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المقدمة
نظراتطور اات لية اررعت لطي اةاررعت طاعررالتش كرروت لةار اوعت لطر كر ت ار ت ل رراا تل نر ت
لاخصاعت ل واةتك يتة جهرعت لةعرط

ت ةر تاهة ر تةريتةط ارا تش ةر تو ارعت لي ر ت نر ت

نا ت هوةت إلاا وت ألو واةيتوافوتةه تفىتة جهعت لةط اا ت ليصااع.ت
يتنظر ر ت إلاار ر وت ألور ر واةيتا ررىت ج ر ر تك ررىتواف رريت لية ا ررعت لطي اةا ررع ت لة عع ررعت
لطي اةارعت لو لر

تطنخرراوتط ررلتت ل ج ر تفرريتةجةر ت لررنظ ت ل ر فنت إلو ااررعت لرناررعت

ألو واةاررعت لطرريتطررنظ تنا ر وت لية اررعت لطي اةاررعت ةخاج طه ر ت تا ط ر ت إلاا ر وت ألو ر واةيت
لررو ات لها ر ذت لررلذتاية ر تك ررىتن ر تنعررات لها ر ةت لج ةياررعت ي وه ر ت لةخط رررعتل و ل ر ت
هار ت نر ت لةهر اتافاعرى فرريت لية اررعت لطي اةارعتللررلتةرريتخرا ت اار وتةطخصر

تااررة ت

ط جاه ت اار و ت ةط يطر ت ط ارا تإنج طر ت ةعر كوط تل طيرا تك ريت لي ر ت لطريتط جهر ت
طهوتةيتط وة .ت
تها ر ت يتتنج ر ات لية اررعت لطي اةاررعتةاه ر يت ةررو ت عررطج عت طر ك ر ت لو ل ر تفرريت ل افررعت
لج ةيارع تةةر تا جر تأيتططر فاتلر ت افررعتطي اةارعتتطهلر تك ريت إل رو كت و طور ات ت ليةر ت
ك رىتطر فاات لة ةر ت لا ةررعتتلرلللتةطةررلاتتفرريت ونروة لت لري رريتفريت لية اررعت لطي اةاررعت
تش ل ر تك ررىتواعررعت لطخص ر

ت لررلذتااغ ر ,ت تارري تاةت ر ألةيت لنرعرريتةرريتخررا تفهة ر ت

ل ر ر فنت ألنظة ررعت لة ةر ر ت لخو ررعت لواع رراع ت ا ررا وت لنجر ر ات,تأكةر ر تاص رروت ل ررواج ت
جررا

ت لطعررجا ت ت لة ة ر ت اا ر ت ع ر ت لط ص ر تة ر ت ل ن ر

ت إلاا ر واعت و ر تاعررات

عه ل تهطىتتاايات ج و ت وجطة كيتويا تفي تفيت ل افعت لج ةياع.ت

اهلل الموفق و

المعينت
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كلـــــــــــــــــــمة االستاذ الدكتور
عمـــــــــــيد الكليـــــــة

أ.د عبد الهادى محمد ابراهيم
أبنائي وبناتي األعزاء .........
السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته

يطيب لي في مستهل العام الدراسي الجديد أن أقدم لكم أجمل التهاني وأطيب
التمنيات بدوام التوفيق والتقدم في بداية مرحلة جديدة من حياتكم التعليمية و
العلمية خالل فترة التعليم الجامعي بكلية العلوم والتي تحتاج منكم الكثير من
العطاء واالجتهاد لتحقيق ما تصبون إليه من نجاح وتفوق راجيا ً منكم التحلي
باألخالق الحميدة والسلوك القويم وإبداء روح التعاون بينكم الستغالل أقصى
طاقاتكم في النشاطات المثمرة الناجحة والتي تؤهلكم لتحقيق أحالمكم
وطموحاتكم وهى غاية ما نرمي إليها بجهدنا المتواضع في سبيل التقدم
والرقى لبلدنا الحبيب.

مع أطيب تمنياتي أن يوفقكم اهلل
مع دعواتي بتحقيق أمالكم لما فيه خير بلدنا العزيزة
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كلـــــــــــــــــــمة االستاذ الدكتور
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ا.د /حسن على محمود سالمان
اعزائي الطالب والطالباات يشارفني أن أرحاب بكام فاي لياة
العلوم جامعة جنوب الوادي ،ويسعدني التحاقكم للدراسة بهااا
الصرح األ اديمي العريق .وأتمنى أن تحققوا ألنفسكم ما تصابون إلياه مان علام ومعرفاة
ومهارات تؤهلكم لتبوء مكانة مرموقة في جميع المحافل المهنية.وتتميز لياة العلاوم مناا
نشأتها عام  3791بحرص أسااتاتها والهيااات المعاوناة بهاا علاى تحقياق أعلاى معادالت
الجودة في العملية التعليمية .وأدعو م لإلطاال

علاى هااا الادليل و علاى تناو مجااالت

الدراسة المتاحة لكم من تخصصات منفردة ومزدوجة وبينياة.وتاوفر لياة العلاوم فر ااً
لمشااار ة طالبهااا وطالباتهااا فااي العديااد ماان األنشااطة الرياضااية والثقافيااة وا جتماعيااة
والفنية التي يؤمها الرواد من أعضاء هياة التدريس.
ولسااوت تجاادون بكليااتكم مناخ ااً أساارياً يتعاااون اال ماان فيااه ماان أساااتاة وهياااات معاونااة
وعاملين ليوفروا لكم ما تحتااجون إلياه مان إر ااد علماي لتصالوا إلاى غايااتكم المنشاودة
من تقدم ونبوغ و رقى في جميع سنوات دراستكم.
وأنصح أبنائي الطاالب وبنااتي الطالباات با نت اام فاي المحاضارات والجلساات العلمياة
وعدم التردد في التوا ل مع السادة األساتاة خالل الساعات المكتبية.
وفقكم اهلل وسدد خطاكم
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كلـــــــــــــــــــمة االستاذ الدكتور
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
.و/تنور خليفة محمد احمد

األبناء األعزاء طلبة وطالبات لية العلوم
ماع بداياة العاام األ اااديمي الجدياد  2131/2132يطياب لااي أن
اقادم لكام أجمال التهااني القلبياة الختيااار م لياة العلاوم العريقاة  ،داعيااً الماولى ساابحانه
و تعالى فى بداية العام دراسي الجديد أن يوفقكم إلى تحصيل العلم النافع خاالل دراساتكم
فى مختلف الفرو و االقسام بالكلية ،و ذلك الستكمال مسيرة التفوق التي بادأتموها فاي
الثانوية العامة  ،ما اننى من فيض قلبى أدعو م لاللتزام بالقيم العريقاة وتقالياد مجتمعناا
الجامعي األ يلة لبناء مصرنا الغالية بالعلم واألخالق.
مااا اننااى أنا ااد م لالسااتفادة القصااوت ماان أساااتاتكم أعضاااء هياااة التاادريس بالكليااة
ومعاونيهم و الك امكانيات الكلية مان معامال باالقساام المختلفاة ومكتباة الكلياة الزاخارة
بالمراجع و مرا ز التهلم لمختلفة بالكلية .

