جامعة قناة السويس
كلية العلوم  -االسماعيلية

حقيبت الطالب الجديد

جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

محخوياث حقيبت الطالب
 كلمة أدارة الكلٌة (لماذا نلتحق بكلٌة العلوم؟)
 معلومات عن قطاع شئون التعلٌم والطالب
 تعلٌمات هامة
 المستندات المطلوب تقدٌمها للكلٌة من الطالب الجدد لبدءإجراءات القٌد والتسجٌل
 األستمارات والنماذج المطلوبة من الطالب خالل فترة دراسته بالكلٌة
 .1إستمارة بٌانات الطالب (نسخة ألدارة شئون الطالب ونسخة للمرشد األكادٌمً)
.2

قواعد التنسٌق الداخلً لأللتحاق بالبرامج العلمٌة

 .3إستمارة تشعٌب طالب علمً علوم
 .4إستمارة تشعٌب طالب علمً رٌاضة
 .5إستمارة تسجٌل مقررات الفصل الدراسً األول للمستوى األول
 .6إستمارة حذف وأضافة مقرر
 .7إستمارة تأجٌل دراسة
 .8إستمارة انسحاب من مقرر
 .9إستمارة تعدٌل مسار
 .11نموذج متابعة الطالب

 السجل األكادٌمى للطالب
 مطوٌة أدارة رعاٌة الطالب
 دلٌل الطالب
يبدأ أستقبال الطّب الجدد وأستّم المستندات واألوراق المطلوبٌ من  2015/9/1فً مكتب أدارة شُون الطّب
الكاُن فً المبنٍ الرُيسً بالكليٌ فً الدور األول

لمزيد من المعلومات نرجو زيارة الموقع اإلليكترونى للكلية
http://www.fsc.scuegypt.edu.eg/
تليفون /فاكـس( 064/3230416:داخلي )1755

email: VD.Students@yahoo.com

2

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

جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

لماذا نلتحق بكلية العلوم؟
األبناء األعزاء طالب كلية العلوم ...
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...

مرحبا بكم يف قلعة العلم والعلماء وسبيل تقدم األمم وبناء احلضارات احلديثو ادلتطورة .كلية العلوم
ىي ادلنارة العلميو اليت يتعلم فيها الطالب العلوم األساسيو نظريا وعمليا وتكسبو ادلهارات العلميو والبحثيو
واحلقليو ادلتنوعو وتؤىلو ايل أن يكون باحثا متميزا وعضوا فاعال يف اجملتمع العلمي والبحثي يف خمتلف
اجملاالت الصناعيو والزراعيو واألقتصاديو مما يسهم بشكل كبري ومباشر يف هنضة اجملتمعات واألمم علميا
واقتصاديا واجتماعيا كما حيدث يف كل دول العامل ادلتقدم وىذا ىو الدور العظيم خلرجيي كليات العلوم
يف ىذه الدول وىو ما حتتاجو مصرنا احلبيبو يف السنوات القادمو.
وفقنا اهلل مجيعا دلا فيو اخلري والصاحل العام دلصرنا الغاليو وأمتنا العظيمو  ..ومسك اخلتام أيات
الذكر احلكيم من رب العادلني عز وجل اليت ذكر فيها فضل العلم والعلماء.
ق ال اهلل تبارك وتعالى

” إِ َّن َما َي ْخ َ
هللا َع ِزي ٌز َغفُو ٌر (.. “ )28فاطر..
هللا مِنْ ِع َبا ِد ِه ا ْل ُعلَ َما ُءإِنَّ َّ َ
شى َّ َ
ت َو َّ
” َي ْر َفع َّ
هللا ُ الَّذِينَ آَ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوالَّذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِع ْل َم َد َر َجا ٍ
هللا ُ بِ َما َت ْع َملُونَ َخبِي ٌر (..“)11المجادلة..
ِ

