوريوس مػن الكليػات األخػرى للدراسػة بالكليػة وذلػ بعػد أخػا
رأى رلػػالس األقسػػاـ ادلختصػػة ،بشػػرط أال تق ػ مػػدة الدراسػػة بالكليػػة عػػن سػػنتني دراسػػيتني ووفقػػا للقواعػػد ال ػ ربػػددها الكليػػة
واجلامعة.
المواظبة:
 يتوىل أستاذ ادلقرر تسجي حفور الطالب ك زلاضرة نظرية أو فرتة عملية مع مراعاة ما يلى:

 احلد ادلسموح به لغياب الطالب بدوف عار مقبوؿ هو  %25من رلموع ساعات ادلقرر ويتوىل أستاذ ادلقرر إناار الطالب
وإخطار إدارة شئوف الطالب خبطاب

حالة ذباوز هاق النسبة إلزباذ الالزـ.

 إذا زادت نسػػبة الغيػػاب عػػن  %25ادلقػػرر وكػػاف فيػػاب الطالػػب بػدوف عػػار تقبلػػه جلنػػة شػػئوف الطػػالب ويعتمػػدق رللػػس
الكلية ،يسج للطالب تقدير "زلروـ" ادلقرر وتدخ نتيجة "الرسوب" حساب ادلعدؿ الرتاكمى للطالب.
 إذا زادت نسػبة الغيػػاب عػن  %25وكػػاف فيػاب الطالػػب بعػار تقبلػػه جلنػة شػػئوف التعلػيم والطػػالب ،يعتمػدق رللػػس الكليػػة
ويسج تقدير "منسحب" للطالب.
حالة إضافة مقرر جديد ربتسب ادلواابة من تاريخ اإلضافة.
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تأجيل الدراسة:
 - جيػوز للطالػب أف يطلػب تثجيػ دراسػته دلػدة ال تزيػػد عػن أربعػة فصػوؿ دراسػػية رتيسػية فقػل خػػالؿ مػدة دراسػته بالكليػػة وأف
تقدـ لبات التثجي موعد أقصػاق هنايػة األسػبوع الرابػع مػن الفصػ الدراسػى الرتيسػى ويكػوف التثجيػ نافػاا بعػد أخػا رأى
جلنة شئوف الطالب وموافقة رللس الكلية.
 - إذا إنقطػػع الطالػػب عػػن الدراسػػة دوف تقػػدج لػػب التثجيػ تعػػرض حالتػػه علػػى جلنػػة شػػئوف الطػػالب وجيػػوز أف يػػدعى ادلرشػػد
األكادميى للطالب مع مراعاة األحكاـ التالية:
 إذا إنقطع الطالب عن الدراسة حبد أقصى فصلني دراسيني وألسباب قهرية توافم عليها جلنة شئوف الطالب ورللس الكليػة
يتاح للطالب فرصة أخرى للتسجي ويستثنف الطالب دراسته الفص الدراسى الرتيسى التاىل ،وربتسب مدة اإلنقطػاع
من فرص التثجي ادلتاحة للطالب.


حالة عدـ موافقة رللس الكلية يلغى قيد الطالب من الكلية.

رموز المقررات ومدلوالتها:
 * يرمز دلقرر التخصل حبروؼ التينية كما يلػى :متطلبػات اجلامعػة أUNف ،كيميػاء أCHف ،جيولوجيػا أGEف ،جيوفيزيػاء
تطبيقي ػ ػػة أGPف ،فيزي ػ ػػاء أPHف ،حيػ ػ ػواف أZLف ،نب ػ ػػات أBTف ،رياض ػ ػػة أMTف ،حاس ػ ػػبات أMTف ،ميكروبيول ػ ػػوجى
أBTف ،علوـ البحار أMRف.
 * ادلئات ترمز إىل رقم ادلستوى كالتاىل :األوؿ أ100ف ،الثاا أ200ف ،الثالث أ300ف ،الرابع أ400ف.
 * العشرات واآلحاد ترمز لرقم ادلقرر:
 مثاؿ :مقرر  MR 101يعىن مقرر علوـ البحار  ،MRادلستوى األوؿ  ،100مقرر رقم .1
التقييم واإلختبارات:
 يعقد األ سبوع السابع من الفص الدراسى الرتيسى أو االسبوع الرابع من الفص الدراسى الصػيفى إختبػار منتصػف الفصػ
و نفس مواعيد احملاضرات.
 يعقد اإلختبار النهاتى األسبوعني األخ ين من الفص الدراسى.
توزيع الدرجات:

 حالػػة ادلقػػررات ال ػ تش ػتم علػػى دراسػػة نظريػػة ودراسػػة عمليػػة تقسػػم الدرجػػة الكليػػة بنسػػبة  %13مػػن درجػػة ادلقػػرر علػػى
إمتحاف منتصف الفص  %13 ،للشفوى %23 ،للدراسة العملية
النهاتى.

