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 رئيس الجامعةالدكتور / 
 

 أبنائى طالب كلية الطب البيطرى:

لجاد ب اؤودراستكم والعمل النحو غد أفضل لكم، وألساتذتكم، ولمصرنا الحبيبة أوصيكم باإلخالص فى د

ة ات ثقافيط تيارفسون به فى سوق العمل المحلى واإلقليمى والدولى وساوالتحصيل العلمى المتميز الذى ستن

ً أنوصراعات سياسية واقتصادية متالحقة، وتطور علمى مميز غير مسبوق يتطلب منا جمي متنوعة،  عا

 نتكاتف حتى نحقق ما نصبوا إليه من تقدم وازدهار.

 نة رفيعةى بمكاإن جامعتكم تسعى بخطى حثيثة نحو التميز فى كافة مجاالت العلم والمعرفة، آملين أن نحظ

 ل ألبنائنا.بين جامعات العالم نحو مستقبل أفض

 تمنياتنا لكم بالنجاح فى دراستكم والتوفيق فى حياتكم العلمية والمهنية، وهللا من وراء القصد. 

 ا.د/ رئيس جامعة قناة السويس
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 رئيس الجامعةاالستاذ الدكتور / نائب كلمة 

 لشئون التعليم  والطالب
 

 أبنائى طالب وطالبات كلية الطب البيطري 

نهوض تنمية واللية العا ونتطلع لالرتقاء بالتعليم لنصل للمستوى المأمول ليكون أداة فعالة فى عمإن كنا نسعى جمي

جوار صرنا ببالمجتمع ، فأنتم عليكم كأطباء بيطريين عبء وحمل وطني كبير في المرحلة القادمة من تاريخ م

 أقرانكم من خريجي الكليات األخرى.

لقناة اافظات طرية لتقديم خدمات عامة ومتخصصة وبيئية بجميع قري ومحأبنائى أتمنى المزيد من القوافل البي

 متميز . د عملىوسيناء فهم في أشد الحاجة اليكم وسنبذل قصارى جهدنا لدعمكم لما تتميز بها قوافلكم من مردو

كلية  لباب اأن انتخابات االتحادات الطالبية التى أجريت في كليتكم الموقرة أكدت للجامعة على نضج وعى ش

أو  ى مشاحناتشهد أمتميزة لم ت  بالمرحلة الجديدة التى تمر بها البالد بعد الثورة حيث انتهت االنتخابات بصورة

 مشاكل فى إطار ما اتفق عليه لترسيخ العملية الديمقراطية بعيدا عن الدعاية الحزبية.

ن ملعديد لى المراكز األولى فى اوتشهد  نتائج المسابقات ومشاركتكم فى االنشطة على تميزكم وحصولكم ع

 ادم. مزيد قاألنشطة الثقافية القمية وابرزها دورى النوابغ وحفظ وتجويد القرآن الكريم وان شاء هللا ال

ر لعلم اال احتياجنا الى كثيوال يفوق احتياجنا الى مزيد من ا .أبنائى قالوا لنا فيما مضى ابني حلماً وسوف يبنيك الحلم

 .اضلة من االخالق الف

 وفقكم هللا مع اطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق والتميز.

 

 ا.د/ نائب رئيس الجامعة 

 لشئون التعليم والطالب
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 عميد الكليةاالستاذ الدكتور / كلمة 

  
 

اة جامعة قن كليات أنه لمن دواعى الفخر أن ننتمى إلى أسرة كلية الطب البيطرى والتى تعد واحدة من أقدم  وأكبر

توفير يوانية، لوة الحلسويس، حيث تقوم الكلية بتخريج األطباء البيطريين الذين يساهمون بقدر كبير فى تنمية الثرا

  الحيوان. ليه منالغذاء اآلمن والصحى لإلنسان، والحفاظ على صحته وحمايته من األمراض المشتركة التى تنتقل إ

مل فى وق العسهم القدرة على مواكبة احتياجات ومتطلبات تهدف الكلية الى تخريج اطباء البيطريين متميزين ل

القوافل  ن خاللممجال الطب البيطرى والصحة العامة .وتلعب كلية الطب البيطرى دوراً بارزاً فى خدمة المجتمع 

الكلية  حانى. وتمنالحيو الطبية البيطرية التى تنظمها الكلية، وعمل الندوات اإلرشادية للمربيين والمهتمين باإلنتاج

وم الطب فى عل درجة البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية ودرجة الماجستير والدكتوراه فى جميع التخصصات

 البيطرى.

ة لها أن الكلي ن. كماكما تشارك الكلية فى حل العديد من المشاكل البيئية والصحية المتعلقة بصحة الحيوان واإلنسا

 –األسنان  طب –الطب  –الزراعة  –مناظرة والكليات ذات الصلة )العلوم تبادل علمى مع الكليات المصرية ال

لطب مديريات اولبحوث الصيدلة(، وكذلك لها العديد من االتفاقيات العلمية مع الكليات األجنبية والعربية ومعاهد ا

 البيطرى بمنطقة القناة وسيناء.

ل م المتواصى الدعفئيس الجامعة والذى ال يدخر جهداً وتتلقى الكلية الدعم الكامل من سعادة األستاذ الدكتور/ ر

 للكلية، فلسعادته منا جميعاً وأسرة الكلية كل الشكر والتقدير واالحترام.

 لنجاحوا لتوفيقكلية باإلى أبنائى طالب المع أطيب أمنياتى بالتوفيق لجميع الزمالء والعاملين بالكلية وأمنياتى القلبية 

                                                                                            

 ا.د/ عميد الكلية                                                                 
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 الكلية فى سطور

لرسمية بتاريخ نشر بالجريدة او 1983لسنة  239بقرار رئيس الجمهورية رقم  -جامعة قناة السويس -أنشأت كلية الطب البيطري 

بالفرقة  1986ر عام للتجهيز إلعداد الكلية ، وبدأت الدراسة في أكتوب 1985/  5/ 13. تم تعيين عميدا للكلية بتاريخ 24/7/1983

ر المهاجرة ، الطيورية واة الباألولي . وعملت إدارة الكلية منذ البداية علي تميز الكلية وانفرادها بإضافة أقسام تنافسية مثل قسم الحي

 اء جمهوريةفي أنحووالذي يعتبر القسم الوحيد بالجامعات المصرية لرعاية وعالج الحيوانات البرية بمنطقة القناة وسيناء خاصة 

 مصر العربية عامة. وتتمثل أهم أهداف إنشاء الكلية في األهداف التالية: 

 لمنطقة. نية بايطري وذلك لرعاية وتحسين وإنتاج الثروة الحيواتلبية احتياجات منطقة القناة وسيناء  في مجال الطب الب .1

حليا ة وسيناء ومالقنا تخريج طبيب بيطري علي مستوي عالي من الكفاءة العلمية والمهنية يتناسب مع ظروف البيئة المحلية لمنطقة .2

 وإقليميا.

حيوانات لعديد من الاش فها المحميات الطبيعية التي يعي الحفاظ علي البيئة المحلية لمنطقة القناة وسيناء.حيث يوجد بها العديد من .3

 والطيور النادرة المتنوعة.

غ أكثر ة والتي تبللمشتركومن التوجهات الرئيسية للكلية ، الدور الذي تلعبه في حماية اإلنسان من اإلصابة بالعديد من األمراض ا .4

مثل مرض  لمختلفةجاتها إلى اإلنسان بواسطة العديد من الطرق امرضا والتي تنتقل من الحيوانات والطيور المريضة ومنت 150من 

 البر وسيال ، السل ، وأخيرا أنفلونزا الطيور والخنازير،....الخ.  

 خطة بحثية موجهة لحل مشاكل اإلنتاج الحيواني والحياة البرية بمنطقة القناة وسيناء .5

 كذلك توفيرولمي ، وإنتاجية بغرض تدريب الطالب وتنمية البحث الع في الوقت نفسه عملت إدارة الكلية علي إنشاء مزرعة تعليمية

 اإلمكانيات المادية للكلية.

اإلكلينيكية  ي واألقساملتعليمعملت إدارة الكلية أيضا منذ البداية علي القيام باتخاذ خطوات جريئة وذلك ببناء مبني المستشفي البيطري ا

 .1989ر عام ي أكتوبفلبناء جامعة قناة السويس في مكانها الجديد وتم افتتاح المباني بجوار المزرعة والتي كانت النواة األولي 

 لنشر ثقافة الجودة بالكلية 2006تم إنشاء وحدة ضمان وتوكيد الجودة بالكلية في عام 

ة وحد–الشعة التشخيصية ة لوحد -)مزرعة الكلية التعليمية اإلنتاجية عالوة على مادة (  28وتضم الكلية إحدى وعشرون قسماً علمياً )

ضم الكلية معمالً كما ت ( وآخر للتشريح واألجنةو متحف للباثولوجي متحف للحياة البرية  -معمل الكمبيوتر  –حيوانات التجارب 

 مركزياً يحتوى على أحدث األجهزة العلمية فى جميع مجاالت البحث العلمى.

