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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة اإلرشاد األكاديمي
التعريف بالوحدة:
وحدة اإلرشاد األكاديمي هي الوحدة المنوط بها توجيه ومتابعة الطالب خالل دراسته عن طريق
الحوار المستمر.
وهي التي تقدم له النصح والمساعدة كي يتكيف مع الحياة الجامعية ولكي يعي رسالة الكلية وأهدافها.
وتهتم الوحدة كذلك بتوفير المناخ المالئم للطالب كي يتمكن من اكتشاف ميوله وقدراته حتى يصل إلى
هدفه األكاديمي الذي يحقق طموحة في ضوء قدراته.

الهيكل التنظيمي للوحدة:
عمــــــــــــيد الكلــــــــــــــــــــــــية :أ.د /حمدي إسماعيل عبد العزيز شعبان
وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب :أ.د /نجالء فاروق عبد الحميد الحلبي
مدير وحدة اإلرشــاد األكاديمــــــي :د /إيمان حامد محمود ربيع
منســــــــــــــقي األقســـــــــــــــــام :عضو هيئة تدريس منسق لكل برنامج.
المرشــــــــــدين األكـــاديـمـيــــــين :أعضاء هيئة التدريس ولكل منهم عدد محدد من الطالب.
 مستجدات مع التطوير مثال (مرشدة طالبية ترأس كل مجموعة من الطالبات الستحداث آلياتالتواصل).

وسائل التواصل:
 -االيميلVd_student@sed.tanta.edu.eg :
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رؤية ورسالة وأهداف الكلية
الرؤية:
أن تكون الكلية مرك از للتميز في تقديم برامج ذات جودة لتحتل مكانة متميزة بين كليات التربية
النوعية على مستوى الجمهورية ولتصبح رائدة على مستوى العالم العربي في إعداد المعلم النوعي في
تخصصات تكنولوجيا التعليم واإلعالم التربوي واالقتصاد المنزلي والتربية الموسيقية والتربية الفنية والبحث
العلمي في هذه التخصصات.

الرسالة:
إعدداد معلم نوعي أكداديمي تربوي مهني فى مجداالت تكنولوجيدا التعليم واإلعالم التربوي واالقتص د د د د د د دداد
المنزلي والتربية الموسدديقية والتربية الفنية يمتلا الكفايات الخاصددة بمجالر معرفيا وتيبيقيا ليسددهم في تنمية
مجتمعدر المحلي وبكد د د د د د دكدل ملحوا من خالت لداي رس د د د د د د ددالتدر التعليميدة والبح يدة التي تيور مجدات التعليم
النوعي.

غ ت:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
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تحسين البرامج ،والمقررات ،وطرق تدريسها ،وتقويمها.
رفع كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس.
رفع كفاءة البحث العلمي.
زيادة المشاركة المجتمعية.
رفع كفاءة الجهاز اإلداري والفني.
إنشاء قواعد بيانات تساعد على التوثيق وتدفق المعلومات داخل النظام.
رفع كفاءة البنية التحتية التي تحقق أهداف الكلية وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

:

إعداد حملة شههههادة الوانوية العامة وما في مسهههتواها التين يلتحقو بالكلية لمهنة التدريس في مراحل
التعليم قبل الجامعي فى أحد التخصصات النوعية الموجودة بالكلية.
رفع المسههههتوع العلمي والمهني للهدارتههههين وتمكينهم من التجهاهات التربوية المعها ههههرة في مجا
تخصصهم.
إجراء البحوث والدراتات في مجا التخصص.
تباد الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤتههسههات التعليمية والوقافية المصههرية والدولية والتعاو
معها.
تقديم المشورة الفنية في مجا التخصص.
اإلتهام في تطوير الفكر والممارتة في إطار دور الكلية في خدمة المجتمع.
تزويد المجتمع بالكفاءات التي تتطلبها التنمية ،وتد حاجاته من التخصصات التي توفرها الكلية.
تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس.
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مواد الالئحة الدراسية
مادة )5( :الفصول الدراسية:
فصل الخريف :هو الفصل الدراسي االوت ولمدة ( 17أسبوع) دراسي كامالا االمتحانات.
فصل الربيع :هو الفصل الدراسي ال اني ولمدة (17أسبوع) دراسي كامالا االمتحانات.
فصل الصيف :عقب امتحانات فصل الربيع ولمدة ( 9أسابيع( كامالا االمتحانات.