ً

وفقكم اهلل مجيعا وكلل جهودكم بالتفوق والنجاح الدائم
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كلـــــــــــــــــــمة االستاذ الدكتور

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
ا.د /وائل فرعلى سيد

ت
األبناء األعزاء طلبة وطالبات لية العلوم
مع إطاللة العام األ اديمي الجديد  2131/2132يطياب لاي أن أقادم إلايكم أجمال التهااني
القلبية بمناسبة انتسابكم إلى لية العلوم العريقة وبداية عام دراسي جديد  ،داعيااً الماولى
سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى تحصيل العلم النافع في مختلف الفرو واألقساام بالكلياة ،
الستكمال مسيرة التفوق التي بدأتموها فاي الثانوياة العاماة  ،ماا أدعاو م لاللتازام باالقيم
العريقة والتقاليد الجامعية األ يلة لبناء مصرنا الحبيبة بالعلم واألخالق.
ما أنا د م لالستفادة القصوت من إمكاناات الكلياة مان أسااتاتكم أعضااء هيااة التادريس
ومعاااونيهم ومعاماال الكل يااة بمختلااف األقسااام ومر ااز االنترن ا بالجامعااة ومكتبااة الكليااة
الزاخرة بالمراجع والكتب القيمة.
وفقكم هللا جميعاً وكلل جهودكم بالتفوق والنجاح الدائم
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كلية العلوم الصرح العلمي
إن لية العلوم بقنا تطمح ألن تصبح واحدة من ارقي الكليات على المستوت
المحلى واالقليمى والدولي وتعمل على تحقيق هاا الهدت من خالل رفع مستوت األداء
في جميع الجوانب وخا ة األ اديمية  ،وذلك بتوفير البياات المناسبة لتقديم تعليم
متميز وحصول تعلم فعال  ،وتنفيا دراسات ومشاريع بحثية راقية  ،وتقديم خدمات
متميزة للمجتمع  ،وتعمل الكلية على بناء برامج تعليمية تتميز بتفعيل دور الطالب
وتحفيز ملكاته الفكرية بالجمع بين الجانب الن ري والتطبيقي والتي تؤهل المتخرجين
فيها ليكونوا قادرين على ربط ما يتعلمونه و ما يكتسبون من خبرات بخبراتهم
المستقبلية و المهنية واستخدام ل مصادر التعليم في الحصول على المعرفة وتوظيفها
توظيفاً فعاالً في تطوير تخصصاتهم المهنية.
باادأت الدراسااة الن ريااة والعمليااة بالكليااة أول سببمتممر  ،0792بمدرسااة الثانويااة
بقنااا " ليااة الهندسااة حالي ااً" واحاادة ماان ليااات فاار جامعااة أساايوط بقنااا  ،وفااى العااام
الجااامعي 0799/0791م ،ا تماال مبنااى ليااة العلااوم بمقاار الجامعااة و ااان يتكااون ماان
"المبنااي االداري و مبنااي الفصااول ملحااق بااه عاادد  2مبنااي يحتويااان علااي اقسااام الكليااة
المختلفة" .وفي عام 2110م ا تمل مبني وحادة المعامال بالكلياة و بادأ العمال باه ليشامل
اقسام الكيمياء  ،النباات ،الجيولوجياا ،علام الحياوان ،و الرياضايات" بينماا تام تخصاي
احد المبنيين الملحقيين بمبني الفصول لقسم الفيزيااء و معامال الكيميااء العضاوية" .وفاي
نببوفممر 2117م تاام تخصااي

الباادروم والاادور االول ماان مبنااي ليااة الزراعااة لكليااة

العلوم بقنا وذلاك بعاد حصاولها علاى "مشبرو التوبوير الممبتمر والتاهيبل لعتتمباد"
" "CIQAPوذلك الستكمال وحدات الكلية تمهيدا العتمادها ان اء هللا.
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بيانات وصفية عن الكلية
 تدد طعب الكلية للعام الجامعي  0213/2012م :الفرقة األولي

الفرقة الثانية

الفرقة الثالثة

الفرقة الرابعة

اإلجمالي

611

299

062

279

0099

 تدد طعب الدراسات العليا بالكلية :مرحلة الدبلوم

مرحلة الماجمتير

مرحلة الدكتوراه

اإلجمالي

97

237

118

397

 تدد أتضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية:أستاذ
متفرغ
21

أستاذ
20

أستاذ مماتد

مدرس

اإلجمالي

21

72

016

أجمالي تدد المعارين أو
اإلجازات
59

نممة أتضاء هيئة التدريس الكلية (اإلجمالي)  :الوعب

00 : 0

 تدد أتضاء الجهاز المعاون :معيد
51

مدرس مماتد
79

تدد الممعوثين أو اإلجازات
29

نممة أتضاء هيئة التدريس تلي رأس العمل  :الوعب

اإلجمالي
062
02 : 0

 تدد اإلداريين بالكلية :شئون طعب

إدارة مالية

9

09

شئون إدارية
أخرى
77

دراسات تليا
2

فنيين وأمناء
معامل
67

االجمالى
020
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القيادات األكاديمية الحالية بالكلية
االسم

الوظيفة

المنصب االكاديمي

ا.د /تمد الهادى محمد ابراهيم

أستاذ الجيوفيزياء

تميد الكلية

ا.د /حمن محمود تلى سالمان

أستاذ الكيمياء

وكيل الكلية لشئون التعليم

ا.د /نور خليفة محمد احمد

أستاذ الفيزياء

ا.د /وائل فرغلى سيد فرغلى

أستاذ النمات

والوعب
وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية الميئة
وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا والمحوث