صدق اهلل العلي العظيم

مع تحيات

أدارة كليت العلوم
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قطاع شئون الخعليم والطالب
 -1إدارة شئون الخعليم والطالب
تهتم ادارة شئون التعلٌم والطالب بكل ما ٌخص الطالب علمٌا وثقافٌا ورٌاضٌا واجتماعٌا وتعمل بكل جد
واجتهاد على تنظٌم وتطوٌر وتحسٌن األداء فً كل هذه الخدمات الطالبٌه للتٌسٌر على ابنائنا الطالب حتى ٌتفرغوا
لتحصٌل العلم والتفوق والنبوغ فً مجاالته المختلفه باألضافة الً التزود بالخبرات المعرفٌه والحٌاتٌه وصقل الشخصٌة
واكتساب مهارات جدٌدة من خالل التفاعل المستمر بٌن الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس فً مناخ جامعً متمٌز طوال
سنوات الدراسه.
األدارة دائما على أستعداد لحل كافة المشكالت والعقبات التً قد ٌتعرض لها أبنائنا الطالب بكل السبل والطرق
القانونٌه المتاحة وعلى تذلٌل كل العقبات التً تعترض سبل التمٌز والتفوق بالتعاون مع جمٌع اقسام الكلٌه العلمٌه
وأدارات الكلٌة والجامعة واتحاد الطالب  ..كما أننا نرحب دائما بكل األقتراحات ونستمع بأذان صاغٌه لكل األراء
الهادفة البنائه التً تضٌف تطورا وتمٌزا ألداء أدارة شئون التعلٌم والطالب.

أسماء العاملين في إدارة شئون الخعليم والطالب
م
1
2
3
4
5
6
7
8

الوظيفة

األسم
أ /.أحمد ابراهٌم عبد الرحٌم
أ /.سٌد عبد الفتاح
أ /.أمال محمد أحمد
أ /.نصر عبد الرحمن العدوي
أ /.هالة محمد أحمد
أ /.محمد الحسٌنً عبد هللا
أ /.زٌنب محمد خٌري
أ /.أٌمان علً أحمد

مدٌر األدارة
رئٌس قسم الدراسة واألمتحانات
مسئول المستوى الرابع
مسئول المستوى الثالث
مسئول المستوى الثانً
مسئول المستوى األول
مسئول شئون الخرٌجٌن
مسئول شئون الخرٌجٌن

أسماء العاملين في إدارة مكخب وكيل الكليت لشئون الخعليم والطالب
م
1
2
3

الوظيفة

األسم
مدٌر مكتب الوكٌل
سكرتٌر المكتب

أ /.أمل محمود زكرٌا
أ /.اٌمان محمدعلً
أ /.أبراهٌم صالح

 لألستفسار عن الخدمات ألداريٌ التً تقدموا أدارة شُون الطّب التوجٌ الً مكتب األدارة الكاُن فً المبنٍ
الرُيسً بالكليٌ فً الدور األول (لمزيد من التفاصيل راجع دليل الطالب صفخٌ .)59
 تخديد ساعٌ يوميا ( )2-1للقاء أي طالب مع وكيل الكليٌ لشُون التعليم والطّب لخل المشاكل وتذليل العقبات
اليوميٌ فً المكتب الكاُن فً المبنٍ الرُيسً بالكليٌ فً الدور الثالث.
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قطاع شئون الخعليم والطالب
 -2إدارة رعايت الطالب
لجان االتحاد واألنشطة التي تقدمها رعاية الطالب:





اللجنة الرياضية (تهدف إلى بث الروح الرٌاضٌة بٌن الطالب ومساعدة المتمٌزٌن منهم رٌاضٌا إلى الرقى ألعلى
مستوى اللٌاقة وتنظم الفرق الرٌاضٌة لالشتراك بها فً المسابقات على مستوى الجامعة)
اللجنة االجتماعية (اللجنة لها اهتمامات خاصة للطالب ووجوه عدٌدة لكافة األنشطة فى صورة خدمات وأنشطة
متعددة)
اللجنة الثقافية (نشر الثقافة بٌن الطالب من خالل الندوات والمحاضرات .تشجٌع المواهب العلمٌة والثقافٌة
واألدبٌة واشتراكهم بأعمالهم الثقافٌة فً مسابقات على مستوى الجامعة)
لجنة األسر الطالبية ( ٌتم تكوٌنها فً بداٌة العام الدراسً ولكل أسرة رائد من أعضاء هٌئة التدرٌس بجانب
مشرف من رعاٌة الشباب .وتهدف إلى خلق روح الجماعة بٌن الطالب وتوثٌق الروابط وبٌن السادة أعضاء هٌئة
التدرٌس وتمارس األسر جمٌع األنشطة المختلفة)

