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 كهًخ
 طارق طهالسٌد األستاذ الدكتور / 

 عمٌد الكلٌة

 ...ابنابى وبناتى

باإلسكندرٌة الستكمال دراستكم بالمرحلة الجامعٌة  أهنبكم على اختٌاركم لكلٌة العلوم المالٌة واإلدارٌة بجامعة فاروس

مما ٌساعده  الكلٌات القالبل التً تهٌا الخرٌج لمستقبل وظٌفً باهرحٌث أن كلٌة العلوم المالٌة واإلدارٌة تعتبر واحدة من 

 .فً الحصول على مركز مرموق وممٌز داخل مجتمعنا

لقد تبنت الكلٌة العدٌد من التخصصات وقامت بإعدادها لتناسب احتٌاجات سوق العمل فً مجاالت المحاسبة، واالقتصاد 

، وكذلك االستثمار والتموٌل ونظم إدارة المعلومات والتسوٌق وإدارة اإلداري، وإدارة المشارٌع المتوسطة والصؽٌرة

األعمال الدولٌة. كل هذه التخصصات مجتمعة تقوم بتهٌبة الطالب وإمداده بالمؤهالت الالزمة للعمل فً القطاع المالً 

رٌة، وكذلك الصناعٌة منها جمٌع المؤسسات المالٌة االستثماو واإلداري مثل البنوك وبورصة األوراق المالٌة والتأمٌن 

  .محلٌة أو متعددة الجنسٌات والتجارٌة سواء كانت هذه المؤسسات

إن النظام التعلٌمً بكلٌة العلوم المالٌة واإلدارٌة قابم على نظام الساعات المعتمدة والتً تقدم من خالل المحاضرات 

م االستعانة ببعض المحترفٌن عملٌا والمتقلدٌن لمراكز وساعات التدرٌب وباإلضافة إلى الجانب األكادٌمً للدراسة فإنه ٌت

إدارٌة علٌا فً القطاعات المالٌة والصناعٌة إللقاء محاضرات وندوات تعكس خبراتهم العملٌة للطلبة، والتً من خاللها 

  .ٌتم وضع توجٌهات ونصابح عملٌة لهم

درٌب مجموعة من الطلبة بإدارات البنوك المختلفة ونجد أٌضا أن التدرٌب العملً متاح للجمٌع حٌث تم فً آخر عامٌن ت

والشركات الصناعٌة، وجدٌر بالذكر أن الطالب ٌقوم بإعداد مشروع للتخرج فً السنة األخٌرة للدراسة مما ٌوسع مداركه 

 .العلمٌة والعملٌة فً أي من التخصصات وفقا لخطة الدراسة الجامعٌة

ٌلبً احتٌاجات سوق العمل واالختٌار المتقن ألعضاء هٌبة التدرٌس الذٌن قد إن التصمٌم المحترؾ لبرامج الدراسة الذي 

جامعات ؼربٌة والبعض منهم حصلوا علٌها من إنجلترا، باإلضافة إلى خبراتهم فً   حصلوا على درجاتهم العلمٌة من

لرٌاضٌة واالجتماعٌة فإن كلٌة التدرٌس بالجامعات المختلفة، ومع توافر التسهٌالت واألدوات التعلٌمٌة، وكذلك األنشطة ا

العلوم المالٌة واإلدارٌة، وكذلك جامعة فاروس ٌقدمون لكم بٌبة تعلٌمٌة متمٌزة ومتطورة مما ٌتٌح لكم الفرصة لتطوٌر 

 .عالقاتكم العملٌة مع صفوة أفراد المجتمع المهتمٌن بإدارة المال واألعمال

 المالٌة واإلدارٌةأتطلع دابما بأن أرحب بكم شخصٌا فً كلٌة العلوم 

 أ.د/طارق طه                                                                                                              

 ةعمٌد الكلٌ                                                                                                     
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 انجبيؼخ َجزح ػٍ 
 

 

و  2006لسنة  252مصرٌة خاصة باالسكندرٌة تم انشاؤها بالقرار الجمهوري رقم  هى أول جامعةس: جامعة فارو

 معتمدة و معادلة شهاداتها من 2009لسنة  302رقم القرار 

 وعضو أتحادة .عضو أتحاد الجامعات العربٌوزارة التعلٌم العالى ة والمجلس االعلى للجامعات المصرٌ

 المعاٌبر العالمٌة وتم تجهٌزها بأعلى مستوى منطٌة. تم انشاء الجامعة تبعا ألحدث الجامعات األورومتوس

 التعاون مع جامعات أوروبٌةالمعامل التعلٌمٌة المتقدمة. وقد قامت الجامعة بتوقٌع مجموعة من أتفاقٌات 

 وأمرٌكٌة متقدمة لألستفادة من أسالٌب التعلٌم الحدٌثة والتطوٌر المستمر فى العلوم المختلفة و تطبٌق نظم

 س بٌن جامعة فاروس والجامعات المختلفة لألستفادة منة. وٌتم تبادل الطلبة وهٌبات التدرٌالجوده العالمٌ

 ٌد من التطوٌرتجارب الجامعات األخرى تحقٌقا لمز

 

 37ب  -س بمنطقة سموحة شارع قنال المحمودٌة االسكندرٌة ص تقع جامعة فارو الموقع الجغرافً :

 ة.كم من مركز مدٌنة االسكندرٌ 4. الموقع ٌبعد اقل من 21311رقم برٌدي  —ة سٌدي جابر االسكندرٌ

 أدوار بمساحة 6ة والمكون من ضمن مبنى مجمع الكلٌات النظرٌ العلوم المالٌة و االدارٌةوتقع كلٌة 

 6.بوجد مبنى اداري منفصل ٌخدم كلٌات الجامعة مكون من 2م X 6=  22440 2م 3740اجمالٌة 

 ة للكلٌات التابعة للجامعةوٌضم األقسام اإلدارٌة المركزٌ 2م X 6=  4260 2م 710أدوار بمساحة 

دمات مع التمتع بالخالعلوم المالٌة و االدارٌة بالمبنً النظري لكلٌة الرابع وقٌادات الجامعة.وقد تم تخصٌص الدور 

 ( ومعامل الكمٌٌوتر )عدد4ات )عدد التعلٌمٌة بالمبنً النظري مثل معامل اللؽ

 طالب ( 150ات السعة المتوسطة)سعة طالب ( والمدرجات ذ 250( والمدرج الربٌسً )سعة 2

 

باإلسكندرٌة أن تكون مؤسسة علمٌة رابدة تسعى نحو تحقٌق أهداؾ التنمٌة المستدامة طمح جامعة فاروس  :الجامعة رؤٌة

من خالل بناء مجتمع معرفى وشراكات محلٌة ودولٌة وتوظٌؾ التطور التكنولوجً المستمر فً تنمٌة قدرات منتسبٌها 

 .التعلٌمٌة والبحثٌة والمهنٌة

بدورها فى تنمٌة المجتمع من خالل توفٌر بٌبة مستقرة ومحفزة للتعلٌم لتزم جامعة فاروس باإلسكندرٌة ت :الجامعة رسالة

والبحث العلمً وتقدٌم خدمة تعلٌمٌة متمٌزة بفرص عادلة للطالب تمكنهم من تحقٌق التنمٌة المستدامة فى مختلؾ مجاالت 

ح بالتطوٌر المستمر والحفاظ الحٌاة، وتعظٌم الشراكة مع المجتمع المحلى واإلقلٌمً والدولً فى إطار منظومة مرنة تسم

 .على القٌم واألخالقٌات المجتمعٌة مع مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى

 

،تبّنت جامعة فاروس مجموعة من القٌم الجوهرٌة التً ترسً االساس الذي تقوم علٌه  2019فً عام  القٌم الحاكمة:

 ا: القٌم البنود االتٌةمباديء شاملة عادلة داخل حدود حرمها الجامعً. وتؽطً هذه 

 لبند األول: التعلٌما

 البند الثانً: البحث والنتابج

 البند الثالث: النزاهة

 البند الرابع: أعضاء هٌبة التدرٌس وحقوق العاملٌن بالجامعة

http://www.aaru.edu.jo/Home.aspx
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 كادٌمٌة والنقابات المهنٌةالتحادات االعتراؾ باالبند الخامس: ااال

 لمقٌدالبند السادس: البحث والتعبٌر الحر وؼٌر ا

 نتماءالالبند السابع: مجتمع التنوع و ا

 البند الثامن: المساواة

 البند التاسع: التعاون بٌن المجاالت العلمٌة وااالستكشاؾ عبر الحدود

 البند العاشر: تؽٌٌر نمط المعٌشة من خالل االندماج فً المجال العام

 البند الحادي عشر: احترام البٌبة الطبٌعٌة

 استراتٌجٌات التوسعالبند الثانً عشر:

 البند الثالث عشر: الجودة

 

-
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 يشاكض انجبيؼخ انخذيٛخ:
  

  مركز اللغة االنجلٌزٌة: 

خطوة لرفع مستوى اللؽة اإلنجلٌزٌة لطالب  2010افتتحت جامعه فاروس مركز اللؽة اإلنجلٌزٌة فً صٌؾ 
لتحسٌن مستواهم فً اللؽة   ، حٌث ٌقوم مركز اللؽة اإلنجلٌزٌة بتقدٌم دورات لؽوٌة لطالب الجامعةالجامعة 

اإلنجلٌزٌة ؛ و تقوم هذه الدورات والخطط الدراسٌة المعدة بحرص بمساعدة الطالب للوصول إلى درجة من 
 .اإلتقان اللؽوي, و خصوًصا فً مهارات الكتابة و التحدث

ثالثة مستوٌات فً اللؽة اإلنجلٌزٌة إذ إن مادة اللؽة اإلنجلٌزٌة تعتبرمادة إلزامٌة لجمٌع ٌقوم الطالب بحضور 
كما حدد مجلس إدارة جامعة فاروس وتؽطً كل دورة GPA الطالب و متضمنة فً حساب المعدل التراكمً 

 .مدة خمسة عشر أسبوًعا, و ٌقوم الطالب بأخذ االمتحان النهابً فً األسبوع السادس عشر

 رؤٌة مركز اللغة اإلنجلٌزٌة

كان و الٌزال الهدؾ األول و األخٌر لمركز اللؽة اإلنجلٌزٌة منذ إنشابه هو توسٌع أفق و الطالب و مداركهم 
اختٌار نخبة من هٌبة التدرٌس القادرة  اللؽوٌة  و الثقافٌة  و الشخصٌة و الفكرٌة. ولذلك حرص المركز على

 .على توصٌل المعرفة بجد و اجتهاد

 رسالة مركز اللغة اإلنجلٌزٌة

تسعى هٌبة التدرٌس فً مركز اللؽة اإلنجلٌزٌة دابًما و أبًدا إلى تطوٌر نهجها التدرٌسً و مرافقها لتوفر أعلى 
 مستوٌات التعلٌم لطالبها لتأهٌلهم للتخرج عن جدارة و استحقاق.

 أهداؾ مركز اللؽة األنجلٌزٌة

 قٌق العدٌد من األهداف للطالب:ٌتطلع مركز اللغة اإلنجلٌزٌة إلى تح

توفٌر مناهج تربوٌة مناسبة تؤدى إلى النجاح و االستبقاء الجٌد للمعلومات.وربما تختلؾ الطرٌقة   -

التدرٌسٌة من صؾ لالَخر و لكن ٌبقى الهدؾ واحًدا أال و هو تحوٌل كل محاضرة لؽة إنجلٌزٌة إلى 

 التعلٌمً.تجربة تعلٌمٌة فرٌدة على الصعٌد الشخصً و 

 تعزٌز مهارات القراءة باتباع أحدث األسالٌب لتنمٌة مهارات القراءة.  -

 تعزٌز مهارات الكتابة عن طرٌق ممارسة فنون الكتابة بشكل مستمر. -

 الطالب بتراكٌب اللؽة اإلنجلٌزٌة. تزوٌد معرفة  -

خالل لعب األدوار ممارسة استخدام اللؽة اإلنجلٌزٌة فً الحٌاة العامة الٌومٌة و مناخ العمل من  -

 والتمثٌل.

 

   

صدر قرار جامعة فاروس بإنشاء مركز اللؽة العربٌة لٌأتً خطوة  2013/  2012مع إطاللة فصل الربٌع 
على الطرٌق فً إطار حرص الجامعة على التطوٌر وفى ظل سعٌها الدءوب نحو مواكبة متطلبات المجتمع 

استعمالها وسٌلة للتواصل الجامعً ، وبناء على دورها المجتمعً فً الحفاظ على اللؽة العربٌة وضمان سالمة 

 العربية اللغةهركز 
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 مع استمرار صحة األداء اللؽوي .

جامعة فاروس ، حٌث ٌمنح شهادات  �ٌتمٌز المركز بأنه مركز أكادٌمً متخصص وتابع لهٌبة أكادٌمٌة هً
 رسمٌة صادرة من إدارة الجامعة ، وٌهدؾ المركز إلى خدمة كل أنشطة اللؽة العربٌة داخل الجامعة وخارجها

 للغة العربٌةرؤٌة مركز ا

ا لتعلٌم اللؽة العربٌة وثقافتها للدارسٌن من  ًٌ ٌنشد مركز اللؽة العربٌة بجامعة فاروس أن ٌصبح صرًحا تعلٌم
ال فً الحفاظ على اللؽة العربٌة ومكانتها فً قلوب  داخل مصر و خارجها ؛ فٌتسنى له اإلسهام بدور فعَّ

 . مستخدمٌها من أبنابها و من ؼٌر الناطقٌن بها

 سالة مركز اللغة العربٌةر

رسالة المركز هً تعلٌم اللؽة العربٌة للدارسٌن الناطقٌن بالعربٌة و األجانب والوصول بالدارس إلى المستوى 
المنشود من الصحة اللؽوٌة ، وذلك فً إطار اجتماعً وثقافً ٌدعم دراسة اللؽة وتوظٌفها فً التواصل وفً 

 . مجاالت التخصص المختلفة

 اللغة العربٌة أهداف مركز

 استخدام اللؽة العربٌة وسٌلة للتواصل المجتمعً . -

 تصحٌح األخطاء الشابعة فً االستعمال اللؽوي . -

منح مستخدمً اللؽة القدرة على التعبٌر عن النفس ، و توصٌل المعنى باستخدام اللؽة الفصحى  -

 المعاصرة

على نحو ٌٌسر إدراك المعانً والتفاعل قراءة النصوص العربٌة بسالسة ، وفهم اللؽة فهًما صحًٌحا  -

 معها.

الوصول بمستخدم اللؽة إلى الكتابة باللؽة الفصحى المعاصرة الصحٌحة مع تجنب األخطاء  -

 والؽموض اللؽوي ، والتدرٌب على توظٌؾ اللؽة فً المواقؾ والمجاالت المختلفة .

   

لتعزٌز هذه الطرق وتطوٌرها قامت جامعة فاروس بإنشاء مركز لتطوٌر التعلٌم وفًقا لقرار ربٌس الجامعة رقم 
وهو مركز أكادٌمً ٌختص بالشبون التعلٌمٌة، مهمته  29/2/2012الصادر بتارٌخ  2012( لعام 10)

ونة بهدؾ تطوٌر أداء العملٌة األساسٌة تقدٌم الدعم الفنً واألكادٌمً ألعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعا
 التعلٌمٌة والوصول بها إلى أرقى مستوى طبًقا للمعاٌٌر العالمٌة. 

والؽرض العام من مركز تطوٌر التعلٌم هو تقدٌم الدعم الفنً واألكادٌمً ألعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة 
 ا للمعاٌٌر العالمٌة.المعاونة بهدؾ تطوٌر أداء العملٌة التعلٌمٌة والوصول بها ألرقى مستوى طبقً 

 رؤٌة مركز تطوٌر التعلٌم

 .ٌطمح مركز تطوٌر التعلٌم أن ٌكون مركًزا للتمٌز فً تطبٌق االبتكارات التعلٌمٌة و للتطوٌر المهنً المستمر

 رسالة مركز تطوٌر التعلٌم

إن مهمة مركز تطوٌر التعلٌم هً تسهٌل التطوٌر والتحسٌن المستمر لجودة العملٌة التعلٌمٌة بطرٌقة تتفق مع 

 هركز تطىير التعلين
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ا ًٌ تعلٌمٌة اٌجابٌة داخل الجامعة، ٌمكن ان المركز على خلق بٌبة ٌعمل . معاٌٌر االعتماد المعترؾ بها دول
ة وتشجٌع اعضاء هٌبة التدرٌس على تشكٌل وٌسعى المركز الى مساعد. تزدهر فٌها اسالٌب الندرٌب والتعلم

 .وتطوٌر طرٌقة تدرٌسهم مما ٌتوافق مع احتٌاجات طالب الجامعة واالولوٌات المحلٌة والوطنٌة

 
 أهداف مركز تطوٌر التعلٌم

 خلق بٌبة تعلم إٌجابٌة داخل المؤسسة، والتً ٌمكن أن تزدهر بها طرق التعلٌم و التعلم. -

اسالٌل التعلٌم الخاصة بهم على تطوٌر مساعدة وتشجٌع اعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة  -

 . واالولوٌات المحلٌة والوطنٌةاستجابة الحتٌاجات الطالب/ والجامعة 

تلبٌة االحتٌاجات الجدٌدة للمدرسٌن والمدربٌن والمعلمٌن إلشراكهم بكل ثقة فً أدوار إٌجابٌة و فعالة  -

 التعلٌم.فً مجال 

 .المختلفةوبرامج التدرٌب  الدوراتمناهج وتنفٌذ وتطوٌر المساعدة فً تصمٌم  -

ببٌبة تعلٌمٌة عالٌة  المتعلقة للموظفٌنالمهنٌة  والمهارات تصمٌم األنشطة التعلٌمٌة التً تعزز المعرفة -

 الجودة.

جودة العملٌة لالرتقاء ب االقسام العلمٌة بالجامعةأنشطة المراكز والوحدات ومع مركز التنسٌق أنشطة  -

 .التعلٌمٌة

 

   

لقد تخلل الحاسب اآللً و اإلنترنت جمٌع نواحً حٌاتنا . فاألفراد الذٌن ٌفتقرون إلى المهارات الالزمة  .

 .الستخدام الحاسب اآللً واإلنترنت ٌفتقدون بالتأكٌد مصدًرا مهًما فى مالحقة ركب التقدم

، بهدؾ 2010قررت جامعة فاروس باإلسكندرٌة تأسٌس مركز الحاسب االلً منذ ربٌع عام وفًقا لذلك، 
 .مساعدة المبتدبٌن ومحدودي المعرفة بالحاسب اآللً على مواكبة ثورة المعلومات واالتصاالت

 رؤٌة مركز الكمبٌوتر

اآللً، والتعامل مع تقنٌات  للوصول إلى التقدم المنشود فً مجال الحاسب  أن نصبح قادة فً مساعدة المتعلمٌن
 .الحاسب اآللً واالتصاالت الجدٌدة، ومواجهة مختلؾ تحدٌات الحٌاة

 رسالة مركز الكمبٌوتر

بالجودة الفكرٌة والمقررات المطلوبة للمشاركة الفٌعالة   إلً تزوٌد الطالب  ٌهدؾ مركز فاروس للحاسب اآللً
قمنا بتطوٌر برامج تعلٌم الحاسب اآللً بشكل ملحوظ على  فً البٌبات المحلٌة والدولٌة ، و لتحقٌق هدفنا،

 . أسس علمٌة و قام بأدابها نخبة من المدربٌن ذوي الخبرة
 البرامج المختلفة الموجودة بمركز الحاسب اآللً  

 مهارات استخدام الحاسب و مفاهٌم البرمجة . المقررات الجامعٌة المطلوبة لعشر كلٌات مختلفة -1

 هركز الحاسب اآللى
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 اآللًعلوم الحاسب  -

 أساسٌات الحاسب اآللً -

 تطبٌقات الحاسب اآللً -

 البرمجة الشٌبٌة -

 برامج التعلٌم المستمر  -2

شهادة الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً شاملة التدرٌب و االمتحانات والمعتمدة من منظمة  -

 .الٌونسكو العالمٌة

قٌق أعلى مستوى من معاٌٌر وٌستعد المركز للتقدم للشراكة فً برامج ماٌكروسوفت، وٌتطلع إلى تح -

 الحاسب اآللً فً المستقبل القرٌب

 

   

لدعم الطالب فً الوصول إلى األهداؾ األكادٌمٌة والمهنٌة الشخصٌة من  2015فً خرٌؾ  CDEC أُُسس
خالل كتابة محترفة للسٌرة الذاتٌة ، تقدٌم نفسك بصورة جٌدة من  خالل معرفة الذات والتنمٌة المهنٌة وكٌفٌة

وتعلم مهارات المقابلة الشخصٌة ، والبحث عن فرص تدرٌب ، أو البحث عن فرص للدراسات العلٌا من خالل 
 مجموعة من المنسقٌن و المدربٌن الموهوبٌن .