رؤساء األقمام العلمية
قسم النبــات
قسم الرياضيات

قسم علم الحيوان

قسم الكيميـاء

السيد االستاذ الدكتور /احمد حسين
السيد االستاذ الدكتور /سعد زغلول رضا أحمد
السيد األستاذ الدكتور /خالد سعيد عثمان
السيد الدكتور /مغربى على سليم "اشراف على القسم"

قسم الجيولوجيا

السيد الدكتور /موسى فخرى "اشراف على القسم"

قسم الفيزيـاء

السيد الدكتور /شعبان رمضان "اشراف على القسم"

دليل االرشاد االكاديمى 2102/2102

كلية العلوم – قنا – جامعة جنوب الوادى

تمداء الكلية منذ إنشائها
م

العميد

فترة العمادة

0

ا.د  /توفيق محمود بركات

مايو 0790 - 0797

2

ا.د /جميل يوسف حمن

أكتوبر 0792- 0790

2

ا.د  /حمن تمدا لحميد

نوفممر 0797 - 0792

6
7

ا.د /جميل يوسف حمن
ا.د /تمدا لهادى حمانين

سمتممر 0799 - 0797
سمتممر 0771- 0799

1

ا.د /تمد العظيم محمد

أغموس 0770 - 0771

9
9

ا.د /محمد الميد بيومي
ا.د /هشام منصور راجح

نوفممر 0779- 0770
نوفممر 2112- 0779

7

ا.د /محمد زكى يوسف

مارس 2117 – 2116

 01ا.د /سيد تمر الخويب

سمتممر2102 – 2117

 00ا.د /تمد الهادى محمد ابراهيم

سمتممر  2102وحتى االن

وكعء الكلية منذ إنشائها
الفترة
م الوكيل
نوفممر 0776- 0770
 0ا.د  /هشام منصور راجح
يناير 0772- 0770
 2ا.د /نجاة توفيق تماس
 2ا.د  /احمد صفوت تمدا لراضى يناير 2111- 0776
 6ا.د / /محمد تمدا لعزيز محمد يوليو 0779- 0777
 7ا.د / /محمد تمدا لعزيز محمد يوليو 2110- 0779
يناير 2110- 2111
 1ا.د /سيد الشاذلي محمد
يوليو 2111 - 2110
 9ا.د /محمود خضاري معلة
 9ا.د /تماس محمد محمد منصور يناير 2111 - 2112
 7ا.د /سامح احمد حمين حلوي سمتممر 2100 - 2111
سمتممر 2117 - 2111
 01ا.د /سيد تمر الخويب
سمتممر2102 - 2117
 00ا.د /تمدالماسط تمادي
 02أ.د /حمن محمود تلى سالمان اكتوبر  2102حتى االن
اكتوبر  2102حتى االن
 02أ.د /نور خليفة أحمد محمد
 06أ.د //وائل فرغلى سيد فرغلى اكتوبر  2102حتى االن
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الرقعة المماحية و منشئات الكلية
اوال الممني االداري:
يشتمل هاا المبني علي االتي:
الدور االول:
اااون الطااالب ،رعايااة الشااباب ،مطبعااة الكليااة ،قساام
القيااد والحفاا (االر اايف)  ،قساام المشااتريات ،خزينااة
الكلية.
الدور الثاني:
وحدة ادارة الجودة  ،قسم الدراساات العلياا ،مكتاب اماين
الكلية  ،قسم الشاون المالية ،قسم االفراد والوثائق.
الدور الثالث:
مكتااب عميااد الكليااة ،مكتااب و ياال الكليااة لشاااون التعلاايم والطااالب ،مكتااب و ياال الكليااة
للدراسات العليا ,قاعة مجلس الكلية.

ثانيا ممني وحدة المعامل:
يشتمل هاا المبني علي االتي:
البدروم:
معاااون الكليااة ،قساام المخاااةن ،مكتبااة الكليااة (طااالب +
دراساااات علياااا) ،المكتباااة الرقمياااة ،متحاااف قسااام علااام
الحيوان
الدور االول:
مكتب اتحاد الطاالب الكلياة ،معامال الكيميااء الو افية،
معاماااال الكيمياااااء التحليليااااة ،مكاتااااب ومعاماااال ابحااااا
اعضاء هياة التدريس بقسم الكيمياء  ،مدرج .3
الدور الثاني:
معامل النبات الطالبية  ،مكاتب ومعامال ابحاا اعضااء
هياة التدريس بقسم علم النبات  ،مدرج .2
الدور الثالث:
معاماال الجيولوجياااا الطالبياااة  ،مكاتاااب ومعامااال ابحاااا اعضااااء هيااااة التااادريس بقسااام
الجيولوجيا ،مدرج .1
الدور الرابع:
معامل علم الحيوان الطالبية ،مكاتاب ومعامال ابحاا اعضااء هيااة التادريس بقسام علام
الحيوان  ،مدرج .4
الدور الخامس:
معاماال الحاسااب االلااي الطالبيااة ،مكاتااب ومعماال ابحااا اعضاااء هياااة التاادريس بقساام
الرياضيات  ،مدرج .5
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ثالثا ملحق كلية العلوم بممني كلية
الزراتة:
يشتمل هاا المبني علي االتي:
البدروم:
قاعات االستا ار ،قاعات االمتحانات  ،الكنتروالت.
الدور االول:
وحاااادة دعاااام ورعايااااة الطااااالب ،وحاااادة خدمااااة ودعاااام
الخريجين ،وحدة التدريب ،وحدة خدماة المجتماع ،وحادة
ادار ة االةماااااااات والكاااااااوار  ،معامااااااال تكنولوجياااااااا
المعلومات ،مدرج .6

رابعا ممني قمم الفيزياء:
يشتمل هاا المبني علي االتي:
البدروم:
مخاااةن قساام الفيزياااء  ،مخاااةن قساام الكيمياااء  ،قاعااة
اجتماعات مجلاس القسام ،بعاض المعامال البحثياة بقسام
الفيزياء
الدور االول:
معامل الكيمياء العضوية  ،بعض المعامل البحثية بقسام
الكيميااااء ،معمااال طالباااي و بعاااض المعامااال البحثياااة
الخا ة بقسم الفيزياء
الدور الثاني  ،الدور الثالث ،الدور الرابع:
معامااال الفيزيااااء الطالبياااة  ،مكاتاااب ومعامااال ابحاااا
اعضاء هياة التدريس بقسم الفيزياء.