 اللجنة الفنية ( تهدف إلى إظهار المواهب الفنٌة وتنمٌتها وتشجٌع الطالب على ممارسة هواٌتهم من خالل
االشتراك فً المهرجان الفنً على مستوى الجامعة)
 لجنة الجوالة والخدمة العامة (تساعد الطالب على الوصول لالستفادة من قدراتهم البدنٌة والعقلٌة والروحٌة
واالجتماعٌة وخلق قٌادات من الطالب وتعرٌفهم بمشاكل البٌئة المحلٌة ووسائل التغلب علٌها وتشتمل على العدٌد
من األنشطة المختلفة فً كافة األنشطة (الدٌنً – الفنً -الرٌاضً -الثقافً – االجتماعً -كشفً))
واألدارة تهٌب بكل الطالب المشاركه الفعاله فً كل األنشطة التً تقدمها رعاٌة الطالب من مسابقات رٌاضٌه وثقافٌه
وأنشطه أجتماعٌة لخدمة المجتمع الطالبً والمساهمة فً تحسٌن البٌئة العامة فً كل أرجاء الكلٌة

أسماء العاملين في إدارة رعايت والطالب
م
1
2
3
4
5

الوظيفة
مدٌر األدارة ومسئول النشاط الرٌاضً
كبٌر أدارٌٌن
األشراف المالً
مسئول النشاط الثقافً واألجتماعً
مسئول النشاط الفنً والرٌاضً

األسم
أ /.عبد هللا عامر المسلمً
أ /.ابراهٌم حسن نصر
أ /.نٌفٌن بٌومً ٌوسف
أٌ /.اسر فاٌق عفٌفً
أ /.أحمد نجم

 لألستفسار عن أنشطٌ أدرارة رعايٌ الطّب التوجٌ الً مكتب األدارة الكاُن فً مبنٍ المدرجات الرُيسً بالكليٌ
(لمزيد من التفاصيل راجع دليل الطالب صفخٌ )65
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حعليماث هامت
 أخرص أيوا الطالب الكريم علٍ األطّع وقرأة دليل الطالب المرفق بوذه الخقيبٌ للتعرف علٍ نظام الدراسٌ
بالكليٌ ومواد الُّخٌ التً ستطبق عليك خّل فترة دراستك بالكليٌَ وكذلك معرفٌ خقوقك وواجباتك المنصوص
عليوا فً الُّخٌ خيث أن مواد الُّخٌ ونصوص قانون تنظيم الجامعات تطبق بجديٌ تامٌ علٍ جميع الطّب.
 أخرص أيوا الطالب الكريم علٍ خضور خفل أستقبال الطّب الجدد فً األسبوع األول من بدايٌ الفصل الدراسً
األول للعام الجامعً  2016/2015للتعرف علٍ كل ما يتعلق بفترة دراستك بالكليٌ.
 طّب المستوى األول المقيدين بالكليٌ لوم فرصتين للبقاء فً هذا المستوى (عامان دراسيان أو  4فصول دراسيٌ)
لألنتقال الً المستوى الثانً (بأكتساب  30ساعٌ معتمدة)َ ويتعرض الطالب للفصل من الكليٌ أذا أستنفذ هذه
الفرص ولم ينتقل للمستوى الثانً (ختٍ لو أكتسب  29ساعٌ معتمدة بعد عاميين دراسيين) تطبيقا لنصوص قانون
تنظيم الجامعات.
 يعين لكل مجموعٌ من الطّب مرشدا أكاديميا من أعضاء هيٌُ التدريس بالقسم التابع لى البرنامح العلمٍ المقيد بى
الطالب وهومسُول عن متابعٌ الطالب علميا وأداريا وأجتماعيا خّل فترة دراستٌ بالكليٌ (لمزيد من التفاصيل
راجع دليل الطالب صفخٌ .)62
 قبل كتابٌ أستمارة الرغبات لأللتخاق بالبرامح العلميٌ المختلفٌ بالكليٌ علٍ جميع الطّب األطّع علٍ قواعد
التنسيق الداخلً المرفقى والتوجٌ لألقسام العلميٌ من يوم  10( 2015/9/6صباخا –  1ظورا) للتعرف علٍ
طبيعٌ الدراسٌ بالقسم والخصول علٍ المعلومات الكافيٌ لتدوين ترتيب الرغبات فً األستمارة بناء علٍ هذه
المعلومات وقناعٌ الطالب بالبرنامح العلمً المراد األلتخاق بى.
 يتم تطبيق قواعد التنسيق الداخلً لأللتخاق بالبرامح العلميٌ المختلفٌ بالكليٌ علٍ جميع الطّب طبقا لقرار مجلس
الكليٌ رقم ( )14والمنعقد فً  2014/8/17بكل عدالٌ وشفافيٌ وبدون أيٌ أستثناءات.
 يتم أستقبال الطّب الجدد وأستّم المستندات واألوراق المطلوبٌ (الموضخٌ فً الصفخٌ التاليٌ) من 2015/9/1
فً مكتب أدارة شُون الطّب الكاُن فً المبنٍ الرُيسً بالكليٌ فً الدور األول وعلٍ الطالب تقديم هذه
المستندات بالترتيب المدون فً القاُمٌ المطلوبٌ وكتابٌ جميع البيانات المطلوبٌ فً أستمارة بيانات الطالب المرفقٌ
(األختفاظ بنسخٌ لتسليموا الً المرشد األكاديمً) لتيسير العمل علٍ الجميع.
 يختفظ الطّب باألستمارات والنماذج المرفقٌ فً خقيبٌ الطالب ألستخداموا طوال دراسٌ الطالب فً الكليٌ
(للخصول علٍ نسخ منوا الدخول علٍ موقع الكليٌ أو التوجى الً أدارة شُون الطّب).
 بعد ظوور نتيجٌ التنسيق الداخلً لأللتخاق بالبرامح العلميٌ المختلفٌ بالكليٌ والمعتمدة من مجلس الكليٌَ علٍ
جميع الطّب سرعٌ التوجى الً القسم العلمً التابع لى البرنامح الدراسً لمقابلٌ المرشد األكاديمً وتسليمٌ
نسخٌ من أستمارة البيانات وأستكمال بيانات أستمارة تسجيل المقررات للفصل الدراسً األول (مهم جدا جدا)
 علٍ أبناُنا الطّب الكرام األلتزام بالخلق القويم والروح الطيبٌ واألخترام فً التعامل مع جميع العاملين بالكليٌ
وفيما بينوم خّل فترة الدراسٌ بالكليٌ وهذا أمر متوقع من الجميع ولكن لزم التنويٌ لى ألن أدارة الجامعٌ والكليٌ
ِ تتوانٍ عن تطبيق القوانين والقواعد المتعلقٌ بوذا الموضوع الوام بكل خزم وجديٌ ألن الجامعٌ خلق وعلم.
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املسدنداث املطلوب جقديمها للكليت من الطالب الجدد
لبدءإجراءاث القيد والدسجيل
-1