أعضاء  ذه القوافلهرك فى ة العالجية سنوياً وذلك بقرى محافظات لقناة وسيناء ويشاوتهتم كلية الطب البيطرى بتنظيم القوافل البيطري

 هيئة التدريس ومعاونيهم وطالب الفرق النهائية بالكلية.

 خريجاً. 39م وكان عدد خريجيها 1992وقد احتفلت الكلية بتخريج أول دفعة فى يناير 
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 رسالة كلية الطب البيطرى
 هم قادرينا لجعلجامعه قناه السويس الى اعداد أطباء بيطريين مؤهلين معرفيا ومهاري -تسعى كليه الطب البيطري 

ص يح لهم فرما يتمعلى المنافسه محليا واقليميا ومواكبه احتياجات سوق العمل والمستجدات العلميه والتكنولوجيه 

الصحه طري والت الحقل البيالعمل، باإلضافه الى توجيه البحث العلمي لخدمه المجتمع ومتطلباته في شتى مجا

 العامه مع الحرص على تنميه القيم.

 

 رؤيـــة الكليــــة
ا يطريهه اسهتنادجامعه قناه السويس ان تتبوأ مكانهه مرموقهه فهي مجهال العلهوم الطبيهه الب –تتطلع كليه الطب البيطري 

 الى برامجها التعليميه وانشطتها البحثيه وخدماتها المجتمعيه .

 التقويموحدة القياس و

 مى .الرؤية : تسعى الوحدة لتحقيق الريادة فى مجال القياس والتقويم على المستوى المحلى واالقلي

خريج و فى ال الرسالة : تسعى وحدة القياس والتقويم الى مواكبة التطور التكنولوجى الكتساب ثقة سوق العمل

 تحقيق جودة التعليم وذلك بتطوير منظومة القياس 

 االستراتيجية للكلية األهدافائية و لغايات النها

 لكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس  الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية 

 الغايه االولى : تخريج اطباء بيطريين قادرين على المنافسه فى سوق العمل المحلى واالقليمى  

 ق العملتطوير برنامج ومقررات مرحله البكالوريوس وفقا إلحتياجات سو 1

 رفع كفاءة العملية التعليمية بالكليه 2

 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد السعى  العاده اعتماد الكليه 3

 تفعيل دور الكلية في بناء شخصية الطالب 4

 تفعيل التواصل مع الخريجين 5
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 المجتمع الدراسات العليا ومنظومة البحث العلمى لخدمة برامج الغاية الثانية: تطوير

 تطوير منظومة البحث العلمي 1

 تطوير برامج ومقررات  الدراسات العليا وفقاً الحتياجات سوق العمل المحلي واألقليمي 2

 التوسع في جذب الطالب الوافدين 3

 تعزيز العالقات  المحلية واألقليمية والدولية للكلية 4

 

 
 

 واردها الذاتيةتعزيز دور الكليه فى خدمه المجتمع وتنمية م الغاية الثالثه:

 زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتنمية الموارد الذاتية 1

 زيادة الخدمات المقدمة للمجتمع 2

 

 

 الغاية الرابعة: تطوير المنظومة اإلدارية بالكلية   

 تطوير الهيكل االدارى بالكلية 1

 االرتقاء بمستوى أداء الجهاز االدارى 2

 تطبيق النظم االلكترونية 3
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 لوحدة القياس و التقويم التنظيمىالهيكل 
 

 
 

 

 

 

مدير وحدة القياس 

 والتقويم

 التنفيذي الفريق

 الفني والدعم المتابعة

 األسئلة بنوك   

 االلكتروني التصحيح

 التدريب

 واإلحصاء التحليل

 

 وتكنولوجيا اإلعالم

 المعلومات
 

 القياس وحدة مدير نائب

 والتقويم
 ضمان وحدة مدير

 الجودة

 الكلية أمين

 شئون قسم رئيس

 الطالب

رئيس قسم الدراسات 

 العليا

 ممثل الطالب

 

 

 عميد الكلية 

 الوحدة إدارة مجلس رئيس

 الوحدة مجلس رئيس نائب

 خدمة لشئون الكلية وكيل

 البيئة تنمية و المجتمع

 الوحدة مجلس رئيس نائب

 لشئون الكلية وكيل

 البحوث و العليا الدراسات

 الوحدة لسمج رئيس نائب

 التعليم لشئون الكلية وكيل

 والطالب
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 التوصيف الوظيفى 

 جامعة قناة السويس - الطب البيطرىبكلية  والتقويم لوحدة القياس
 الوحدة إدارة مجلس رئيس مهام

 تعيين مدير الوحدة وفق معايير محددة ومعلنة سلفاً. .1

 على إدارة الوحدة. اإلشراف .2

 اإلشراف على الفريق اإلدارى والتنفيذى .3

 اختيار أعضاء الفريق التنفيذى وتجديدهم بناء على مقترحات مدير الوحدة. .4

 اعتماد اعالنات االجتماعات والندوات ومحاضرها. .5

 اعتماد قرارات مجلس إدارة الوحدة. .6

 دعوة الفريق اإلدارى والتنفيذى لالجتماعات. .7

 رير الفنية والمالية ربع السنوية والسنوية للوحدة.اعتماد التقا .8

 اختيار المرشحين للدورات التدريبية بالمركز وفق معايير معلنة. .9

 ا.لقة بهمتابعة أعمال مجموعات العمل المختلفة بالوحدة ومتابعة كافة األنشطة والتقارير المتع .10

يس التدر لية والسادة أعضاء هيئةعقد اجتماعات مع مدير الوحدة والفريق التنفيذى واإلدارى بالك .11

 ومعاونيهم لتشكيل فرق العمل وتوزيع المهام.

 اعتماد قرارات تشكيل فرق العمل بناء على مقترح من مدير الوحدة. .12

 متابعة آليات تنفيذ األنشطة وتطبيقاتها داخل أقسام الكلية. .13
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 الوحدة مجلس رئيس نائب مهام

 رأى فيها.متابعة أنشطة الوحدة بالكلية وإبداء ال .1

لوحدة دارة ارصد التطور فى أنشطة الوحدة وتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ األنشطة، وإحاطة مجلس إ .2

 بذلك كله.

 تقديم المشورة واالقتراحات التى من شأنها دعم أنشطة الوحدة وتحقيق رسالتها. .3

عالن يم وعقب إالتقول االمتحان ومتابعة آليات تنفيذ األنشطة وتطبيقاتها داخل األقسام العلمية وأثناء مراح .4

 النتائج، وعرض تقارير بذلك على مجلس إدارة الوحدة.

 متابعة أعمال مجموعات العمل وفرق العمل المختلفة بالوحدة. .5

 بالكليـة: الوحدة مدير مهام

 إعداد خطط العمل الالزمة والتوجيه واإلشراف على العاملين بالوحدة. .1

 الوحدة.بعاملين والتأكد من مطابقتها لخطة عمل الوحدة، والتنسيق بين المتابعة إنجاز األعمال اليومية  .2

وق ل التى تعالمشاكوتقديم تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن تطور العمل بالوحدة وفقاً للمهام المنوطة بها،  .3

 القيام بالمهام.

 نفيذى.االتصال باألقسام العلمية واإلدارية من خالل إدارة الكلية لتسيير العمل الت .4

 -ةالكلي متابعة عرض ومناقشة موضوعات التقويم واالمتحانات على المجالس المتخصصة بالكلية )مجلس .5

 األقسام العلمية( واعتمادها وتنفيذ القرارات المتعلقة بها. -اللجان العلمية

ركة فى االمش تمثيل الوحدة فى االجتماعات التى يدعى لها كاالجتماعات الدورية لمديرى الوحدات وكذلك .6

 الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بأنشطة تطوير التقويم.

 التدريب وقياس نظم تقويم الطالب. .7
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 نشر ثقافة تطوير تقويم الطالب واالمتحانمات وإعداد النشرات الدورية. .8

ت ث واألدوااألثا تحديد احتياجات وحدة التطويرالمستمر والميكنة لنظم لنظم تقويم الطالب واالمتحانات من .9

 األجهزة التى يراد شراؤها.و

ن األثاث محانات إعداد تقرير مفصل باحتياجات وحدة التطوير المستمر والميكنة لنظم تقويم الطالب واالمت .10

 واألدوات واألجهزة التى يراد شراؤها.