خامما ممني الفصول:
يشتمل هاا المبني علي االتي:
الدور الثالث:
قاعات التدريس .4 – 3

الدور الرابع:
قاعات التدريس .8 – 5
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االقمام العلمية بالكلية
يوجد بالكلية ستة اقمام تلمية وهي كالتالي:
 .0قسم الرياضيات

 .2قسم الفيزيـاء

 .2قسم الكيميـاء

 .6قسم الجيولوجيا

 .7قسم النبــات

 .1قسم علم الحيوان

بيان بإجمالي اتداد المادة اتضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية:
م
-0
-2
-2
-6
-7
-1

الوظيفة
أستاذ
أستاذ متفرغ
أستاذ مماتد
مدرس
مدرس مماتد
معيد

المتواجد بالكلية
00
26
01
77
23
78

بيان بعدد موظفي وتمال القمم
م

0
2

الوظيفة
موظف
تامل

العدد
020
61

المعار
10
15
23
-

الممعوث
1
23
3

اإلجازات
11
1
2

إجمالي العدد
20
26
26
92
59
76
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دليل اإلرشاد األكاديمي
الماب االول .......اإلرشاد األكاديمي
ا ر ااد األ اااديمي ر نًااا أساس ايًا ومحوريًااا فااي الن ااام التعليمااي ،وهااو اسااتجابة
موضااوعية لمواجهااة متغياارات اجتماعيااة واقتصااادية وإنسااانية لاادت المؤسسااة التعليميااة
وفلسفتها التربوية ،و ايضا استجابة لحاجات الدارس ليكون فى بؤرة توا ل ماع التعلايم
الجامعي.
تعتمد فلسفة ا ر اد األ اديمي على أسس اجتماعية واقتصادية وثقافياة وإنساانية
ومعرفيااة لتحقيااق أفضاال المخرجااات العلميااة للطالااب ماان خااالل مساااعدته علااي اختيااار
أفضل البادائل فاي ال فصال دراساي وفاق الخطاة الدراساية وبحساب وضاعة األ ااديمي
وتقدماااه الدراساااي بحياااث يوفاااق الطالاااب باااين احتياجاتاااه الدراساااية والبياياااة وظروفاااه
الشخصية.
ويتمثال ا ر اااد األ اااديمي فااي محاوري العمليااة ا ر ااادية :المؤسسااة التعليميااة
والطالاب ،ويعازة هااا الادور المر اد األ ااديمي المخات

الااي يعمال مان خاالل وحاادة

ا ر اد األ اديمي طيلة السنة األ اديمية
تتطلب عملية ا ر اد األ اديمي وعي وتفهم جميع أطارات العملياة ا ر اادية و
الهدت منها توجيه الطالب إلى انسب الطرق الختيار أفضل السبل بهادت تحقياق النجااح
المنشود والتكيف ماع البيااة الجامعياة ،و مان خاالل خادمات ار اادية متنوعاة ا ر ااد
األ اديمي الفردي والبرامج ا ر ادية واالستشارات المختلفة يمكن تحقيق االتى:
* تزوياااد الطالاااب بالمهاااارات األ اديمياااة المتنوعاااة لرفاااع تحصااايلهم الدراسيومناقشاااة
طموحاتهم العلمية.
* توعية الطالب بلوائح وقوانين الجامعة التى تن م العمل فى المؤسسه.
* بلورة أهدافهم واتخااذ القارارات المناسابة المتعل قاة بمساتقبلهم األ ااديمي والمهناي عان
طريق االستفادة القصوت من جميع ا مكانيات المتاحة.
* تبسيط وتسهيل ا جراءات ا دارية بهدت تقديم أفضل الخدمات وأجودها للطالاب فاي
ةمن قياسي وفق معايير الجودة الشاملة للمؤسسه فاي ظال اةديااد وساائل االساتثمار فاي
المشاريع التعليمية والفكرية والبحث العلمي.
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رؤية االرشاد االكاديمى
إعداد طالب مميز مسلح بالعلم والخبرات الميدانية وتفهمه لمتطلبات سوق العمل

رسالة االرشاد االكاديمى
تقديم المشورة والمساعدة العلمية والتوجيه االجتماعي والسلو ي لجميع طالب لية
العلوم بقنا لتنمية خصياتهم واهتماماتهم المهنية و تنمية و تطوير و تشجيع ما لديهم
من قدرات على التميز والتفوق وا بدا والعمل على رفع إمكاناتهم العلمية والفكرية
التي تحقق لهم النجاح في مشوارهم األ اديمي واالجتماعي

اهداف االرشاد االكاديمى
 -1مساعدة الطالب في اختيار برنامج أو مقرر دراسي من المقرارات األختيارية
 -2تقديم معلومات عن اي برنامج تدريبي او فر ة وظيفبة يود الطالب األلتحاق بها
 -3تقديم استشارات في مجال التعليم الجامعي لطالب المرحلة الثانوية
 -4تعزيز توا ل الطالب مع المؤسسات الوطنية
 -5تقديم معلومات عن يفية التخطيط للمستقبل الدراسي للطالب
 -6التعاون مع بعض المؤسسات في المجتمع لتقديم فرص التوظيف للخريجين
تزويد الطالب بجميع المعلومات التي تفيدهم بشأن قواعد و روط التسجيل الجامعي
-7
 - 8تقديم الدعم و المساعدات في تاليل جميع المشا ل التي قد تواجههم طوال فترتهم
الدراسية
 - 7توعية أولياء أمورالطالب نحو توجيه الطالب لبعض التخصصات أو المجاالت
التي تتفق مع ميولهم و قدراتهم
 - 31التوا ل مع مر ز الخدمه األجتماعيه في التعرت على المشا ل األ اديمية التي
.يعاني منها الطالب للتغلب على هاه المشا ل
 - 33ا تساب المهارات األ اديمية من خالل البرامج ،الدورات ،الورش و
المحاضرات التي ين مها المر ز و فقا الحتياجات المرحلة مثل التخطيط الدراسي و
تن يم الوق
 - 32تطبيق االختبارات مثل اختبارات الا اء و الميول للتعرت على ميول الطالب
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وا تشات قدراتهم المختلفة
 - 31التوا ل مع الجامعات من خالل الزيارات المستمرة للطالب و القائمين عليها
العطاء محاضرات توعية مجتمعية.
 - 34مساعدة الطالب ذوي ا حتياجات الخا ة على مواجهة الصعوبات األ اديمية،
.خالل حياتهم ومساعدتهم في التحصيل األ اديمي وفقاً لقدراتهم
 - 35تشجيع الطالب المتفوقين على المزيد من التحصيل وتوجيهم نحو استثمار قدراتهم
وإمكانيا تهم في المجاالت التي تتناسب مع ميولهم واهتماماتهم العلمية
 - 36نشر الوعي باللوائح األ اديمية لدت الطالب ومساعدتهم على فهم خطط الدراسة
وأن

متها.