 رؤٌة مركز اإلعداد المهنً ورٌادة األعمال

فً مجال اإلعداد الوظٌفً و رٌادة األعمال على المستوى تحقٌق القدرة التنافسٌة والتمٌز لجامعة فاروس 
 .المحلً و اإلقلٌمً

 رسالة مركز اإلعداد المهنً ورٌادة األعمال

حٌاة   ٌلتزم مركز اإلعداد المهنً ورٌادة األعمال بتقدٌم المساعدة لطالب جامعة فاروس و خرٌجٌها لتحقٌق
برامج تدرٌب متخصصة و تسهٌالت مادٌة ، واستشارات مهنٌة ناجحة فً المستقبل ، و ذلك من خالل تقدٌم 

 .توظٌؾ ، وبرامج رٌادة األعمال

 أهداف مركز اإلعداد المهنً ورٌادة األعمال

 خلق مناخ تدرٌبً إٌجابً وتفاعلً. -

 مدربٌن ومؤهلٌن. تحقٌق رسالة الجامعة من خالل إمداد المجتمع بخرٌجٌن -

 برة العملٌة والصناعة.تقلٌل الفجوة بٌن الدراسة األكادٌمٌة والخ -

 وظابؾ متمٌزة. وخرٌجٌها لتأهٌلهم القتناص تقدٌم وحدات تدرٌبٌة محددة لطالب الجامعة -

 لتأهٌلهم لرٌادة األعمال. تقدٌم وحدات تدرٌبٌة محددة لطالب الجامعة خرٌجٌها -

 هركز اإلعداد الوهني وريادة األعوال
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للطالب بالجامعة برباسة نابب ربٌس الجامعة مركز التدرٌب المٌدانً مركز ٌشرؾ على التدرٌب المٌدانً 

لشبون خدمة المجتمع و تنمٌة البٌبة، وٌعتبر التدرٌب المٌدانً أحد المتطلبات األساسٌة للتخرج و ٌجب أن 

ٌجتاز الطالب التدرٌب المٌدانً وفقا لالبحة الكلٌة المقٌد بها ، وٌجب أن ٌتم التدرٌب فً إحدى جهات التدرٌب 

 . خصصه خارج الجامعةذات العالقة بت

 رؤٌة مركز التدرٌب المٌدانً

مثمر بٌن جامعة فاروس و سوق العمل حٌث   ٌعد التدرٌب المٌدانً أحد العوامل المهمة فً تحقٌق تكامل

تحرص الجامعة على إعطاء طالبها القدر الكافً من الخبرة التطبٌقٌة التً تساهم فً رفع مستوى تأهٌلهم 

وممارسته فى بٌبة عمل حقٌقٌة مما ٌزٌد من مهارتهم و ٌنمً خبراتهم و ٌمكنهم من النجاح وتطبٌق ما ُدرس 

فً المواقع الوظٌفٌة المختلفة فً المستقبل كما ٌتٌح للمؤسسات المختلفة التعرؾ على الطالب الختٌار األنسب 

ؾ خرٌجً الجامعة على منهم فً المواقع الوظٌفٌة المختلفة بعد تخرجهم و ٌساهم هذا فً رفع معدل توظٌ

 . المستوٌات المحلٌة و اإلقلٌمٌة و الدولٌة

 رسالة مركز التدرٌب المٌدانً

تهدؾ جامعة فاروس إلى النهوض بالمستوى العلمى والعملً  لخرٌجٌها و ذلك عن طرٌق تحفٌز الطالب على 

معارفهم و تطوٌرها ذات مستوى متمٌز تساعد الطالب على تنمٌه مهاراتهم و   االلتحاق بفرص تدرٌبٌة

التعلٌمٌة والبحثٌة والتطبٌقٌة ، وحرًصا   وتمكن خرٌجٌها من خدمة المجتمع مع تحقٌق التكامل بٌن المهارات

من جامعة فاروس على توفٌر القدر الكافى من الخبرة المٌدانٌة لطالبها فقد أولت اهتماًما كبًٌرا ببرنامج 

مل المختلفة بإشراؾ و متابعة من الجامعة وفق آلٌة محددة للتأكد من التدرٌب المٌدانً بالتنسٌق مع قطاعات الع

 .تحقٌق األهداؾ المنشودة. وتاكًٌدا على ذلك فإن التدرٌب المٌدانً إجباري طبًقا للوابح الكلٌات الداخلٌة

 أهداف مركز التدرٌب المٌدانً

 المقررات للطالب ترسٌخ المفاهٌم والمعارؾ والعلوم والمهارات المختلفة التى ُدرست فى -

 منح الطالب فرصة الكتساب الخبرة العملٌة فً األدوار المختلفة ألى وظٌفة قبل التخرج -

 .اإللمام بالعقبات والصعوبات فً جهة العمل ومعرفة كٌفٌة مواجهتها -

 .التعرؾ على التجهٌزات والمعدات الموجودة فً موقع العمل وربط ذلك بما ٌتم تعلمه فً الكلٌة -

رصة للطالب للتعرؾ على المشكالت العملٌة و الحلول العلمٌة المالبمة وذلك من خالل إتاحة الف -

 .األبحاث والتقارٌر

فتح قنوات اتصال بٌن سوق العمل وطلبة الجامعة من ناحٌة, وبٌن سوق العمل وأعضاء هٌبة  -

 هركز التدريب الويداني 
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 التدرٌس والجامعة من ناحٌة أخرى وما ٌحققه ذلك من تطوٌر خطط الدراسة فً كل تخصص.

 

 
قررت جامعة فاروس باإلسكندرٌة إنشاء مركز خاص تحت مسمى  مركز مهارات االتصال بقرار ربٌس 

لتكن مهمته تدرٌس مقرر مهارات االتصال  2/8/2017الصادر بتارٌخ  2017( لعام 47الجامعة رقم )

ا وٌقسم المقرر إلى مقرر مهارات االتصال  ًٌ بواقع ساعة معتمدة  2ر مهارات االتصال ومقر 1متطلًبا جامع

 لكل مقرر

 

 

 

 

 ؤٌة المركزر

 تطبٌق نظم متكاملة لضمان جودة التعلٌم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتعزٌز قدرات جامعة فاروس

 وإقلٌمٌا ودولٌاللتحسٌن المستمر والتً تمكنها من أن تكون واحدة من أهم مؤسسات التعلٌم العالً محلٌا 

 رسالة المركز
 

 ٌقود مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس عملٌة ارساء معاٌٌر لضمان الجودة و التطوٌر المستمر فى البرامج
 التعلٌمٌة و البحثٌة التى تلبى احتٌاجات المجتمع و سوق العمل محلٌا و اقلٌمٌا و دولٌا ، كذلك ٌقدم المركز

المناسب لتأهٌل كلٌات الجامعة العتمادها على المستوٌٌن القومى و الدولىالدعم الفنى المتكامل و   
 

 : جامعة فاروس باإلسكندرٌة –األهداف االستراتٌجٌة لمركز ضمان الجودة 

 .نشر ثقافة الجودة بما ٌحقق رؤٌة ورسالة الجامعة وأهدافها .1

التقوٌم الذاتى طبقا لمعاٌٌر الهٌبة تعزٌز بناء و دعم القدرات الذاتٌة لكلٌات الجامعة على مباشرة  .2
 .القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 .متابعة آلٌات تطوٌر البرامج واللوابح الدراسٌة بكلٌات جامعة فاروس .3

 .سمعتها دولٌاً  توسٌع نطاق االعتماد الدولً لكلٌات الجامعة ولبرامجها االكادٌمٌة وتعزٌز .4

نظومة التعلٌم بالجامعة من خرٌجٌن وبحوث وخدمات رفع مستوى رضا المجتمع عن مخرجات م .5
 .مهنٌة ومجتمعٌة تتفق مع المعاٌٌر القومٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة

 .تحقٌق تواصل فعال بٌن مجلس إدارة المركز و وحدات ضمان الجودة بالكلٌات .6

 .تطوٌر القواعد التنفٌذٌة للوابح الجامعة التنظٌمٌة مما ٌعزز المرونة والشفافٌة .7

 .تعزٌز بناء القدرات لكافة الفبات بالجامعة فى مجال نظم و آلٌات ضمان الجودة .8

 هركز ههارات االتصال

 هركز ضواى الجىدة
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 .التعاون مع هٌبات ومنظمات ضمان الجودة واالعتماد على المستوى القومى واإلقلٌمى والدولى .9

تشخٌص المعوقات التى تواجه تطوٌر األداء على جمٌع المستوٌات و إجراء الدراسات التحلٌلٌة  .10
 .ول والخطط المناسبة للتحسٌن فى مختلؾ المجاالتواقتراح الحل

 

 

ٌعد مركز استشارات النشر الدولً والنانوتكنولوجً أول مركز فً جامعة فاروس ٌختص بتقدٌم االستشارات 

تسلٌم البحث العلمً مروراً بقبول البحث العلمٌة لألبحاث الَمرُجّو نشرها دولٌاً فً جمٌع التخصصات بداًٌة من 

ونشره أو رفضه. وٌهدؾ مركز استشارات النشر الدولً والنانوتكنولوجً أٌضاً إلى مساعدة الباحثٌن إلى 

 .التؽلب على أي عابق قد ٌواجهونها أثناء عملٌة النشر الدولً

 :رسالة المركز 

جمٌع مراحل النشر مما ٌحقق تطوٌر مستوى البحث إرشاد الباحثٌن لطرق ومهارات نشر أبحاث دولٌا ً فً 

العلمً وزٌادة النشر الدولً وذلك لخدمة المرٌض والمجتمع وتحقٌق التنمٌة المستدامة فً مجال البحث 

 .العلمً

 رؤٌة المركز: 

إمداد الباحثٌن بالتخصصات المختلفة باستشارات فً مجال النشر الدولً بجمٌع مراحله وفى مجال أبحاث 

 .النانوتكنولوجً المتنوعة

 اهداف المركز:

o زٌادة عدد األبحاث الدولٌة الصادرة باسم جامعة فاروس سنوٌا  ًً. 
o تحفٌز وتعزٌز أبحاث النانو تكنولوجً التً تتم بمعمل النانو تكنولوجً بكلٌة الصٌدلة. 
o  ومهارات نشر أبحاثهم تحفٌر عملٌة النشر الدولً داخل فاروس عن طرٌق مساعدة وإرشاد الباحثٌن لطرق

 .دولٌا ً فً جمٌع مراحل تحضٌر البحث
o ًلمواجهة  إبقاء الباحثٌن فً مواكبة مستمرة لما ٌستحدث من مهارات وتطورات فً عملٌة النشر الدول

 .مشاكل رفض األبحاث
o رفع الترتٌب الدولً لجامعة فاروس ضمن التصنٌؾ العالمً للجامعات. 
o ٌة بجامعة فاروس من أعضاء هٌبة التدرٌستعزٌز عملٌة تكوٌن كوادر داخل. 
o  تكوٌن فرق عمل متنوعة التخصصات من الباحثٌن داخل كلٌة الصٌدلة وباقً كلٌات الجامعة إلنتاج أبحاث

 .ذات مستوى أعلى فً النشر الدولً
 

 

 

فى إطار التعاون المستمر بٌن جامعة فاروس و الجامعات الصٌنٌة تم إفتتاح وحدة كونفوشٌوس لتعلٌم اللؽة 

وذلك من خالل  توقٌع إتفاقٌة تعاون ما بٌن جامعة فاروس  4/3/2015الصٌنٌة ٌوم األربعاء الموافق 

باإلسكندرٌة لتعلٌم اللؽة و الثقافة  بجامعة القاهرة إلفتتاح أول وحدة كنفشٌوس –باإلسكندرٌة و معهد كنفشٌوس 

الصٌنٌة و ذلك فى إحتفالٌة كبرى أقٌمت فى رحاب جامعة فاروس  فى حضور سعادة القنصل العام لجمهورٌة 

الصٌن الشعبٌة و ربٌس جامعة فاروس ونابب ربٌس الجامعة لشبون العالقات الدولٌة و ضمان الجودة و عمٌد 

و الدكتور وحٌد السعٌد ربٌس قسم اللؽة الصٌنٌة واألستاذة الدكتورة رحاب  كلٌة اللؽات و الترجمة بالجامعة

 استشارات النشر الدولي والنانىتكنىلىجيهركز 

 كىنفىشيىسهركز 
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وٌقوم بالتدرٌس فى الوحدة أساتذة  محمود ربٌس قسم اللؽة الصٌنٌه ومدٌر معهد كنفشٌوس بجامعة القاهره.

 صٌنٌون من أكبر الجامعات الصٌنٌه كما ٌقوم معهد كونوفشٌوس بتزوٌد الوحدة بأحدث الكتب المتخصصة

 والوسابل التعلٌمٌة الالزمه لنجاح العملٌة التعلٌمٌة .

 رؤٌة المركز:

كان و الٌزال الهدؾ األول و األخٌر لوحدة كونفشٌوس لتعلٌم اللؽة الصٌنٌة بجامعة فاروس منذ انشاءها هو 

اختٌار توسٌع أفق و مدارك الطالب اللؽوٌة, و الثقافٌة, و الشخصٌة و الفكرٌة. و لذلك ٌحرص المركز على 

 .نخبة من هٌبة التدرٌس القادرة على توصٌل المعرفة بجد و اجتهاد

 رسالة المركز: 

الصٌنى بوجه عام وتعزٌز التعاون العلمى بٌن -ٌأتى إنشاء هذه الوحدة فى إطار تفعٌل التعاون المصرى 

الذٌن ٌدرسون جامعه فاروس ومعهد كونفشٌوس بجامعة القاهرة بوجه خاص بحٌث تخدم هذه الوحدة الطالب 

اللؽة الصٌنٌة فى جامعه فاروس كما تخدم الراؼبٌن فى تعلم اللؽة الصٌنٌة من المجتمع السكندرى. وٌتمتع 

جامعه فاروس بكل المزاٌا التى ٌتمتع بها طالب المعهد الربٌسً بجامعة القاهرة من  -طالب وحدة كونفشٌوس

ر / دكتوراه أو اإلشتراك فى المعسكر الصٌفى الذى منح دراسٌة لمدة شهر أو فصل دراسى أو عام أو ماجستٌ

 . ٌنظمه المعهد
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 ثٛبَبد ػٍ انكهٛخ
 

 

 (علوم المالٌة و االدارٌة)كلٌة الاسم المؤسسة: -

 (2006/9/5تارٌخ التأسٌس: ) -

 ()االنجلٌزٌةلغة الدراسة:  -

 (طارق طهأ.د / عمٌد الكلٌة: ) -

 (+203- 3877247شئون الطلبة: ) هاتف -

 (+203 - 3877247فاكس: ) -

 (كلٌةنوع المؤسسة: ) -

 (سنوات 4مدة الدراسة: ) -

 (Credit Hoursالساعات المعتمدة نظام الدراسة: ) -

 ()االسكندرٌةالمحافظة :  -

 (+203- 3877000اإلدارة: ) هاتف -

 busniness@pua.edu.eg البرٌد االلكترونً: -

 : الكلٌة تمنح درجة البكالورٌوس معادلة من المجلس االهلى للجامعاتمعادلة الدرجة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادارات انجامعة

 غ٠٠مضا ٠نه تمتفيي

 - بهؽهجة رانمجتة٠ رة١٩٠ا

 .خشفة نؽؤب

—ٌضن انؽال  

 

رٌب٠'ذغ انلض سل  

 -،ذ٠د ذنبة '~: اذ
ائمغغريغت. :د'رة  

 — رسة نب

 'لٌبٌن'ثنقفه 

 - دشن اثنفهب

 برا ئ
 'سق

 بى٠ رٌى

 ف'ء 'تمس٠ا

 ٠ءد(ب حضن 'بب
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 انقٕاػذ ٔانهٕائح االكبدًٚٛخ
 

 نشعبنخ ٔ االْذاف االعزشارٛجٛخا –انشؤٚخ  (1)
 

 رؤٌة الكلٌة

المحلٌة و اإلقلٌمٌة والدولٌة إعتمادا على  موقع الرٌادةتتطلع كلٌة العلوم المالٌة واإلدارٌة جامعة فاروس ألن تشغل 

 .التعلٌم المتمٌز والمشاركة مع أعرق الجامعات األوربٌة واإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة المتوافرة لدٌها

 

 رسالة الكلٌة

توافق مع احتٌاجات توفر كلٌة العلوم المالٌة واإلدارٌة بجامعة فاروس لخرٌجٌها و لمجتمعها تعلًٌما عالً الجودة  ٌ

سوق العمل من خالل التدرٌس الممٌز والمشترك مع األنظمة األوربٌة والمناهج الدراسٌة ذات الصلة، والمساهمات 

العلمٌة المدعومة من خالل منصات متقدمة عبر اإلنترنت وبٌئة تعلم تفاعلٌة ومادٌة، و إعتمادا على نخبة من هٌئة 

وتسعى الكلٌة إلى توظٌف فرص التحسٌن المستمر إلضافة قٌمة إلى األطراف ذات التدرٌس و االدارٌٌن المتمٌزٌن .

 الصلة مسترشده بقٌمها األساسٌة، والتكامل بٌن الجهود التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌة.