ويكتمل الفصل الدراسي الرئيسي على خمسة عكر أسبوعا باإلضافة إلى أسبوعين لالختبارات موزعر

على النحو التالي:

أسبوع واحد :لتسجيل وقيد اليالب للمقررات الدراسية وتكون في األسبوع األوت من الفصل الدراسي،
ويجوز أن تمتد ألسبوعين بموافقة مجلس الكلية.

أربعة عكر أسبوع ا :لتدريس المقررات.

أسبوعان :لالختبارات التحريرية والعملية النهائية.
بالنسبة للفصل الصيفي فترة التسجيل أربعة أيام من بداية الفصل وفترة االختبارات ( )10أيام في نهاية

الفصل الصيفي.

 .يسمح لليالب الذي تمتد فترة دراستر أك ر من أربع سنوات جامعية أن يتخرج إذا حقق متيلبات التخرج
في أي من الفصوت الدراسية (دور يناير – دور يونيو – دور سبتمبر).

مع االلتزام بق اررات المجلس االعلى للجامعات في حال تعارض بداية الدراسة وما تفرضه بعض الظروف .

مادة )6( :نظام الدراسة:
نظام الدراسة في الكلية هو نظام الساعات المعتمدة  Credit Hours Systemفي إيار الفصل الدراسي
الواحد بواقع ( 146ساعة معتمدة) موزعة أربع مستويات على ( )8فصوت دراسية.
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مادة )7( :مدة الدراسة:
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التربية النوعية حسب نظام الساعات المعتمدة (أربع سنوات
جامعية) يبق ا للمادة ) (193مكرر ) (2من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

مادة )8( :مستويات الدراسة:
تحدد المستويات الدراسية لليالب يبق ا للجدوت التالي:
المستوى

عدد الساعات المعتمدة التي إجتازها الطالب بنجاح

الدراسي

أكبر من

أقل من أو يساوي

المستوى األول

0

38

المستوى الثاني

39

77

78

114

115

146

المستوي الثالث
المستوى الرابع

مادة )9( :العبء الدراسي:
الحد األدنى واألقصى لعدد الساعات المعتمدة المسموح لليالب بتسجيلها في الفصل الدراسي الواحد:
الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة التي ُي ٌس َمح لليالب بتسجيلها في فصلى الخريف والربيع هو ()12
وبناي على موافقة مجلس الكلية.
ساعة معتمدة فيما عدا حاالت التخرج أو التع ر
ا

الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة التي ُي ٌس َمح لليالب بتسجيلها في فصلى الخريف -والربيع هو(20-

)18ساعة معتمدة ويجوز زيادتها إلى ) (22ساعة معتمدة وذلا لليالب الذين يحققون معدالا تراكميا ال

وبناي على موافقة مجلس الكلية.
يقل عن ) (Bأو لحاالت التخرج
ا
ويجوز لمجلس الكلية فتح فصل دراسي صيفي مك ف يكون الحد األقصى لعدد الساعات التي يسمح

لليالب بتسجيلها ( )10 - 9ساعات معتمدة.
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مادة )11( :التسجيل:
يتابع وكيل الكلية لكؤون التعليم واليالب مع منسق عام البرنامج تنفيذ قواعد التسجيل واجراياتر واعداد

قوائم اليالب للمجموعات الدراسية ،واعداد الجداوت الدراسية ،وتوزيع اليالب على السادة المركدين
األكاديميين ،ويتم االنتهاي من تسجيل اليالب في األسبوع األوت من الفصل الدراسي ،ويجوز في حالة

وجود أعذار قهرية أن يتم التسجيل في األسبوع ال اني.