قيم و ممادئ االرشاد االكاديمى
 - 3تقديم الخدمات بأسس احترافية باختيار انسب المر دين األ اديميين والممارسين
الدارة التوجيه و ا ر اد من ذوت خبرات مميزة.
 - 2جودة التخطيط العلمي والتنفيا المهنى باستخدام أمثل وسائل تقنية
 - 1التعاون بين إدارة الوسسة بشكل خاص وإدارات وأقسام الجامعة بشكل عام
ومؤسسات المجتمع.
 - 4تصميم وتنفيا الخدمات ا ر ادية وفق نهج مؤسسى واضح و متجانس بين
الموسسة والخدمات الحكومية والمجتمعية والتجارية.
 - 5سهولة ا جراءات بين جميع أطرات العملية االر ادية واالدارية الدراك التوا ل
و بما يخدم جميع الفاات المستهدفة وتسخير وسائل التقنية المتاحة لميكنة العمل
ا ر ادي.
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ممتهدفات اإلرشاد األكاديمي
الممتهدف االول :الوالب
الطالب هو محور العملياة األ اديمياة ،و بغيااب إر ااد أ ااديمي مان م وموجاه و مفعال
يصبح الطالب غيرملم بالن م واللوائح الجامعية عند قبوله بالجامعاة .وواقعياا ان هنااك
فروق فردية بين الطالب حيث منهم من يصل إلاى معرفاة الان م واللاوائح ويعمال علاى
تكييف نفسه معها ،وفي المقابل منهم يجهل الكثير من تلك الن م واللوائح و يترتاب علاى
ذلاك مواجهاة العديااد مان المشاكالت األ اديميااة مماا يترتاب عليااة مثاال تادني المسااتوت
التحصيلى والرسوب وقد يصل االمر الى الفصل من الكلية.
الممتهدف الثانى :المؤسمة التعليمية وتتمثل فى
أ) المرشد األكاديمي
يااأتي دور المر ااد فااي مساااعدة الطالااب علااي اتخاااذ القاارارات السااليمة التااي ماان ااأنها
مساعدته في مسيرته الدراسية بنجااح وفاعلياة حياث يحادد عادد مان الطلباة المساتجدين
لكال مر ااد أ اااديمي فااي ال قساام أ اااديمي علااى ان يكاون المر ااد ملاام بااالن م واللااوائح
الجامعية ،وعدم تخصي

عدد بير من الطلبة النشغاله بالمهمات التدريسية األخرت.

ب) إدارة شئون الوعب  /إدارة شئون الدراسات العليا
يتلخ

دور إدارتى اون الطالب و الدراساات العلياا فاي تساجيل المقاررات الدراساية

للطالااب حيااث يااتم توقيااع المر ااد األ اااديمي علااى اسااتمارات التسااجيل .ومتابعااة سااجل
الطالااب الدراسااي ،و ااالك تقااوم ا دارتااين بتطبيااق الاان م واللااوائح الجامعيااة الخا ااة
بالجامعة والكلية حسب اختصاص الطالب.
ج) الكلية (القمم العلمى)
هي الجهة التي تصدر الخطط الدراسية لكل تخص

وتقوم بتعيين المر دين

األ اديميين لكل عدد من الطلبة بحسب أعداد الطلبة المقبولين في ل تخص

ولكل

لية ن امها الخاص بها فيما يتعلق ببرامجها األ اديمية والشهادات التي تمنحها ون ام
التقييم.
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الماب الثانى ...مهام الوالب و المرشد االكاديمى
المهمة المهنية للمرشد االكاديمى
يتم تعيين مر د أ اديمي من أعضاء هياة التدريس ومن ابرة مهامه :
* تسجيل المقررات للمتدرب واختيار المناسب منها طبقا للخطط الدراسية
* مساعدة المتدرب في يفية رفع معدله الترا مي .
* مساعدته في التغلب على المشا ل التعليمية بالتعاون مع أعضاء هياة التدريس و
التدريب لالخرين .
ممؤوليات ومهام ودور الوالب في تملية اإلرشاد األكاديمى
للطالب دور أساسي في عملية ا ر اد األ اديمي فعليهم تقع مسؤولية متابعة التقدم
الدراسي و طلب النصيحة والتوجيه من المر د األ اديمي مما يستوجب على الطالب
تحقيق أ بر عدد من مقابالت ا ر اد األ اديمي ،ويجب أن يستعد الطالب لهاه
المقابالت بإتبا الخطوات التالية:
قمل مقابلة المرشد االكاديمى
 معرفة الس اعات المكتبية للمر د األ اديمي تحديد الموعد مع المر د األ اديمي ويفضل أن تكون المقابالت على األقل مرة لهر وأن يجتهد في تحديد هاه المواعيد مبكر ًا
 تابة جميع التساؤالت وا هتمامات التي تشغل الطالب وإحضارها في المقابلةاأل اديمية
 مراجعه السجل األ اديمي جيداً ،و هاا السجل يشرح للطالب ل ما يحتاجه القسموالكلية والجامعة من متطلبات ،يضع الطالب عالمة مميزة على أي بند يراه غير
واضحاً ليسأل المر د األ اديمي عنها
 إعداد وتحضير معلوماتبالمر د األ اديمي

