
 ** شئون الطالة :
 

ىي الجية األولى التي يقصدىا الطالب عند االلتحاق بالجامعة ويمجأ اليو في كل كا يريد معرفتو 
 حول قبولو ونظام الدراسة وما يؤديو من امتحانات حتى منحو الدرجة العممية 

بطاقة  وأول خطوة لمطالب المستجد عند التوجو الى شئون الطالب بكميتو المقبول بيا أن يحضر
الترشيح الواردة من مكتب التنسيق ثم يتم إستخراج الكارنيو وبعد ذلك يبدأ الطالب في التردد الى 

 مكتب شئون الطالب في أى اشتراكات مثل اشتراك المواصالت أو شيادات القيد وغيرىا .
 

 

 اإلداري للقسمالتكىين 

 
 

 أ/ ناهد سعد بحر
                                                                           طالبرئيس قسم شئون ال

 الوظــيــفــة مـــــاالس م

 مختص الفرقة االولي محمد أحمد          اأ/هويد  1

 مختص الفرقة الثانية أ/ فاطمة عبد الستار        2

 مختص الفرقة اثالثة  3

 مختص الفرقة الرابعة  4

 مختص شئون الخريجين  6
 

 

 

 

 



 المقررات الدراسية
الفرقة األولى )الفصل الدراسي  -أ 

 -األول (: 

 المقررات الدراسية

عدد الساعات 
زمن  الدرجات أسبوعيا

االمتحان 
أعمال  عممي نظري بالساعات

 الفصل
امتحان نهاية 

 الفصل
النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

 3 52 022 82 02 - 4 ةمقدمة في الرعاية االجتماعي
 3 52 022 82 02 - 4 شريعة اسالمية

 3 52 022 82 02 - 4 صحة مجتمع
 3 52 022 82 02 - 4 عمم النفس العام

 3 52 022 82 02 - 4 عمم االجتماع العام
 3 52 022 82 02 - 4 إحصاء اجتماعي وصفي

نصووووص فوووي الخدموووة االجتماعيوووة بالمغوووة 
 0 05 52 42 02 - 0 اإلنجميزية

  05 52 32 02 0  زيارات ميدانية *
      0 06 المجموع

الفرقة األولى )الفصل الدراسي    

 -الثبني (: 

 المقررات الدراسية

عدد الساعات 
 أسبوعيا

زمن  الدرجات
االمتحان 
أعمال  عممي نظري بالساعات

 الفصل
امتحان نهاية 

 الفصل
النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

 3 52 022 82 02 - 4 الخدمة االجتماعيةمقدمة في 
 3 52 022 82 02 - 4 دراسات سكانية وبيئية
 3 52 022 82 02 - 4 انثرولوجيا اجتماعية

 3 52 022 82 02 - 4 االتصال في الخدمة االجتماعية
 3 52 022 82 02 - 4 عمم اجتماع سياسي

نصووووص فوووي الخدموووة االجتماعيوووة بالمغوووة 
 0 05 52 42 02 - 0 اإلنجميزية

 0 05 52 42 02 0 0 حاسب آلي ونظم معمومات
 3 52 022 82 02 - 4 سسيولوجيا االقتصاد

 3 05 52 32 02 0  زيارات ميدانية *
       07 المجموع

  
 



الفرقة الثبنية )الفصل الدراسي  -ة 

 -األول( : 

 المقررات الدراسية

عوووودد السوووواعات 
 أسبوعيا

زمووووووووووووووووون  الدرجات
االمتحووووان 

 عممي نظري اعاتبالس
أعمووال 
 الفصل

امتحان نهاية 
 الفصل

النهايوووووووووووووووة 
 العظمى

النهايوووووة 
 الصغرى

 3 52 022 82 02 - 4 أساسيات الممارسة في خدمة الفرد
 3 52 022 82 02 - 4 أساسيات الممارسة في خدمة الجماعة
 3 52 022 82 02 - 4 أساسيات الممارسة في تنظيم المجتمع

 3 52 022 82 02 - 4 التنمية االجتماعية
 3 52 022 82 02 - 4 اجتماع ريفي وحضري

 3 52 022 82 02 - 4 تشريعات اجتماعية
 0 05 52 42 02 0 0 حاسب آلي ونظم معمومات

      6  تدريبات مهارات الخدمة االجتماعية
  305 652   8 05 المجموع

الثبنية)الفصل الدراسي الفرقة

 الثبني(:

 اسيةالمقررات الدر 

عووودد السووواعات 
زمووووووووووووووووون  الدرجات أسبوعيا

االمتحووووان 
أعمووال  عممي نظري بالساعات

 الفصل
امتحوووووووووووووووووان 
 نهاية الفصل

النهايووووة 
 العظمى

النهايوووووووة 
 الصغرى

 3 52 022 82 02 - 4 الخدمة االجتماعية في مجال الطبي والمعاقين
الخدموووووة االجتماعيوووووة فوووووي إحووووودى المجووووواالت 

 3 52 022 82 02 - 4 المستحدثة

 3 52 022 82 02 - 4 الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة
الخدموووووة االجتماعيوووووة فوووووي المجوووووال التعميموووووي 

 3 52 022 82 02 - 4 ورعاية الشباب

 3 52 022 82 02 - 4 صحة نفسية
نصووووووص فوووووي الخدموووووة االجتماعيوووووة بالمغوووووة 

 0 05 52 42 02 - 0 اإلنجميزية

 0 05 52 42 02 - 0 انثروبولوجيا ثقافية
  52 022 82 02 6  تدريب مهارات الخدمة االجتماعية*

  352 722    04 المجموع

 
 

 

 



 

 

الفرقة الثبلثة )الفصل الدراسي   - ج

 األول( :

 المقررات الدراسية

عوووووودد السووووووواعات 
 الدرجات أسبوعيا

زمووووووووووووووووون 
االمتحووووان 
أعمووووال  عممي نظري بالساعات

 الفصل

امتحووووان 
نهايوووووووووة 

 الفصل

النهايوووووووة 
 عظمىال

النهايوووووووووووووة 
 الصغرى

 3 52 022 82 02 - 4 عمميات الممارسة في خدمة الجماعة
 3 52 022 82 02 - 4 المدخل في التخطيط االجتماعي

 3 52 022 82 02 - 4 الخدمة االجتماعية في مجال الدفاع االجتماعي
نصووص بالمغووة اإلنجميزيووة فوي مجوواالت الخدمووة 

 0 05 52 42 02 - 0 االجتماعية

 3 52 022 82 02 - 4 نمية المجتمعات المحميةت
 3 52 022 82 02 - 4 إحصاء اجتماعي تحميمي

  52 022   00  تدريب ميداني
  352 722   00 00 المجموع

 
الفرقة الثبلثة )الفصل الدراسي 

 -الثبني( : 

 المقررات الدراسية

عووووودد السووووواعات 
 الدرجات أسبوعيا

زمووووووووووووووووووون 
االمتحوووووان 
 عممي نظري بالساعات

أعموووووال 
 الفصل

امتحوووووان 
نهايوووووووووووة 

 الفصل

النهايوووووووووة 
 العظمى

النهايووووووووة 
 الصغرى

 3 52 022 82 02 - 4 عمميات الممارسة في خدمة الفرد
 3 52 022 82 02 - 4 عمميات الممارسة في تنظيم المجتمع

 3 52 022 82 02 - 4 مناهج البحث االجتماعي
 3 52 022 82 02 - 4 الخدمة االجتماعية في مجال رعاية االمسنين

 0 05 52 42 02 - 0 الخدمة االجتماعية وحقوق اإلنسان*
 0 05 52 42 02 - 0 عمم النفس االجتماعي

  52 022 82 02 00  تدريب ميداني
  305 652   00 02 المجموع

 * مادة حقوق اإلنسان مادة نجاح ورسوب فقط وال تضاف الى المجموع

 
 



ل الدراسي الفرقة الرابعة )الفص  -د 

 -األول (: 

 المقررات الدراسية

عووووووووودد السووووووووواعات 
 أسبوعيا

 الدرجات
زمووووووووووووووووووووون 
االمتحوووووووان 

أعموووووووال  عممي نظري بالساعات
 الفصل

امتحووووان 
نهايوووووووووة 

 الفصل

النهايوووووة 
 العظمى

النهايووووووووة 
 الصغرى

 3 52 022 82 02 - 4 اتجاهات معاصرة في خدمة الفرد
 3 52 022 82 02 - 4 اتجاهات معاصرة في تنظيم المجتمع
 3 52 022 82 02 - 4 اتجاهات معاصرة في خدمة الجماعة

 0 05 52 42 02 - 0 نصوص بالمغة اإلنجميزية في تنظيم المجتمع
 3 52 022 82 02 - 4 إدارة مؤسسات اجتماعية

 3 52 022 82 02 0 0 مشروع بحثي**
      00  تدريب ميداني

  075 552   04 08 المجموع

 

بعة )الفصل الدراسي الفرقة الرا

 -الثبني (: 

 المقررات الدراسية

عدد الساعات 
 الدرجات أسبوعيا

زمن 
االمتحان 
 عممي نظري بالساعات

أعمال 
 الفصل

امتحان 
نهاية 
 الفصل

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

 3 52 022 82 02 - 4 السياسة االجتماعية
 3 52 022 82 02 - 4 مهارات وتطبيقات في خدمة الفرد