تحدد مجالس األقسام المقررات الدراسية االجبارية واالختيارية التي سوف تيرحها قبل بداية الفصل

الدراسي التالي لمراحل الدراسة المختلفة بفترة ال تقل عن كهر إلعياي الفرصة لليالب الختيار المقررات

التي يرغبون التسجيل بها .على أن تدرج مواعيد تسجيل المقررات الدراسية على موقع الكلية على كبكة
المعلومات قبل الموعد بفترة أسبوعين على األقل كما تعلن في أقسام الكلية ،يقوم اليالب تحت إكراف

المركد األكاديمي بوضع الخية الدراسية وترتيب دراسة المقررات األساسية واختيار المقررات االختيارية

م يقوموا بتعبئة النموذج المخصص واعتماده من المركد األكاديمي وتسليمر إلى إدارة كئون اليالب ،يتم

التسجيل قبل بداية كل فصل دراسي بأسبوع على األقل.

ويجوز لليالب التسجيل في مقررات دراسية مكافأة لمقررات م لها من خارج الجامعة ويحتسب ضمن

بناي على اقتراح مجلس القسم المختص على أن تدخل
برنامجهم الدراسي وذلا بعد موافقة مجلس الكلية ا
هذه المقررات في حساب المتوسط التراكمي للدرج د ددات). Grad Point Average (GPA

مادة )12( :المتطلب السابق للمقرر:
ال ٌيسمح لليالب بالتسجيل في أي مقرر دراسي يكترط لر اجتياز متيلب سابق إال بعد اجتيازهم

بناي على يلب
ذلا المتيلب السابق ،ويجوز التجاوز عن هذا الكرط في الحاالت الخاصة بالتخرج ا
اليالب وموافقة المركد األكاديمي م موافقة رئيس القسم واعتماد وكيل الكلية لكئون التعليم واليالب.

مادة )13( :الحذف واإلضافة:
يحق لليالب أن يقوموا بحذف واضافة أي مقرر قبل نهاية األسبوع ال اني من بداية الفصل الدراسي
(الخريف –الربيع) أو نهاية األسبوع األوت من الفصل الدراسي (الصيف) ،بعد تعبئة نموذج الحذف واإلضافة
واعتماده من المركد األكاديمي دون أن يظهر المقرر الذي تم حذفر في سجلر الدراسي.
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مادة )14( :االنسحاب من المقرر:
ٌيسمح لليالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع ال اني عكر من بداية فصلى

الخريف والربيع واألسبوع السادس من الفصل الصيفي بعد تعبئة نموذج االنسحاب واعتماده من المركد
األكاديمي ،وفي هذه الحالة ال تُحسب لليالب ساعات هذا المقرر ويرصد لليالب تقدير منسحب )(w

Withdrawalفي سجلر الدراسي ،بكرط أال يكون اليالب قد تجاوز نسبة الغياب المقررة قبل االنسحاب.

وتُعرض حاالت االنسحاب االضيراري بعد هذا الموعد على لجنة كئون التعليم واليالب للنظر فيها م

إقرارها من وكيل الكلية لكئون التعليم واليالب على أال يخل االنسحاب بالعبي الدراسي لليالب.

مادة )15( :االنسحاب من الفصل الدراسي:
ظ ٌم أمور االنسحاب من الفصل الدراسي يبق ا للقواعد التالية :
تَُن َ
 -يجوز لليالب االنسحاب الكلى من الفصل الدراسي ويكون انسحابر بتوصية من المركد األكاديمي

وموافقة لجنة كئون التعليم و اليالب بالكلية م موافقة مجلس الكلية ،على أال يتجاوز ذلا نهاية األسبوع

ال امن من بداية فصلى الخريف والربيع ونهاية األسبوع الخامس من بداية الفصل الصيفي .
 -يعتبر اليالب منسحب ا من الفصل الدراسي إذا لم يسجل.

 ال يجوز أن يتجاوز عدد الفصوت التي ينسحب منها اليالب عن أربعة فصوت دراسية متتالية أو متفرقةواال فيلغى بعدها تسجيل اليالب في

الكلية.

 -يسمح لليالب باالنسحاب من البرنامج الدراسي بعد التسجيل عند استدعائر ألداي الخدمة العسكرية

ويرصد لر تقدير منسحب ألداي الخدمة العسكرية ، (MW) Military Withdrawalوال يعد هذا االنسحاب
ضمن الفرص األربع المسموح لر بها سلف ا.