أصل شهادة الثانوية العامة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية ومستوفاة طوابع المهن

التعميمية
-2اصل شهادة ميالد الرقم القومى (كمبيوتر)
 -3أشعة صدر حديثة ( عمى أن تكون ديجتال مطبوع عميها أسم الطالب)
 -4عدد( )8صور شخصية حديثة .
 -5صورة بطاقة الرقم القومى لمطالب المرشح
 -7صورة بطاقة الرقم القومى لولى األم ـ ــر
 -8أستمارة رغبات الطالب
 -9نسخة من أستمارة بيانات الطالب مكنممة البيانات
 -11عدد ( )3حافظة بالستيك
 -11نموذج ( )2جند لجميع الطالب الذكور  +نموذج ( )6جند لمطالب مواليد  1996وما قبمها ،عمى
أن يتقدم بقيةالطالب بهذا النموذج تباعا فور بموغهم سن التاسعة عشرة
 -12شهادة خمو من األمراض المعدية ( لطالب الشهاداتالمعادلة والطالب الوافدين)
 -13اقرار ولي األمر بشأن التعهد بتحمل تكمفة األصالحات والتمفيات المتسبب فيها الطالب
(ملحوظة :الرسوم الدراسية للطالب الجدد "  803جنيه" )
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جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

األستمارات والنماذج المطلوبة من الطالب خالل فترة دراسته بالكلية
 .1إستمارة بٌانات الطالب (نسخة ألدارة شئون الطالب ونسخة للمرشد األكادٌمً)
 .2قواعد التنسٌق الداخلً لأللتحاق بالبرامج العلمٌة
 .3إستمارة تشعٌب طالب علمً علوم
 .4إستمارة تشعٌب طالب علمً رٌاضة
 .5إستمارة تسجٌل مقررات الفصل الدراسً األول للمستوى األول
 .6إستمارة حذف وأضافة مقرر
 .7إستمارة تأجٌل دراسة
 .8إستمارة انسحاب من مقرر
 .9إستمارة تعدٌل مسار
.11

نموذج متابعة الطالب
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