 3 52 022 82 02 - 4 مهارات وتطبيقات في خدمة الجماعة
 3 52 022 82 02 - 4 مهارات وتطبيقات في تنظيم المجتمع

 3 52 022 82 02 0 0 مشروع بحثي**
  022 52+052 92 62 00  تدريب ميداني

  022 422   04 08 المجموع

 
 إلى المجموع * مادة حقوق اإلنسان مادة نجاح ورسوب فقط وال تضاف

 

 

 

 



 إجراءات القبول

 
  تقبل الكمية لنيل ىذه الدرجة الحاصمين عمى الثانوية العامة وما يعادليا بشرط أن يجتاز

 الطالب ما تجريو الكمية من اختبارات القبول لمتأكد من صالحيتو لممارسة المينة. .
امعية وتكون الدراسة عمى أساس نظام مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات ج

  الفصمين الدراسيين .
 

 المصزوفات والمستنذات

 

 أصل شهادة الثانىية العامة -1

 أصل شهادة الميالد المميكنة + صىرة منها -2

 بطاقة التزشيح -3

 ( صىرة بطاقة شخصية2عذد) -4

( صىر 11(صىر شخصية لإلناث / و)8عذد ) -5

 شخصية للذكىر

 ذجن 2للذكىر فقط : استمارة  -6

 
 أوال : درجة البكالوريوس

تعقد امتحانات النقل والبكالوريوس تحريريًا في نياية كل فصل دراسي عمى حده ويقرر مجمس  -
الكمية المحتوى العممي لكل مقرر من مقررات الدراسة بعد تحديدىا بواسطة مجالس األقسام 

 المختصة .

ل فصل دراسي عمى في المقررات التي تعقد امتحانات النقل والبكالوريوس تحريريا في نياية ك -
درسيا الطالب في فرقتو وفي المقررات المتخمف فييا من األعوام السابقة باستثناء حمقة البحث 

 والتدريب الميداني.

% 52يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيًا نسبة حضور التقل عن  -
ختصة أن يصدر قرار بحرمان الطالب من ولمجمس الكمية بناء عمى طمب مجالس األقسام الم

التقدم لالمتحان في المقررات التي لم يستوف فييا نسبة الحضور وفي ىذه الحالة يعتبر 
 الطالب راسبًا في ىذه المقررات إال إذا تقدم بعذر مقبول بعدم احتسابيا فرصة رسوب.

العمى إذا نجح في جميع ينقل الطالب من الفرقة الدراسية المقيد بيا إلى الفرقة الدراسية  -
المقررات ، أو كان راسبًا فيما اليزيد عن مقررين من فرقتو أو من فرق أدنى ، ويؤدي الطالب 

ىذه المقررات ويعتبر  واالمتحان فيما تخمف فيو من مقررات مع طالب الفرقة التي تدرس بيا 



من كل عام امتحان نجاحو في ىذه المقررات بتقدير ) مقبول (.كما يعقد خالل شير أكتوبر 
 لطمبة الفرقة النيائية فيما ال يزيد عن مقررين.

 يبقى الطالب إلعادة الفرقة الدراسية في الحاالت اآلتية : -

  إذا رسب في التدريب الميداني وفي ىذه الحالة تقتصر فعادة الطالب لمفرقة عمى إعادة
 دانية.التدريب الميداني لمدة عام دراسي كامل فيما عدا الزيارات المي

  إذا كان راسبًا أو متجاوزًا لنسبة الغياب التي حددتيا الالئحة في مقررات فرقتو ، أو فرق أدنى
في أكثر من مقررين وفي ىذه الحالة تقتصر إعادة الطالب لمفرقة الدراسية في ما رسب أو 

 تجاوز نسبة الغياب فيو من مقررات أو كمييما معًا .

 جاح وال تضاف لممجموع الكمي وال يمنح الطالب درجة تعتبر حمقة البحث مقرر رسوب ون
 البكالوريوس إال بعد النجاح في ىذا المقرر.

في المقرر وال ترصد لو  يعتبر الطالب الغائب في االمتحان التحريري غائباً  -
 درجو فيو. 