مادة )16( :حضور المقررات واإلنذار للغياب:
ٌيعد حضور اليالب المحاضرات والدروس العملية والتدريبات جزي جوهري من العملية التعليمية وال

يسمح لليالب بدخوت االمتحان النهائي إال اذا قاموا بحضور) (%75على األقل من الساعات التدريسية
للمقرر ،على أن ينذر اليالب بعد غيابر اسبوعين بدون عذر مقبوت عن حضور الساعات التدريسية،
ويعيى انذا ار انيا اذا تجاوزت مرات غيابر ( 3أسابيع) ،ويحرم اليالب من دخوت امتحان نهاية الفصل
الدراسي إذا تجاوز غيابر ( 4أسابيع) ويرصد لر في سجلر الدراسي تقدير (ح)،
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مادة )17( :تغيير البرنامج الدراسي:
يجوز لليالب تغيير البرنامج الدراسي بعد قضائر فصل دراسي على األقل في نفس الكلية وأن يكون
مستوفيا لكروط القبوت الخاصة بالكلية (اختبار القدرات) -اختبار الصالحية للتدريس وذلا بعد أخذ أري
المركد األكاديمي وموافقة لجنة كئون التعليم واليالب بالكلية م موافقة مجلس الكلية ،ويجوز احتساب
مقررات سبق دراستها واجتيازها في البرنامج المراد التحويل منر ،وذلا بنسبة ال تت د د د د د د د د د د ددعدى ) (%50من
مجموع الساعات المعتمدة الدراسية الالزمة للحصوت على الدرجة ،على أن تكون من متيلبات البرنامج
الجديد.

مادة )18( :اإلنذار األكاديمي:
ينذر اليالب أكاديميا اذا حصل على معدت تراكمى )  (GPAأقل من ) (1.6في نهاية الفصل الدراسى

ال اني من التحاقر بالدراسة أو أي فصل دراسي لخر بعد ذلا .

يوضع اليالب المنذر اكاديميا تحت المراقبة األكاديمية في الفصل الدراسي التالي وال يسمح لر بالتسجيل

في أك ر من ) (12ساعة معتمد.

اذا حصل اليالب المنذر أكاديمي ا في فصل دراسي على متوسط ) )GPA( (1.6أو أك ر ترفع عنر
المراقبة األكاديمية.

في حالة حصوت اليالب على معدت تراكمي) ) GPAأقل من ) (1.6في ال ة فصوت متتالية يفصل
اليالب من الكلية.

إذا حصل اليالب على (  )GPAأقل من ) (1.6في أربعة فصوت دراسية متفرقة يفصل من الكلية .

مادة )19( :الفصل من الكلية:
يفصل اليالب في الحاالت التالية:

إذا تجاوز عدد مرات االنسحاب المسموح بها( (4مرات متتالية أو متفرقة يبقا للمادة ) (15من نفس
الالئحة.

إذا انيبقت علير نصوص المادة ) (18بند ).)5،4

إذا صدر بحقر قرار فصل بسبب سلوكي أو اخالقي.

إذا ٌح ٍرَم من دخوت االمتحان النهائي لجميع المقررات لسنتين دراسيتين.
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

مادة )20( :إعادة القيد:
بناي على يلبر ال يحق لر العودة للدراسة ،إال بعد تقديم يلب التحاق جديد
اليالب الذي ُيلغى قيده ا
موضحا بر مبررات العودة ويعرض على مجلس الكلية وفي حالة التوصية بالموافقة يعرض على مجلس

الجامعة.

وفي حالة الموافقة يعامل اليالب معاملة اليالب المستمر بناي على وضعر السابق في الكلية قبل إلغاي

قيده.

مادة )21( :الرسوم الدراسية:
تحدد في بداية كل عام دراسي قيمة الرسوم الدراسية بقرار من مجلس الجامعة وال يعتد بتسجيل اليالب
إال بعد سدادهم الرسوم الدراسية ،إضافة إلى رسوم الخدمات اإلضافية التي يقررها مجلس الجامعة ،وتسدد
الرسوم في بداية كل فصل دراسي ،إضافة إلى التزام اليالب بتسديد رسوم المراجع والكتب الدراسية إن
وجدت.