 

 األهداف اإلستراتٌجٌة

 .طوٌر الموارد البشرٌة بالكلٌةت .1

 .تطوٌر التسهٌالت الداعمة للعملٌة التعلٌم والتعلم .2

 .ستحداث برامج جدٌدة وتطوٌر البرامج القابمةا .3

 .تطوٌر استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم لدعم التعلم الذاتً .4

 .تطوٌر نظم تقٌٌم الطالب لقٌاس المخرجات التعلٌمٌة .5

 ..دعم شراكات الكلٌة مع المؤسسات التعلٌمٌة العالمٌة وتعزٌزها .6

 .دعم المشروعات الدولٌة الممولة .7

 .ووضع آلٌات للتنفٌذ والمتابعة على مستوى الكلٌةتطوٌر الخطط البحثٌة  .8

 .وضع خطة للدراسات العلٌا لمواكبة التطورات العلمٌة وتخدم رسالة الكلٌة واهدافها .9

 دور الكلٌة فى خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة. تعزٌز .10

 المهنٌة والبحثٌة. قدراتهمالتواصل مع خرٌجً الكلٌة واتاحة فرص التعلٌم المستمرمن اجل تطوٌر  .11

 

 يٕاصلبد انخشٚج( 2)
 -الخرٌج قادرا على: كونجب أن ٌٌ

 استخدام المنهج العلمً فً التفكٌر و حل المشكالت .1

 توظٌؾ المعارؾ و المهارات المكتسبة فً مجال التخصص لخدمة المجتمع و البٌبة المحٌطة بشكل اٌجابً .2

 التواصل و االتصال الفعال باالخرٌن .3
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المستجدات و المتؽٌرات العالمٌة و استشراؾ طبٌعة و تأثٌر تلك المستجدات و المتؽٌرات فً مجال التفاعل مع  .4

 تخصصه

 التعلٌم المستمر لتطوٌر المعارؾ و المهارات المهنٌة المرتبطة بمجال التخصص .5

المعاٌٌر االخالقٌة و االلتزام و تحمل المسبولٌة و انجاز االعمال المسندة الٌه بما ٌتفق مع القواعد القانونٌة و  .6

 المهنٌة

 اعداد دراسات جدوي المشروعات وتقٌٌم المقترحات االستثمارٌة .7

 جٌا المعلوماتواستخدام الحاسب االلً و تكنول .8

 -: المحاسبة المواصفات العامة لخرٌج برنامج 2-1 

 كونٌجب أن ٌ. و االدارٌة المالٌةكلٌة العلوم  لخرٌجالمواصفات العامة  فًكرة ذباالضافة الى ما سبق 

 -قادرا على: لخرٌجا

ها القانونٌة و انشطتها االقتصادٌة و اتراااللمام بنوعٌات مؤسسات االعمال و الهٌبات و المنظمات و اط .1

 طبٌعتها الفنٌة

 االطار العام لنظم المعلومات )الكلٌة و الجزبٌة( و عالقتها بدعم اتخاذ القرار .2

 القانون(-ادارة االعمال-عالقتها بالعلوم ذات الصلة)العلوم االقتصادٌةجوانب المعرفة المحاسبٌة و  .3

 طبٌقهامعاٌٌرها و ت النظرٌة المحاسبٌة و مفهوم و مقومات .4

 التفسٌر للعملٌات المالٌة -العرض-التحلٌل-التبوٌب–اجراءات التسجٌل  .5

  علً اختالؾ نوعٌاته قواعد و اصول و احكام تطبٌق المعارؾ المحاسبٌة المتنوعة فً الواقع العملً .6

 -: التسوٌقعامة لخرٌج برنامج المواصفات ال 2-2

 كونٌجب أن ٌ. العلوم المالٌة و االدارٌة لخرٌجالمواصفات العامة  فًة كرذالضافة الى ما سبق با

 -قادرا على:برنامج التسوٌق  خرٌج  

 تنمٌة المهارات والتعلٌم الذاتى المستمرفى التسوٌق والقدرة على ظرٌات االساسٌة نااللمام بالمعارؾ وال -1 

 المختلفة ى ناجح فى اي من منظمات االعمالنتحقٌق مسار مه -2 

 اتخاذ القرارات االدارٌة والتسوٌقٌة فى بٌبة متؽٌرة بإستخدام اسالٌب حدٌثة لحل المشاكل -3 

 التأقلم مع االحداث والمواقؾ المختلفة -4 

 ة وعمل الخطط ومتابعة التنفٌذاختٌار االستراجٌات المناسب -5 

 التفكٌر االبتكارى واالتصال الفعال -6 

  

 

 برنامج التموٌل و االستثمار: جالمواصفات العامة لخرٌ 2-3

 . ٌجب أن ٌكونالعلوم المالٌة و االدارٌةالمواصفات العامة لخرٌج  فًة ذكرالضافة الى ما سبق با

 -على:قادرا برنامج التموٌل واالستثمار  خرٌج  

ظرٌات االساسٌة فى التموٌل واالستثمار والقدرة على تنمٌة المهارات والتعلٌم الذاتى نااللمام بالمعارؾ وال -1 
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 المستمر

 تحقٌق مسار مهنى ناجح فى اي من منظمات االعمال المختلفة -2 

اعداد الدراسات  لحل المشاكلاتخاذ القرارات التموٌلٌة واالستثمارٌة فى بٌبة متؽٌرة بإستخدام اسالٌب حدٌثة  -3 

 المتعلقة بالمشاكل االبتمانٌة والمالٌة واالقتصادٌة و تطبٌق ما اكتسبوه من معارؾ فً مشارٌع بحث تطبٌقً.

 التفكٌر االبتكاري والتواصل الفعال مع جمٌع االطراؾ -4 

 ةاضافة قٌمة لمسارهم المهنى والقدرة على العمل مجزء من فرٌق او بصورة منفرد -5 
 

 

 الدور المهنى للخرٌج: 
 

 المجال ص هذا)أهم خصاب المالٌة و االدارٌةى األنشطة واألعمال ف لكبٌروع انلتال ٌمث

 ةباطه بالعدٌد من القطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة األخرى ومن ثم فإنه ٌتم تأهٌل خرٌج كلٌتباإلضافة إلى ار

 للعمل فى: العلوم المالٌة و االدارٌة

المؤسسات  –الشركات الصناعٌة  –البنوك و المؤسسات المالٌة األخرى )البورصة(  –شركات البترول   ٠

 المشروعات الخاصة و الصؽٌرة -مكاتب االستشارات  –الفنادق  –الخدمٌة 

 .و قطاع الموارد البشرٌة و التسوٌق لبحث العلمىاالتعلٌم و ٠

القطاع المالً و المصرفً و أنشطة بطة بتفى مختلؾ المجاالت المر لمهنىامجاالت التدرٌب االكادٌمى و  ٠

 التطوٌر المهنً 

 ( يزطهجبد انزخشج3)
 

 تمنح الدرجة الجامعٌة األولى للطالب عند استٌفابه المتطلبات االتٌة مجتمعة:

 .2.00راكمً أعلى من أو ٌساوى تالحصول على متوسط نقاط تقدٌر  .1

 ر إجباري مع اجتٌاز الحد األدنىاي مقر ىف (DN أو NE أوF أو BL) سوبالر تقدٌراتتصحٌح   .2

 من المقررات االختٌارٌة بنجاح

 رجة.دالحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على ال استكمال .3

 راسى األصلى.مدة ال تزٌد عن ضعؾ مدة البرنامج الد فًعالٌه  استٌفاء المتطلبات المذكورة  .4

 6 لتقترة دراسٌة إذا قضى فالطالب  رجتخٌة، وٌجوز البحة الكل فًاستٌفاء مدة الدراسة المقررة   .5

 متطلبات التخرج. استكمالهحالة  فًٌة قررة بالبحة الكلر من المدة الدراسٌة المأشهر على األكث

 ٌةالالبحة الداخلٌة للكل فًإستٌفاء أى متطلبات أخرى ترد  .6

 

 ثبنكهٛخاألقغبو انؼهًٛخ ( 4)
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 قسم المحاسبة -1
 

 :مثل ٌتم دراسة مواد تخصص

 محاسبة ادارٌة- .1

 محاسبة ضرابب- .2

 المراجعة- .3

 التسوٌققسم  -2

 ٌتم دراسة مواد تخصص مثل:

 سلوك المستهلك -1

 مهارات االتصال -2

 بحوث التسوٌق -3

 

 تموٌل واالستثمارقسم ال-3

 :ٌتم دراسة مواد تخصص مثل

 خدمات التموٌل واالستثمار -1

 االسالمى التموٌل -2

 ادارة المخاطر -3

 

 باإلضافة إلى الخطة ،التالٌة االجزاءفى وتنظم الدراسة فً الكلٌة مجموعة من القواعد التنظٌمٌة والموضحة 

 كما ٌلى:ملخصة  ، الدراسٌة والمناهج العلمٌة ومحتوٌاتها

 

 :مقسمة كما ٌلىساؼة  140:اجمالى عدد الساعات المعتمدة للتخرج

 ساعة 36االساسٌة مقررات العلوم  - 

 ساعة 17مقررات العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة  - 

 ساعات 6مقررات اختٌارٌة  - 

 ساعة 12متطلبات الجامعة  - 

 

 

 

 

 عٛبعبد ٔقٕاػذ انقجٕل(5)
 

 -على عدة مراحل للقبول وهى كالتالى: العلوم المالٌة واالدارٌةعتمد سٌاسة القبول المتبعة فً كلٌة ت 

 القبول بالجامعة:أوأل: نظام 
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 انوٌةرٌٌن والوافدٌن من حملة شهادة الثدرٌة التحاق جمٌع الطالب المصنإلسكتقبل جامعة فاروس با  ٠

 ة أو ما ٌعادلها من شهادات معتمدة من المجلس األعلى للجامعات المصرٌة وتقبل أٌضاٌمصرال

 ارهالخاصة واألهلٌة التابع لوزجامعات ب القبول للتاستٌفاء الشروط التً ٌحددها مك طى بشررفبات أخ

 ٠ٌةورٌة مصر العربالتعلٌم العالً بجمه

o ٌةٌة المصرالثانو 

o ٌة )جمٌع الشهادات العربٌة(العرب ٌةالثانو 

o جنبٌةاال ٌةالثانو 

 بها طبقا ؾرتة وأجنبٌة معٌى مصررب المحولٌن من جامعات أخالالجامعة التحاق الط كما تقبل  ٠

 المحولٌن التً ٌحددها مكتب القبول للجامعات الخاصة واألهلٌة.لقواعد قبول الطالب 

 ات االلتحاق بالجامعة:خطو

 طوات التالٌة:التحاق الطالب بالجامعة وفقا للخ ٌتم

o ة طبقارٌالمصالعامة ب الثانوٌة ن عن فتح باب التقدم للجامعة لطالٌتم اإلعال 

 ًالموقع اإللكترون واالهلٌة، وذلك من خاللعات الخاصة للمواعٌد التى ٌقررها مجلس الجام

 نوٌة العامةور إعالن نتٌجة الثاللجامعة أو عبر وسابل اإلعالم، كما ٌتم فتح باب التقدٌم ف

  ب القبول للجامعات الخاصة واألهلٌة.تالقبول التً ٌحددها مك ةوحتى نهاٌة فتر
 

o التحاق طلب  ٌقوم الطالب و ولً أمره بسحب استمارة(Application for Admission) 

 مستعٌنا رسوم الطلب، ثم استٌفاء االستمارةجٌل بالجامعة نظٌر سداد ب القبول والتستمن مك

 بإرشادات االلتحاق.

o اتندق بها أصول جمٌع المستكاملة البٌانات مرف و ولً أمره بتسلٌم االستمارة ٌقوم الطالب 

 سوم التى تحددها الجامعة فىبالجامعة وسداد الرجٌل المطلوبة إلى مكتب القبول والتس

من خالل موقع  Onlineاستٌفاء استمارة االلتحاق وسداد الرسوم المطلوبة ، كما اتاحت الجامعة  نكالب

 الجامعة حتى ال ٌكون هناك اى تزاحم من قبل الطلبة على مكتب القبول والتسجٌل

o وجب حافظة سداد المصروفات المعتمدة(جٌل بإخطار الطالب )بمب القبول والتسٌقوم مكت 

 المهام التً ٌجب م بعد المقابلة الشخصٌة بعمل بعضبمٌعاد المقابلة الشخصٌة على أن ٌقو

 علٌه إنجازها إلتمام إجرءات االلتحاق بالجامعة والحصول على البطاقة الجامعٌة

(University ID حال قبوله بعد التنسٌق بالجامعة و التسجٌل ، ).بالوزارة 

 

 وفٌما ٌلً بٌان بهذه المهام:

o ( المقابلة الشخصٌةInterview) 

o ( ًالكشؾ الطب(Medical checkup 

o جٌل فً األنشطة الطالبٌةتسال 

o ( ٌتم اإلعالن عنNew Students Orientation Day( والذي ٌعقد خالل )اول 

 سة(.اإسبوعٌن من الدر
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o ب شبونتسجٌل المواد بمكت ةالطالب بالتوقٌع على إستمار قومسة داخل الكلٌة ٌراقبل بدء الد 

  ب.الالط

 

 :المطلوبة لاللتحاق بالجامعة األوراق

o طلب االلتحاق مأل استمارة 

o  األصلٌة. المٌالدشهادة 

o ٌة المصرٌة أو ما ٌعادلها.أصل الثانو 

o ٌن فقط(ولى االمر )للطالب المصرٌ من البطاقة للطالب و صورة 

o ٌن فقط(المصرٌ الؽٌر من جواز السفر )للطالب صورة 

o ( ٦ستة صور شخصٌةx٤) 

o قط(ور فٌن ذكالب المصرٌجند )الط 2ج ذنمو 

 الشبون القانونٌة بالجامعة حتى ٌتم مر البد من إحضار توكٌل رسمى بمقرفى حالة عدم وجود ولى اال

 التقدٌم.

 ىاختبار تحدٌد مستو

 دج، لجمٌعٌمستوى فى مادة اللؽة االنجلٌزٌة، بالتعاون مع جامعة كامبرتعقد جامعة فاروس اختبار تحدٌد 

 تحدد نتٌجة االختبارمستوى الطالب فً اللؽة اإلنجلٌزٌة وبناء علٌه، سٌتم توجٌههمب الجدد. الالط

 مستوى المالبم.لل

 ثانٌا: نظام القبول بالكلٌة:

 ٌشترط لقبول وقٌد الطالب بالكلٌة:

o   أو ما ٌعادلها. ةانوٌة العامدراسة الثأن ٌكون حاصال على شهادة 

o  ابعة الدراسة التى ٌتقدم لها وفقامعدٌة وصالحٌته لمتلاض اشؾ الطبى خلوه من االمرأن ٌثبت الك 

 للقواعد التى ٌضعها المجلس االعلى للجامعات ومجلس الكلٌة/الجامعة .

o  و منها  ةول والقدرات التً تقوم بها الكلٌارات القبعلى جمٌع الطالب المرشحٌن للقبول بالكلٌة اجتٌاز اختب

للتأكد من مستوي الطالب فً فهم و معرفة المبادئ االولٌة للؽة   DITالمقابلة الشخصٌة التً تعقدها ال

  -:على معاٌٌر للتقٌٌم، كالتالىوالذى ٌقوم االنجلٌزٌة 

، سالمة الجسم والصحة ، النظافة العامة والشخصٌة ، الهندام والمظهر العام والشخصٌة: الشخصٌة والمظهر -  

 الذوق العامو القدرة على الحوار

 االحداث السٌاسٌة و االقتصادٌة الجارٌةعن و  عن العالم الخارجى / عن العالم العربى  المعلومات العامة -  

 االستجابةو كفاءة االستماع للؽة، طالقة النطق والحدٌث،التعرٌؾ بالنفس اتاللؽ -

ادة من المقررات التى على اإلستف قدرة الطالب، ة العامةالمجموع الكلى للثانوٌ: الخلفٌة التعلٌمٌة والعلمٌة -

 ة أو مهنٌةدورات تدرٌبٌ، رمعرفته بالكمبٌوت، درسها خالل المرحلة الثانوٌة

o قبول بالكلٌةلل المقابلة الشخصٌة و ؼٌرها من االختباراترط أن ٌجتاز الطالب ٌشت 
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o  وٌوقع الطالب إقرار بذلك دراسة فً السنوات الدراسٌة األربععلى جمٌع الطالب التفرغ لل 

o محمود السٌرة حسن السمعه. الطالب ونٌكأن و 

o  فى وقت واحد . طالب أن ٌقٌد أسمه فى اكثر من كلٌةوال ٌجوز لل 

o  ٌعادلها بأقسام أو شعب اخرى فى ذات الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس أو ماوٌجوز قبول الطالب 

 للشروط التى تنص علٌها اللوابح الداخلٌة للكلٌة . الكلٌة وفقا
 

 

 

 

 عٛبعبد ٔقٕاػذ انزحٕٚم(6)
 

 -أوأل: التحوٌل إلى الكلٌة:

 ل "لجنةقبصة حٌث ٌتم تقٌٌمها من المختلى الكلٌات رسال صورة من مستندات التحوٌل اٌتم إ  >

 ؤخذ فً اإلعتبار اآلتً:ٌوإعداد المقاصات، 

 %) بالنسبة للكلٌات 50ى ٌتم إعفاء الطالب منها عدى الساعات المعتمدة التأال تت  >

 نامجلبرالمعتمدة ل % )بالنسبة للكلٌات العملٌة( من مجموع الساعات40ة( والنظرٌ

 ، وأن ٌقضً عامٌن دراسٌٌن علىىخرحولٌن من جامعات أالدراسً للكلٌة للطالب الم

 س.رواألقل فً جامعة فا

 مقررس فً أي فاروول بجامعة ٌشترط حصول الطالب على األقل على تقدر مكافا للتقدٌر مقب  >

 ة إعفابه من دراسته.إلمكانٌ

 الذي تم اعفاؤهمعتمددة جموع الساعات الدٌمً للطالب المحول تبعا لمكاوى األتحدٌد المستٌتم   >

 ة.موضح بالبحة الكلٌحو المنها على الن

 ه الحالة ٌتم إعفاء الطالب فقط منتحوٌل الطالب إلٌه، وفً هذول قبحدٌد القسم الذي تم تٌتم   >

 متطلبات هذا القسم

 خاصةات الب المحولٌن على النحو الذي حدده مجلس الجامعالللجنة بإعداد مقاصات الطا تقوم  >

 ة وربٌس الجامعة.تم اعتماد المقاصات من عمٌد الكلٌواألهلٌة، ثم ٌ

 ب الذي ٌقوم بدوره باخطار الطالب بالنتٌجةالاصات المعتمدة إلى قسم شبون الطٌتم تسلٌم المق  >

 الجدولودٌمى الذى ٌقوم بإعداد الخطة الدراسٌة كارشد األقابلة المصة وإبالؼه بمالمبدبٌة للمقا

 صص العملٌة.حأو ال تداخل مواعٌد المحاضراتراعاة عدم مالدراسى للطالب مع 

 صات من مجلس الجامعات الخاصة واألهلٌة.قاالالزم إلعتماد الم بون الطالب بإتخاذٌقوم قسم ش  >

 بٌان الحالة الخاص به فً جامعة حول منها فًموتظهر المقررات التى تم إعفاء الطالب ال

 إجمالً عدد الساعات المعتمدة التى تم سابتما ٌتم احكاروس فً الجزء الخاص باإلعفاءات: ف

ٌر التراكمً تقدمتوسط نقاط ال سابقررات فً حر هذه المٌإعفاؤه منها ضمن الساعات التى اكتسبها. وٌدخل تقد

 دراسة أي من س، وٌسمح للطالب بإعادةفاروللطالب فً جامعة 

  فاروس. التحسٌن فً جامعة عفاؤه منها بعد التحاقه بجامعة فاروس طبقا لضوابطالمقررات التى تم ا
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 المستندات الالزمة للتحوٌل:

 3صى قون الطالب بحد أبلى قسم شتحوٌل بتقدٌم المستندات التالٌة اوم الطالب المتقدم بطلب ٌق> 

 ؾ أو الربٌع:رٌصل الخفأسابٌع من بدء 

 ة أو ما ٌعادلها.ٌمام دراسة المرحلة الثانوتشهادة إ  ٠

 الجامعات سمجلمن الجامعات المعترؾ بها من  ثركبٌان حالة معتمد من جامعة أو أ  ٠

 الخاصة واألهلٌة والتى قام الطالب باإللتحاق بها خالل الفترة من حصوله على

 فاروس مه بطلب التحوٌل إلى جامعةتقدة إلى تارٌخ ٌشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانو

 الجامعة المحول منها. ىفالمقررات المتبع  تقدٌرنظام  ٠

 المنهج الدراسى ووصؾ محتوى المقررات التى درسها الطالب ٠

 س الجامعات الخاصة واألهلٌة.مجلضعها ٌأى بٌانات أخرى تبعا للقواعد التى  ٠

 

 ثانٌا: التحوٌل من قسم الى قسم اخر داخل الكلٌة

 -أخرى: ٌتم قبول تحوٌل الطالب الراغبون فى التحوٌل إلى أقسام علمٌة

o  راسةدأو االعتذار عن ال    جٌل،ٌشمل ذلك التأى قسمه، وال فصل دراسى فقل عن ٌكون الطالب قد أمضى ما ال ٌأن 

o  ى الجامعةفكون قد سبق للطالب التحوٌل خالل دراسته ٌأال 

o  ل متطلبات التخرجإلكماكون المدة المتبقٌة من دراسة الطالب كافٌة تأن 

o  الداخلٌة المطلوبة محول إلٌه لعمل المقاصةحول منه والقسم المال شكٌل لجنة من القسمتٌتم 

o إلى:رسها الطالب تى ٌدتنقسم المواد ال - 

 Credit))ٌراتها قدحسب تتى القسم المحول إلٌه وفمواد نجح فٌها وتكافا نظٌرها   ٠

 (Non-Credit)تحسب تقدٌراتها حول إلٌه ومى القسم الفوجد نظٌرها ٌمواد نجح فٌها وال   ٠

 ك بتقدٌرهارتمحول إلٌه وتى القسم الفواد رسب فٌها ولها نظٌر م ٠

 حول إلٌه وتحذؾ من سجل الطالبمى القسم الفوجد لها نظٌر ٌمواد رسب فٌها وال   ٠

o ٌةمن عمٌد الكل صات وتعتمدقاوقع من لجنة المتى العلمى للمواد المطلوب معادلتها ومحتوبال تطبع المقاصة 

o عمٌد القبول والتسجٌل العتمادها والتوجٌه بتؽٌٌر قسم الطالب ٌتم ارسال المقاصة الى 

 ثالثا: التحوٌل من الكلٌة:

 -ٌشترط لتحوٌل الطالب من الكلٌة إلى كلٌة أخرى:

 إلٌهاالتحوٌل  حصول الطالب على الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلٌة المطلوب ٠

 ة المراد التحوٌل الٌها وفق شروط التحوٌل المحددة من الكلٌةحصول الطالب على موافقة الكلٌ ٠

 بارات القدرات إن وجدتاختاستٌفاء باقً قواعد القبول بالكلٌة مثل النجاح فً       ٠

http://vb.elmstba.com/t215539.html
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 ر عدولم ٌتم عرضها على لجنة الكلٌة لبحث قراراسة ثارة عدول عن الدٌقوم الطالب بملا إستم      ٠

 الطالب عن الدراسة    

 ض األمر على اللجنة المركزٌة بالجامعة برباسة أ.د/ نابب ربٌس الجامعة لشبون التعلٌمٌتم عر     ٠

 مدى إمكانٌة عدول الطالب عن التحوٌل من لبحثوالطالب ومناقشة األمر مع ولى أمر الطالب     

 الكلٌة    

 ( بعد سداد الرسوم، وٌتوجه بها إلى الكلٌة التى ٌرٌدtniqcsnasT)ٌحصل الطالب على بٌان حالة      ٠

 التحوٌل إلٌها.    