حيحة وبيانات مرتبطة بما يحتاجه الطالب قبل اجتماعه
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اثتاء مقابلة المرشد األكاديمى
 إحضار الملف الدراسي لكل مقرر و الك قائمة األسالة التي يرغب في ا ستفسارعنها
 إعطاء فكرة واضحة عن أهدات الطالب المهنية والدراسية وإ راك المر داأل اديمي في مناقشتها بصراحة و فافية
 تحديد موعد للتخرج واستشارة المر د األ اديمي فيه العمل مع المر د األ اديمي لوضع برنامج دراسي مع جدول دراسي تنفياي لمايخطط أن يدرسه الطالب في الفصلين الدراسيين التاليين
 طرح جميع األسالة التي تشغل اهتمام الطالب على المر د األ اديمي فهو يستطيعمساعدة الطالب عندما يكون لديه رؤية واضحة لما يدور في ذهنه
مقابعت المتابعة
*إتبا ما ي و ي به المر د األ اديمي
*ا تصال أو ا رسال الكترونياً (البريد ا لكتروني) بأي أسالة أو استفسارات إضافية
للمر د األ اديمي
*يخبر الطالب المر د األ اديمي بالتغيرات الهامة في برنامجه ا الدراسي و التي قد
تؤثر على أدائه أو أهدافه الدراسية
 التأ د من الفهم الواضح لكافة متطلبات التخرج على مستوت القسم والكلية والجامعة ا لمام باألجندة الدراسية وخصو اً مواعيد ا ختبارات وهي عادة تنشر في لوحةالقسم
 إبالغ المر د األ اديمي عند إضافة أو حات أي مقرر دراسي قد يؤثر على التخرج ينشئ الطالب لنفسه ملف لإلر اد األ اديمي ي وضع به نسخة من ل المستنداتبحيث يجد لنفسه إجابة سريعة لتساؤالته و اخيرا ،......

الوالب ممؤول تن تقدمه الدراسي ،فالنصح واإلرشاد أداة هامة للن جاح ولكن وقمل
كل شيء الوالب هو الممؤول األول تن نجاحه ويجب أن ي علم ذلك بوضو ح
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الماب الثالث...اختر مرشدا اكاديميا
على لجنة االر اد اال اديمى ترك حرية اختيار الطالب للمر د اال اديمى من السادة
اعضاء هياة التدريس باقسام الكلية المختلفة وهى االتى

أوال :قمم الفيزياء
بيان ب المادة أتضاء هيئة التدريس و تخصصاتهم فى قمم الفيزياء
م

االســـــــــــــــم

3
2
1
4
5
6
9
8
7
31
33
32
31
34
35
36
39
38
37
21
23
22
21
24
25
26
29
28
27

أ .د  /جمال الدين عطا جاد الكريــم مصطفى
أ.د /حسين عبد الحميد سيد
أ .د  /ســيد محمد الشــاذلى أحمد
أ .د  /محمود محمد الصغير مصطفى دنقـل
أ.د  /نــــور خليفــة أحمــد محمد
أ.د  /عبد البـاسط عبــادت محمـد عمر
أ.د  /مـــيالد قسطينس جــرجس قديس
د  /محمـود حســن ســــيد جاد المولى
د  /محمـد محمـد نصـارت قاسم
د  /محمد علـى أحمـد أبو ةيـــد
د /عبـان رمضـان محمد حرب
د  /أميــل أرميـــا رةق هللا
د  /فتحـى ة ـريا علــى مرعى
د  /حســين محمــد محمــود على
د  /حمــدت توفيق عبــــان أبو و ة
د /إنشراح محمد سعد الدين حمادة محمود
د  /عبد الجلـيل عبد العــال حسـن جمعة
د  /مصطفـى محمد أحمـد مبـارك
د  /بـــدرت نوبـــى محمـد عبد هللا
د  /أحمـد محمـد محمـد يوسـف
د  /عادل جاد الكريم عبـادت محمـد
د  /محمـــود النوبــى آدم حجـاجى
د /عبد السالم فؤاد عبد الهادت محمد
د /أبو الوفا أبو المعارت محمد سالم
د /عادل الدنقالوت سيد الدنقالوت
د /ياسـر محمد أحمد مصطفـى
د /خالد الح الدين إبراهيم أحمد
د /خالد بن الوليـد عبدالفتاح أحمد
د /خلف هللا عمر قاسم

التخص
العام
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء
فيــزياء

التخص

الدقيق

الحالة
رئيس القسم

فيزياء الجوامد التجريبية
أ باه المو الت ( جوامد )
فيزيـاء جويــة
فيزياء الجوامد التجريبية
الطبيعة ا عاعية
و يل الكلية
الطبيعة ا عاعية
فيزياء الجوامد
الفيزياء التجريبية ا عاعية أجاةة مرضي
أ باه المو الت ( جوامد )
فيزياء المواد
فيزياء إ عاعية
فيزياء البالةما
البصريات ا ليكترونية
نووية
معار
فيزياء الجوامد التجريبية
فيزياء الجوامد
فيزياء البياة
فيزياء الجوامد
معار
فيزياء جوية
معار
الفيزياء التجريبية ا عاعية
معار
فيزياء إ عاعية
معار
فيزياء جوية
معار
فيزياء الجوامد
معار
فيزياء الجوامد
معار
فيزياء الجوامد
فيزياء ن رية
مهمة علمية
فيزياء إ عاعية
فيزياء المواد
فيزياء جوية

دليل االرشاد االكاديمى 2102/2102

كلية العلوم – قنا – جامعة جنوب الوادى

 11د /سلوي سعيد أحمد
 13د /محمود سيد عبد الصادق

فيــزياء
فيــزياء

 12د عماد على احمد عامر
 11ايمان فؤاد السيد
 14مسعود محمد احمد

فيــزياء
فيــزياء

فيزياء الجوامد
فيزياء الجوامد والمواد لنانومترية
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أجاةة

فبزياء جوية
فيــزياء جوية
ميكانيكا و الطاقة

ثانيا :قسم الجيولوجيا
بيان ب المادة أتضاء هيئة التدريس و تخصصاتهم في قسم الجيولوجيا
م
0
2
2
6
7
1
9
9
7
01
00
02
02
06
07
01
09
09
07
21
20
22
26

االسم
أ.د /تماس محمد منصور
أ.د /سيد تمر محمد حمن الخويب
أ.د /تمد الهادى محمد إبراهيم
أ.د /محمد محمد سيد إبراهيم تمقعنى
أ.د  /جمال محمد كمال الدين
أ.د  /احمد تكاوى تمد العزيز
د  /محمود تارف محمد
د  /محمد محمد التقى محمود
د  /موسى فخرى موسى
د  /محمد يوسف تلى
د  /سيد جابر محمد مواس
د  /محمد تلى الواهر
د  /احمد محمد تلى سليمة
د  /سالم رمضان سالم
د  /محمد رشدى فهمى
د/تمد الرحيم محمد محمود معوض
د  /إسماتيل سيد احمد إسماتيل
د  /محمد تمران محمد خليفة
د  /طه محمد تمرون
د  /فتحى احمد تمد هللا
د  /هشام احمد حمين
د  /رأفت محمود احمد
محمد اسماتيل تمد الكريم د /