مادة )22( :تحويل الساعات المعتمدة:
يسمح لليالب بتحويل عدد من الساعات المعتمدة التي سبق لر دراستها في جامعة أخرى أو كلية

أخرى وذلا بعد موافقة مجلس الكلية بناي على اقتراح مجلس القسم ووفقا للكروط التالية :

حصولر على نسبة النجاح المحددة للقبوت بالكلية في سنة حصولر على كهادة ال انوية العامة أو ما
يعادلها ،وأن يكون مستوفيا لكروط القبوت الخاصة بالكلية (اختبار القدرات – اختبار الصالحية

أن تكون الساعات المعتمدة المحولة من بين متيلبات الحصوت على الدرجة .

للتدريس).

أن يكون قد نجح فيها بتقدير ) (Dأو ما يعادلر .

أال يقل عدد وحدات المقرر المعادت عن وحدات المقرر المعادت لر في الجامعة.

يتم احتساب مجموع الساعات المعتمدة المحولة بها ضمن مجموع الساعات المعتمدة الدراسية الالزمة

للحصوت على الدرجة.

أال تكون قد احتسبت لر من قبل وحصل بموجب دراستها على كهادة أو درجة علمية اخري.

تدخل الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى أو كلية أخرى في حساب المعدت التراكمي للدرجات

)(GPA
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وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /

دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

مادة )23( :مقرر التدريب الميداني:
•

تنظم الكلية تدريب ا عمليا (التدريب الميداني) ليالب ويالبات المستوى ال الث والرابع بالمدراس التابعة

لو ازرة التربية بواقع يوم واحد في األسبوع خالت الفصوت الدراسية األربع على أن يخصص أسبوع متصل
في نهاية كل فصل دراسي  ،ويكون التدريب الميداني بواقع أربع ساعات " عملي " لليوم الواحد وتكون
مسئولية اإلكراف عليها وتنظيمها يبقا لالئحة التربية العملية الملحقة بالئحة الكلية .
•

يحدد مجلس الكلية في بداية كل عام جامعي الجدوت الزمنى للتربية العملية والمدارس التي سوف تتم

بها وذلا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.
يتم اإلشراف على التربية العملية على الوجه

أوال :اإلشراف العام على التدريب الميداني:

التالي- :

عميد الكلية :هو المكرف العام على التدريب الميداني.

وكيل الكلية لكئون التعليم واليالب :نائبا للمكرف العام.
رؤساي األقسام المكرفين المساعدين للمكرف العام أو من يختاره مجلس الكلية من أعضاي هيئة التدريس
في مجات التخصص وذلا بتركيح من المكرف العام.
ويتضمن اإلكراف العام المرور على مدارس التدريب الميداني للتحقق من كفاية وفاعلية العملية التدريبية
ومتابعة تنفيذها ورئاسة االجتماعات الدورية التي تعقد لمناقكة مككالت التدريب الميداني وتحقيق الربط

العضوي بين الكلية وبين جهاز اإلكراف الميداني بمديريات التربية والتعليم.
ثانيا :جهاز اإلشراف الفني:

ويرأسر أحد أعضاي هيئة التدريس (تربوي) ،ويختاره مجلس الكلية بتركيح من المكرف العام في بداية كل

عام جامعي ،ويتكون هذا الجهاز من مكرفين فنيين داخليين ومكرفين فنيين خارجيين ،على أساس وجود

مكرف فنى داخلي من أعضاي هيئة التدريس ومكرف فنى خارجي من العاملين بالتربية والتعليم في مجات
التخصص لكل مجموعر في حدود ) (5خمسة يالب ،ويصدر باختيار هؤالي المكرفين قرار من مجلس
الكلية بناي على عرض من رئيس جهاز اإلكراف الفني.