 ا.توثيقهوتصميم قاعدة بيانات للوحدة وإدخال مخرجات األنشطة السابقة وتحميلها على موقع الكلية  .11

 تقرير شهرى عن أنشطة الوحدة.إعداد  .12

 تقديم مقترح تشكيل فرق العمل واعتمادها من عميد الكلية. .13

 تحديد المكافآت وعدد الساعات وتوزيعها على العاملين بالوحدة. .14

 عرض أنشطة الوحدة على لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بصفة شهرية. .15

 ى تنفيذهايم ومددم األقسام العلمية فى عملية التقوعمل تقرير دورى لعميد الكلية ومدير وحدة عن مدى تق .16

 ألنشطة الوحدة.

 بالكليـة: الوحدة مدير نائب مهام

 معاونة مدير الوحدة فى اداء جميع واجباته. .1

دارة لس اإليتولى نائب مدير الوحدة تصريف أمور وإدارة الشئونه الفنية في إطار سياسات وقرارات مج .2

 دة.وذلك في حالة غياب مدير الوح

 متابعة وحصر المستندات و بيانات األنشطة من الكلية. .3

 المشاركة فى إعداد جدول أعمال و محاضر اجتماع مجلس ادارة الوحدة. .4

 اإلشراف على العاملين بالوحدة. .5
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 المشاركة فى إعداد التقارير الدورية للوحدة و اللجان التابعة لها. .6

 مهام وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب : 

ية بالكل شراف و المتابعة و عرض ومناقشة موضوعات التقويم واالمتحانات على المجالس المتخصصةاأل .1

 ا.متعلقة بهرارات الاألقسام العلمية( واعتمادها وتنفيذ الق -لجنة الشئون التعليم والطالب  -)مجلس الكلية

 األشراف علي التدريب وقياس نظم تقويم الطالب. .2

 طوير تقويم الطالب واالمتحانات وإعداد النشرات الدورية.األشراف علي نشر ثقافة ت .3

  . اإلشراف علي التدريب العملي للطالب .4

  .األشراف و متابعة األمتحانات اإللكترونية بالكلية .5

 تعلم.األشراف علي إعداد  تقارير الورقة األمتحانية من الناحية الموضوعية و قياس مخرجات ال .6

لموضوعية احية اين بناء على تقارير المراجعة للورقة االمتحانية  من الناألشراف علي إعداد  خطة التحس .7

. 

 تقويم.س و الاألشراف علي اعداد تقارير التحليل األحصائي لنتائج األمتحانات و تقديمها لوحدة القيا .8

 

 

 

 

 مهام وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث: 
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 لمجالساات التقويم واالمتحانات للدراسات العليا على األشراف و المتابعة و عرض ومناقشة موضوع .1

قرارات تنفيذ الواألقسام العلمية( واعتمادها  -لجنة الدراسات العليا  -المتخصصة بالكلية )مجلس الكلية

 المتعلقة بها.

 األشراف علي التدريب وقياس نظم تقويم طالب الدراسات العليا. .2

 ية.الدور ب الدراسات العليا واالمتحانات وإعداد النشراتاألشراف علي نشر ثقافة تطوير تقويم طال .3

  .األشراف و متابعة األمتحانات اإللكترونية لطالب الدراسات العليا بالكلية .4

خرجات مقياس  واألشراف علي إعداد  تقارير الورقة األمتحانية للدراسات العليا من الناحية الموضوعية  .5

 التعلم.

يا من ت العلحسين بناء على تقارير المراجعة للورقة االمتحانية للدراسااألشراف علي إعداد  خطة الت .6

 الناحية الموضوعية .

اس و وحدة القييمها لاألشراف علي اعداد تقارير التحليل األحصائي لنتائج األمتحانات للدراسات العليا و تقد .7

 التقويم.

 

 مهام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة: 

 قافة القياس والتقويم على المجتمع الخارجى نشر ث .1

 التوعية للمجتمع باهمية نظم القياس والتقويم الحديثة  . .2

 

 

 الداخلية: الوحدة لجان
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 لتالي:الجان كما هو مبين في الرسم التوضيحي للهيكل التنظيمي وعلى الوجه  6تشتمل الوحدة  على عدد 

 : األسئلة بنوك لجنة .1

  صياغة اسئلة االمتحانات وبناء المفردات للمقررات.تقديم الدعم الالزم في 

 .متابعة بنوك االسئلة 

 متابعة ألية مراجعة وتحديث بنك األأسئلة 

 .مراجعة معايير السرية و األمان ألعمال بنوك األسئلة 

 سنوية ال زيادة تقديم الدعم الالزم لتدريب أعضاء هيئة التدريس على التعامل مع بنوك األسئلة بما يحقق 

 %.10تقل عن 

 لجنة التصحيح األلكتروني: 2

 . متابعة تنفيذ أليات واجراءات التصحيح االلكتروني 

 .اعداد تقارير التحليل األحصائي لنتائج األمتحانات  بالتصحيح األلكتروني 

 لتحسين لترحات إعداد تقارير عن اهم االيجابيات والسلبيات باستخدام نظام التصحيح األلكترونى ووضع مق .3

 : التدريب  ةلجن.

 يس و التدر وضع خطة و تنفيذ دورات تدريبية/ وورش لتلبية االحتياجات التدريبية للسادة اعضاء هيئة

 الهيئة المعاونة فيما يخص القياس و التقويم .

 .قياس أثر ومردود التدريب 
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  ت قياس ي مجاالفالتواصل مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لالطالع على كل ما هو جديد

لى برامج عطالع نواتج التعلم ونظم التقويم والحصول على النماذج واالدلة التي تصدرها الهيئة وكذلك لال

 التدريب التي تقدمها الهيئة، إلخ.

 

 المعلومات تكنولوجيا و اإلعالموحدة -4

  و القياسإالعالن عن  الندوات وورش العمل و المؤتمرات ذات العالقة بتطوير نظم التقويم. 

 .إصدار النشرات الفصلية / السنوية عن أعمال الوحدة و أنشطته 

 . إصدار كتيبات سنوية عن تطور نظم القياس و التقويم بالكلية 

 إعداد الملصقات الالزمة و األعالنات الورقية و األلكترونية للتعريف بالوحدة و انشطته . 

 قويم ظم التنلهيئة المعاونة والمعنين بكل ما يخص االتصال والتنسيق ومرسالت اعضاء هيئة التدريس وا

 بالوحدة 

 . إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بنظم تقويم الطالب واالمتحانات 

  نشر ثقافة القياس والتقويم بين المجتمع الجامعى 

 تحديد نظم تسجيل بيانات األختبارات 

 الربط الشبكي بين الوحدة ومركز القياس والتقويم بالجامعة 

 اإلشراف الفنى على اجهزة مكونات بنوك األسئلة 

 .إظهار أهمية ودور الوحدة  في وسائل اإلعالم المختلفة وعلى شبكة االنترنت 

 5.لجنة  التحليل و اإلحصاء:
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 .  الدعم الالزم التمام التحليل االحصائي لالختبارات 

 ية .االحتياجات التدريبإعداد وتطبيق وتحليل كافة استمارات التقييم وقياس األثر للدورات و 

 . القياس الدوري لرضا األطراف المعنية عن أداء وأنشطة الوحدة ونظم التقييم المطورة 

 الفني: الدعم و المتابعة  .لجنة6

 .الدعم الفني لتطبيق نظم القياس والتقويم لكافة المعنين 

 .متابعة التقارير الفنية الدورية لمشروع القياس والتقويم 

 خطط استمرارية مشروعات القياس والتقويم بالوحدة  متابعة تنفيذ 

 . إعداد الخطط السنوية لوحدة 

 ( متابعة استيفاء البيئة االمتحانية من خالل معايير الموارد الماديةNorms. للكلية ) 

 . متابعة القياس الدوري لرضا األطراف المعنية عن نظم وادوات القياس والتقويم 

 تروالت و أعمال األمتحانات.اقتراح ومتابعة تطوير الكن 

 . مراجعة الورقة األمتحانية من حيث الشكل و المضمون ورفع تقرير عنها 

 .متابعة األجراءات التصحيحية و رفع تقرير عنها 

 .إعداد  تقارير للورقة األمتحانية من الناحية الموضوعية و قياس مخرجات التعلم 

 ضوعية جعة للورقة االمتحانية  من الناحية المواعداد الية وخطة تحسين بناء على تقارير المرا. 