الوظيفة
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ متفرغ
أستاذ
أستاذ
أستاذ متفرغ
أستاذ مماتد
أستاذ مماتد
أستاذ مماتد
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس

التخصص
صخور رسوبية بيئية
جيوفيزياء
جيوفيزياء
صخور رسوبية وترسيب
صخور متملورة
جيولوجيا ت تركيمية
حفريات
صخور متملورة
جيوفيزياء
حفريات
صخور متملورة
صخور متملورة
حفريات
جيوفيزياء
صخور رسوبية
حفريات
جيوفيزياء
جيوفيزياء
صخور متملورة
جيولوجيا المياه والميئة
جيولوجيا هندسية
جيولوجيا الميئة
استشعار تن بعد و نظم معلومات
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ثالثا :قسم الكيمياء
بيان ب المادة أتضاء هيئة التدريس و تخصصاتهم في قسم الكيمياء
م
0
2
2
6
7
1
9
9
7
01
00
02
02
06
07
01
09
09
07
21
20
22
22
26
27
21
29
29
27
21
20
222
222
22
26
27
21
29
29

االسم
أ.د /هشام منصور راجــــح
أ.د /محمد تمدالعزيز محمـــد
أ.د /محمود حضاري معلــــه
أ.د/مصوفي حمــن أبو الوفا
أ.د  /فوزي حمن تمــــاف
أ.د /سامـح احمـد حلـــوي
أ.د /مصوفي فـوزي تلـــي
أ.د /حمـن محمود سالمـــان
أ.د /تمد الفتاح تلــي حـرب
أ.د  /نصـر منصـور راجــح
د.سالــم الجوهــري زايـد
د/ممــدوح تدلــي حمـان
د/مغربـــي تلـي احمـــد
د /رجــب فهيـم فنــــدي
د/مرتجــي محمــد مصوفــي
د /أيــمن محمـد زكـــــي
د /أسامــه محمـد ربيــــع
د /حمـين حمـن تماس تمــيرك
د/تواطـــف محمــد المغربـي
د /حنان صعح الدين نـور الديـن
د/احمــد محمــد مملـــم
د/محمـــد ممـــارك طــه
د/إبراهيم محمــد أبو زيــــد
د/احمد تمد الفتاح تمدالراضـــي
د /يوسـف حمـن احـمد تميـد
د /جابر أحـمد محمـود مرســال
د/احمــد محمــد ابوبكـــر
د /إبراهيم تمدالمولب تمدالمولــب
د /همـت محمـد درديـــــر
د /انتصار تمدالشافي حمــــن
د /إكرام محمــد ربيــع
د /حنان صعح الدين نـور الديـن
د /إبراهيم محمــد أبو زيــــد
د /جابر أحـمد محمـود مرســال
د /احمــد محمــد ابوبكـــر
د /إبراهيم تمدالمولب تمدالمولــب
د/حمدى سعد صادق
د/تواطف سعد الدين احمد
د/تادل محمد تمد القادر

الوظيفة

التخصص

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ متفرغ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ متفرغ
أستاذ
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ مماتد
أستاذ مماتد
أستاذ مماتد
أستاذ مماتد
أستاذ مماتد
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس

كيمياء طميعية
كيمياء طميعية
كيمياء تحليلية
كيمياء غير تضوية
كيمياء طميعية
كيمياء طميعية
كيمياء تضوية
كيمياء غير تضوية
كيمياء تضوية
كيمياء غير تضوية
كيمياء تضوية
كيمياء تضوية
كيمياء تضوية
كيمياء تضوية
كيمياء طميعية
كيمياء طميعية
كيمياء غير تضوية
كيمياء تضوية
كيمياء تضوية
كيمياء تحليلية
كيمياء تضوية
كيمياء تضوية
كيمياء تحليلية
كيمياء تحليلية
كيمياء غير تضوية
كيمياء تحليلية
كيمياء تضوية
كيمياء تضوية
كيمياء تضوية
كيمياء تضوية
كيمياء تحليلية
كيمياء تحليلية
كيمياء تحليلية
كيمياء تحليلية
كيمياء تضوية
كيمياء تضوية
كيمياء غير تضوية
كيمياء غير تضوية
كيمياء فيزيائية
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رابعا :قسم النبات
بيان ب المادة أتضاء هيئة التدريس و تخصصاتهم فى قسم النبات
م
0

االسم
ا.د /احمد حمين محمد

الوظيفـــــة
أستاذ

التخصص
ميكروبيولجى

2

أ.د /يوسف أحمد محمد حمن

أستاذ

ميكروبيولوجى

2
6
7
1
9
9
7
01
00
02
02
06
07
01
09
09
07
21
20
22
22
26

ا.د /احمد محمد اسماتيل
أ.د /محمد تويــة الويب
أ.د /محمد محجوب تزوز
ا.د  /وائل فرغلى سيد
د /حمدى رمضان محمد
د/أحمد كمال الدين تثمان
د/محمد كامل أحمد
د/ثناء أحمد مغربي
د /حنان تمد الفتاح محمد
د/تمد الرحيم قناوى توفيق
د /محمود فوزى محمود
د /تمد الرحمن سليم سليمان
د/ترفات تمدالحميد
د /وسام محمد تلى
د /سهير ثابت حامد
د /نهى احمد التايه
د /منى فوزى ابو الحمد
د /تملة تمد الموجود
د/ياسمين محمد شيمانى
د/امانى توا الشهير كلحى
د/نجعء لوفى احمد
د/محمد احمد حمين

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ مماتد
أستاذ مماتد
أستاذ مماتد
مــدرس
مـــدرس
مـــدرس
مــدرس
مــدرس
مـــدرس
مـــدرس
مـــدرس
مـــدرس
مـــدرس
مـــدرس
مـــدرس
مـــدرس
مـــدرس
مـــدرس

فميولوجى
فميولوجى
فميولوجى
بكتريولوجى
فميولوجى طحالب
فلورا
بيئة نماتية
فوريات
بكتريولوجى
وراثة
بيولوجيا جزئية
ميكروبيولوجى
فميولوجى
بكتريولوجى
فلورا
بيئة نماتية
فميولوجى
فميولوجى طحالب
ميكروبيولوجى
فوريات
فميولوجى
فوريات
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خامسا :قسم علم الحيوان
بيان ب المادة أتضاء هيئة التدريس و تخصصاتهم في قسم علم الحيوان