وتكون اختصاصات المشرفين الفنيين الداخليين على الوجه االتي :

المرور على مجموعات الكعب في المدارس للتعرف على سير التربية العملية ميدانيا.
االكتراا في تقييم اليالب يبقا لتوزيع الدرجات.
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وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /

دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

القيام بأعداد وكرح بعض الدروس النموذجية في المدارس.
اقتراح اختيار الوسائل التعليمية المناسبة وتيسير أعارتها من الكلية.
عقد االجتماعات الدورية مع المكرفين الفنيين الخارجيين.
مناقكة المككالت الفنية الخاصة بتدريس مادة التخصص مع المكرفين الفنيين الخارجيين.
وتكون اختصاصات المشرفين الفنيين الخارجيين على الوجه التالي:

توجير اليالب للجوانب التخصصية عند أعداد وتنفيذ الدروس وتقويمها.

االكتراا في تقييم اليالب يبقا لتوزيع الدرجات.
االكراف على قيام اليالب بالتدريس في المدارس.
حضور االجتماعات الدورية مع المكرفين الفنيين الداخليين.
مناقكة المككالت التي تعوق العملية التعليمية في مادة التخصص.
ثالثا :جهاز اإلشراف الميداني:

ويرأسه وكيل وزارة التربية والتعلم بالمحافظة وعضوية كل من :

مدير التعليم األساسي ومدير التعليم ال انوي العام ومدير التعليم ال انوي الفني ومديري المدارس التي

تتم بها التدريب الميداني ،ويقوم مديرو التعليم بتحقيق الربط العضوي بين المدارس والمكرفين الفنيين

الخارجيين من جهة وبين جهاز االكراف بالكلية من جهة أخرى ،أما مديرو المدارس فيقومون بمتابعة
حضور اليالب وسلوكهم الكخصي أ ناي فترة التدريب الميداني وعالقاتهم بزمالئهم وبمعلمي المدارس،

كما يقومون بالمكاركة في تقييم اليالب.
رابعا :جهاز اإلشراف اإلداري:

ويرأسر أحد أعضاي هيئة التدريس بالكلية ويختاره مجلس الكلية بتركيح من المكرف العام أو نائبر في

بداية كل عام جامعي  ،كما يضم هذا الجهاز رئيس مكتب التدريب الميداني ومدير إدارة كئون التعليم
واليالب بالكلية وعضويين ماليين وعضويين إداريين في كل كعبة تخصص لكل فرقة على حده.

ويختص جهاز اإلشراف اإلداري بما يأتي:
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•

تحديد موعد بدي التدريب الميداني.

•

اقتراح توزيع مجموعات اليالب على مدارس التدريب الميداني.

•

القيام باالتصاالت الالزمة بمدارس التدريب الميداني.

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /

دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

•

حصر غياب اليالب من واقع بياقات المتابعة الواردة من المدارس.

•

إعداد االستمارات المالية الخاصة بمكافآت التدريب الميداني وتسويتها.

•

تفريغ درجات تقييم اليالب في ككوف الرصد.

•

القيام بأعمات كنتروت التدريب الميداني.

•

ويتم االستعانة ببعض العمات للقيام ببعض الخدمات التي يتيلب العمل القيام بها وذلا في
حدود عامل لكل كعبة تخصص.

خامسا :تكون مكافأة اإلشراف على التدريب الميداني على الوجه التالي :

يتم الصرف ألجهزة األشراف على التدريب الميداني المشار إليهم في اوال وثانيا وثالثا من نفس المادة

من هذه الالئحة مكافأة اشراف على النحو التالي:

المكرفين الداخلين والخارجين واالكراف الميداني ومديرو المدارس بواقع ) (% 3من الراتب األساسي عن
كل ساعة وبحد أقصى يومين أسبوعيا .

باقي أجهزة األكراف يتم الصرف لهم بواقع ) (% 3من الراتب األساسي عن كل ساعة من ساعات

االكراف الفعلي على التدريب الميداني وبحد أقصى يومين أسبوعي ا.

سادسا :ال يجوز الجمع في وقت واحد بين مكافأة اإلكراف الفني الداخلي أو الخارجي على التدريب

الميداني والمكافأة عن ساعات التدريس والتمرينات العملية .
تحسب درجة مقرر التدريب الميداني لكل فصل دراتي بواقع ) (100درجة ،على أ تر د الدرجة في
نهاية كل فصل دراتي.
( )%20للمشرف الخارجي ومدير المدرتة.
( )%15ممتحن أو (داخلي) أثناء التدريب المتصل.
( )%15ممتحن ثاني (خارجي) أثناء التدريب المتصل.
•

( )%50للمكرف العام لتقييم اليالب أ ناي التدريس في المدرسة ،علي أن يخصص منهم )(10%

لتعليم الكبار بعد أداي االمتحان من خالت
•

الهيئة

القومية لتعليم الكبار.