 يقدر نجاح الطالب في المقررات وفي التقدير العام بأحد التقديرات اآلتية:

 % فأكثر من مجموع الدرجات 92ممتاز   :   
 % من الدرجات 92% إلى أقل من  82جيد جدا  :  من  

 % من الدرجات 82% إلى أقل من  65جيد    :  من    
   % من الدرجات 65% إلى أقل من  52مقبول  :  من   

 أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين 
 درجات% من ال 52% إلى أقل من  35ضعيف    : من  

 % من الدرجات 35ضعيف جدا : أقل من 
 
 
 
 
 
 

 العقوبات التأديبية للطالب 
وتسري عمى جميع الطالب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون 

 خاضعون لمنظام التأديبي المبين فيما بعد .
 لذا عزيزي الطالب التعرض نفسك لما يمي :

 يبية كل إخالل بالقوانين والموائح والتقاليد الجامعية وعمى األخص :يعتبر مخالفة تأد  -



 األعمال المخمة بنظام الكمية أو المنشآت الجامعية. .1

تعطيل الدراسة أو التحريض عميه أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واألعمال  .2
 الجامعي األخرى

 السير والسموك. كل فعل يتنافى مع الشرف واألمانة أو مخل بحسن .3

 كل إخالل بنظام امتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في امتحان أو الشروع فيه .4

 كل إتالف لممنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية .5

كل تنظيم لمجمعيات داخل الجامعة او االشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السمطات الجامعية  .6
 المختصة.

ار جرائد حائط بأية صور بالكميات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق توزيع النشرات أو إصد .7
 من السمطات المختصة.

 االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك في مظاهرات مخالفة لمنظام العام أو اآلداب. .8

كل طالب يرتكب غشًا في إمتحان او الشروع فيه ويضبط في حالة تمبس يخرجه العميد أو من  .9
ه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان في باق المواد ويعتبر راسبًا في جميع ينوب عن

 وتمك العقوبات هي:  مواد االمتحان ويحال الى التحقيق.
 التنبيو سفاىة أو كتابو. -0
 االنذار. -0

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية . -3

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شيرًا . -4

 فصل من الكمية لمدة التتجاوز شيرًا .ال -5

 الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر . -6

 الفصل من الكمية لمدة ال تتجاوز فصاًل دراسيًا . -7

 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي أو أكثر . -8

 الفصل من الكمية لمدة التتجاوز فصاًل دراسياً  -9

 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي أو أكثر . -02

 الطالب من القيد لمماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر. حرمان -00

 الفصل من الكمية لمدة تزيد عن فصل دراسي . -00

الفصل النيائي من الجامعة ويبمغ قرار الفصل الى الجامعات األخرى ويترتب عميو  -03
عدم صالحية الطالب لمقيد او التقدم الى االمتحانات في جامعات جميورية مصر 

 . العربية

ولمجمس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النيائي بعد مضي ثالث سنوات 
 عمى األقل من تاريخ صدور القرار.



 : الهيئات المنوط بها توقيع العقوبات هي 
األساتذة واألساتذة المساعدون. وليم توقيع العقوبات األربعة األولى السابقة عن ما يقع  -

 روس والمحاضرات .من الطالب أثناء الد
عميد الكمية ولو توقيع العقوبات الثمانية األولى المبينة سابقًا وفي حالة حدوث   -

اضطرابات أو إخالل بالنظام يتسبب عنو عدم انتظام الدراسة أو االمتحان أن يكون 
 لعميد الكمية توقيع جميع العقوبات السابقة .

في المادة السابقة عدا العقوبة األخيرة  رئيس الجامعة ولو توقيع جميع العقوبات المبينة -
 وذلك بعد أخذ رأي عميد الكمية .

 مجمس التأديب ولو توقيع جميع العقوبات. -

التوقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعدىا إال بعد التحقيق مع  -
محدد الطالب كميًة وسماع أقوالو فيما ىو منسوب إليو فإذا لم يحضر في الموعد ال
 لمتحقيق سقط حقو في سماع أقوالو ويتولى التحقيق ما ينتدبو عميد الكمية .

ال يجوز لعضو ىيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب أن يكون عضوًا في مجمس  -
 التحقيق.

القرارات التي تصدر من الييئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية تكون نيائية. ومع  -
 في القرار السابق غيابيًا  ذلك يجوز المعارضة

مجمس التأديب وذلك في خالل أسبوع من تاريخ إعالنو الى الطالب أو ولى أمره ويعتبر  -
القرار حضوريا إذا كان طمب الحضور قد أعمن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخمف 

 الطالب بغير عذر مقبول.

رئيس الجامعة خالل  يجوز لمطالب التظمم من قرار مجمس التأديب بطمب يقدمو الى -
خمس عشر يومًا من تاريخ إبالغو بالقرار ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليو من 

 تظممات عمى مجمس الجامعة لمنظر فييا 

يقع في دائرة المساءلة  يحذر عمى الطالب تصوير الكتب أو المذكرات الدراسية نيائيًا حتى ال
 القانونية إال بإذن كتابي من المؤلف شخصياً 

 