الوظيفــــــــــــة

التخصص

م

االســــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــم

حشرات

0

أ.د /محمد زكى يوسف تلى

أستاذ

2

أ.د/تمد الماسط ممعود تميد

أستاذ

وراثة خلوية

2

أ.د /حميلى تمد الشافى حمن

أستاذ

وراثــــة خلوية

6

أ.د /أحمد سيد محمد مصوفى

أستاذ

بيئــــــــة

7

أ.د /تمـد الرحيم تلى الشاطر

أستاذ

فميولوجى

1

د /خالد سعيد محمد تثمان

أستاذ مماتد

حشرات

9

د /خلف نور تمار تمدالواحد

أستاذ مماتد

طفيليات

9

د/أمنـة محمـــد مصوفى

أستاذ مماتد

أجنة

7

د /امـال احـــمد محمود

مـــــــــــدرس

الفقاريات

 01د /هدى سعدى محمدين

مـــــــــــدرس

طفيليات

 00د /تمد الماسط تارف محمد

مــــــــــدرس

كيمياء أنمجة

 02د /فايزة محمـــد تــلى

مــــــــــدرس

وراثة خلوية

 02د/محمــد محمــود سالمان

مـــــــــدرس

فميولوجى

 06د /نـادية إبراهيم محمد

مــــــــدرس

طفيليات

 07د /محى الدين زين العابدين

مـــــــــدرس

طفيليات

 01د /تمد الناصر احمد حمين

مــــــــدرس

طفيليات

 09د /محمد بميونى محمد المهدى

مـــــــــدرس

وراثة جزيئية و بيولوجيا جزيئية

 09د /رانا تمد المتار تلى

مــــــــــدرس

فميولوجى

 07د /نرمين مؤمن حمين

مــــــــــدرس

طفيليات

 21د /همة محمد فنجـرى

مدرس

الفقاريات

 20د/زينب تمد الخالق مرتى

مدرس

وراثة خلوية
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سادسا :قسم الرياضيات
بيان ب المادة أتضاء هيئة التدريس و تخصصاتهم في قسم الرياضيات
م
0
2
2
6
7
1
9
9
7
01
00
02
02
06
07
01
09
09
07
21
20
22
22
26
27
21
29
29
27
21
20
22
22

االسم
أ.د /احمد صفوت تمد الراضى
د /سعد زغلول رضا
د /سامية دانيال ناروز
د /سيد تماس حمين
د/نصر الدين فريد االنصارى
د /محمد محمد تمد العزيز
د /شادية محمد تمد الشافي
د /سعد شرقاوي محمد
د /رمضان تمد هللا محمد
د  /تمد الناصر تمد الموجود
د /احمد سيد احمد
د /محمد رمضان سعدي
د /محمد سعد تقل
د /حمين شافعي
د /جمال تمد هللا
د /صالح تياد محمد
د /موسى خليفة احمد
د /مماتد محمود مكي
د /كمال المعدى
د /محمد الصغير تويتو
د /الميد محمد أبو دهب
د /محمد احمد إبراهيم
د /تمد الناصر صمحي
د /محمد خلف هللا المرتى
د /تمد الناصر غريب تمد الرحمن
د/انس احمد محمد ترفة
د/سامح الميد احمد
د/أيمن خلف هللا محمد
د /فوزي تمد العاطى محمد نور

د /محمود حمب هللا محمود
د/فاطمة تمد الويف محمد
د/احمد محمد يوسف حمين
د/تمد الرحيم تلى محمود تمد هللا

الدرجة العلمية
أستاذ
أستاذ مماتد
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس  -معار
مدرس  -معار
مدرس  -معار
مدرس  -معار
مدرس  -معار
مدرس  -معار
مدرس  -معار
مدرس  -معار
مدرس  -معار
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس

التخصص
رياضيات بحته
بحتة
احصاء رياضى
بحتة
رياضيات توميقية
رياضيات توميقية
رياضيات بحته
رياضيات بحته
رياضيات توميقية
رياضيات توميقية
رياضيات بحته
حاسب ألي
رياضيات بحته
رياضيات بحته
رياضيات توميقية
رياضيات بحته
رياضيات توميقية
رياضيات بحته
رياضيات بحته
رياضيات توميقية
رياضيات توميقية
رياضيات بحته
رياضيات توميقية
رياضيات توميقية
رياضيات بحته
رياضيات بحته
توميقية
رياضيات بحته
رياضيات بحته
حاسب الى
رياضيات بحته
رياضيات بحته
رياضيات توميقية
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الخوة التنفيذية لعرشاد االكاديمى للعام الجامعى2102/2102
النشاط

الهدف

المخرجات

كتيمببببببات إرشببببببادية ومواقببببببع
اسببببتقمال الوببببعب الجببببدد فببببى لقاءات وندوات
الكترونية
معمكرات االستقمال
توزيببببع الوببببعب الجببببدد تلببببى لقاءات وندوات مبع المرشبدين كتيمببببببات إرشببببببادية ومواقببببببع
الكترونية
االكاديمين
المرشدين االكاديمين
التوتيببببببببة بببببببببدور المرشببببببببد لقاءات وندوات
األكاديمي
رتايببببببة الشبببببببئون الوعبيبببببببة تواصبببببببل ومراجعبببببببة مكتبببببببب سحب – إضافة – إنذار  -الخ
اإلرشاد األكاديمي
األكاديمية
تواصل ولقاءات مع المرشدين انجاز التمجيل الممكر
التمجيل الممكر
تقارير إلى منمقي المرامج
مراجعة دقيقة
مراجعة الخوة الدراسية
للمقملين تلى التخرج
نتائج
إتعن ورقى والكتروني
إتعن النتائج
سجعت دراسية
إصدار سجعت موثقة
إصدار سجعت دراسية

كيف تتواصل مع الكلية
م
3
2
1
4
5
6
9
8
7
31
33
32
31

جهة االتصال

تميد الكلية
وكيل الكلية لشئون التعليم والوعب
وكيل الكلية للدراسات العليا
وحدة ادارة الجودة
رئيس قمم الرياضيات
رئيس قمم الفيزياء
رئيس قمم الكيمياء
رئيس قمم الجيولوجيا
رئيس قمم النمات
رئيس قمم تلم الحيوان
قمم شئون الوعب
قمم رتاية الشماب
قمم المكتمة

ت .داخلي
3294
3291
3292
3628
3228
3357
3151
3161
3117
3169
3265
3269
3331

