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 والطالب التعليم شئون قطاع

 عامة احكام

 الدراسة بدء

   ثالثين الدراسن  وتسنمب  سنتمبر  من الثالث السنت  فى الدراسنة  للسنة  الجامعى العام يبدأ -
،
 اسنبعاا

  أسننننننننننننبعاين ملدة العام نصنننننننننننن  اطل  وتكعن 
،
 وملجلس  الجامع  مجلس يحدده الذى للبعاد وفقا

 .بعدها أو املذكعرة املعااةد قبل انتهائها أو الدراس  بدء يق ر  ان العام الصالح  م اااة الجامع 

 القيد

 ذلك  بعد القةد يجعز  ول     الدراسنننننننننننن  بدء قبل  يقدم  (المحاق) طلب  الى  بةاء بالكلة   الطالب يقةد -

 .  الجامع  مجلس يق ها التى القعااد حدود فى الكلة  مجلس من  بت خةص إل 

)  البةن  درجن  الى للحصننننننننننننع   بهنا الندراسنننننننننننن  ممنابعن  أو  بنالجنامعن  اللمحناق فى ي غنب  طنالنب  كنل  الى -

  أكث    فى  أسبه يقةد أن للطالب يجعز  ول     الكلةات  بإحدى  فى  أسبه يقةد( البكالعريعس أو   الليسانس

 . واحد وق  فى  كلة  من

  طننالننب   لكننل  مل   الكلةنن   فى  ويعنند     املق رة  ال سننننننننننننعم  وأداء  أوراقننه  إسنننننننننننن ة نناء  بعنند  الطننالننب  قةنند  يمم -

  -: الخص والى بالطالب املمعلق   األوراق جبةع الى يحمعى 

 . القةد إلج اء املقدم  األوراق -1

 (.تقدي اتها – اإلممحانات نمائج  – اإلممحانات – القةد)  وتعاريخها الدراسة  الطالب أحعا  بةان -2

 . الةه املعقع  المأديتة  العقعبات بةان -3

 .للطالب والجمباعى ال ياض ى النشاط أوجه -4

 الجامع  من خ وجه تاريخ  ان فضنننننال  مل ه تضنننننبةه ما بةانات به يدون  طالب لكل خاص سنننننجل يعد -5

 فى والخ ى  الكلة  فى احداهبا وتح ظ صننننعرتين من السننننجل هذا ويكعن    المخ ج بعد وابله وسننننتبه

 الجامع 

 الدراسية املقررات

  السننننااات  وادد  الدراسننننة   السننننةعات  الى  وتعزيعها  الدراسننننه املعاد  للكلةات  الداخلة   اللعائح  تبين -

  ويصننننننننندر  مق ر  كل  فى  تدرس  التى املعضنننننننننعاات  املخمصنننننننننه  القسنننننننننام  وتحدد   مق ر  لكل املخصنننننننننصننننننننن 

 . الكلة   مجلس  ق ار   باامبادها



 [ احكام عامة  –جامعة سوهاج  – قطاع شئون التعليم  ]

 

 

 الطالب دليل

 .  الدراسة  املق رات محمعى   يمضبن دلةل كلة  لكل  يكعن  -

 والبكنننننالعريعس  الليسنننننننننننننننننان  أقسنننننننننننننننننام  فى  للطالب  المننننندرينننننب  نظنننننام  للكلةنننننات  النننننداخلةننننن   اللعائح  تبين -

 .العلةا  والدراسات

 الدراسة متابعة

  البحث قااات أو  العبلة   المب يةات  فى  والشنننننننننت ا   الدروس ممابع  الطالب  الى يجب -
،
  لحكام  وفقا

 .  الداخلة  الالئح 

 الطالب تأديب نظام

  الجامع   رئيس من  المأديب مجلس  إلى  الطالب إحال   ق ار   ويصنننننندر  المأديبى للةظام  الطالب  يخضننننننع -

 . الكلة  ابةد طلب الى بةاء أو  ن سه تلقاء من

  املسنننننننننننننااندين   والسننننننننننننناتنذة  الكلةن   ولعبةند  الجنامعن   ول ئيس  العقعبنات  جبةع  تعقةع  المنأدينب  ملجلس -

 . المة ةذي  الالئح  فى منهم لكل املبية  الحدود فى العقعبات هذه بعض تعقةع

 االمتحانات نظام

  الممحننناننننات   نظم  تحنننديننند  للكلةنننات  النننداخلةننن   اللعائح  تمعلى  المة ةنننذيننن   الالئحننن   أحكنننام  م ااننناة  مع -

 .  بها  الخاصه

 أخذ بعد الكلة  مجلس  يعين والبكالعريعس  الليسنننننننانس  بقسنننننننم  النهائة  ال  ق   اممحانات  ادا فةبا -

  المح ي ي    الممحانات  معضنننننننننعاات  وضنننننننننع  لةمعلى املاده  أسننننننننناتذة  أحد املخمص  القسنننننننننم مجلس رأى

 .املق رات بمدريس القائم مع  بالشت ا 

 املمتحنني جلان تشكيل

 طلب الى بةاء الكلة  مجلس يخمارها القل  الى اضنننننننننننعين من مق ر   كل فى اإلممحان  لجة  وتشنننننننننننكل -

 .املخمص القسم

 أو   العبةند  ب ئناسننننننننننننن  قسننننننننننننم  أو   ف قن   كنل فى  انامن   لجةن   املخمل ن   املق رات  إممحنان  لجنان  من  وتمكعن  -

 (.املبمحةين لجة ) مل اجعتها اإلممحان ن ةج  اليها وتع ض األحعا  حسب القسم رئيس
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اقبات تشكةل)  االمتحانات اعمال تشكيل  (.الكةت ولت – امل حظات – امل 

افه تح  ويشنننننكل    اإلممحان  لجان الكلة  ابةد  ي أس - اقب  أكث   أو  لجةه  إشننننن    وإاداد  اإلممحان مل 

  الة ةج 

 العلمية الدرجات على واحلصول واملنح النتائج

  ويبةح  تقدي   لكل بالنسنننننب   الهجائة   بالح وف  م تب   الممحانات  فى الةاجحين  الطالب  أسنننننباء  تعلن -

 (    البكننالعريعس  أو   الليسنننننننننننننانس)  العلبةنن   الندرجن   شننننننننننننهننادة  اإلممحننان  فى  الةنناجحعن 
،
 المقنندي    بهننا  مبيةننا

 ابةد من الشننهادة هذه تعقةع ويمم    بعهدتهم  ما ورد رسننعم من  اليهم  ما اأدي  بعد  وذلك  ناله الذى

 .الجامع  ورئيس الكلة 

افقننن   بعننند  الجنننامعننن   رئيس  ق ار   العلبةننن   الننندرجنننات  ببةح  يصننننننننننننننندر  -   حين   وإلى     الجنننامعننن   مجلس  مع

  العبةد يعقعها مؤقم  شنهادة الى  يحصنل  أن يجعز  املذكعرة  الشنهادة  الى الطالب حصنع  
،
 بها مبيةا

 . ناله الذى والمقدي  (  الليسانس أو  البكالعريعس)  العلبة   الدرج 

 بهننذه  الخنناص  اإلممحننان  لة ةجنن   الكلةنن   مجلس  إامبنناد  بمنناريخ  العلبةنن   النندرجنن   مةح  تنناريخ  ويمحنندد -

 الدرج 