 خانًخزهل اػذ انزٕصٚغ ػهٗ انزخصصبدعٛبعبد ٔقٕ(7)
 

 -ى:تى البرامج الدراسٌة تتمثل فً اآلفسٌاسات فً توزٌع طالب التخصص  تنتهج الكلٌة عدة

 المؤهلة وعدد الطالب الممكن استٌعابهم فً البرامجأوأل: استطالع رأي األقسام العلمٌة فً المواد 

 - الدراسٌة:

 كن قبولهم بالبرامج الدراسٌة وفقاٌتم إستطالع رأى األقسام العلمٌة فٌما ٌخص عدد الطالب المم

 رٌسشؽٌلٌة لقاعات التدة والكفاءة التعابٌالطاقة االستٌٌات البشرٌة والتجهٌزات المادٌة وكانملإله

 بالقسم العلمى

 -ٌأ:اإللتحاق بالبرامج الدراسٌة بالكلٌة:ثان

 -ٌتم توزٌع الطالب على البرامج الدراسٌة وفقا للمعاٌٌر )الشروط( التالٌة:

 رؼبة الطالب : ٌتم سنوٌا)خالل إمتحانات الفصل الدراسى الثانى( إستطالع رؼبات (1)

 ةمارعلى إستمختلفة بالكلٌة باالعتماد جاه االلتحاق بالبرامج الدراسٌة الطالب تال

 .ٌمألها الطالب معدة لهذا الشأن

 1.7أال ٌقل المجموع التراكمى للطالب فى الفرقتٌن األولى والثانٌة عن   (2)

 .رات المؤهلة للقسمنجاح الطالب فى المقر (3)

 

توزٌع  ٌجةتلقى وفحص إعادة تعدٌل الرغبات أوتظلمات الطالب بعد اإلعالن المبدئى لنت -ثالثأ:

 الطالب:

 بعد إعالن نتٌجة توزٌع الطالب، ٌتم منح الطالب فرصة ثانٌة إلعادة تعدٌل الرؼبات خالل

 اإلسبوع األول من بدء العام الدراسى، وٌتم تلقى تظلمات أو إعادة تعدٌل الرؼبات، ثم فحصها

 والتنفٌذ فى حدود الشروط المؤهلة
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 اءات لتحدٌد عدد الطالب اللذٌن ٌمكنٌة مجموعة من اإلجرفى ضوء هذه المعاٌٌر، تتخذ الكل

 -ما ٌلى:مج دراسى، وتتمثل هذه اإلجراءات فٌقبولهم سنوٌا بكل برنا

 ( فى بداٌة الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى، ٌتم إستطالع رأى األقسام العلمٌة فى1)

 ٌزات المادٌةفى شأن الحد األقصى لعدد الطالب الممكن قبوله بكل برنامج دراسى وفقا للتجه

 رٌس بالقسم العلمىة والكفاءة التشؽٌلٌة لقاعات التدوالطاقة اإلستٌعابٌ

 جاهالجامعى ٌتم إستطالع رأى الطالب تٌة إمتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام (فى بدا2)

 مارات إستطالع رؼبات الطالبتاإللتحاق بالبرامج الدراسٌة المختلفة بالكلٌة باالعتماد على إس

 سبوع من تارٌخ التسلٌمرات إستطالع رؼبات الطالب خالل اما( ٌتم إستالم است3)

 شكل لجنة برباسة ربٌس لجنة شبون التعلٌم والطالب واإلرشاد األكادٌمى ورؤساء األقسام( ت4)

 العلمٌة لتوزٌع الطالب على البرامج الدراسٌة وفقا لرؼباتهم فى ضوء شروط نتٌجة الطالب

 والحد األقصى لعدد الطالب اللذٌن ٌمكن قبولهم بكل برنامج والمواد المؤهلة

 ٌة العام الدراسى، ٌتم إعالن نتٌجة توزٌع الطالب على البرامج الدراسٌة بالكلٌة علىقبل بدا (5)

وٌتم اإلعالن عن تلقى تظلمات أو إعادة تعدٌل  كذلك على لوحة اإلعالنات بالكلٌةالموقع اإللكترونى للكلٌة و

 اإلسبوع األول من العام الدراسى لخالالرؼبات 

 شكل لجنة برباسة ربٌس لجنة شبون التعلٌم والطالب واإلرشاد األكادٌمى لفحص وإعادةت (6)

 تعدٌل الرؼبات فى حدود الشروط المؤهلة والحد األقصى لعدد الطالب اللذٌن ٌمكن قبولهم بكل

 ى البرامج الدراسٌة بالكلٌة فى بداٌةع الطالب علٌم إعالن النتابج النهابٌة لتوزبرنامج، وٌت

 اإلسبوع الثانى من العام الجامعى

 انقٕاػذ ٔانزُظًٛبد انؼبيخ(8)

 
 التقوٌم االكادٌمى:

ع( باإلضافة إلى الفصل الدراسً ٌعلى فصلٌن دراسٌٌن )الخرٌؾ والربٌشتمل العام األكادٌمً    -1

ع علما ٌأساب 6اسبوعا، بٌنما ٌمتد الفصل الدراسً الصٌفً  15كل من فصلى الخرٌؾ والربٌع  الصٌفً.وٌمتد

 بأن عدد الساعات

خالل فصل  عدد ساعات الدراسة لنفس المقرراتالفعلٌة للدراسة خالل الفصل الدراسً الصٌفً ٌساوى 

 أو الربٌع. الخرٌؾ

 التقوٌم حق لهم اجراء اي تعدٌل علًٌٌر سنوٌا، كما تأخدد مجلس األمناء قٌمة ؼرامات الٌح -2

  مً وفقا للمستجداتٌاألكاد

طابق مع تت اء الفصل الدراسً فً مواعٌد قد الأثنة ٌ: ٌمكن لبعض الكلٌات إجراء امتحانات بصفة دورملحوظة

 الربٌسٌة. المواعٌد
 

 الدراسً الصٌفً للفصلالتقوٌم األكادٌمً 
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ة طبقاً للالبحة الداخلٌة لجامعة فاروس بعد ٌفصول الدراسلٌة التقوٌم األكادٌمى لتطبق الكل ٠

 من مجلس الجامعة. مادهإعت

 .اسٌةدرانٌة فصول سنوات مقسمة إلى ثم 4جة البكالورٌوس هى درمدة الدراسة لنٌل  ٠

 مام تسجٌل الطالب المستجد ما ٌلً:تٌشترط لقبول أوراق وإ

 التعلٌم العالً.تحقٌق المتطلبات األكادٌمٌة لمكتب القبول التابع لوزارة  -1

 تحقٌق أي متطلبات أكادٌمٌة إضافٌة أو امتحانات قدرات أو قبول تضعها الجامعة.  -2

 توقٌع الطالب وولً أمره بالعلم والموافقة على جمٌع الشروط التً تضعها الجامعة لاللتحاق  -3

 والتسجٌل.

 اجتٌاز المقابلة الشخصٌة التً تجري بٌن الطالب وولً أمره وبٌن اللجنة الدابمة الخاصة باختبارات -4

 القبول والتً ٌتم تشكٌلها بقرار من ربٌس الجامعة لفترة خمس سنوات قابلة للتجدٌد.

 جلتخرا أدوار

 :حدد أدوار التخرج بثالثة أدوار فً السنة على النحو التالًت

 ر ٌولٌوود -1

 سبتمبرر ود -2

 راٌرر فبود -3

 َظبو انذساعخ( 9)
 الساعة المعتمدة محاضرة خدام نظام الساعات المعتمدة وتمثلالبرنامج الدراسً باست ٌتم تنفٌذ 

 على مدى ا( وذلك أسبوعٌ لمواد معٌنة فقطساعة تطبٌقات عملٌة ) 2 و ساعات 3نظرٌة لمدة 

 فصل دراسً واحد.

 لى الدورةإلضافة ادراسٌٌن فصل الخرٌؾ وفصل الربٌع بالى فصلٌن مً اٌقسم العام األكادٌ  ■

 اسبوعا، بٌنما تكون مدة الدراسة ف15ً تكون مدة الدراسة فً فصلً الخرٌؾ والربٌع و  الصٌفٌة

 رٌس لكل مادة أسبوعٌا فً الدورةسابٌع فقط وٌتم مضاعفة ساعات التدالدورة الصٌفٌة ستة أ

 المقررة فً فصلً الخرٌؾ والربٌع بحٌث ال درٌسوى مع ساعات التالصٌفٌة حتى تتسا

 درٌب العملً.ض هذا مع التعارتٌ

 ع الدراسة ابتداء من الفرقة الثالثة، وٌكون توزٌعرقة األولى والثانٌة عامة وتتفرالدراسة فً الف  ■

 س الكلٌة بعد أخذ رأي األقسامالطالب على أقسام التخصص وفقا للنظام الذي ٌحدده مجل

 .ةالمختص

 ساعة معتمدة على األقل بنجاح. 140تمام دراسة س اللحصول على درجة البكالورٌو ٌشترط ■

 الربٌع، أما فصلساعة معتمدة فً فصلً الخرٌؾ و 20لى ا 12ٌسمح للطالب تسجٌل من   ■
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 ساعات معتمدة وٌمكن رفع عدد تلك 6تجاوز الساعات المعتمدة المسجلة عن الصٌؾ فال ٌسمح ب

 الطاربة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءا على توصٌة من مجلسالساعات فً بعض الحاالت 

 الكلٌة.

 االنتظام فً حضور المحاضرات والدروس العملٌة إجباري ■

رًبشٛب يغ حضيخ اإلجشاءاد ٔانغٛبعبد انحبنٛخ انٕقبئٛخ انزٙ رزخزْب انذٔنخ انًزضًُخ كبكخ ضٕاثظ عجم  ■

انًغزجذ ٔٔضغ ػذح رذاثٛش أعٛبعٛخ ثُبًء ػهٗ قشاس انغاليخ انصحٛخ كٙ ظم رذاػٛبد أصيخ كٛشٔط كٕسَٔب 

، ثشئبعخ انذكزٕس خبنذ ػجذانغلبس ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ 21/7/2020انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد ثجهغزّ ثزبسٚخ 

  2020/2021ٔانجحث انؼهًٙ، ثزطجٛق انزؼهٛى انٓجٍٛ كٙ انجبيؼبد انًصشٚخ خالل انؼبو انذساعٙ 

ٔاالسرقابء ثكبكاخ انُإاحٙ انذاػًاخ نهؼًهٛاخ  ٔانزطإٚشش نجبيؼخ كابسٔط ثبإلعاكُذسٚخ َحإ انزًٛاض ٔاَطالقب يٍ انغؼٙ انًغزً

انزؼهًٛٛخ ٔ كٙ ئطبس حشص ئداسح انجبيؼخ ٔ قٛبدارٓب ػهٗ رقذٚى كبيم انذػى ٔ رٛغاٛش كبكاخ انغاجم أيابو انجًٛاغ كقاذ حشصاذ 

انشؤٚاخ ٔ انٓاذف انًُدإد ٔانٕصإل نهشٚابدح ٔ انزًٛاض انجبيؼخ ػهٗ يٕاكجخ كم يب ْٕ جذٚذ ٔثزل كم ياب ْإ يًكاٍ نزحقٛاق 

 حٛث قبيذ انجبيؼخ:

%، 70-00ثزطجٛق َظبو انزؼهٛى انًذيج )انٓجٍٛ( ٔانزضيذ ثبنُغت انزٙ أقشرٓب انإصاسح ٔرناب ثحضإس انازؼهى ٔجٓاب نٕجاّ: 

-00%، انازؼهى ػاٍ ثؼاذ: 40-30% ٔرنب نهكهٛبد انؼًهٛاخ أياب انكهٛابد انُظشٚاخ انازؼهى ٔجٓاب نٕجاّ: 40-30انزؼهى ػٍ ثؼذ: 

ركاابكن َصااق انقاإح االعاازٛؼبثٛخ كااٙ انًااذسجبد ٔانلصاإل انذساعااٛخ % ٔرنااب ثزقغااٛى انطااالة ئنااٗ يجًٕػاابد صااغٛشح 70

 :  زؼهًٛبد ٔاإلجشاءاد االحزشاصٚخ ثقبػبد انًحبضشاد ٔانزًبسٍٚيغ االنزضاو ثبنٔانًؼبيم ٔانٕسػ ٔانؼٛبداد. 

 .ال ٚغًح ثذخٕل أ٘ كشد أٔ انزٕاجذ ثذٌٔ كًبيخ 

 .ال ٚزى رجذٚم أيبكٍ جهٕط انطالة 

  يحبضشح قجم دخٕل يجًٕػخ جذٚذح يٍ انطالة.رطٓٛش انًذسجبد ٔانلصٕل ثؼذ كم 

 .انزأكذ يٍ رٕٓٚخ انقبػبد قجم ٔأثُبء رٕاجذ انطالة 

 .ٚزؼشض كم يٍ ٚخبنق اإلجشاءاد االحزشاصٚخ نؼقٕثخ رأدٚجٛخ رصم ئنٗ انلصم يٍ انجبيؼخ 

  draobkcalBتىفير نظام إدارة التعلن اإللكتروني 

َاٙ ػهااٗ يغازٕٖ انؼابنى إلداسح انزؼهاٛى ٔيزبثؼااخ انطهجاخ ٔيشاقجاخ كلابءح انؼًهٛااخ ٚؼاذ ياٍ أشآش ٔأقاإٖ أَظًاخ انزؼهاٛى اإلنكزشٔ

انزؼهًٛٛاخ ، ٔرنااب َظاشا نًااب ٚقذيااّ ياٍ خااذيبد نهؼًهٛااخ انزؼهًٛٛاخ، يتاام اإلػالَابد ٔانزٕاصاام انلاإس٘ ثا ٍٛ أعاا برزح انًقاا شس 

كبَٛااخ رضٔٚااذ انطبناات ثًصاابدس اناازؼهى ٔانطاا الة ، رقااذٚى انزغزٚااخ انشاجؼااخ ٔانزؼضٚااض انلاإس٘ ٔلٛااش انلاإس٘ نهطااالة ، ٔئي

انًخزهلخ ، ٔػًم يهلبد االَجبص اإلنكزشَٔٛا خ ، انغإٓنخ كاٙ رصالح انًحزإٖ انؼهًاٗ ػاٍ طشٚاق رطجٛاق انجإال أٔ انًٕقاغ 

اإلنكزشَٔٗ  ، ئيكبَٛخ ئَدبء كصٕل اكزشاضٛخ ثأدٔاد رلبػهٛخ يتم انكزبثاخ ػهاٗ انغاجٕسح االنكزشَٔٛاخ ٔرغاجٛم انًحبضاشاد 

 ع انٛٓب ، رٕصٚغ انٕاججبد ٔاالخزجبساد ٔاعزطالػبد انشأ٘ ٔاعزالو اإلجبثبد ٔانزؼهٛقبد ػهٛٓب . ٔانشجٕ

 scpml oaewoPتىفير نظام 

كجٛشِ كٗ َٕاحٙ ػذِ رغٓى ثابنُلغ انًجبشاش  أًْٛخرٕنٗ انجبيؼخ كٙ رهب انلزشح اْزًبيب كجٛشا ثبإلسشبد األكبدًٚٙ نًب نزنب يٍ 

األكبدًٚٙ أحذ ٔاججبد ػضٕ ْٛئاخ انزاذسٚظ ٔ ػضإ انٓٛئاخ انًؼبَٔاخ ٔ أحاذ األَداطخ  ٔٚؼزجش االسشبدػهٗ أثُبئُب انطالة. 

https://www.pua.edu.eg/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/?lang=ar
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ياٍ  enilnmنهطبنات  ثبنزغاجٛم ٔانغاذاد  supma  rewoP انًكًهخ نًٓبيّ انزذسٚغٛخ ٔ انجحتٛخ ٔ اإلداسٚخ .ٔٚغاًح َظابو

كاٗ انزغهات ػهاٗ ٔجإد  كبدًٚٙ  ،كًاب عابػذ ْازا انُظابوأ٘ يكبٌ طجقب نهجذٔل انًؼهٍ ُٔٚزظش رأكٛذ انزغجٛم يٍ انًششذ األ

رؼبسضاابد كااٗ انجااذأل انذساعااٛخ انًخزهلااخ ، ٔأٚضااب ٚاازى  يااٍ خالنااّ سصااذ انحضاإس ٔانغٛاابة ، ٔ سصااذ دسجاابد يخزهااق 

ٔثبنزابنٗ انطاالة  dir bkuraBٔانًُصاخ اإلنكزشَٔٛاخ  supma  rewoPكًب رى انشثظ ثٍٛ انزغجٛم يٍ خالل. انًقشساد 

 .ثٛزى اضبكزٓى رهقبئٛب ػهٗ انًُصخ اإلنكزشَٔٛخ كم كٙ يجًٕػزّ wupma  rewoPانًغجهٍٛ ثبل 

 نزذسٚت انًٛذاَٗ:ا( 11)
 

ألنه ٌنبع من رسالة  مً؛ركنا أساسٌا من أركان برنامجها األكادٌ -العلوم المالٌة و االدارٌةٌة ٌمثل التدرٌب العملً فً كل

ٌها مسٌرة التعلٌمٌة والعلمٌة والمعرفٌة لدال ة العلٌا فً إطار سعٌها لتطوٌروأهدافها العامة اللتٌن تستهدفان الجودٌة الكل