 مهام مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

  واالمتحانات التقييم بنظم الخاصة الوثائق إعداد متابعة .1

  حلها وسبل والتقويم بالقياس يخص فيما الجودة قضايا مناقشة .2
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  والتقويم القياس يخص فيما االعتماد معايير استيفاء ضمان .3

 بالكليـة: أمين أو الكلية إدارة رمدي مهام

 .الكليةمتابعة وتنفيذ األعمال اإلدارية المنوطة بوحدة تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات ب .1

 حضور اجتماعات الفريق اإلدارى والتنفيذى للوحدة. .2

 تذليل العقبات اإلدارية التى تقابل تنفيذ مهام الوحدة بالكلية. .3

 و الطالب :  مهام رئيس قسم شئون التعليم

 .ىا مرة أخرراجعتهإعداد قوائم أرقام الجلوس يدوية وتسليمها لقسم الكمبيوتر إلعداد نسخ الكترونية يتم م .1

 . مراجعة مواد التخلف لجميع الطالب .2

الة بقا لحإعداد إحصائية موضح بها اسم المقرر وعدد الطالب الذين سيؤدون فيها االمتحان مصنفين ط .3

ق من فر الخارج(باإلضافة الى عدد الطالب الذين سيؤدى االمتحان فى المقرر القيد)مستجد /باق/من

 أعلى)تخلفات(.

 .مراجعة جداول االمتحانات للفصليين الدراسيين األول والثانى وجداول التخلفات .4

حتياطى ب واالإعداد بيان إحصائي بعدد الطالب وعدد اللجان وعدد المالحظين والمراقبين ومسئولى الغيا .5

 ً  . أليام االمتحان الموضحة بالجداول االمتحانية للطالبوفقا

دارة إعداد إحصائيات يومية بحضور وغياب الطالب واللجان الخاصة وحاالت الغش وإرسالها الى إ .6

 .الجامعة

 مهام رئيس قسم شئون الدراسات العليا و البحوث: 

 معةالعليا بكليات الجا توفير النماذج المكتوبة أو اإللكترونية لاللتحاق للقيد بالدراسات .1

                                 مراجعة ملفات الطالب المتقدمين للقيد والتسجيل  .2
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وان على الرسائل وتعديالت عن مراجعة اعتماد إيقاف القيد والتسجيل وتعديالت لجان اإلشراف  .3

             الرسائل

                                                    مراجعة نتائج طالب الدراسات العليا بالكليات .4

                                                     مراجعة الخطط الدراسية لطالب الدراسات العليا  .5

          إعداد البيانات اإلحصائية للطالب المقيدين والحاصلين على الدرجات العلمية العليا  .6

  العليا المقيدين والمسجلين على الحاسب اآللي. إدخال بيانات طالب الدراسات  .7

 المالى: المسئول مهام

 شراء احتياجات الوحدة من األثاث واألدوات واألجهزة والكتب المرجعية طبقاً للقانون. .1

 وحة.عقد المناقصات والبت فى التقارير المالية على أفضل العطاءات المطر –كتابة المواصفات  .2

 الت ومخرجات الوحدة المالية شهرياً.إعداد تقرير مفصل عن مدخ .3

 الصرف علىوحدة والقيام باإلجراءات المالية والحسابية وإعداد الميزانية والتقارير المالية الخاصة بال .4

 أنشطة المتابعة والتقييم والتوعية وورش العمل وإعداد المطبوعات الالزمة.

 مهام ممثل الطالب 

 اس والتقويم لنشر الوعى بين الطالب فيما يخص بالقي -

 لتقييم نظام القياس والتقويم والتعرف على وجه نظر الطالب   -

 اعطاء الفرصة للطالب للمشاركة فيما يخص بنظم االمتحانات  -

 المشاركة فى وضع مقترحات خطط العمل والمهام بالوحدة  -

 

 الفني: السكرتيــــر مهـــــام
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 رير الخاصة بالوحدة .إعداد وصيانة المراسالت والمذكرات والقرارات والتقا .1

 استقبال البريد الوارد الخاص بالوحدة  وكذلك تصدير المراسالت الصادرة. .2

 استقبال المكالمات الهاتفية الواردة والرد عليها. .3

 تنظيم االجتماعات الخاصة بالوحدة .4

 تدوين محاضر االجتماعات .5

 ئلةتعقب المكاتبات الصادرة عن الوحدة  إلى االقسام والخاصة ببنوك االس .6

 نائبه.لوحدة  ودير اتعقب مالم يرد بشأنه رد من االقسام  التى تخاطبها الوحدة ، وتقديم تقارير بذلك إلى م .7

لى لواردة إاتبات تقديم تقارير إلى مدير الوحدة أو نائبه عن العراقيل التى تواجه سرعة االستجابة للمكا .8

 الة هذه العراقيل.الوحدة  أو الصادرة عنه، وتقديم االقتراحات الكفيلة بإز

 األقسام العلمية والدرجات العلمية
 

 -قسماً علمياً وهى كالتالى: 21تتكون الكلية من 

 قسم التشريح واألجنة . -1

 قسم الهستولوجيا. -2

 قسم الفسيولوجيا . -3

 قسم الكيمياء الحيوية . -4

 قسم الصحة واألمراض المشتركة وسلوكيات الحيوان ويشمل : -5

 يوان والدواجن والبيئهماده صحه الح  -          

 ماده االمراض المشتركه   -          

 ماده سلوكيات الحيوان -          

 قسم التغذية والتغذية اإلكلينيكية.   -6

 قسم الباثولوجيا . -7

 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية . -8

 قسم الطفيليات . -9

 قسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات .  -10

 قسم الفيرولوجيا . -11

 ألدوية .قسم ا   -12

 قسم الطب الشرعي والسموم .   -13
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 قسم الرقابة الصحية علي األغذية و يشمل:    -14

 مادة الرقابة الصحية على األلبان و منتجاتها و الزيوت والدهون والبيض. -

 مادة الرقابة الصحية على اللحوم واألسماك  و منتجاتها و انمخلفات الحيوانية. -

 قسم طب الحيوان و يشمل:   -15

 اض الباطنة.مادة األمر -

 مادة األمراض المعدية.  -

 قسم طب الطيور واألرانب .    -16

 قسم أمراض ورعاية األسماك . -17

 قسم الجراحة والتخدير واألشعة .   -18

 قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي   -19

 قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان    -20

  -قسم تنمية الثروة الحيوانية ويشمل : -21

 قتصاد البيطري .مادة اال -    

 مادة الوراثة والهندسية الوراثية للحيوان . -    

 مادة اإلنتاج الحيواني. -    

 مادة اإلحصاء الحيوي . -    

 -وتمنح الكلية الدرجات العلمية والدبلومات اآلتيـــــة:

 .درجة البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية 

 رية.درجة الماجستير فى العلوم الطبية البيط 

 .درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية 

 :دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات اآلتيــــــة- 

 الدبلوم م الدبلوم م

 دبلوم حيوانات التجارب 2 دبلوم اإلرشاد البيطرى 1

 دبلوم التلقيح اإلصطناعى. 4 .دبلوم أمراض الحيوانات و الطيور البرية 3

 دبلوم الصحة العامة البيطرية. 6 اض األسماك.دبلوم أمر 5

 دبلوم أمراض الطيور و األرانب. 8 دبلوم التناسليات. 7

 دبلوم الرقابة الصحية على األغذية. 10 دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية. 9

 دبلوم الحيوانات المنزلية. 12 دبلوم رعاية الحيوان. 11

 دبلوم األدوية و المستحضرات الطبية. 14 دبلوم أمراض حيوانات المزرعة. 13

 دبلوم المخلفات الحيوانية. 16 دبلوم الجراحة البيطرية. 15

 دبلوم الميكروبيولوجيا البيطرية. 18 دبلوم الطفيليات التطبيقى. 17

 دبلوم الحيوانات حديثة الوالدة. 20 دبلوم الطب الشرعى و السموم البيطرية 19

 دبلوم الطب المقارن. 22 ة و طب المناطق الحارة.دبلوم األمراض المعدي 21

 دبلوم الكيمياء الحيوى 24 دبلوم الحياة البرية و حدائق الحيوان. 23

 نظام الدراسة واالمتحانات

 
 .ةغالدراسة في الكلية باللغة اإلنجليزية وتكون دراسة متطلبات الجامعة باللغة العربية فيما عدا مقرر الل -أ

 سنوات جامعية.  5 لنيل درجة البكالوريوس مدة الدراسة -ب

http://vet.scuegypt.edu.eg/


 

  
 

 جامعة قناة السويس
  

 كلية الطب البيطرى 

ن التعليم والطالبشئو  

 

A.Hosny                                                              
http://vet.scuegypt.edu.eg/ 

  

 تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الفصل الدراسى ويتكون العام الدراسي من فصليين دراسيين. -ج

 اسي.ج الدريدرس الطالب في كل فصل دراسي المقررات الدراسية النظرية والعملية المدرجة في الخطة الدراسية للبرنام -د

 . بالخطة الدراسية حدد من الساعات الدراسية المبينة لكل مقرر عدد م -هـ

ً  أو إذا ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التى تليها إذا كان ناجحاً فى جميع المقررات الدراسية -و   أو متغيباً كان راسبا

 كلتيهما. )بعذر مقبول أو بدون عذر( فيما اليزيد عن مقررين من فرقته أو من فرق ادنى او من

ام التالي لع ي العامفيستوجب على الطالب الراسب في أكثر من مقررين دراسيين دراسة المقررات التي رسب فيها واالمتحان فيها  -ز 

 الرسوب.