ولمجلس الكلية أن يحدد اإلجرايات المنظمة لتقييم اليالب أ ناي التدريب في المدرسة وتصرف مكافآت

اإلشراف والختبارات طبقا لالئحة التربية العملية.
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

مادة )24( :التدريب الصيفي:
تدريب تيبيقي ميداني في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الهيئات ذات الصلة بالتخصص

على أن يوافق على الجهة رئيس القسم والمركد األكاديمي ويعتمد من وكيل الكلية لكؤون اليالب وعميد
الكلية بما يتناسب ويبيعة البرنامج ،ويجوز أن يتم ذلا بالكلية إذا تعذر إيجاد موقع خارجها ،على أال

يسمح لليالب بالتدريب إال بعد اجتياز ( )%50من متيلبات البرنامج ،وال تقل فترة التدريب عن()3

أسابيع ،ويقدم اليالب ما ُيفيد ذلا للمركد األكاديمي أو رئيس القسم المختص في نهاية فترة التدريب وقبل

االختبارات النهائية لمستوي التخرج.

مادة )25( :مقرر مشروع التخرج:
مادة المكروع مادة أساسية لجميع األقسام العلمية بالكلية خالت المستوى الرابع الفصل الدراسي ال اني

(فصل الربيع) وتعتبر مادة تخصص وتضاف درجاتها للمجموع ويسجل فيها اليالب بعد اجتياز()75%
بنجاح من متيلبات التخرج.

مادة )27( :التعليم عن بعد:
يسمح النظام الدراسي بتدريس عدد من الساعات المعتمدة عن بعد عن يريق االنترنت أو التليفزيون
أو أي وسيلة من وسائل التعليم عن بعد بكرط موافقة مجلس الكلية .وفي جميع األحوات يجرى االمتحان
النهائي داخل الحرم الجامعي .وتتبع التعليمات المنظمة لذلا من حيث التفاعل مع المحاضر ،وتقديم
التقارير ،والدراسات ،وخالفر.

مادة )28( :متطلبات التخرج:
ُيمنح اليالب الدرجة الجامعية األولى (البكالوريوس) بعد اكتمات جميع المتيلبات التالية:

إتمام دراسة الساعات المعتمدة الميلوبة في البرنامج الدراسي بنجاح يبق ا للخية الدراسية للكلية

(146ساعة معتمدة) وتوزع كما هو مبين:

 -1متطلبات الجامعة (  6ساعات معتمدة) توزع علي النحو التالي:

• ( )4ساعات معتمدة إجبارية كالتالي:

 اللغة االنجليزية (  2ساعة معتمدة ). -اللغة العربية (  2ساعة معتمدة).

• ) (2ساعة معتمدة اختيارية بواقع ساعة معتمدة لكل مقرر من المقررات التالية:
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

(مبادئ اإلدارة والقيادة  -ال قافية االسالمية – تاريخ وفلسفة العلوم – التفكير النقدي – التعليم الذاتي
– ال قافة البيئية  -قافة الجودة).

 -2متطلبات الكلية التربوية ( 35ساعة معتمدة):

يجب على جميع يالب الكلية عند اختيار أي برنامج دراسي دراسة ( 35ساعة معتمدة ) تربوي

من المقررات اإلجبارية.
 -3متطلبات التخصص ( 105ساعة اجبارية

واختيارية):

عدد (105ساعة معتمدة) تكمل جميع المقررات التخصصية اإلجبارية واالختيارية (  93ساعة

معتمدة تخصص إجباري 12 +ساعة معتمدة تخصص إختياري).
❖

الحصوت على معدت تراكمي عام ال يقل عن(.)2

❖

التدريب الصيفي يبق ا للمادة (.)31

❖

إجتياز مقرر حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد بنجاح بواقع ( )1ساعة نظرية أسبوعي ا وال يحسب

ضمن المعدت التراكمي لليالب وتعتبر مادة نجاح ورسوب.