ات الصلة بصورة عملٌةمستمدة من معطٌات الواقع العملً لجوانب العلم والمعرفة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع ذ

رٌب العملً ة، إذ ٌتٌح التدالعمل أثناء الدراسة األكادٌمٌة النظرٌ مع سوق المختلفة، وإتاحة الفرص للطالب بالتفاعل

رات اخصصاتهم تشتمل على االلتزام بقٌم العمل وإثارة اإلبداع ومهعملٌة مهمة فً مجاالت ت اراتللطالب اكتساب مه

 ملرات بمثابة خبرات مبكرة للدخول فً مٌادٌن العاالتخصصً ضمن فرٌق العمل، وتكون هذه المه العمل

 رٌه.ٌرباب العمل ومدأاً على ببالمختلفة بصورة ال تكلؾ ع

من خالله الكلٌة  وسوق العمل، تقدم ٌةى انشاء شراكة حقٌقٌة بٌن الكلكما ٌعد التدرٌب المٌدانى احد العوامل المهمة ف

م وٌنمى خبراتهم وبما ٌصقل مهارته ٌار وتطبٌق وممارسة ما تم دراسته فى بٌبة عمل حقٌقٌةفرصة عملٌة للطلبة إلخت

 .وٌمكنهم من النجاح فى المواقع الوظٌفٌة المختلفة فى المستقبل

المحددة من قبل  ٌتم خالل االجازة الصٌفٌة وإجازة نصؾ العام . وٌتم توزٌع الطالب على جهات التدرٌب التدرٌب

متابعة الطالب من كل من )جهة ة والمؤسسات المتنوعة. وٌتم راكات واألتفاقٌات بٌن الكلٌاألقسام العلمٌة وفق الش

ة التدرٌب واخر ترلكل طالب اثناء ف تقرٌرالقسم العلمى( وإعداد  الكلٌة:ممثلة فى —كتٌب التدرٌب  التدرٌب: من خالل

اء ٌٌم ادفترة التدرٌب وٌتم تقلمناقشة الطالب فٌما قام به أثناء ( presentation) فترة التدرٌب وٌتم عملفى نهاٌة 

 رٌب المٌدانى مقرر نجاح ورسوب(.دعد التٌب )حٌث رٌٌد نتٌجة التدو تحد الطالب

 مدة التدرٌب:

 ٌوم عمل  20الً  15من 

 

 : تعٌٌن جهة التدرٌب

بهدؾ إٌجاد فرص تدرٌبٌة المختلفة التدرٌب مع األقسام العلمٌة مهمة التنسٌق مع الشركات والمؤسسات و فٌتولى مشر

التدرٌب بزٌارة الجامعة وإجراء مقابالت مع  قوم أحٌانا بعض جهاتالمٌدانى، كما تالمرشحٌن للتدرٌب لجمٌع الطالب 

 رؼب تلك الجهات فً تدرٌبهمتٌن الطالب الذ المقابالت ٌتم اختٌار الطالب المرشحٌن وعلى ضوء تلك

 تغٌٌر جهة التدرٌب:

 وطبقا لما ٌلى:رٌب ال بموافقة المشرؾ العام على التدٌر جهة التدرٌب للطالب اال ٌتم تؽٌ ٠
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 س القسم.مجلرٌب وربٌس القسم العلمى، وبموافقة موافقة المشرؾ على التد -

 ر المشرؾ العام علىٌقدحسب ت —و متمٌزة حصوله على فرصة تدرٌبٌة لدى جهة افضل  -

 ة كافٌة.وذلك قبل بدء التدرٌب بفتر -درٌب الت

 تمعلى ان ٌ —مدٌنة اخرى  االنتقال الىال حدوث ظروؾ طاربة للطالب تحتم علٌه مث -

 رٌب على المستندات المطلوبة، وموافقة ربٌسبعد اطالع المشرؾ العام على التد ذلك

 ٌر جهة التدرٌب.القسم على تؽٌ

 آلٌة االشراف على التدرٌب وتقٌٌمه

 الٌة االشراف على التدرٌب -1

 هٌبة التدرٌسضاء خصٌص العدد المالبم من اعة بتتقوم لجنة التدرٌب المٌدانى فى الكلٌ  ٠

 )المشرفٌن االكادٌمٌٌن ( ،لتكلٌفهم باإلشراؾ على تدرٌب الطالب وتقدٌمهم .

 رٌب ومراعاة اعداد الطالبقبل اللجنة على جهات التدٌتم توزٌع )المشرفٌن االكادٌمٌٌن( من   ٠

 ادٌمً .اك مشرؾوعدد الجهات لكل 

 ات مٌدانٌة للجهات التىمل زٌاركادٌمً على التدرٌب بعؾ االمشربل بداٌة التدرٌب ٌقوم الق  ٠

 رٌب بما ٌتناسب مع ظروؾوالتنسٌق معها وتعدٌل برنامج التدعلٌها  تعرؾسٌشرؾ علٌها، لل

 ة .رر فى الكلٌالجهة واهداؾ البرنامج المق

 االشراؾ وفقا للبرنامج المتفق علٌه بٌن جهة التدرٌب ولجنةدٌمى مهمة كاؾ االمشرلى الٌتو  ٠

 رٌب الداخلى بجهة العمل واثبات مالحظته علىمشرؾ التدوعقد لقاءات مع ة، التدرٌب فى الكلٌ

 ا الؽرض وتلحق بتوصٌؾ كل برنامجذارات تصمم لهمتكل طالب بشكل منتظم وبإستخدام اس

 رٌب(.اكادٌمى )كتٌب التد

 ة متابعة وتقٌٌم سٌر التدرٌبألٌ -2

 مارة التقوٌم البنابً،الكلٌة فً استقبل لجنة التدرٌب فً ٌتم تحدٌد مهام التدرٌب علً الطالب من   ٠

ا علٌه رٌب، وٌتم االشراؾهات التدج مشرؾبل قوبناء علً المهام ٌتم تقوٌم الطالب التقوٌم البنابً من 

 ؾ االكادٌمً، الذي ٌنظم زٌارات دورٌة لمواقع التدرٌبواعتمادها بعد ذلك من قبل المشر

 اهداؾ التدرٌب، بحٌث ٌقوم بتقوٌم مهام الطالب وتوجٌههم بحو 

 ؾشرٌلزم الطالب بالحضور لموقع التدرٌب وفً حالة الؽٌاب ٌرفع كشؾ بذلك من قبل الم  ٠

 الداخلً الً المشرؾ المنوط به عملٌة الزٌارات والمتابعة .

 مناقشتهوٌم الطالب ووضع درجته النهابٌة من قبل الجهة المدربة والمشرؾ االكادٌمً، بعد تقٌتم   ٠

 رٌبلتقٌٌم المعتمدة من قبل لجنة التدمارة التقوٌم البنابً وٌعتمد ألٌة افً است فً المهام المنجزة

 المٌدانً فً الكلٌة.
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 َظبو رقذٚش انًقشساد(11)
 لى مدار الفصل الدراسً، وعند نهاٌة كل فصل دراسً ٌتم تسجٌلر عٌتم تقٌٌم أداء الطالب فً كل مقر

 فً بٌان حالة (CGPA) راكمًتر الٌدلتقتوسط نقاط ار ومقرر المقررات والساعات المعتمدة لكل مٌقدت

 بالمعادلة التالٌة: CGPAوٌتم حساب  الطالب

 

 

 

 عن طرٌق الحصول على حاصل ضرب نقاط GPAٌتم حساب متوسط نقاط التقدٌر للفصل الدراسً الواحدحٌث 

 ر فً عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر لٌنتج ما ٌسمى بالنقاط النوعٌة، ثم ٌتم قسمة مجموع النقاطالتقدٌ

 .النوعٌة على مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التً تدخل نقاطها فً حساب متوسط نقاط التقدٌر

 نظام تقدٌر المقررات

 

 ∑ Grade points x No Cr. saP 

 oeoirilam msC =  
_________________________________________ 

 Pas .a  ∑ 

 

 

 وصف التقدٌر

رمز 

 التقدٌر

 

 رٌنقاط التقد النسبة المئوٌة
    

100 – 90 
 ممتاز

A 4,0 

 A- 3,7 90أقل من  - 85

 85أقل من  - 80
 جٌد جدا

B+ 3,3 

 B 3,0 80أقل من  - 75

 75أقل من  - 70
 

B- 2,7 

 C+ 2,3 70أقل من  - 65

 C 2,0 مقبول 65أقل من  - 60

 مقبول بشرط 60أقل من  - 56

٠ ٠ ٠ 

C- 1,7 

 D+ 1,3 56أقل من  - 53

 53أقل من  - 50
 

D 1,0 

 F 0,0 راسب 50أقل من  -صر 
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 وٌةٌتم وصؾ التقدٌر تبعا للنسبة المب *

 قدٌر** رمز التقدٌر تبعا لنقاط الت

 فً المقرر *** ناجح

 : السابق دٌر التراكمً تبعا للجدولوصؾ التق ورمز التقدٌر و CGPAاكمً ردٌر التمتوسط نقاط التق ٌتم تحدٌد

 دورة طبقا لما قدٌر التراكمً بصورة مستقلة عن طرٌق حساب النسبة المبوٌ* ٌتم حساب نقاط الت

 ( من الالبحة الطالبٌة4بالمادة)

 ةللنسبة المبوٌوصؾ التقدٌر تبعا ** ٌتم 

 قدٌرتقدٌر تبعا لنقاط الت*** رمز ال

 على األقل 2.00اكمً إلى رالت ال إذا رفع متوسط نقاط التقدٌرً جمبع المقررات ال ٌمكن تخرجه ا**** إذا كان الطالب ناجحا ف

 حالة الطالب; بٌانقد تظهر التقدٌرات التالٌة فً  ،( BL -A من) ذكرباإلضافة إلى التقدٌرات االثنى عشر سابقة ال 

 نظام التقدٌرات بالجامعة
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 التحرٌرى% فً االمتحان 30أقل من 

 النهابً
 BL 0,0 راسب الئحة

 

 

 النسبةالمئوٌة
  

 نقاط التقدٌر رمز التقدٌر وصف التقدٌر
   

 ناجح بدون تقدٌر
 

NP 
 

 راسب بدون تقدٌر
 

NF 
 

 التقدٌر جارى حساب
 

IP 
 

 منسحب 
 

W 
 

 غٌر مكتمل
 

I 
 

 غائب بعذر
 

E 
 

 NE 0.00 0.00 غائب بدون عذر

 DN 0.00 0.00 محروم
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" FF/FN اس نجاح أو رسوب الطالب مثل ً ٌحتسب فٌها التقدٌر على أستٌعطى كل من الرمزٌن للمقررات ال
حالة المقررات التً تراكمً. وفً ٌب الصٌفً. وال ٌدخل كال التقدٌرٌن فً حساب متوسط نقاط التقدٌر التدرال

ات المعتمدة التً الساعرات إلى رقاعات المعتمدة لهذه الم، تضاؾ السFN الطالب علً تقدٌرحصل فٌها 
  اكتسبها الطالب.

 

■  PN  د نوع صدر قبل نهاٌة الفصل الدراسًفً بٌان الحالة الذي ٌ هرٌظ)جارى حساب التقدٌر(: تقدٌر مؤقت
 PN تقدٌرالفعلً الذي حصل علٌه الطالب فً المقرر بدال من ال تقدٌرال هرٌظة الفصل الدراسً نهاٌ

 

■  W ()تقدٌردخل الٌ، وال نهاعطى للمقرر أوالمقررات التً قام الطالب باالنسحاب مٌ: تقدٌر منسحب 
 التراكمً فً حساب متوسط نقاط التقدٌر

 
 

■   P  الطالب استكمال دراستها فًٌستطع )ؼٌر مكتمل (: تقدٌر مؤقت ٌعطى للمقرر أو المقررات التً لم 
 التارٌخ المحددعلٌه فإنه عند قٌام الطالب باستكمال المقرر، ٌتم تسجٌل التقدٌر الفعلً الذي حصل

 فً حساب متوسط نقاط” P”علٌه الطالب بدال من التقدٌر ببٌان الحالة، وال ٌدخل التقدٌر
 التقدٌر التراكمً

 

■  E :)مؤقت ٌعطى للمقرر أو المقررات الحق بتؽٌب الطالب عن حضور االمتحان تقدٌر)ؼابب بعذر 
 التحرٌري النهابً لها بعذر، وبعد تقدم الطالب المتحان بدٌل، ٌتم تسجٌل التقدٌر الفعلً الذي حصل

 فً بٌان الحالة وال ٌدخل التقدٌر فً حساب متوسط نقاط التقدٌر” E”علٌه بدال من التقدٌر 
 اتراكمً.

■  FEب بدون عذر(: تقدٌر ٌعطى مقرر أو المقررات التً تؽٌب الطالب عن حضور االمتحانب)ؼا 
 صفر" من النقاط كما ٌدخل فً حساب"ٌر عدد التقدالتحرٌري النهابً لها بدون عذر. وٌكافا هذا 

 متوسط نقاط التقدٌر التراكمً

■  NF عدد ر لدراسً وٌكافا هذا التقدٌمقرر ا)محروم(: تقدٌر ٌعطى للطالب الذي تم حرمانه من استكمال ال
 "صفر" من النقاط كما ٌدخل فً حساب متوسط نقاط التقدٌر التراكمً.

 فً امتحان نهاٌة الفصل PqsrpsoITIؼٌاب بعذر ٌعامل ؼٌر مكتمل  %25 الطالب الذي ٌتجاوز  ■
 .Pتقدٌر راسً وٌأخذ الد

 انذساعٛخ انخطخ (12)
 

Study Plan (for determining graduation eligibility) 
 

التٌرم االول -  السنة االولً )الفصل االول(  

Course code Course title Credit Hours L T P Pre-requisites 

BE 101 Microeconomics 3 3 1 0 - 

BA 102 Quantitative Methods I 3 3 1 0 - 

BT 103 Management I 3 3 0 0 - 

BA 104 Accounting I 3 3 1 0 - 

BM 105 Marketing 3 3 0 0 - 

UGE 01 English I 2 0 4 2 - 
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UEC 01 
Computer skills 

and programming Concepts I 
2 1 0 2 - 

Total semester credit hours 19   

  
  

التٌرم الثانً -  السنة االولً )الفصل الثانى(  

Course code Course title Credit Hours L T P Pre-requisites 

BE 208 Macroeconomics 3 3 1 0 - 

BA 209 Quantitative Methods II 3 3 1 0 BA 102 

BT 210 Management II 3 3 0 0 BT 103 

BA 211 Accounting II 3 3 1 0 BA 104 

UGE 02 English II 2 0 4 2 UGE 01 

UEC 02 
Computer skills 

and programming Concepts II 
2 1 0 2 UEC 01 

Total semester credit hours 16   

  
التٌرم الثالث -السنة الثانٌة )الفصل االول(   

Course code Course title Credit Hours L T P Pre-requisites 

BT 315 Business Law I 3 3 0 0 - 

BT 316 Information Management I 3 3 0 0 - 

UGE03 English III 2 0 4 2 UGE02 

BA 318 Intermediate Accounting I 3 3 1 0 BA 211 

BT 319 Management Science I 3 3 0 0 BT 210 

UC01B Communication Skills 2 2 0 0 - 

Total semester credit hours 16   

  
التٌرم الرابع -السنة الثانٌة )الفصل الثانى(   

Course code Course title Credit Hours L T P Pre-requisites 

BT 421 Business Law II 3 3 0 0 BT 315 

BT 422 Information Management II 3 3 0 0 BT 316 

BT 423 Operations Management 3 3 0 0 - 

BT 424 Human Resource Management (HRM) 3 3 0 0 - 

BA 425 Intermediate Accounting II 3 3 1 0 BA 318 

BT 426 Management Science II 3 3 0 0 BT 319 

Total semester credit hours 18   
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 Marketing Department 
 Finance and Investment Department 
 Accounting Department 
 Human Resource Management Department 
 Supply Chain Management department 

  
التٌرم الخامس -السنة الثالثة )الفصل االول(   

Course code Course title Credit Hours L T P Pre-requisites 

BT 527 International Management 3 3 0 0 BT 210 

BA 528 Mgmt. Accounting for Business I 3 3 1 0 BA 425 

BA 529 Advanced Mgmt. Accounting I 3 3 1 0 BA 425 

BM 530 Managing Marketing Strategy 3 3 0 0 BM 105 

  Select two subjects:   

BT 531 Supply Chain Mgmt 3 3 0 0 - 

BA 532 Tax Acc: Taxation I 3 3 1 0 BA 425 

BF 533 Corporate Finance 3 3 1 0 - 

Total semester credit hours 18   

  
التٌرم السادس -)الفصل الثانى(  السنة الثالثة  

Course code Course title Credit Hours L T P Pre-requisites 

BA 634 Mgmt. Accounting for Business II 3 3 1 0 BA 528 

BT 635 Research Methods 3 3 0 0 - 

BE 636 International economics 3 3 0 0 BE 208 

BT 637  Entrepreneurship 2 2 0 0 - 

UGA 03 Arabic Language Skills 2 2 0 0 - 

  Select two subjects:   

BM 638 Marketing Research 3 3 0 0 BM 105 

BF 639 Financial Reporting 3 3 1 0 BA 425 

BT 640 HRM Cont. issues 3 3 0 0 BT 424 

Total semester credit hours 19   

  
التٌرم السابع -)الفصل االول( السنة الرابعة   

Course code Course title Credit Hours L T P Pre-requisites 

BT 741 Strategic Management I 3 3 0 0 BT 210 

BT 742 Research Project I 2 2 0 0 BT 635 

BT 743 Business & Society 3 3 1 0 - 

  Select three subjects:   

BT 744 Total Quality Management (TQM) 3 3 0 0 BT 531 

BT 745 International HRM 3 3 0 0 BT 424 

BT 746 Consumer Behavior 3 3 0 0 BM 105 

BE 747 Financial Services 3 3 0 0 BF 533 

BE 748 Financial Econometrics 3 3 0 0 BE 208, BA 209 

BA 749 Tax Acc. Taxation II 3 3 0 0 BA 532 

  Total semester credit hours 17   
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التٌرم الثامن -السنة الرابعة )الفصل الثانى(   

Course code Course title Credit Hours L T P Pre-requisites 

BT 850 Strategic Management II 3 3 0 0 BT 741 

BT 851 Research Project II 2 2 0 0 BT 742 

BT 852 Strategic Info. System 3 3 0 0 BT 316 

  Select three subjects:   

BT 853 Employee Relations 3 3 0 0 BT 424 

BM 854 Strategic Marketing 3 3 0 0 BM 105 

BM 855 Marketing Communication 3 3 0 0 BM 105 

BT 856 Strategic Supply Chain 3 3 0 0 BT 531 

BF 857 Financial Strategy 3 3 0 0 BF 533 

BF 858 Islamic Finance 3 3 0 0 BE 208, BF 533 

BA 859 Advanced Mgmt. Accounting II 3 3 0 0 BA 529 

Total semester credit hours 17   
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 رغجٛم انًقشساد انذساعٛخ (13)

 

 أنواع المقررات الدراسٌة

 

 مجموعة من المقررات الدراسٌة تنقسم الى قسمٌن:ٌدرس الطالب بجامعة فاروس 

 متطلبات القسم أو التخصص( -المقررات اإلجبارٌة  الالزمة للتخرج )متطلبات الجامعة  -1

 المقررات االختٌارٌة )ٌدرس الطالب عددأ محددأ من الساعات المعتمدة فً بعض المقررات الدراسٌة  -2

 طلبات كل كلٌة أو قسم أو تخصص(.وذلك تبعاً لمت Elective Courses االختٌارٌة

 مارٌن والجلسات التعلٌمٌة األخرى. وٌتمتلوتطبق الكلٌة طرق التعلٌم الفعال الحدٌثة أثناء المحاضرات وا

 رجة أعمال السنة الفصلٌة للطالب تبعا لمجموعة عناصر أساسٌة هً البحوث المجتمعٌة وأداءدتقٌٌم 

 والجلسات التعلٌمٌة األخرى واالمتحانات التحرٌرٌة والعملٌة الطالب فً التعلٌم الفعال فً المحاضرات

 .الدراسً  صلفوالشفوٌة والتكلٌفات األخرى أثناء ال

 التسجٌل المبكر للمقررات

 

للطالب القدامى،  تسجٌل المبكر لمقررات فصل الخرٌؾقبل بدء العام األكادٌمً بحوالً أسبوعٌن، ٌتم فتح باب ال

تارٌخه فً خالل االسبوعٌن  كر لمقررات الطالب المستجدٌن فً ٌوم التوعٌة الذي ٌحددبٌنما ٌتم التسجٌل المب

ضا فتح باب التسجٌل المبكر لمقررات فصل الربٌع ٌالسابقٌن لبدء الدراسة كما هو موضح بالتقوٌم األكادٌمً، وٌتم أ

مع عدم  2.5أو ٌساوى  قبل انتهاء فصل الخرٌؾ وذلك للطالب الحاصلٌن على متوسط نقاط تراكمً أعلى من

  (.DNأو  NEأو  Fأو BLوجود أي من تقدٌرات الرسوب )

 

 التسجٌل المعتاد

المقررات وذلك  دراسً، ٌقوم الطالب بمراجعة المرشد   األكادٌمً المخصص له لمساعدته فً تسجٌل فصلعند بدء كل 

والمرشد  األكادٌمً بالتوقٌع على  من الطالبخالل الفتره المحددة للتسجٌل والموضحة بالتقوٌم األكادٌمً. وٌقوم كل 

 استمارة تسجٌل المقررات قبل تسلٌمها الى قسم شبون الطالب.