ي ف الة رسوبهمحبروفي أما طالب الفرقة النهائية الذين يرسبون فيما اليزيد عن مقررين فيعقد لهم إمتحان دور ثان فى شهر سبتم -ح

 (.ز  امتحانات الدور الثاني يطبق عليهم نص الفقرة )

ى ل فيحصل علر مقبوإذا نجح الطالب فى مادة التخلف فيحصل على أعلى درجه لتقدير المقبول بحد أقصى،إال إذا كان غائباً بعذ -ط

 درجته الفعلية.
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 2/4/2019( بتاريخ  1237بقرار وزارى رقم )  ) الالئحة الحديثة ( البرنامج الدراسى

 مقررات الفرقة األولى وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية لكل مقرر
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المقـــــــــرر
اجمالى عدد ساعات  الساعات

 فصل دراسى اول
 المقـــــــــرر

اجمالى عدد ساعات  الساعات

 ع ن ع ن فصل دراسى ثان
 60 2 2 علم األجنة  75 3 2 الحركىالجهاز 

 علم الخلية واألنسجة العام
3 3 90 

علم األنسجة الخاص 
 والوراثة الخلوية

3 3 90 

 30 1 1 الفيزياء الحيوية 30 1 1 الكيمياء العامة
 90 3 3 الوراثة والهندسة الوراثية 60 2 2 البيولوجيا

 30 - 2 لغة إنجليزية 45 1 2 إحصاء حيوي
 30 - 2 حقوق اإلنسان 30 - 2 م الجودةمدخل عل

 30 - 2 الحاسب االلى    

 360 9 15 إجمالي 330 10 12 إجمالي
 

 

 ل مقررمقررات الفرقة الثانية وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية لك
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المقـــــــــرر
 الساعات

 ـــــررالمقــــ اإلجمالي
 الساعات

 اإلجمالي
 ع ن ع ن

 90 2 4 كيمياء حيوية )متقدم ( 105 3 4 أساسيات الكيمياء الحيوية
 105 3 4 فسيولوجيا تطبيقي 90 2 4 فسيولوجيا عام

 90 3 3 التشريح التطبيقي 90 3 3 التشريح المقارن
أساسيات التغذية 

 وأمراض سوء التغذية
3 2 75 

 التغذية التطبيقية
3 2 75 

 75 2 3 رعاية الحيوان والدواجن 75 2 3 سلوكيات الحيوان والدواجن

 435 12 17 إجمالي 435 12 17 إجمالي
 

 

 مقررات الفرقة الثالثة وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية لكل مقرر

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المقـــــــــرر
 الساعات

 المقـــــــــرر اإلجمالي
 الساعات

 اإلجمالي
 ع ن ع ن

 60 2 2 باثولوجيا النمو واألورام 60 2 2 باثولوجيا عام

 60 2 2 بكتريولوجيا خاص وفطريات 75 3 2 ومناعة بكتريولوجيا عام

 الديدان ومناعة
 الطفيليات

المفصليات واألوليات والطفيليات  75 2 3
 اإلكلينيكية

3 3 90 

 75 2 3 فارماكولوجيا تطبيقي 75 2 3 ارماكولوجيا )عام (ف

 75 2 3 إنتاج حيواني 45 1 2 اقتصاد وإدارة مزارع

 –فيرولوجيا )عام 
 45 1 2 تقنية حيوية( –مناعة فيروسية 

فيرولوجيا )خاص وأمراض 
 30 1 1 البريون(

     75 2 3 إنتاج دواجن وأرانب

 390 12 14 إجمالي 450 13 17 إجمالي
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 مقررات الفرقة الرابعة وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية لكل مقرر

 
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المقـــــــــرر
 الساعات

 المقـــــــــرر اإلجمالي
 الساعات

 اإلجمالي
 ع ن ع ن

 60 2 2 باثولوجيا نوعى وتشريح مرضى 60 2 2 باثولوجيا األجهزة

باثولوجيا إكلينيكية )الفحص الخلوي إلمراض 
 الدم (

1 3 60 
باثولوجيا إكلينيكية )الفحص 

 الكيماوى والمناعة ألمراض الدم
1 3 60 

 60 2 2 أمراض باطنه )خاص( 75 3 2 أمراض باطنه )عام (

 60 2 2 جراحة عامة 75 3 2 تخدير وأشعة

 75 3 2 الذكورة واألمراض التناسلية أمراض 60 2 2 التكاثر وأمراضه في اإلناث

 60 2 2 علم السموم 75 3 2 طب شرعي )لوائح وإجراءات (

 المراقبة الصحية على األلبان والزيوت والدهون
3 2 75 

صحة وتكنولوجيا منتجات 
 األلبان والبيض

3 2 75 

 75 3 2 أمراض الحيوانات والطيور البرية 75 3 2 رعاية الحيوانات والطيورالبرية

 75 3 2 أمراض األسماك 60 3 1 رعاية األسماك وأمراض التلوث

 600 22 18 إجمالي 615 24 17 إجمالي

 
 

 مقررات الفرقة الخامسة وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية لكل مقرر
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المقـــــــــرر
 الساعات

 ــــــررالمقـــ اإلجمالي
 الساعات

 اإلجمالي
 ع ن ع ن

 75 3 2 أمراض التمثيل والنقص الغذائي 60 2 2 أمراض الجهاز الهضمي والكبد
 75 3 2 جراحة القوائم 60 2 2 جراحة خاصة

 60 2 2 أمراض الحمل والتوليد 75 3 2 التلقيح االصطناعي
 أمراض الماشية والجمال المعدية

2 4 90 
الحيوانات أمراض الخيول و

 الصغيرة المعدية
2 4 90 

نقص  –أمراض الدواجن )بكترية فطرية 
 90 4 2 غذائي(

أمراض الطيور المائية 

 والبرية واألرانب
2 4 90 

 75 2 3  صحة وتكنولوجيا اللحوم واألسماك 75 2 3 المراقبة الصحية على اللحوم واألسماك
 90 3 3 يئية والتلوثالصحة الب 90 3 3 الصحة البيطرية والطب الوقائي

 45 2 1 2األمراض المشتركة  60 2 2 1األمراض المشتركة  

 600 23 17 إجمالي 600 22 18 إجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوع االمتحانات لكل مقرر ومدة االمتحان التحريري
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 طالب الفرقة األولى 
 الفصل الدراسي األول

 

 االمتحانات المقرر
نهاية عظمى 

 للدرجات
 مدة االمتحان

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري الجهاز الحركى

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري علم الخلية واألنسجة العام

 ساعتان 50 عملي ودورية –تحريري  الكيمياء العامة

 ساعتان 100 عملي ودورية –تحريري  البيولوجيا

 ساعتان 50 تحريري إحصاء حيوي

 ساعتان 50 يتحرير مدخل علم الجودة
 

 الفصل الدراسي الثاني

 االمتحانات المقرر
نهاية عظمى 

 للدرجات
 مدة االمتحان

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري علم األجنة 

علم األنسجة الخاص والوراثة 

 الخلوية
 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري

 ساعتان 50 عملي ودورية –تحريري  الفيزياء الحيوية

 ساعات 3 100 عملي ودورية –تحريري  وراثة والهندسة الوراثيةال

 ساعتان 50 تحريري لغة إنجليزية

 ساعتان 50 تحريري حقوق اإلنسان

 ساعتان 50 تحريرى الحاسب االلى
 

 
 طالب الفرقة الثانية الفصل الدراسي األول

 مدة االمتحان نهاية عظمى للدرجات االمتحانات المقرر

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري مياء الحيويةأساسيات الكي

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري فسيولوجيا عام

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري التشريح المقارن

أساسيات التغذية وأمراض سوء 

 التغذية
 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري

 ساعتان 50 شفوي -لي ودوريةعم-تحريري سلوكيات الحيوان والدواجن

 
 الفصل الدراسي الثاني

 مدة االمتحان نهاية عظمى للدرجات االمتحانات المقرر

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى كيمياء حيوية )متقدم

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى فسيولوجيا تطبيقى

 عتانسا 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى التشريح التطبيقى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى التغذية التطبيقية