 احلد األدا للنجاح

هنايػة الفصػ الدراسػى %63 ،لإلمتحػاف التحريػرى

ادلقرر هو  %63أى مقبوؿ.

 احلد األدا للتخرج هو  %63أى مقبوؿ أمعدؿ تراكمى 5ف.

تليفوف داخلى5755 :
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جامعة قناة السويس – كلية العلوم – شئون التعليم والطالب
الدرجات والتقديرات:
 سبنح الدرجات والتقديرات ال دص عليها الطالب كما يلى:
الدرجة

دد النقاط

الرمز

التقدير

% 133 - % 85

5 – 3.5

ا

ممتاز

% 84 - % 75

3.4 – 2.5

ب

جيد جدا

% 74 - % 65

2.4 – 1.5

ج

جيد

% 64 - % 63

1.4 -1

د

مقبو

م يفر – % 63

يفر

ر

راسب

-

يفر

غ

راسب

-

يفر

غم

غير مكتمل

-

يفر

من

منساب

-

يفر

مح

ماروم

 يوضح شهادة الطالب النقاط ادلكتسبة والنسبة ادلئوية إىل جانب التقدير العاـ.
 جيوز أف تدج نتيجة مقرر من ادلقررات لعدـ إكتماؿ متطلباهتا ألسباب قهرية أعدـ دخوؿ الطالب اإلمتحاف النهػاتى للمقػرر
لعار مقبوؿف بعد عرضها علػى رللػس الكليػة ودلػدة ال تتجػاوز فصػ دراسػى واحػد ويعطػى الطالػب هػاق احلالػة تقػدير "فػ
مكتم " أغ ـف وإف ت يستكم الطالػب متطلبػات ادلقػرر الفػرتة الػ يعقػد هبػا اإلمتحػاف النهػاتى للمقػررات الغػ مكتملػة،
وهى األسبوع األوؿ من الفص الدراسى التاىل مباشرة ،يعترب الطالب راسبا ويرصد له التقدير "راسب".
 إذا تكرر رسوب الطالب مقرر ما يكتفى بإحتساب الرسوب مرة واحدة فقل معدله الرتاكمى وتسػج عػدد ادلػرات الػ
أدى فيها إمتحاف هاا ادلقرر سجله األكادميى وتلغى الدرجات ال حص عليها هاا ادلقرر وال دتسب رسوبه معدله
الرتاكمى ودسب له تقدير أعلى درجة مقبوؿ إذا ذباوزت درجاته احلد األعلى لدرجة ادلقبوؿ عند جناحه ادلقرر.
المعد الفصلى:
 هو متوسل ما دص عليه الطالب من نقاط
* المعد الفصلى=

الفص الدراسى الواحد ويقرب إىل رقمني عشريني فقل ودسب كما يلى:

(مجموب حايل ضرب نقاط كل مقرر صلى  Xدد سا اتو المعتمدة)
حايل جمع السا ات المعتمدة لهذه المقررات ي الفصل

المعد التراكمى العام:
 هو متوسل ما دص عليه الطالب من نقػاط خػالؿ الفصػوؿ الدراسػية كلهػا أ ػواؿ فػرتة دراسػته
عشريني فقل ودسب كما يلى:
* المعد التراكمى العام =
تليفوف داخلى5755 :

الكليػةف ويقػرب إىل رقمػني

(مجموب حايل ضرب نقاط كل مقرر تم دراستو  Xدد سا اتو المعتمدة)
حايل جمع السا ات المعتمدة لهذه المقررات التي تم دراستها
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مرتبة الشرف:

 سبنح مرتبة الشرؼ وتوضػح شػهادة التخػرج للطالػب الػاى دصػ علػى معػدؿ تراكمػى " 3.5أو أكثػر" مجيػع ادلسػتويات
عند التخرج وبشرط أال يكوف قد رسب أى مقرر دراسى واؿ فرتة دراسته بالكلية أأو الكلية احملوؿ منهاف.