. فٌما  معملٌة كان هذا المقرر ٌحتوى على ساعاتالصٌؾ إذا  فصلر ألول مره فً مقرفً  لتسجٌلال ٌجوز للطالب ا

الخرٌؾ التالً. وبشرط أال  فصلفً خطة الكلٌة العادٌه فٌ جودمو كثرأو أ آخرعدا أن ٌكون متطلبا سابقا إجبارٌا لمقرر 

 ساعات. وال ٌطبق ذلك على حاالت التخرج. 4الصٌؾ عن  فصلٌتجاوز عدد الساعات المعملٌة للمقرر المسجل فً 

ك بعد األكادٌمً وذل الفترة المحددة بالتقوٌم خاللٌسمح للطالب الذي لم ٌتمكن من التسجٌل المعتاد بالتسجٌل المتاخر 

 تاخر.سداد الغرامة المالٌة الخاصة بالتسجٌل الم
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 ب المتاخر بالتسجٌل دون سداد غرامة مالٌة كما فً حالة:الوفً حاالت خاصة، ٌسمح للط

 (I" )مكتمللطالب الحاصلٌن علً تقدٌر "غٌر ا .1

 (Eالطالب الحاصلٌن علً تقدٌر "غائب بعذر" ) .2

 ء الدراسًلعبا

 ملعاوالربٌع من ا الخرٌؾ فصلىمل خالل كافً عبء دراسً  بالتسجٌلٌسمح للطالب المستجدٌن عادة 

 ناءتث)باس راسىد فصلاألكادٌمً األول، وبعد مرور هذا العام ٌتم تحدٌد العبء الدراسً للطالب فً أي 

 فىٌسمح للطالب  إذ(، CGPA)الفصل الدراسً الصٌفً( بناء على قٌمة متوسط نقاط التقدٌر التراكمً 

 وىٌساأعلى من أو  تراكمىمل فً حالة حصوله على متوسط نقاط تقدٌر كاء دراسً فً عب لتسجٌلا

 سًراء الد، ٌتم تخفٌض العب2.00أقل من  تقدٌر تراكمًأما فً حالة حصوله على متوسط نقاط  2.00

 ص به تبعا لالبحة الكلٌة، مع وضعه تحت المراقبة األكادٌمٌةالخا

 12الخرٌؾ والربٌع  فصلً فًلعدد الساعات المعتمدة التً ٌسمح للطالب بتسجٌلها الحد األدنى  ٠

 ساعة فٌما عدا حاالت التخرج.

 ع والخرٌؾالربٌ فصلً فً بتسجٌلهالعدد الساعات المعتمدة التى ٌسمح للطالب الحد األقصى  ٠

 أو لحاالت التخرج ما لم 3.5عن  ٌقلعالٌا ال  كمٌاٌن ٌحققون معدال تراذٌمكن زٌادته للطالب ال

 الجامعة. ربٌسض ذلك مع لوابح الكلٌات وبعد موافقة المرشد  األكادٌمً وعمٌد الكلٌة ورٌعا

 ، ٌكون الحد األدنى للعب ء الدراسً هو ساعة معتمدة واحدة وال ٌزٌدوفً خالل الفصل الدراسً الصٌفً

 الصٌفى طبقاً لالبحة الكلٌة.ولمجلس الجامعة فًساعات معتمدة، بحٌث ال ٌعارض مع التدرٌب  7عن 

  الكلٌة المختص. مجلسحاالت التخرج رفع عدد تلك الساعات بعد اقتراح من 

 المستوى األكادٌمً

اكتسبها الطالب  ٌتم تحدٌد المستوى األكادٌمً للطالب )من األول الى الرابع أو الخامس( طبقا لعدد الساعات المعتمدة التً

 الطالب لموضح فً البرنامج الدراسً للكلٌة الملتحق بها، وٌظهر ذلك فً بٌان حالةعلى النحو ا

 إعادة تسجٌل المقررات الدراسٌة

 _ إعادة تسجٌل المقررات الدراسٌة )للرسوب(1

 التسجٌلمرات المقرر بالكامل ( على أال تزٌد  اعادةدراسً )أي  مقررٌسمح للطالب بإعادة تسجٌل أي 

 را إجبارٌا أو اختٌارٌا( وذلك لتصحٌح أي منرر الدراسً الواحد )سواء كان مقرللمقات مرعن ثالث 

 وٌرصد فً بٌان حالة -D التقدٌر المعدل عن ٌزٌد. وال  DNأو  NEأو   BL أو F ب الرسو تقدٌرات

 الطالب جمٌع المحاوالت وٌحسب له التقدٌر األعلى.

 ٌتم مراتثالث ( DNأو  NEأو  BL أو F)الرسوبوفً حالة حصول الطالب على أي من تقدٌرات 

 ٌتم النظر فً االالتقدٌرات و هذهلذي ٌمكن للطالب من خالله تصحٌح إلزام الطالب بالتسجٌل المعلق وا
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 ره األكادٌمً.سامٌر ؽت

 فً حالة إذا كان المقرر إجباري: ٌجب على الطالب إعادة التسجٌل فً هذا المقرر.  -

 فً حالة إذا كان المقرر اختٌاري: ٌمكن للطالب التسجٌل فى مقرر اختٌاري آخر بدال منه  -

 إعادة تسجٌل المقررات الدراسٌة)للتحسٌن( -2

فصل دراسً وبحد  بالتحسٌن فً مقرر واحد على األكثر كل Bر+ٌوحتى التقد Nأ. ٌسمح للطالب الحاصل على تقدٌر 

ا ساعة فً 5سنوات دراسٌة و 4الدراسة فً الكلٌات التً تتكون من  ساعة معتمدة خالل جمٌع سنوات 12أقصى 

 سنوات دراسٌة. 5الكلٌات التً تتكون من 

 ب. التحسٌن ٌكون خالل عامٌن من دراسة المقرر ألول مرة ولمرة واحدة فقط.

 األعلى. رٌب جمٌع المحاوالت وٌحسب له التقدوٌرصد فً بٌان حالة الطال -A المعدل عن دٌرج. ال ٌزٌد التق

 د. الطالب الذي رؼب فً التحسٌن علٌه إعادة المقرر دراسة وامتحانا بالكامل.

 إعادة تسجٌل المقررات الدراسٌة )لالنسحاب( -3

 بعد االنسحاب من أي مقرر ٌظل الطالب محتفظا بحقه فً المحاوالت الثالث للتسجٌل

 ن بٌان الحالة، بٌنما ٌدخلم قررالسابقة للمات ٌرال ٌنتج عنه إخفاء أي من التقد مقرر: إعادة أي مالحظة

  ر األعلى فً حساب متوسط نقاط التقدٌر التراكمً والنسبة المبوٌة التراكمٌة.ٌالتقد

 

 اتإضافة وحذف المقررات واالنسحاب من المقرر

المقررات   ؾ بعضذدراسٌة عن طرٌق إضافة أو حٌسمح للطالب بعد االنتهاء من تسجٌل المقررات بتؽٌٌر الخطة ال 

ؾ المقررات ذوحم ذلك خالل المدة المحددة إلضافة تٌالدراسٌة وذلك بعد مراجعة المرشد  األكادٌمً، على أن 

 أٌة مقررات، ٌجب مراعاة اآلتً: ذؾوعند اضافة أو ح والموضحة بالتقوٌم األكادٌمً.

الطالب على أن ٌقوم كل من إلضافة والحذؾ تسجٌل ما لم ٌتم إضافته أو حذفه من مقررات فً استمارة ا  .1

 والمرشد  األكادٌمً بالتوقٌع على االستمارة قبل تسلٌمها إلى قسم شبون الطالب.

 ال تظهر المقررات التً تم حذفها فً بٌان حالة الطالب. .2

 د األدنى المسموح به طبقا لالبحة الكلٌة.مقررات، ال ٌجب أن ٌقل العب ء الدراسً عن الح اٌه ؾذبعد ح  .3

 ، ال ٌجب أن ٌزٌد العبء الدراسً عن الحد األقصى المسموح به طبقا لالبحةمقررات ٌهبعد اضافة أ.    4

 الكلٌة. 

رات الفصل الدراسً بالكامل ٌسمح للطالب باالنسحاب من مقرر أو أكثر، أو من جمٌع مقرتاالنسحاب من المقررا

 بناء 

طلب منه وبعد على ٌع مقررات الفصل الدراسً بالكامل بناء ٌسمح للطالب باالنسحاب من مقرر أو أكثر، أو من جم

ي مقرر رسوبا االنسحاب من أ اعتماد المرشد  األكادٌمً وذلك خالل الفترة الموضحة بالتقوٌم األكادٌمً. وال ٌعتبر

بحقه فً المحاوالت  االتراكمً، وٌظل الطالب محتفظ ر فً قٌمة متوسط نقاط التقدٌرثر كما ال ٌؤرللطالب فً هذا المق
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تم إعادته دراسة ٌل المقرر مرة أخرى تسدد رسومه والدراسٌة(. وعند تسجٌ راترلثالث للتسجٌل )أنظر: تسجٌل المقا

 من مقرر أو من فصل دراسً بالكامل، ٌجب مراعاة اآلتً: وامتحانا. وعند االنسحاب

 

علٌها وكذلك  "استمارة االنسحاب" وٌقوم الطالب بالتوقٌعتسجٌل المقررات التً قام الطالب باالنسحاب منها فً  .1

 المرشد  األكادٌمً قبل تسلٌمها إلى قسم شبون الطالب.

ٌدخل فً  ( والWن الحالة وٌظهر أمامها تقدٌر "منسحب" )ٌالتً انسحب منها الطالب فً بتظهر المقررات ا  .2

 ر التراكمً.ٌحساب متوسط نقاط التقد

وؼٌاب  ر )أنظر: حضوررا تم حرمانه من استكمال هذا المقاالنسحاب من أي مقرر إذا مال ٌسمح للطالب ب .3

 الطالب، واالنضباط األكادٌمً وسلوك الطالب(.

طوال  فترة  فوعةبعٌن أو ثالثة فصول دراسٌة مدال ٌجب أن تزٌد فترة االنسحاب عن فصلٌن دراسٌٌن متتا .4

 التحاق الطالب بالجامعة

 

 الجامعةاالنسحاب من 

 على الطالب أن ٌقوم بتعببةٌمكن للطالب االنسحاب نهابٌا من الجامعة )أي العدول عن الدراسة( و

 هرج كل من الطالب وولى أمذذا النموج الخاص باالنسحاب من الجامعة وٌقوم بالتوقٌع على هذالنمو

 وعمٌد الكلٌة وربٌس الجامعة.

 حضٕس ٔلٛبة انطالة (14)
 فً العملٌةالعملٌة من األمور األساسٌة  صات والحصرشاركته فً كافة المحاضحضور الطالب وم ٌجب

 .وقد ٌؤثر ؼٌاب الطالب فً تقدٌراته وال ٌعفٌه من مسؤولٌته فً تعوٌض مافاروسالتعلٌمٌة بجامعة 

 .تؽٌب عنه، وفٌما ٌلً الحاالت المختلفة لؽٌاب الطالب واإلجراءات التً تتخذها الكلٌات فً كل حالة

 

 انغٛبة ػٍ انًحبضشاد ٔانحصص انؼًهٛخ (15)

وٌتم فً هذه  صل الدراسً لسبب ما،فحاضرات أو الحصص العملٌة خالل القد ٌتؽٌب الطالب عن حضور بعص الم

 الحالة تطبٌق القواعد واللوابح التالٌة:

 بالحرمان مناره ذعنوان الطالب باسم ولً األمر إلنٌتم إرسال خطاب رسمً من إدارة الكلٌة على  .1

 ار األول عند نسبةذرسال اإلنالمسموح بها، حٌث ٌتم استكمال المقرر فً حالة تخطٌه نسبة الؽٌاب ا

 ا من المحاضرات أو الحصص العملٌة.2والثانً عند نسبة ؼٌاب  10ؼٌاب 

 من المحاضرات أو الحصص العملٌة.%25أن ٌتعدى الؽٌاب )بدون عذر ( جبٌ. ال 2

الزمة الترتٌبات ال ما فاته أثناء فترة ؼٌابه وذلك بعد عمل كمالذرا مقبوال لمجلس الكلٌة باستي قدم عٌسمح للطالب الذ .3
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فً حالة تعدى الطالب   .4 موعد عقده ساعة على األقل من48ن قبل حار الطالب بأي امتامع أستاذ المقرر، وٌجب إخط

من استكمال المقرر وٌحصل على تقدٌر  ٌتم حرمانه ( بدون عذر مقبول،%25قرر )بة الؽٌاب المسموح بها فً أي منس

NF الب بضرورة اعادة وٌقوم المرشد  األكادٌمً بإخطار الط )محروم( المكافا إلى "صفر" نقطة فً بٌبان الحالة

% 25المتبقٌة له )أنظر: تسجٌل المقررات الدراسٌة(. أما إذا تجاوزت نسبة الؽٌاب  عدد مرات التسجٌل المقرر فً حدود

 (.Pمعاملة الطالب كحالة ؼٌر مكتمل ) بعذر مقبول فٌتم

المتحانات النهابٌة ا ٌسمح للطالب فً بعض الحاالت الخاصة وبناء على طلب منه باستكمال مقرر أو أكثر بعد انتهاء. 5

 ما ٌلً: رااالعتب ( فً هذا المقرر مع األخذ فPًر "ؼٌر مكتمل" )ٌقدتصل الدراسً، وٌمنح فلل

 %25ال ٌزٌد عن  ة للمقرر وٌتبقى علٌه استكمال مامن أعمال السن % 75طالب قد استكمل ما ال ٌقل عن الأ. أن ٌكون 

 من أعمال السنة للمقرر وحضور االمتحان التحرٌري النهابً.

 وأن ٌشٌد بأداء الطالب وعدم (Pبمنح الطالب نقدر "ؼٌر مكتمل" ) -وفقا لتقٌٌمه الشخصً -ب. أن ٌوصى أستاذ المقرر 

  حاجته إلعادة المقرر أو االنسحاب منه.

مثل شهادة مرضٌة معتمدة أو  (،Pحصول على تقدٌر "ؼٌر مكتمل" )ت. أن ٌقوم الطالب بتقدٌم ما ٌثبت وٌبرر طلبه فً ال

ب شهادة وفاة أحد األقرباء من الدرجة األولى أو الثانٌة طبقا لمعاٌٌر الؽٌاب بعذر مقبول والمذكورة الحقا أو أٌة أسبا

 قهرٌة أخرى.

األقل، محددا فٌه سبب طلبه فً  قبل نهاٌة الدراسة بٌوم واحد علىث. أن ٌقوم الطالب بتعببة طلب "مقرر ؼٌر مكتمل" 

فً المقرر، وٌقوم بالتوقٌع على هذا الطلب كل من الطالب  ً ٌجب علٌه استكمالهاتاألجزاء الالحصول على هذا التقدٌر و

 وعمٌد الكلٌة قبل تسلٌمه الى قسم شبون الطالب. األكادٌمًأستاذ المقرر والمرشد  و

 التراكمً. رٌٌدخل فً حساب متوسط نقاط التقد( تقدٌرا مؤقتا وال Pٌعتبر التقدٌر"ؼٌر مكتمل" ) ج.

( فً أي Pتقدٌر ''ؼٌر مكتمل") ن حالة الطالب فً حالة حصوله علىبٌاً من ر التراكمٌح. ٌتم حجب متوسط نقاط التقد

لؽاء هذا التقدٌر من صل الدراسً الصٌفً( اال إذا تم ا)باستثناء الف التسجٌل فً الفصل الدراسً التالًوال ٌسمح له بمقرر 

 بٌان الحالة.

التحرٌري النهابً قبل نهاٌة  بدٌل" عن االمتحانجب على الطالب استكمال أعمال السنة للمقرر وحضور امتحان "ٌخ. 

سجٌل التقدٌر الفعلً الذي والدرجات(، حٌث ٌتم بعد ذلك ت التالً )أنظر: االمتحانات لدراسًاألسبوع األول من الفصل ا

" Fتم تسجٌل التقدٌر "الة عدم استكمال الطالب للمقرر ٌ( وفً حP"ؼٌر مكتمل" ) رٌحصل علٌه الطالب بدال من التقد

 فً هذا المقرر. 0.00بٌان الحالة ونسبة مبوٌة تساوي  تلقابٌا فً

التكمٌلً ٌحتفظ بهذا  وؾ قاهرة من حضور االمتحانركن لظوالذي ال ٌتم Pأو  Eر ٌقدتلذي ٌحصل على د. الطالب ا

 التقدٌر لحٌن انتهاء تلك الظروؾ ودخول االمتحان.