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى رعاية الحيوان والدواجن

 
 طالب الفرقة الثالثة 

 الفصل الدراسي األول
 مدة االمتحان نهاية عظمى للدرجات االمتحانات المقرر
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 عتانسا 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى باثولوجيا عام

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى بكتريولوجيا عام ومناعة

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى الديدان ومناعة الطفيليات

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى فارماكولوجيا )عام (

 ساعتان 50 تطبيقى ودورية -تحريرى اقتصاد وإدارة مزارع

ة مناع –فيرولوجيا )عام 

 تقنية حيوية( –فيروسية 
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى إنتاج دواجن وأرانب

 

 الفصل الدراسى الثانى

 االمتحانات المقرر
نهاية عظمى 

 للدرجات
 مدة االمتحان

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى باثولوجيا النمو واألورام

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى لوجيا خاص وفطرياتبكتريو

المفصليات واألوليات والطفيليات 

 اإلكلينيكية
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى فارماكولوجيا تطبيقى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى إنتاج حيوانى

اض فيرولوجيا )خاص امر

 البريون(
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 طالب الفرقة الرابعة
 الفصل الدراسى األول

 االمتحانات المقرر
نهاية عظمى 

 للدرجات
 مدة االمتحان

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى باثولوجيا األجهزة

باثولوجيا إكلينيكية )الفحص 

 الخلوى المراض الدم (
 ساعتان 50 شفوى -ريةعملى ودو-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض باطنة )عام (

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى تخدير وأشعة

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى التكاثر وأمراضه فى اإلناث

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى طب شرعى )لوائح واجراءات(

الصحية على األلبان المراقبة 

 والزيوت والدهون
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

رعاية الحيوانات والطيور 

 البرية
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

رعاية األسماك وأمراض 

 التلوث
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 
 
 

 الفصل الدراسى الثانى
 مدة االمتحان لدرجاتنهاية عظمى ل االمتحانات المقرر

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى باثولوجيا نوعى وتشريح

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرىباثولوجيا إكلينيكية )الفحص 
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الكيماوى والمناعة ألمراض 

 الدم(

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض باطنة )خاص (

 ساعتان 50 شفوى -ةعملى ودوري-تحريرى جراحة عامة

أمراض الذكورة واألمراض 

 التناسلية
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى علم السموم

صحة وتكنولوجيا األلبان 

 والبيض
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض الحيوانات والطيور البرية

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض األسماك

 
 طالب الفرقة الخامسة الفصل الدراسى األول

 االمتحانات المقرر
نهاية عظمى 

 للدرجات
 مدة االمتحان

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض الجهاز الهضمى والكبد

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى جراحة خاصة

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى التلقيح االصطناعى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض الماشية والجمال المعدية

أمراض الدواجن )بكترية 

 فطرية ونقص غذائى (
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

المراقبة الصحية على اللحوم 

 واألسماك
 ساعتان 50 شفوى -ريةعملى ودو-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى (1األمراض المشتركة ) 

الصحة البيطرية والطب 

 الوقائى
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 

 الفصل الدراسى الثانى

 االمتحانات المقرر
نهاية عظمى 

 للدرجات
 مدة االمتحان

 ساعتان 50 شفوى -لى ودوريةعم-تحريرى أمراض التمثيل والنقص الغذائى 

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى جراحة القوائم

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض الحمل والتوليد

أمراض الخيول والحيوانات الصغيرة 

 المعدية
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

أمراض الطيور المائية والبرية 

 واألرانب
 ساعتان 50 شفوى -ملى ودوريةع-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى صحة وتكنولوجيا اللحوم واألسماك

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى (2األمراض المشتركة )

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى الصحة البيئية والتلوث
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م تعديل بقرار وزراى ثم ت 5/1995 /3( بتاريخ  528للقرار الوزارى رقم ) تم تعديل االقسام طبقا    ( الالئحة القديمة) 

 .  17/5/2000( بتاريخ  659رقم ) 
 

 مقررات الفرقة االولى وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية لكل مقرر 
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المقـــــــــرر
 الساعات

 ـــــــــررالمق اإلجمالي
 الساعات

 اإلجمالي
 ع ن ع ن

 90 3 3 علم األجنة والجهاز الحركى 75 3 2 التشريح العام
 علم الخلية واألنسجة العام

3 3 90 
علم األنسجة الخاص 

 والوراثة الخلوية
3 3 90 

 75 3 2 الفيزياء الحيوية 105 4 3 الكيمياء العامة
 90 3 3 سة الوراثيةالوراثة والهند 120 4 4 البيولوجيا

 30 - 2 لغة إنجليزية 45 1 2 إحصاء حيوي
 30 - 2 علوم إنسانية 30 - 2 مدخل علم الجودة

 30 - 2 حقوق اإلنسان    
 30 - 2 الحاسب االلى    

 465 12 19 إجمالي 465 15 16 إجمالي
 
 

 لكل مقررمقررات الفرقة الثانية وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية 
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المقـــــــــرر
 الساعات

 المقـــــــــرر اإلجمالي
 الساعات

 اإلجمالي
 ع ن ع ن

 105 3 4 كيمياء حيوية )متقدم ( 105 3 4 أساسيات الكيمياء الحيوية
 105 3 4 فسيولوجيا تطبيقي 105 3 4 فسيولوجيا عام

 75 3 2 التشريح التطبيقي 90 3 3 رنالتشريح المقا
أساسيات التغذية 

 وأمراض سوء التغذية
3 2 75 

 التغذية التطبيقية
3 2 75 

 75 2 3 رعاية الحيوان والدواجن 75 2 3 سلوكيات الحيوان والدواجن

 435 13 16 إجمالي 450 13 17 إجمالي
 

 ت األسبوعية لكل مقررمقررات الفرقة الثالثة وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعا
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المقـــــــــرر
 الساعات

 المقـــــــــرر اإلجمالي
 الساعات

 اإلجمالي
 ع ن ع ن

 75 3 2 باثولوجيا النمو واألورام 75 3 2 باثولوجيا عام

 بكتريولوجيا عام

 ومناعة
2 3 75 

 بكتريولوجيا خاص وفطريات
2 3 75 

 الديدان ومناعة

 الطفيليات
3 3 90 

المفصليات واألوليات 

 90 3 3 والطفيليات اإلكلينيكية

 75 2 3 فارماكولوجيا تطبيقي 75 2 3 فارماكولوجيا )عام (

 75 2 3 إنتاج حيواني 45 1 2 اقتصاد وإدارة مزارع

 –فيرولوجيا )عام 

 تقنية حيوية( –مناعة فيروسية 
2 1 45 

وأمراض  فيرولوجيا )خاص

 45 1 1 البريون(

     75 2 3 إنتاج دواجن وأرانب

 420 14 13 إجمالي 480 15 17 إجمالي

 مقررات الفرقة الرابعة وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية لكل مقرر
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 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المقـــــــــرر
 الساعات

 المقـــــــــرر اإلجمالي
 الساعات

 اإلجمالي
 ع ن ع ن

 60 2 2 باثولوجيا نوعى وتشريح مرضى 60 2 2 باثولوجيا األجهزة

باثولوجيا إكلينيكية )الفحص 

 الخلوي إلمراض الدم (
1 2 45 

باثولوجيا إكلينيكية )الفحص 
 45 2 1 الكيماوى والمناعة ألمراض الدم

 60 2 2 أمراض باطنه )خاص( 60 2 2 أمراض باطنه )عام (

 60 2 2 جراحة عامة 60 2 2 تخدير وأشعة

 60 2 2 أمراض الذكورة واألمراض التناسلية 60 2 2 التكاثر وأمراضه في اإلناث

 طب شرعي )لوائح

 وإجراءات (
2 2 60 

 علم السموم
2 2 60 

المراقبة الصحية على األلبان 

 والزيوت والدهون
3 2 75 

صحة وتكنولوجيا منتجات 
 75 2 3 بيضاأللبان وال

 رعاية الحيوانات والطيور

 البرية
2 2 60 

 أمراض الحيوانات والطيور البرية
2 2 60 

 رعاية األسماك وأمراض

 التلوث
1 2 45 

 أمراض األسماك
2 2 60 

 540 18 18 إجمالي 525 18 17 إجمالي

 

 مقررات الفرقة الخامسة وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية لكل مقرر
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المقـــــــــرر
 الساعات

 المقـــــــــرر اإلجمالي
 الساعات

 اإلجمالي
 ع ن ع ن

أمراض الجهاز الهضمي 
 والكبد

2 2 60 
 أمراض التمثيل والنقص الغذائي

2 2 60 

 60 2 2 جراحة القوائم 60 2 2 جراحة خاصة
 60 2 2 أمراض الحمل والتوليد 60 2 2 التلقيح االصطناعي