اإلنذار األكاديمى والنقل واإليقاف:
 إذا حص الطالب أى فص دراسى على تقدير تراكمى أق من " "5ينار اإلناار األوؿ.
 إذا تكػػرر ادلع ػػدؿ ادلتػػدا للطال ػػب لػػنفس الفص ػ الدراسػػى ين ػػار اإلن ػػاار الثػػاا ويعت ػػرب الطالػػب مراقب ػػا أكادمييػػا وال يس ػػمح ل ػػه
بالتسجي إال احلد األدا من الساعات ادلعتمدة وهو  55ساعة معتمدة فقل.
 يقيد الطالب ادلستوى الثاا إذا إجتاز ما ال يق عن  31ساعة معتمدة ،ويقيد ادلستوى الثالث إذا إجتاز ما اليق عن
 66ساعة معتمدة ،ويقيد ادلستوى الرابػع إذا إجتػاز مػا ال يقػ عػن  512سػاعة معتمػدة مػن سػاعات التخصػل ادلنفػرد أو
موزعة بقا لنسب توزيع مقررات التخصل ادلزدوج.
 جيػػوز للطالػػب أف يتقػػدـ بطلػػب لوقػػف قيػػدق لفصػ دراسػػى واحػػد وحبػػد أقصػػى أربعػػة فصػػوؿ دراسػػية منفصػػلة أو متصػػلة وذلػ
لظروؼ قهرية يوافم عليها رللس الكلية.
 يتعرض الطالب للفص من الكلية بقا لفرص الرسوب ادلنصوص عليها التحة قانوف اجمللس األعلى للجامعات وهى:
 الب ادلستوى األوؿ :ذلم فرصتني فقل للبقاء نظاميني. الب ادلستوى الثاا ذلم فرصتني فقل للبقاء نظاميني وفرصة واحدة من اخلارج. الب ادلستوى الثالث ذلم فرصتني فقل للبقاء نظاميني وثالث فرص من اخلارج. الب ادلستوى الرابع ذلم فرصتني فقل للبقاء نظاميني وفرصة واحدة من اخلارج .وإذا إجتازوا نصف عدد الساعاتادلقررة للمستوى يسمح ذلم باإلمتحاف باقى ادلقررات من اخلارج ح يتم جناحهم.
 يلغى قيد الطالب إذا إرتكب سلالفة زب باآلداب أو زبالف أنظمة الكلية أو اجلامعة أو بػم حقػه التحػة تثديػب الطػالب
دبا يتفم مع قانوف تنظيم اجلامعات.
نظام تأديب الطالب:
 بقا لقانوف تنظيم اجلامعات والتحته التنفياية وفقا آلخر التعديالت

 2116واليت تنل على ادلواد التاليه:

ماادة  :123الطػالب ادلقيػدوف وادلنتسػػبوف وادلػرخل ذلػم بتثديػػة إمتحػاف مػن اخلػارج وادلسػػتمعوف خاضػعوف للنظػاـ التػػثدي
ادلبني فيما بعد.

مادة  :124يعترب سلالفة تثديبية ك إخالؿ بالقوانني واللواتح والتقاليد اجلامعة وعلى األخل:
 -5األعماؿ ادلخلة بنظاـ الكلية أو ادلنشآت اجلامعية.
 -2تعطي الدراسػة أو التحػريض عليػه أو اإلمتنػاع ادلػدبر عػن حفػور الػدروس واحملاضػرات واألعمػاؿ اجلامعيػة األخػرى
ال تقفى الواتح بادلواابة عليها.
 -3ك فع يتنا مع الشرؼ والكرامة أو سل حبسن الس والسلوؾ داخ اجلامعة أو خارجها.
 -4ك إخالؿ بنظاـ إمتحاف أو اذلدوء الالزـ له وك فش إمتحاف أو شروع فيه.

تليفوف داخلى5755 :
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 -5ك إتالؼ للمنشآت واألجهزة أو ادلواد أو الكتب اجلامعية أو تبديدها.
 -6ك تنظيم للجمعيات داخ اجلامعة أو اإلشرتاؾ فيها بدوف ترخيل سابم من السلطات اجلامعية ادلختصة.
 -7توزيػػع النشػػرات أو إصػػدار جراتػػد حػػاتل أو صػػور بالكليػػات ومجػػع توقيعػػات بػػدوف تػػرخيل سػػابم مػػن السػػلطات
اجلامعية ادلختصة.
 -8اإلعتصاـ داخ ادلباا اجلامعية أو اإلشرتاؾ مظاهرات سلالفة للنظاـ العاـ أو اآلداب.

مادة  :125ك الب يرتكب فشا إمتحاف أو شروعا فيه ويفبل حالة تلبس خيرجه العميد أو من ينوب عنه
جلنة اإلمتحاف ودرـ من دخوؿ اإلمتحاف باقى ادلواد ويعترب الطالب راسبا مجيع مواد هاا اإلمتحاف وداؿ إىل رللس
التثديب.
 أما األحواؿ األخرى فيبط اإلمتحاف بقرار من رللس التثديب أو رللس الكلية ويرتتػب عليػه بطػالف الدرجػة العلميػةإذا كانت قد منحت للطالب قب كشف الغش.
مادة  :126العقوبات التثديبية هى:

 -5التنبيه شفاهة أو كتابة.
 -2اإلناار.
 -3احلرماف من بعض اخلدمات الطالبية.
 -4احلرماف من حفور دروس أحد ادلقررات دلدة ال ذباوز شهرا.
 -5الفص من الكلية دلدة ال ذباوز شهرا.
 -6احلرماف من اإلمتحاف مقرر أو أكثر.
 -7وقف قيد الطالب لدرجة ادلاجست أو الدكتوراة دلدة ال ذباوز شهرين أو دلدة فص دراسى.
 -8إلغاء إمتحاف الطالب مقرر أو أكثر.
 -9الفص من الكلية دلدة ال ذباوز فصال دراسيا.
 -51احلرماف من اإلمتحاف فص دراسى واحد أو أكثر.
 -55حرماف الطالب من القيد للماجست أو الدكتوراة مدة فص دراسى أو أكثر.
 -52الفص من الكلية دلدة تزيد على فص دراسى.
 -53الفص النهاتى من اجلامعة ويبلغ قرار الفص إىل اجلامعات األخػرى ويرتتػب عليػه عػدـ صػالحية الطالػب للقيػد
أو التقدـ إىل اإلمتحانات جامعات مجهورية مصر العربية.
 وجيوز األمر بإعالف القرار الصادر بالعقوبة التثديبية داخ الكلية وجيب إبالغ القرارات إىل وىل أمر الطالب. وربفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التثديبية عدا التنبيه الشفوى ملف الطالب. وجمللس اجلامعة أف يعيد النظر القرار الصادر بالفص النهاتى بعد مفى ثالث سنوات على األقػ مػن تػاريخ صػدورالقرار.
مادة  :127اذليئات ادلختصة بتوقيع العقوبات هى:

 -5األساتاة واألساتاة ادلساعدين :وذلم توقيع العقوبات األربػع األوىل ادلبينػة

تليفوف داخلى5755 :
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أثناء الدروس واحملاضرات واألنشطة اجلامعية ادلختلفة.
 -2عميد الكلية :وله توقيع العقوبات الثماا األوىل ادلبينة ادلادة السابقة ،و حالة حدوث إضػطرابات أو إخػالؿ
بالنظاـ يتسبب عنه أو خيشى منه عدـ إنتظاـ الدراسة أو اإلمتحاف يكوف لعميد الكلية توقيع مجيع العقوبات ادلبينة
ادلادة السابقة ،على أف يعرض األمر خالؿ أسبوعني من تاريخ توقيع العقوبات على رللس التثديػب إذا كانػت العقوبػة
بالفص النهاتى من اجلامعة ،وعلى رتيس اجلامعة بالنسبة إىل فػ ذلػ مػن العقوبػات ،وذلػ للنظػر تثييػد العقوبػة
أو إلغاتها أوتعديلها.
 -3رتيس اجلامعة :وله توقيع مجيع العقوبات ادلبينة ادلادة السابقة عدا العقوبة األخ ة ،وذل بعػد أخػا رأى عميػد
الكلية ،وله أف مينع الطالب احملاؿ إىل رللس التثديب من دخوؿ أمكنة اجلامعة ح اليوـ احملدد حملاكمته.
 -4رللس التثديب :وله مجيع العقوبات.

مااادة  :128ال توقػػع عقوبػػة مػػن العقوبػػات ال ػواردة

البنػػد اخلػػامس ومػػا بعػػدق مػػن ادلػػادة أ526ف إال بعػػد التحقيػػم مػػع
ادلوعد احملدد للتحقيم سػقل حقػه

الطالب كلية ومساع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا ت دفر
التحقيم من ينتدبه عميد الكلية.
 -وال جيوز لعفو هيئة التدريس ادلنتدب للتحقيم مع الطالب أف يكوف عفوا

مسػاع أقوالػه ،ويتػوىل

رللس التثديب.

مادة  :129القرارات ال تصدر من اذليئات ادلختصة بتوقيع العقوبات التثديبية وفقا للمادة أ527ف تكوف هناتية.
خػػالؿ أسػػبوع مػػن تػػاريخ إعالنػػه إىل
 ومػػع ذل ػ ذبػػوز ادلعارضػػة الق ػرار الصػػادر فيابيػػا مػػن رللػػس التثديػػب وذل ػالطالب أو وىل أمرق ويعترب القرار حفوريا إذا كاف لب احلفور قد أعلن إىل شخل الطالب أو وىل أمرق وزبلف الطالب
عن احلفور بغ عار مقبوؿ.
 وجيوز للطالب التظلم من قرار رللس التثديب بطلب يقدمه إىل رتيس اجلامعة خالؿ مخسة عشر يوما من تاريخ إبالفػهبالقرار ،ويعرض رتيس اجل امعة ما يقدـ إليه من تظلمات على رللس اجلامعة للنظر فيها.

لمزيد م المعلومات نرجو زيارة الموقع اإلليكترونى للكلية
http://www.fsc.scuegypt.edu.eg/
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