 انغٛبة ػٍ االيزحبٌ انزحشٚش٘ انُٓبئٙ (16)
بعذر( فً هذا المقرر إذا  )ؼابب E قد ٌتؽٌب الطالب عن االمتحان التحرٌري النهابً لمقرر أو أكثر، وٌحصل على تقدٌر

 :قام بتقدٌم عذر مقبول إلى ادارة الجامعة، مع األخذ فً االعتبار ما ٌلً
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النهابٌة أو امتحانات  ٌعتبر الطالب متؽٌبا بعذر مقبول عن حضور امتحان مقرر أو أكثر سواء فً االمتحانات الفصلٌة.1

  :ٌل الحصرأعمال السنة ألحد األسباب اآلتٌة دون ؼٌرها على سب

مندوب للمستشفى للتأكد من  دخول الطالب مستشفى وإجراء عملٌة جراحٌة طاربة. وٌشترط إبالغ الجامعة إلرسال- /1

 .حالة الطالب

بثالثة أٌام على األكثر.  وفاة أحد أقارب الطالب من الدرجة األولى أو الثانٌة ٌوم االمتحان أو قبل ٌوم االمتحان- 2/1

 .ة الوفاةوٌشترط إحضار شهاد

أو قبله بٌوم واحد على  حالة مرضٌة حرجة طاربة ٌتعرض لها أحد أقارب الدرجة األولى أو الثانٌة ٌوم االمتحان- 3/1

 .إبالغ الجامعة إلرسال مندوب للتأكد من الواقعة األكثر استدعت دخول المستشفى والبقاء فٌها ٌوم االمتحان. وٌشترط

شبون التعلٌم  ببة طلب ؼٌاب بعذر عن االمتحان النهابً "وتسلٌمه إلى ادارةأمره تع ٌجب على الطالب أو ولً.2

   .والطالب

وٌسمح للطالب  تقدٌرا مؤقتا وال ٌدخل فً حساب متوسط نقاط التقدٌر التراكمً (E) "ٌعتبر التقدٌر ''ؼابب بعذر .3

 .بدخول االمتحان البدٌل مع طالب هذا التقدٌر

( وال Eبعذر") التقدٌر التراكمً من بٌان حالة الطالب فً حالة حصوله على تقدٌر "ؼاببٌتم حجب متوسط نقاط .4

تم إلؽاء هذا التقدٌر من بٌان  ٌسمح له بالتسجٌل فً الفصل الدراسً التالً )باستثناء الفصل الدراسً الصٌفً( اال إذا

 .الحالة

على تقدٌر "ؼابب  ابً فً المقرر الذي حصل فٌهعلى الطالب حضور امتحان "بدٌل" عن االمتحان التحرٌري النه .5

االمتحانات والدرجات(، حٌث ٌتم تسجٌل التقدٌر  :قبل نهاٌة األسبوع األول من الفصل الدراسً التالً )أنظر (E) "بعذر

م وفً حالة عدم حضور الطالب لالمتحان البدٌل، ٌت (E) "ؼابب بعذر" الفعلً الذي حصل علٌه الطالب بدال من التقدٌر

 .% فً هذا المقرر0.00تلقابٌا فً بٌان الحالة ونسبة مبوٌة تساوي  "NE" تسجٌل التقدٌر

حتى نهاٌة فترة  فً حالة ؼٌاب الطالب عن حضور االمتحان التحرٌري النهابً لمقرر ما دون تقدٌم عذر مقبول .6

هذا المقرر فً بٌان الحالة، وٌكافا  (NE) "االمتحانات النهابٌة للفصل الدراسً، ٌتم تسجٌل التقدٌر "ؼابب بدون عذر

، وٌدخل فً حساب متوسط نقاط التقدٌر التراكمً. 0.00تساوي % هذا التقدٌر عدد "صفر" من النقاط ونسبة مبوٌة

 بإعادة المقرر فً حدود عدد مرات التسجٌل المتبقٌة له )أنظر: تسجٌل المقررات الدراسٌة( وٌنصح الطالب فً هذه الحالة

هذا العذر المرضً  الة تقدٌم الطالب لشهادة مرضٌة معتمدة لفترة معٌنة تتضمن أكثر من امتحان وفً حالة قبولفً ح .7

وفً حالة دخوله احدى االمتحانات ال  ال ٌسمح للطالب بدخول أي من االمتحانات أثناء فترة العذر المرضً )االجازة(

 .ٌعتد به كأنه لم ٌكن

 .الفصل الدراسً ال السنة فعلى الكلٌة إعادة االمتحان لهذا الطالب قبل بدء امتحانات نهاٌةإذا كان العذر المتحان أعم .8

بالجامعة لتوقٌع  الطالب الذي ٌتعرض لحالة مرضٌة ؼٌر المذكورة سابقا علٌه التوجه ٌوم االمتحان للوحدة الطبٌة.9

 .بنتٌجة الكشؾ ٌرفع لربٌس الجامعة ردٌالكشؾ علٌه وكتابة تق
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 بة ػٍ كصم دساعٙ أٔ أكتشغٛان(17)
 

متتالٌٌن أو ثالثة  ٌسمح للطالب طوال فترة التحاقه بالجامعة بإٌقاؾ قٌده )بناء على طلب منه( لمدة فصلٌن دراسٌٌن

 :فصول دراسٌة ؼٌر متتالٌة )خرٌؾ أو ربٌع(، مع األخذ فً االعتبار ما ٌلً

رة المحددة تالف ٌجب علٌه االنسحاب من هذه المقررات خاللأال ٌكون الطالب قد قام بتسجٌل أٌة مقررات، وإال  . 1

 المقررات واالنسحاب من الجامعة( رات واالنسحاب منرألكادٌمً )أنظر: اضافة وحذؾ المقلالنسحاب بالتقوٌم ا

 .ٌظهر ما ٌفٌد اٌقاؾ قٌد الطالب فً بٌان الحالة الخاص به.2

على  لب بالتقدم بطلب إعادة قٌد قبل بدء الفصل الدراسً بأسبوعٌنعند انتهاء مدة اٌقاؾ القٌد، ٌجب أن ٌقوم الطا.3

 .االقل

األكادٌمً للجامعة  فً حالة انقطاع الطالب عن الدراسة بعدم حضوره إلى الجامعة حتى نهاٌة المدة المحددة فً التقوٌم

سً التالً فعلى الطالب تسدٌد الدرا  رم الطالب من الحضور واالمتحان. وفً حالة رؼبته استبناؾ الدراسة فً الفصلحٌ

 .انقطع فٌه نحدد قٌمتها عن طرٌق مجلس االمناء رسوم هذا الفصل باإلضافة إلى ؼرامه عن الفصل الدراسً الذي

للجامعة معاملة  ٌعامل الطالب الذي لم ٌقم بالتسجٌل وسداد المصروفات حتى نهاٌة المدة المحددة فً التقوٌم األكادٌمً

 .الواردة أعالهالطالب المنقطع 

قٌد الطالب وما  فً حالة انقطاع الطالب عن الدراسة لفصلٌن دراسٌٌن متتالٌٌن باستثناء فصل الصٌؾ ٌحق للجامعة الؽاء

 .ٌتتبع ذلك من إجراءات

الدراسة تبعا  فً حالة انقطاع الطالب عن الدراسة ٌمكن التقدم بإعادة القٌد خالل عامٌن من االنقطاع على أن ٌستكمل

 .بحة التً تحددها الجامعةلال

  االيزحبَبد ٔانذسجبد(18)
 

 جدول االمتحانات وكٌفٌة تسلٌم الدرجات

أعضاء هٌبة  فً بداٌة كل فصل دراسً، ٌتم إعالن جدول االمتحانات للطالب وفقا للتقوٌم األكادٌمً المعتمد، وٌقوم

الدراسٌة واالمتحانات العملٌة  المخصصة للواجباتالتدرٌس المسبولون عن تدرٌس المقررات بإخطار الطالب بالدرجات 

درجات أي امتحان بعد أسبوع على االكثر من  والتحرٌرٌة والشفوٌة )إن وجد(، كما ٌقوم أعضاء هٌبة التدرٌس بإعالن

 .جمٌع المقررات بصفة مبدبٌة إجراء االمتحان حتى ٌتمكن الطالب من تحدٌد موقفه فً

المقررات على  ٌانات التفصٌلٌة للدرجات بٌنما ٌتم تسلٌم الدرجات اإلجمالٌة للطالب فً جمٌعوتقوم الكلٌات باالحتفاظ بالب

ربٌس الجامعة، وذلك بحد أقصى  هٌبة نسبة مبوٌة إلى قسم شبون الطالب بالجامعة بعد اعتمادها من مجلس الكلٌة ومن

 .أسبوع واحد من نهاٌة االمتحانات

 االمتحانات البدٌلة
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أو تقدٌر "ؼابب  (I) ""بدٌلة" عن االمتحانات التحرٌرٌة النهابٌة للطالب الحاصلٌن على تقدٌر "ؼٌر مكتملتعقد امتحانات 

 التالً، وتقوم الكلٌات بتسلٌم درجات فً مقرر أو أكثر وذلك خالل األسبوع األول من الفصل الدراسً (E) "بعذر

مجلس الكلٌة ومن ربٌس الجامعة، بحد أقصى نهاٌة  ادها مناالمتحانات البدٌلة إلى قسم شبون الطالب بالجامعة بعد اعتم

تسجٌل التقدٌر الفعلً الذي حصل علٌه الطالب بدال من التقدٌر المؤقت  األسبوع الثانً من الفصل الدراسً حٌث ٌتم

 .بدون سداد ؼرامة تأخٌر (E) "بعذر أو "ؼابب (I) ""ؼٌر مكتمل

بعذر فً المتحان  ( ؼاببEالدراسً الصٌفً وذلك للطالب الحاصلٌن على تقدٌر)وٌمكن عقد االمتحان البدٌل فً الفصل 

 فصل دراسً تالً حتى انتهاء العذر. النهابً. وفً حالة استمرار العذر المرضً ٌسمح له بدخول االمتحان البدٌل بأول

 

 َظبو انذػى انطالثٙ(19)
 
الحرص على  ص كلرعلى االهتمام بطالب الكلٌة وتح جامعة فاروس جاهدة — ٌة العلوم المالٌة واالدارٌةعمل كلت

القصوى قدر المستطاع.  لتطوٌر للعملٌة التعلٌمٌة واألكادٌمٌة بما ٌوفر بٌبة مناسبة للطالب للحصول على االستفادة

حرص على توجٌه الطالب تلذلك فهً  ة لدعم طالبها أكادٌمٌا، مادٌا، وصحٌا. باإلضافةل لذلك تسعى الكلٌوللوصو

 .جدد، إعانة الطالب المتعثرٌن، ورعاٌة الطالب المتفوقٌنال

 دعم الطالب المؽتربٌن 

 دعم المتفوقٌن والمبدعٌن 

 الدعم المادي 

 الرعاٌة الصحٌة 

 االحتٌاجات الخاصة يالطالب ذو 

 ًنظام االرشاد األكادٌم 

 دعم الطالب المتعثرٌن 

 دعم الطالب المغتربٌن

 الخدمات المقدمة من االدارة للطالب الوافدٌن: بعض

 خدمات صحٌة داخل وخارج الجامعة بالتعاقد مع الوحدات الصحٌة -1

 استخراج االقامات داخل ج.م.ع -2

 اصجار االفادات الدالة على قبول وقٌد الطالب بالجامعة ووزارة التعلٌم العالى. -3

 االشتراك فى االنشطة الرٌاضٌة بالجامعة -4

 االشتراك فى االنشطة االجتماعٌة بالجامعة -5

 االشتراك فى االنشطة المختلفة بخدمة المجتمػ وتنمٌة البٌبة بالجامعة -6
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 خدمة المراجعات االكادٌمٌة والموضوعات المتعلقة بها -7

 خدمة االسكان الفندقى -8

 لتحوٌالت البنكٌة الخاصة بهماستثناء الطالب الوافدٌن من موعد سداد الرسوم الدراسٌة لحٌن وصول ا -9

 امكانٌة التسجٌل االلكترونى -10

تواصل الطالب الوافدٌن للدراسة مع وكالء الجامعة المعتمدٌن بدولة االٌفاد لتسهٌل عملٌة االلتحاق للدراسة  -11

 بالجامعة

 دعم المتفوقٌن والمبدعٌن

o معاٌٌر التفوق:- 

 - :والمبدعٌن فً مجاالت أخرى من خاللٌتم تحدٌد و اكتشاؾ الطالب المتفوقٌن دراسٌا 

o نتابج االمتحانات السنوٌة 

o والرٌاضٌة واالجتماعٌة( وكذلك الطالب المثالٌٌن الممثلٌن للفرق  ثقافٌةنشطة الطالبٌة المختلفة )الالتمٌز فً األ

 الدراسٌة األربعة المتفوقٌن

o  والحصص العملٌة ونظام اإلرشاد اكتشاؾ الطالب المتمٌزٌن والمبدعٌن من خالل المحاضرات النظرٌة

 األكادٌمً

o عمل مسابقات على مستوى الكلٌة فً مجاالت مختلفة الكتشاؾ مواهب الطالب 

o ب المتفوقٌن والمبدعٌنالبرنامج رعاٌة الط: - 

 أوال: الطالب المتفوقٌن دراسٌا-:  

o ٌةة فً المؤتمر العلمً السنوي للكلالمشارك. 

o  التدرٌساجتماعات دورٌة مع أعضاء هٌبة. 

o أولوٌة االشتراك فً الرحالت والمسابقات وتكوٌن اللجان وكافة األنشطة الطالبٌة. 

o الكلٌة والمشاركة فٌها إمكانٌة حضور المؤتمرات والندوات والحفالت التً تنظمها. 

o المشاركة فً مختلؾ األنشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة.  

o زٌن وٌتم عرضها على لوحة اإلعالنات بمدخل الكلٌة والمتمٌ تفوقٌنم معنوي بعمل لوحات شرؾ للمدع

 وعلى الموقع اإللكترونً

o دعم مادي ألوابل الخرٌجٌن كل عام 

o تكرٌم األقسام العلمٌة ألوابل كل قسم على حدة 

 ثانٌا: الطالب المتمٌزٌن فً األنشطة المختلقة: - 

o أسمابهم اعالنشاط الطالبً وتكرٌم أوابل الن 

o  مالعب الجامعةكن خالل توفٌر أماكن لممارسة األنشطة الرٌاضٌة م رٌاضٌادعم رٌاضً للمتفوقٌن 

o ٌهالل المشاركة فً األنشطة الثقافدعم ثقافً للمتفوقٌن ثقافٌا وأدبٌا من خ  

o قافٌة والفنٌة بٌن طالب الكلٌة فً المجال الذي ٌتناسب مع مواهب الطالب والطالباتثإقامة المسابقات ال 
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o عٌن فنٌا من خالل )إقامة معرض فنً ٌقوم فٌه الطالب بعرض إبداعهم الفنً / دعم فنً للطالب المبد

 المشاركة فً عروض التمثٌل المسرحً المختلفة بمسرح الجامعة(

 الدعم المادي

o دعم الرحالت العلمٌة 

o ؾ شٌكات مالٌة فً حفل الخرٌجٌنروابل الخرٌجٌن كل عام من خالل صدعم مادي أل 

o  ًالرحالت الترفٌهٌةدعم الطالب المتفوقٌن ف 

 الرعاٌة الصحٌة

  ٌوجد عٌادة طبٌة بالكلٌة مجهزة للحاالت الطاربة وبها ؼرفة كشؾ وٌعمل بها طبٌب وممرضة

 

 الطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة

o السماح باستخدام المصعد الكهربابً الخاص بأعضاء هٌبة التدرٌس 

o  تسمح بدخول الكراسً المتحركة الخاصة بالمعاقٌنتسهٌالت إنشابٌة )ساللم منزلقة( بمبنى الكلٌة 

o  ًالخاصةالعملٌة بما ٌتفق مع ظروفهم مواعٌد المحاضرات النظرٌة والحصص  توفٌرمرونة ف 

 الٌة دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة فً المجتمع الطالبً

ثم فً المجتمع الطالبً ثانٌا، اذ  ٌتٌح الدمج للطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة أن ٌكونوا أعضاء فاعلٌن فً مجتمعهم أوال

إن دمج الطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة فً الكلٌة مع أقرانهم ؼٌر المعاقٌن سٌساعدهم على تكوٌن صداقات، وسٌزٌد 

من ناحٌة  حسنالذي سٌؤدي الً تحفٌزهم وتنمٌة قدراتهم من ناحٌة، وسٌ راالنتماء إلى مجتمع الكلٌة، األمإحساسهم ب

ذوي االحتٌاجات  (الب اآلخرٌن ؼٌر المعاقٌن إلى اإلعاقة، حتى ترسخ قناعات جدٌدة بأن المعاقٌننظرة الط أخرى

 .ضا ٌمتلكون القدرات التً تؤهلهم لالعتماد على أنفسهمٌالخاصة( أ

  تهٌبة مجتمع الكلٌة للدمج من خالل التوعٌة بأهمٌة عملٌة الدمج للطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة مع أقرانهم

 الطالبمن 

 ٌوتحضٌرهم لزٌارة الكلٌة فً ٌوم التوعٌة فً بداٌة العام  ةإعالم أهل الطالب بمواعٌد التسجٌل فً الكل

 .األكادٌمً

  إعداد فٌلم وثابقً و/أو عرض مصور عن المرافق الجامعٌة التً ٌمكن أن ٌستفٌد منها الطالب ذوي االحتٌاجات

ض للمستفٌدٌن منه وقدم هذه العرو تادة من هذه المرافق، ٌفٌة االستفالخاصة مصحوبة بشرح مفصل لهم عن ك

   CDs ٌوزع علٌهم فً هٌبة أقراص مدمجة و من الطالب ذوي االحتٌاجات فً لقاء مفتوح معهم

  ألهل حالة الطالب، وما ٌستطٌع فعله، وكٌؾ ٌتواصل مع اآلخرٌن، والصعوبات التً ٌواجها، وأٌة لتوضٌح

 .مالحظات أخرى
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 ٌة عن الحقوق العامة للطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة )مدة المحاضرة ساعتان ٌحوي حلقة محاضرة تثقٌف

 نقاش مفتوحة مع الطالب

 االحتٌاجات الخاصة قٌام أعضاء هٌبة التدرٌس / أعضاء الهٌبة المعاونة بتهٌبة الطالب الستقبال الطالب ذوي 

 لمناسبة لكل فبة من فبات ذوي االحتٌاجات الخاصةاالحتٌاجات الخاصة وتوجٌه انتباههم نحو أسالٌب التعامل ا. 

  طرح موضوع الدمج فً المجتمع الطالبً للطالب المعاقٌن فً اجتماعات أولٌاء األمور، وتوضٌح أهمٌة

 .انتظام الطالب المعاق فً الكلٌة وكسب تعاونهم لتٌسٌر تقبل أبنابهم للطالب المعاق

  ًة )كأسلوب حل المشكالت بطرق ٌرات التفكٌر الربٌساتنمٌة مهاستخدام أسالٌب داخل المحاضرات تساهم ف

 إبداعٌة على سبٌل المثال(

 

 نظام االرشاد األكادٌمً

o رٌؾ والتوعٌة تعدابم ولل اإلرشاد األكادٌمً لٌس تسجٌل فقط ولكن متابعة للطالب ولتقدٌم النصح والمشورة بشكل

 - :النظام ٌعتمد علىبنظام الساعات المعتمدة وقواعده، لذا فإن هذا 

 على السواء عثرٌنرعاٌة للطالب المتفوقٌن والمتتقدٌم دعم و 

 تقدٌم اإلرشاد األكادٌمً الذي ٌحتاجه كافة الطالب بما ٌحقق تقدمهم خالل دراساتهم األكادٌمٌة. 

  بهذا تطبٌق عملٌات التسجٌل والحذؾ واإلضافة للمقررات وفقا لألنظمة والقرارات الصادرة من الجامعة

 .الخصوص

 التزام المرشد بإعداد وتحدٌث ملؾ االرشاد األكادٌمً لكل طالب 

 التزام المرشد األكادٌمً بالتواجد خالل ساعات اإلرشاد بالمكان المخصص لذلك. 

 تسجٌل المقررات ٌتم طبقا للجدول المعلن منعا للتعارضات. 

 ٌجب تفعٌل اإلنذارات والحرمان لكل المقررات. 

 فً حٌن إصدار انذار أول للطالب فً أي مقرر وتسجٌل ذلك فً محضر استدعاء الطالب. 

 استدعاء ولً أمر الطالب فً حٌن إصدار انذار ثانً للطالب فً أي مقرر وتسجٌل ذلك فً محضر. 