أمراض الماشية والجمال 
 المعدية

2 3 75 
أمراض الخيول والحيوانات 

 الصغيرة المعدية
2 3 75 

أمراض الدواجن )بكترية 
 75 3 2 نقص غذائي( –فطرية 

أمراض الطيور المائية 

 والبرية واألرانب
2 3 75 

المراقبة الصحية على 
 اللحوم واألسماك

3 2 75 
 لصحة البيئية والتلوثا

3 2 75 

 75 2 3 صحة وتكنولوجيا اللحوم واألسماك 75 2 3 الصحة البيطرية والطب الوقائي
 30 1 1 2األمراض المشتركة  45 1 2 1األمراض المشتركة  

 510 17 17 إجمالي 525 17 18 إجمالي

 
 
 
 

 نوع االمتحانات لكل مقرر ومدة االمتحان التحريري
 ى الفصل الدراسي األولالفرقة االول

 مدة االمتحاننهاية عظمى  االمتحانات المقرر
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 للدرجات

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري التشريح العام

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري علم الخلية واألنسجة العام

 ساعات 3 100 عملي ودورية –تحريري  الكيمياء العامة

 ساعات 3 100 ملي ودوريةع –تحريري  البيولوجيا

 ساعتان 50 تحريري إحصاء حيوي

 ساعتان 50 تحريري مدخل علم الجودة

 

 الفصل الدراسي الثاني

 االمتحانات المقرر
نهاية عظمى 

 للدرجات
 مدة االمتحان

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري علم األجنة وجهاز الحركي

علم األنسجة الخاص والوراثة 

 الخلوية
 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-حريريت

 ساعتان 50 عملي ودورية –تحريري  الفيزياء الحيوية

 ساعات 3 100 عملي ودورية –تحريري  الوراثة والهندسة الوراثية

 ساعتان 50 تحريري لغة إنجليزية

 ساعتان 50 تحريري علوم إنسانية

 ساعتان 50 تحريري حقوق اإلنسان

 ساعتان 50 تحريرى الحاسب االلى

 
 طالب الفرقة الثانيةالفصل الدراسي األول

 مدة االمتحان نهاية عظمى للدرجات االمتحانات المقرر

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري أساسيات الكيمياء الحيوية

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري فسيولوجيا عام

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري التشريح المقارن

أساسيات التغذية وأمراض سوء 
 التغذية

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري

 ساعتان 50 شفوي -عملي ودورية-تحريري سلوكيات الحيوان والدواجن
 

 
 الفصل الدراسي الثاني

 مدة االمتحان نهاية عظمى للدرجات االمتحانات المقرر

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى كيمياء حيوية )متقدم

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى فسيولوجيا تطبيقى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى التشريح التطبيقى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى التغذية التطبيقية

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى رعاية الحيوان والدواجن

 
 

  طالب الفرقة الثالثة
 الفصل الدراسي األول

 مدة االمتحان نهاية عظمى للدرجات االمتحانات المقرر

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى باثولوجيا عام
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 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى بكتريولوجيا عام ومناعة

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى الديدان ومناعة الطفيليات

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى )عام (فارماكولوجيا 

 ساعتان 50 تطبيقى ودورية -تحريرى اقتصاد وإدارة مزارع

مناعة  –فيرولوجيا )عام 

 تقنية حيوية( –فيروسية 
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى إنتاج دواجن وأرانب

 

 الفصل الدراسى الثانى

 االمتحانات لمقررا
نهاية عظمى 

 للدرجات
 مدة االمتحان

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى باثولوجيا النمو واألورام

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى بكتريولوجيا خاص وفطريات

المفصليات واألوليات والطفيليات 

 اإلكلينيكية
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى ولوجيا تطبيقىفارماك

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى إنتاج حيوانى

فيرولوجيا )خاص امراض 

 البريون(
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 
 طالب الفرقة الرابعة

 الفصل الدراسى األول

 االمتحانات المقرر
نهاية عظمى 

 للدرجات
 مدة االمتحان

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى باثولوجيا األجهزة

باثولوجيا إكلينيكية )الفحص 

 الخلوى المراض الدم (
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض باطنة )عام (

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى تخدير وأشعة

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى ه فى اإلناثالتكاثر وأمراض

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى طب شرعى )لوائح واجراءات(

المراقبة الصحية على األلبان 

 والزيوت والدهون
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

رعاية الحيوانات والطيور 

 البرية
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

رعاية األسماك وأمراض 

 التلوث
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 
 
 

 الفصل الدراسى الثانى
 مدة االمتحان نهاية عظمى للدرجات االمتحانات المقرر

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى باثولوجيا نوعى وتشريح

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-حريرىتباثولوجيا إكلينيكية )الفحص 
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الكيماوى والمناعة ألمراض 

 الدم(

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض باطنة )خاص (

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى جراحة عامة

أمراض الذكورة واألمراض 

 التناسلية
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى علم السموم

وتكنولوجيا األلبان  صحة

 والبيض
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض الحيوانات والطيور البرية

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض األسماك

 طالب الفرقة الخامسة الفصل الدراسى األول

 االمتحانات المقرر
نهاية عظمى 

 للدرجات
 مدة االمتحان

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض الجهاز الهضمى والكبد

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى جراحة خاصة

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى التلقيح االصطناعى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض الماشية والجمال المعدية

جن )بكترية أمراض الدوا

 فطرية ونقص غذائى (
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

المراقبة الصحية على اللحوم 

 واألسماك
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى (1األمراض المشتركة ) 

الصحة البيطرية والطب 

 الوقائى
 تانساع 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 

 الفصل الدراسى الثانى

 االمتحانات المقرر
نهاية عظمى 

 للدرجات
 مدة االمتحان

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض التمثيل والنقص الغذائى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى جراحة القوائم

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض الحمل والتوليد

الخيول والحيوانات الصغيرة أمراض 

 المعدية
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

أمراض الطيور المائية والبرية 

 واألرانب
 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى صحة وتكنولوجيا اللحوم واألسماك

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى (2األمراض المشتركة )

 ساعتان 50 شفوى -عملى ودورية-تحريرى الصحة البيئية والتلوث
 

 التدريب الصيفى لطالب البكالوريوس

 الالئحة المنظمة للتدريب   : اوال

************************* 

 يقسم التدريب الصيفى الى دورتين تدريبيتين  :
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 الدورة التدريبية االولى :

 مدة الدورة :  شهران 

 ان التدريب :مك

 –الدويههة اشههركات  –مصههانع االعههالف  -المههزارع السههمكية  -مههزارع الخيههول  –مههزارع االنتههاج الههداجنى  -مههزارع االنتههاج الحيههوانى  

 المعامل البيطرية والمعاهد والمراكز البحثية 

 . ميعاد التدريب : عقب امتحانات الفرقة الثالثة

 المجموعة المعنية : 

الكيميهاء  -لحيهوان فسهيولوجيا ا -تغذيهة الحيهوان  –سهلوكيات الحيهوان  -االحصهاء الحيهوى  –اثة والهندسهة الوراثيهة الور –الهستولوجيا 

 الفارماكولوجيا –ت الطفيليا –الفيرولوجيا  –البكتريولوجيا  –الباثولوجيا –االقتصاد وادارة المزراع  –االنتاج الحيوانى  –الحيوى 

 مسئول التدريب :

شههئون التعلههيم لد/ وكيههل الكليههة 0هيئههة التههدريس  واالطبههاء البيطريههون فههى امههاكن التهدريب المعنيههة تحههت اشههراف السههيد ا السهادة اعضههاء

 والطالب .

 الدورة التدريبية الثانية :

 مدة الدورة :  شهران 

 مكان التدريب :

ر المحهاج –الجمركيهة  المنافهذ -الحيوانية والداجنهة المجازر  –مصانع اللحوم وااللبان ومنتجاتها  –حدائق الحيوان  –الوحدات البيطرية 

 مراكز التلقيح االصطناعى . –البيطرية 

 عقب امتحانات الفرقة الرابعة . ميعاد التدريب :

 المجموعة المعنية :

دة والتناسههل الههوال –الجراحههة والتخههدير واالشههعة  –طههب الحيههوان –الطههب الشههرعى والسههموم  –الباثولوجيهها االكلينيكههة   –الباثولوجيهها 

حية علههى الرقابههة الصهه –امههراض الطيههور واالرانههب  –امههراض االسههماك –الحيههاة البريههة   -التشههريح واالجنههة -والتلقههيح االصههطناعى 

 االمراض المشتركة . –صحة الحيوان والدواجن والبيئة   –االغذية 

 

 

 

 مسئول التدريب :

http://vet.scuegypt.edu.eg/


 

  
 

 جامعة قناة السويس
  

 كلية الطب البيطرى 

ن التعليم والطالبشئو  

 

A.Hosny                                                              
http://vet.scuegypt.edu.eg/ 

  

لية لشئون التعليم د/ وكيل الك0كن التدريب المعنية تحت اشراف السيد االسادة اعضاء هيئة التدريس واالطباء البيطريون فى اما

 والطالب .

 تقييم الطالب

 % للمشرف الميدانى 45 -1

 % للمشرف االكاديمى 45 -2

 % للعرض التقديمى فى نهاية التدريب 10 -3

ير وحهدة ريس وذلهك بحضهور مهدتقديم عروض عما تم التدريب عليه فى بداية العهام الدراسهى مهن خهالل لجهان مهن اعضهاء هيئهة التهد -

 التدريب الطالبى ، مدير وحدة الجودة واتباع  نموذج التقييم الخاص بذلك .

 

 

 

 االكاديمى الدعم وحدة
 : رؤية الوحدة 

 تهيئة بيئة جامعية تساعد على التفوق والتميز الطالبى .  - 

 

 رسالة الوحدة : 

لمتعثرين اتوى الطالب اء بمسالمناسبة للطالب المتفوقين والموهوبين واالرتق تقديم الدعم االكاديمى للعملية التعليمية والرعاية  - 

 وذوى االحتياجات الخاصة .

 

 اهداف الوحدة : 

 الدعم االكاديمى للعملية التعليمية . 

 . لطالب رات اية مهاتنظيم المؤتمر الطالبى السنوى للبحوث واالبداع العلمى وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل بهدف تنم 

 دعم الطالب المتفوقين علميا والموهوبين . 

 دعم الطالب ذوى االحتياجات الخاصة  . 

 دعم الطالب المتعثرين علميا  
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 للطالب االمتحانات سير حسن ضوابط

 جلوسه رقم عليه والمثبت له المحدد بالمكان االلتزام طالب كل على -1

 مهن الطهالب رمويحه االمتحهان الهى لجنهة دخولهه عنهد القهومى الهرقم بطاقة او لجامعيةا التعريف بطاقة بحمل االلتزام طالب كل على -2

 . شخصيته من التأكد عدم حالة فى اللجنة دخول

 امتحان كل فى اسمه امام االمتحان حضور كشوف فى التوقيع الطالب على يجب -3

 كافية بمدة االمتحان بدء قبيل بالتواجد االلتزام الطالب على يجب -4

 . اناالمتح بدء قبيل دقيقة فقط 15 خالل ذلك ويكون بها المراقبين احد وجود عند اال القاعة بدخول للطالب يسمح ال -5

 االمتحانات سير حسن لضوابط العامة والقواعد المراقبة لجان تعليمات اتباع الطالب على يجب -6

 . متحاناال لجنة داخل الى اوراق او مراجع او مذكرات ايه اصطحاب يحظر -7

 المحمول بالهاتف االمتحان لجنة الى الدخول يحظر -8

 . عليها ملصقات اى وضع او االمتحان طاولة على الكتابة يحظر -9

 اللجنة داخل االمتحانات بنظام االخالل او عالى بصوت التحدث او الشغب اثارة يحظر -10

 االمتحان ايةنه وحتى االسئلة اوراق توزيع بعد الزمالء مع التحدث يحظر -11

 االمتحانات على االشراف ولجان المراقبين احترام عدم او العامة االداب او التقاليد عن الخروج يحظر -12

 تنظهيم قانونل التنفيذية الالئحة من  125 المادة نص عليه يطبق يضبط ومن الغش او الشروع او للغش محاولة اى ارتكاب يحظر -13

 من نهع ينوب اومن العميد يخرجه تلبس حالة فى ويضبط فيه او شروع امتحان فى غشا يرتكب لبطا كل"على تنص والتى الجامعات

 ويطبق "لتأديبا مجلس الى ويحال االمتحان هذا مواد جميع فى المواد ويعتبرراسبا باقى فى االمتحان من دخول ويحرم االمتحان لجنة

 . باالمتحانات اعمال االخالل مكافحة شأن فى 2017 لسنه 73  رقم الجمهورية رئيس / السيد قرار نصر عليه

 التأكد بعد لكليةا عميد عليها استثنائية يوافق حاالت فى اال االمتحان بدء موعد من ساعة نصف مرور بعد الطالب بدخول يسمح ال -14

 .الموعد هذا قبل اللجنة تلك من طالب اى خروج عدم من

 لالمتحان المحدد الوقت نصف مضى قبل اللجنة من الطالب بخروج يسمح ال -15

 . والعقوبة التحقيق و للمساءلة الطالب تعرض السابقة للتعليمات مخالفة اى 16

 بهاداء الرتقهاءا فهى تسهاهم التهى كل السهبل توفير لضمان االمتحانات سير حسن ضوابط اتباع الطالب بكل تهيب والكلية الجامعة ادارة(

 جهانالل داخهل او خهارج فيهه الشهروع او الغهش او الشهغب محهاوالت الثهارة الى وحهزم شهدة بكهل التصهدى علهى التأكيهد مهع الطهالب

 . بالنجاح والتوفيق االمنيات اطيب مع االمتحانية

 

 حاالت الغش
 بية ( بقانون تنظيم الجامعات وهى توضح دورا السلطات فى اتخاذ االجراءات الرادعه لالخطاء الطال 126* المادة رقم ) 

 الجمهورية :قانون رئيس 

) مائهة الهف  جنيهه 100000سهنوات وغرامهة  7يعاقب بالحبس والغرامة كال من يقوم بعملية الغش او االخالل بنظام االمتحانات حهبس 

 جنيه (.

يرتكهب  جنيه )خمسون الف جنيه ( ويحرز اداد الجريمة وحرمهان الطالهب الهذى 50000الشروع فى الغش : حبس سنه واحدة وغرامه 

 سلطة النيابة العامة (. –لدور الذى فيه)الدور االول الغش فى ا

 جنيها. 10000جنيه وال تزيد عن  5000يعاقب كل من حاز دون مقتضى اى من االجهزة السلكية والالسلكية بغرامه 
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 المواظبة

لي في المقرر ت العم% من إجمالي عدد ساعات المقرر علي أال تقل نسبة حضوره لساعا75يلتزم الطالب بحضور ما اليقل عن   -أ

 % من إجمالي عدد الساعات العملية.75الذي له دروس عملية عن 

ن عالنات شئولوحة إلعند التحاق الطالب بالكلية يلتزم بالتوقيع على إقرار بعلمه بنظام المواظبة وضرورة المراجعة الدورية  -ب

بة الغياب خطى نسانذارات أو حرمان في مقرر ما نتيجه لت الطالب بالكلية للعلم واإلحاطة ببيان بأسماء الطالب الحاصلين على

 المسموح بها.

 % من إجمالي عدد ساعات المقرر يُنذر اإلنذار األول.10عند غياب الطالب بنسبة  -ج

 % من إجمالي عدد ساعات المقرر يُنذر اإلنذار الثاني. 20دـ عند غياب الطالب بنسبة 

% من  25يابه غمن استكمال المقرر أو دخول اإلمتحان النهائي له في حالة تخطي نسبة  هــ يتم إتخاذ إجراءات حرمان الطالب

 إجمالي عدد ساعات المقرر.

لى الب على أعصل الطفي حالة حرمان الطالب يعد راسبا في المقرر ويسجل له تقدير "محروم" وعند إعادة المقرر والنجاح فيه يح -و

 تقدير المقبول بحد أقصى.

الب لكلية يسجل للط% وكان غياب الطالب بعذر تقبله لجنة شئون التعليم والطالب ويعتمده مجلس ا25ت نسبة الغياب عن إذا زاد -ز

 تقدير غياب بعذر وال يعد راسبا في المقرر.

ليتولى  مىسم العلرئيس مجلس القاستاذ المقرر هو المسئول عن رصد غياب الطالب في المقرر الذي يقوم بتدريسه وعليه إبالغ  -ح

 إبالغ شئون الطالب بالكلية الحتساب نسب الغياب وتوجيه اإلنذارات او الحرمان للطالب.

ن في لوحة اإلعالبتختص شئون الطالب بالكلية باتخاذ إجراءات إعالم الطالب باإلنذار أو الحرمان بعد إعتماد عميد الكلية  -ط

ة ألستاذ رسل نسخوت الوصول على عنوان الطالب المدون في ملفه بالكليةإعالنات شئون الطالب بالكلية وبتوجيه خطاب مسجل بعلم 

ا مجلس د قيمتهويتم إضافة رسوم سنوية على المصروفات للمراسالت يحد المقرر والمرشد األكاديمي يحتفظ بها في ملف الطالب.

 الجامعة.
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