  ٌتم أرسال تقارٌر االنذارات الدورٌة إلى جمٌع المرشدٌن األكادٌمٌٌن حتى ٌمكن لهم متابعة الطالب تحت

  دٌمًإرشادهم األكا

ٌتم عقد اجتماعات دورٌة بٌن المرشدٌن األكادٌمٌٌن والطالب لمتابعة أدابهم وتقدمهم الدراسً والعلمً، ومدى االلتزام 

 بالحضور ومناقشة أي مشكالت أو عوابق قد تقابلهم

 

 لٌة تحدٌد الطالب المتعثرٌن دراسٌاا: 

على معدل تراكمً أقل من  ٌنب الحاصلالالط دراسٌا وهمثر والطالب المؽتربٌن ٌتم تحدٌد واكتشاؾ الطالب ما قبل التع

القانونٌة  ، أما طالب الحاالت الحرجة هم الطالب اللذٌن قاربوا على استٌفاء المدة وٌسمى تحت المراقبة األكادٌمٌة 2

 مسارهم إجبارٌاٌر ؽٌمما تؤدى إلى ت ثرأو أك 2تراكمً  ات بالكلٌة، ولم ٌحصلوا على معدلسنو 8للتسجٌل بالكلٌة وهً 
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ل من كل فصل دراسً، وكذلك من خال كما ٌتم تحدٌد الطالب ما قبل التعثر من خالل امتحان فصلً فً األسبوع الثامن

 .الدروس النظرٌة والحصص العملٌة متابعة حضور أو تؽٌب الطالب فً

من مرة فً االمتحانات النظرٌة  والراسبٌن أكثر والباقون لإلعادة (On-Probation) تحدٌد الطالب المتعثرٌن دراسٌا

 .(Pending) فً نفس المادة

 رعاٌة الطالب المتعثرٌن دراسٌا برنامج:- 

 فصل دراسً فً هٌبة  ٌقوم كل مرشد أكادٌمً بإعداد كشؾ بأسماء الطالب المتعثرٌن دراسٌا فً كل

قضاها الطالب المتبقٌة وعدد السنٌن التً   صل ٌضمن المعدل التراكمً وعدد الساعاتفجدول م

تحت المراقبة األكادٌمٌة، واسم المرشد األكادٌمً وموافاتنا به بعد المراجعة الدقٌقة، وعمل ملؾ 

ٌقوم كل قسم  .خاص لكل طالب فً حالة عدم وجود ملؾ سابق، وتحدٌد موعد لمقابلة هؤالء الطالب

 علمً بوضع الحلول المناسبة لرعاٌة هؤالء الطالب

 بالهٌكل الخاص باإلرشاد األكادٌمً بالكلٌة قبل بداٌة الدراسة فً كل فصل دراسً من عالم الجامعة ا

 خالل أ.د/ عمٌد القبول والتسجٌل

  ٌقوم كل مقرر بالفرق الدراسٌة فً جمٌع سنوات الدراسة بمتابعة وحل مشاكل الطالب المتعثرٌن

الب مبنٌة على أساس صحٌحٌه لكل طتدراسٌا من خالل دراسة كل حالة على حدة مع عمل خطة 

واقعً وحسابات دقٌقة، وذلك لمساعدة الطالب على اجتٌاز المرحلة وتوقع تارٌخ تخرجه بناء على 

 .هذه الحسابات

  ٌلتقً أعضاء هٌبة التدرٌس بالطالب المتعثرٌن دراسٌا أو المعرضٌن للتعثر من خالل الساعات

م تحدٌد أوقات أخرى حسب احتٌاجات الطالب المكتبٌة المعلنة على مكاتب أعضاء هٌبة التدرٌس أو ٌت

 وذلك لمناقشتهم فً أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة للتؽلب علٌها

  إعالم الطالب وولى أمره بهذه الخطة وتوقٌعه على إقرار بالعلم على أن ٌتضمن اإلقرار إمكانٌة

 .تحوٌل مساره بدون الرجوع إلٌه

 لطالب المتعثرٌن بمتابعتهم أسبوعٌا وفى حالة الؽٌاب مرتٌن ٌقوم المرشد األكادٌمً المسبول عن ا

ذار ثانً ٌتم متتالٌتٌن على األقل، البد من االتصال بولً األمر وإعالمه بأنه فً حالة الحصول على ان

ما االلتزام بالحضور أو عمل انسحاب من المقرر بدال من إصدار قرار الحرمان له فً حالة اإرشاده 

 (%25) اب المسموح بهاتعدٌه نسبة الؽٌ

 عن الطالب المتعثرٌن دراسٌا الذي ٌقوم  تقرٌرً بعمل ٌقوم كل قسم علمً وكل مرشد أكادٌم

 بمتابعتهم وعن مدى استجابتهم

  ٌقوم المرشد األكادٌمً للطالب بمتابعة درجاته فً االختبارات الدورٌة وامتحانات منتصؾ الفصل

وفى حالة سوء المستوى ٌتم إرشاده بعمل انسحاب من المواد الدراسً فً المواد التً قام بتسجٌلها 

  التً قام بتسجٌلها بدال من التأثٌر على المعدل التراكمً له

   دراسٌا عن طرٌق استبٌانات رضا الطالب عن  المتعثرٌنٌتم قٌاس فاعلٌة برنامج رعاٌة الطالب

  .خدمات الدعم وكذلك من خالل تتبع نسبة النجاح وتقارٌر اإلرشاد األكادٌمً
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 نظام الدعم األكادٌمً

ومساعدته على تطور  جامعة فاروس إلى تطوٌر مهرات الطالب الدراسٌة — ادارة كلٌة العلوم المالٌة و االدارٌةتسعى 

 - :ٌتضمن ما ٌلً الكتساب المعرفة، لذا فقد تم وضع نظاما لدعم الطالب أكادٌمٌا والذيقدراته الذاتٌة 

  ةٌبها من خالل برامج إرشادٌة توجٌهتهٌبة الطالب المستجدٌن لمعرفة الحٌاة الجامعٌة ونظام الدراسة 

 العاممتابعة الطالب أكادٌمٌا وإرشادهم ومالحظتهم ورفع التقارٌر والتوصٌات للمرشد األكادٌم ً. 

  تزوٌد الطالب باالقتراحات والنصابح لتحسٌن تحصٌلهم العلمً، ومساعدتهم فً التؽلب على مشاكلهم األكادٌمٌة

 .واإلدارٌة

 العون واقتراح الحلول ٌدراسة أسباب ذلك التأخر وتقدٌم االهتمام بحاالت التأخر الدراسً، والعمل على د 

 .لمناسبة

  حقق مصلحة المجتمعٌأهدافهم وتنمٌة إمكاناتهم مما  ومٌولهم وتحدٌدمساعدة الطالب الكتشاؾ قدراتهم. 

 تذلٌل العقبات التً تعوق التحصٌل العلمً للطالب. 

 العمل على توطٌد العالقة بٌن الطالب وأعضاء هٌبة التدرٌس وبناء عالقات اجتماعٌة للطالب مع زمالبه. 

 اريحث الطالب على التمسك باألخالق الفاضلة والسلوك الحض. 

 دراسة الظواهر السلوكٌة السلبٌة لبعض الطالب والعمل على إٌجاد حلول مناسبة لها. 

  ًتوجٌه الطالب المتعثرٌن دراسٌا وإرشادهم واالهتمام بهم ومتابعتهم لرفع مستواهم العلمً ومساعدتهم ف

 .جهونه من عقباتاالتؽلب على ما ٌو

 االستمرار فً التفوق رعاٌة الطالب المتفوقٌن وإرشادهم ومعاونتهم على. 

 االهتمام بالطالب الموهوبٌن ودعم إبداعاتهم.  

  مساعدة الطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة على التحصٌل العلمً والتكٌؾ االجتماعً والنفسً، ودراسة

 .مشاكلهم والعمل على حلها

  ًة وخدمة فالوظابؾ المختلمساعدة طالب السنة النهابٌة وتهٌبتهم للحٌاة العملٌة بما ٌمكنهم من النجاح ف

 .المجتمع

 

 انٛخ رقذٚى اندكبٖٔ ٔانًقزشحبد (21)
 

 كيفية تقديم المقترح أو الشكوي:
علً الشاكً سحب نموذج المقترحات و الشكاوي من الحافظة الخشبٌة المجاورة لصندوق الشكاوى والمقترحات و كتابة 

وتعمم الصنادٌق والحافظة الخاصة بالنماذج فى جمٌع أدوار المقترح أو الشكوي ثم وضعه فً الصندوق الخاص بذلك، 
 الكلٌة.

 

 آلية المقترحات و الشكاوي:
 تقوم اللجنة بفتح صنادٌق المقترحات و الشكاوي أسبوعٌا. -

تقوم اللجنة بتصنٌؾ الشكاوي و توزٌعها علً المسبول عنها ) العضو المقدم فى حقه الشكوى(  للنظر فٌها و الوقوؾ  -

اسبابها ومتابعة اتخاذ االجراءات التصحٌحٌة لها او رفضها اذا كانت فً ؼٌر محلها وعلى المسبول الرد  كتابة علً
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علً اللجنة فً خالل أربعة أٌام من تارٌخ إستالمها من اللجنة عن طرٌق تقرٌر مكتوب وعمل اإلجراءات 

 التصحٌحٌة.

األكثر من تارٌخها و حفظ الشكاوي و حلولها فً  تقوم اللجنة بابالغ الشاكً بنتٌجة شكواه فً خالل أسبوع علً -

 الملؾ الخاص بهذا الشأن لدٌها.

ٌعرض عمٌد الكلٌة التقرٌر الشهرى للمقترحات والشكاوى باإلجراءات التصحٌحٌة التى تمت على مجلس الكلٌة  -

 إلٌجاد إجراء تصحٌحى للمشاكل المعلقة وإحضار صاحب الشكوى لمناقشته اذا لزم األمر.

 

 ة انطالة انٕاكذٍٚزعٛبعبد ج (21)
 

 أعدادهم بصورة  ب الطالب الوافدٌن وزٌادةذجامعة فاروس إلى ج —علوم المالٌة و االدارٌةٌة التهدؾ سٌاسة كل

والحفاظ على رٌادتها وزٌادة  توفٌر مناخ ٌتسم بالود واأللفة والتعاون مما ٌساهم فً إعالء مكانة الكلٌةو  مضطردة

 .مختلؾ الدول التنافسٌة محلٌا وإقلٌمٌاً، وتوثٌق العالقات الثقافٌة معمواردها وقدراتها 

 ستراتٌجٌةدارة االاإل/ برنامج  المخاطرل برنامج إدارة ثطرح برامج جدٌدة م .1

ة تتضمن معلومات عن الكلٌة وأنشطتها وبرامجها المختلفة إلىالسفارات والهٌبات ٌتوجٌه بروشورات عن الكل .2

 الدبلوماسٌة

 التدرٌس بالكلٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة  .3

 تشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة على االشتراك فً المؤتمرات العلمٌة المحلٌة .4

 واإلقلٌمٌة والدولٌة

وبرامجها  ة باللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة حتى ٌتم التعرؾ عن قرب عن الكلٌة وأنشطتهاٌتطوٌر موقع الكل .5

 المختلفة

 النظم التفاعلٌة فً التدرٌس ومشاركة الطالب فً التعلٌم التفاعلًتطبٌق أحدث  .6

المؤسسات  تطور نظم التدرٌب العملً من خالل دراسة موابمة لطبٌعة العمل وتخصصاته الفرعٌة داخل .7

 السٌاحٌة والفندقٌة للمؤهالت العلمٌة والمهارات المهنٌة

  مالٌة و االدارٌةالدخول فً شراكات وعمل بروتوكوالت مع المؤسسات ال .8

 العمل على توفٌر مصادر االطالع على أحدث التطورات العلمٌة عن طرٌق ربط المكتبة الخاصة .9

  (Egyptian Knowledge Bank "EKB" – JSTORE) لثٌة بأحدث مواقع البحث العالمٌة مبالكل

 الطالب بذطالب الكلٌة واالستفادة منه فً جالخاص ب - Facebook تطوٌر الموقع االجتماعً .10

 الوافدٌن

 إتاحة البرامج والمقررات لمرحلة البكالورٌوس على موقع الكلٌة . .11

جوده التعلٌم  تبنى الكلٌة للمعاٌٌر االكادٌمٌة القٌاسٌة المرجعٌة الصادرة من الهٌبة القومٌة لضمانبالتعرٌؾ  .12

 واالعتماد لمرحلة البكالورٌوس وتوصٌؾ البرامج والمقررات الدراسٌة 

للتعرٌؾ بالمكانة  ٌةدرٌس على الموقع االلكترونً للكلتالسٌر الذاتٌة واإلنتاج العلمً ألعضاء هٌبة الإتاحة   .13

 . العلمٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس والحاصلٌن على جوابز علمٌة
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 األَدطخ انطالثٛخ (22)
 

 ألنشطة الطالبٌةالطالب على ممارسة اآلٌة تشجٌع 

ٌه الطالب هواٌاتهم، وهو مجموعة من البرامج اإلٌجابٌة التً تتفاعل الذي ٌمارس فبٌة المٌدان الرحب األنشطة الطال تعد

 ق أهداؾ محددة لتنمً شخصٌة الطالب وتشؽل أوقات فراؼه الً جانب دراسته األكادٌمٌة.ٌنحو تحق

 وٌهدؾ النشاط الطالبً من خالل أنماطه المختلفة الً

 وفتح آفاق المعرفة أمامه رفع مستوى قدرة الطالب على القراءة واالستٌعاب 

 اكتشاؾ مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجٌعها 

 خلق روح التعاون بٌن الطالب، توثٌق الروابط بٌنهم وبٌن القابمٌن بالتدرٌس وبالعاملٌن بالكلٌة 

  على ممارسة األنشطة الطالبٌةخلق روح االنتماء للكلٌة ولتحفٌز الطالب 

 بً بما ٌتالءم مع مستوى وقدرة الطالبوضع خطط النشاط الطال 

 ا، وأن زٌمعداد رحالت للطالب فً بداٌة العام الدراسً متضمنة برنامج لهذه الرحلة بحٌث ٌكون جذابا وما

عالن فً نفس الرحلة عن تنظٌم عدد من البرامج المثٌرة والممتعة والتً تتوافق مع مٌول ورؼبات ٌكون هناك ا

 استمارات المشاركة مما له مردود كبٌر على جلب عدد كبٌر من الطالب.الطالب ومن ثم ٌتم توزٌع 

  تقدٌم الجوابز الرمزٌة تشجٌعا لما قد قاموا بأدابه من مزاولة النشاط، وكذلك مكافبة الطالب اللذٌن لهم دور بارز

 بشهادات تقدٌر تقدم لهم من عمٌد الكلٌة

  زمالبهمأعداد تنظٌم حفل عام لٌكون تكرٌم المشاركٌن أمام 

 اعالن أسماء الطالب اللذٌن لهم دور فعال فً النشاط الطالبً بلوحة اإلعالنات بالكلٌة 

 مشاركة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة فً األنشطة الطالبٌة 

  مشاركة الطالب فً وضع خطط األنشطة الطالبٌة 

كون الثالثاء من ٌسٌة وفى كل فصل دراسً، على أن راوٌتم تحدٌد موعد األنشطة الطالبٌة بالجدول الدراسً لكل فرقة د

 2:30الً  12:30من الساعة  وعكل السب

 

 -وتتنوع األنشطة الطالبٌة بالكلٌة كالتالً: 

 ها(رٌ....... وؼ —الندوات العلمٌة  —الرحالت العلمٌة  —ل )المسابقات العلمٌة ثاألنشطة العلمٌة م 

  وؼٌرها( —األنشطة الثقافٌة )المسابقات الثقافٌة ....... 

  وؼٌرها( —كرة السلة  —األنشطة الرٌاضٌة )مسابقات كرة القدم ....... 

  وؼٌرها( —زٌارات دار المسنٌن  —زٌارات دار األٌتام  —األنشطة االجتماعٌة )السوق الخٌري ....... 

  األنشطة الفنٌة )معرض الرسم والتصوٌر- Talent Show -  الرسم على األسفلت–Dish Party -  .......

 (ؼٌرهاو

 نشاط االسر الطالبٌة 
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 ثشٔرٕكٕالد انزؼبٌٔ ثٍٛ انكهٛخ ٔانًإعغبد  (23)
 

 جامعة قاروس بتوقٌع اتفاقٌة تعاون مشترك مع:  ،العلوم المالٌة و االدارٌةٌة قامت كل

 شركة اٌزي كٌر 

 شركة البتروكٌماوٌات المصرٌة 

  مجموعة ماجد الفطٌم 

 شركة الكهرباء 

 

 يهزقٛبد انزٕظٛق ٔانزذسٚت ثبنكهٛخ (24)
 

 ملتقى التوظٌف والتدرٌب األول

 & Internshipجامعة فاروس بإقامة ملتقى التوظؾ والتدرٌب األول ) — كلٌة العلوم المالٌة و االدارٌةقامت 

Career Fairوتدرٌب الطالب، حٌث هدفت الكلٌة الً: لتوظٌؾ الخرٌجٌن  طالبً بالجامعة( بالمسرح ال - 

  من ناحٌة وبٌن  المشاركة الشركات و المؤسسات و البنوكجمع بٌن )ممثلً سوق العمل( وٌشمل ٌعقد ملتقى

 اروس من ناحٌة أخرى.فبجامعة  ة العلوم المالٌة و االدارٌةٌن بكلٌاألكادٌمٌٌن والطالب والخرٌج

 :الوصول بهذا الملتقى للعدٌد من األؼراض أهمها 

ومهاراتهم فً سوق العمل، والحصول على فرص توظٌؾ لهم فً مختلؾ تسوٌق خرٌجً الكلٌة  .1

 المجاالت.

 الحصول على فرص تدرٌبٌة لطالب الكلٌة .2

 مواكبة مستجدات سوق العمل والتواصل مع متخذي القرار. .3

  2017/2016دلٌل الطالب للعام الجامعً كتقدٌم خدمة متمٌزة لطالب وخرٌجً الكلٌة  .4

 ر مع سوق العمل.مواالعتماد من خالل التواصل الدابم والمستتحقٌق معاٌٌر الجودة  .5

على  المالً و االداريات ومذكرات تفاهم مع المؤسسات العاملة فً قطاع ٌعمل شراكات وإبرام اتفاق .6

 المستوى الرسمً والخاص.

 انُدبط االجزًبػٙ ٔخذيخ انًجزًغ (25)
 

 المشروعات البحثٌة المٌدانٌة

رعاٌةة السةٌد  تحت فاروس على تطبٌق مفهوم المسبولٌة االجتماعٌة والمشاركة فً تنمٌة المجتمعفً إطار حرص جامعة 

 علةًافكار مبتكةرة تسةاعد  ة بتقدٌمالكلٌ إشراؾ إدارة تحتاألستاذ/ محمد رجب، ربٌس مجلس األمناء، ٌقوم طالب الكلٌة 

 . ت المجتمعٌة المختلفةالالمشكحل 

واالدارٌة من أنشطتها التعلٌمٌة والبحثٌة والخدمٌةة الموجهةه لتنمٌةة البٌبةة ولخدمةة المجتمةع والتةى تنوع كلٌة العلوم المالٌة 

 تلبى احتٌاجات المجتمع وأولوٌاته مثل :
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 انشطة بحثٌة مثل المؤتمر الدولى الذى تنظمة الكلٌة سنوٌا وٌشارك فٌه العدٌد من الباحثٌن من الكلٌة وخارجها  -

ت المجتمعٌة: حٌث تقوم الكلٌة بالعدٌد من المساهمات المجتمعٌة فى هذا االتجاه مثل انشطة موجهه لحل المشكال -

 مشكلة اطفال الشوارع ومشكلة بنوك الدم 

انشطة تثقٌفٌة: مثل الندوات التى تقٌمها الكلٌة للتوعٌة الثقافٌة والشراكات ما بٌن الكلٌةة والجهةات الخارجٌةة لهةذا  -

 .االولٌة، وعن االمراض المعدٌة وطرق الوقاٌة منهاالهدؾ كندوة عن االسعافات 

انشطة خٌرٌةة: مثةل زٌةارات المنظمةة الةى دار المسةنٌن ومؤسسةات االطفةال ذوى االحتٌاجةات الخاصةة ومالجةىء االٌتةام 

 .والسوق الخٌرى المقام للعاملٌن بالجامعة