مادة )29( :مرتبة الشرف:
تُمنح مرتبة الكرف لليالب الذي يحاصل على معدت تراكمي ) ( 3.00أو أك ر عند التخرج ،و
أال يكون قد رسب في أى مقرر خالت دراستر بالجامعة.

مادة )30( :قواعد تقييم المقرر:
 -1النهاية العظمي لكل مقرر دراسي ( )100مائة درجة.
 -2يتم تقييم اليالب في المقررات النظرية والتيبيقية/العملية بنايا على العناصر التالية:
-

يتم تقويم نكاط ومستوى اليالب في مقرر ما بمجموع درجة األعمات الفصلية ودرجة االمتحان النهائي
لهذا المقرر ،ودرجة األعمات الفصلية للمقررات هي الدرجة التي تٌقوم بها أعمات اليالب خالت الفصل
الدراسي .وقد يكمل التقويم امتحانات تحريرية ،أو تدريبات

عملية ،أو

بحوث ،أو تقارير أو اي أنكية

تعليمية مختلفة للمقرر على أن تحدد الكلية مواعيد امتحانات األعمات الفصلية.
-

كل يالب يتخلف عن أي امتحان معلن مسبقا من امتحانات أعمات الفصل بدون عذر يقبلر المحاضر
تقدر درجتر بصفر في هذا االمتحان ،وتدخل في حساب درجة أعمات الفصل أما إذا كان التخلف بعذر
مقبوت فيمكن للمحاضر أن يسمح لليالب بامتحان است نائي.
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كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
-

االمتحان النهائي لمقرر عبارة عن امتحان كامل في المقرر يعقد في نهاية كل فصل دراسي مرة واحدة،
ويمكن أن يكون اختبا ار نظريا ،أو عمليا ،أو تيبيقيا أو كفويا أو بعض أوكل ذلا بناي على متيلبات
ومواصفات المقرر .والدرجة التي يحصل عليها اليالب هي درجة االمتحان النهائي وتحدد يبيعة
االمتحان النهائي في الالئحة الداخلية للكلية .

-

أما الدرجة النهائية للمقرر فهي عبارة عن مجموع درجة االعمات الفصلية ودرجة االمتحان النهائي لهذا
المقرر وفق الجداوت الدراسية للمقررات .

 -3يحدد زمن االمتحان وفق عدد ساعات المقرر ) (2ساعة يقابلها ) (2ساعة امتحانية تحريرية على

االك ر للساعات النظرية ،أما المقررات التى يتضمنها تيبيقات فيحدد ساعة امتحانية لكل ساعة تيبيقية

او عملية أو ساعتين وفق كل تخصص كما هو مكار في الجداوت الدراسية.

مادة )32( :الدالالت الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات:
 -1تقدر النسب المئوية للدرجات والنقاط التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراتي على النحو التالي:
النسبة

الرمز

عدد النقاط

من 95إلي 100
 90ى ق

95

 3.4ى ق

3.7

ق

90

 3.1ى ق

3.4

 80ى ق

85

 2.8ى ق

3.1

 75ى ق

80

 2.5ى ق

2.8

 70ى ق

75

 2.2ى ق

2.5

من  65إلي أقل من 70

 1.9ى ق

2.2

من 60إلي أقل من 65

 1.6ى ق

1.9

85

أقل من 60

ق

1.6

بالعربية

باإلنجليزية

أ
أ
+
ب
ب
+
ج
ج
+
د
د
هه

A+
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

+

 3.7ى 4

التقدير
بالعربية

باإلنجليزية

ممتاز

Excellent

جيد جدا

Very Good

جيد

Good

مقبول

Pass

راسب

Fail

 -2إذا حصل اليالب على تقدير أقل من ) (Dفال يحسب لر المقرر ضمن الساعات الميلوبة للحصوت

على درجتر ويجب علير إعادة دراسة المقرر إذا كان إجباريا ويحق لليالب دراسة مقرر بديل إذا كان

اختياري ا ويكتفي باحتساب الرسوب مرة واحدة فقط في معدلر التراكمي ،ولكن تسجل عدد المرات التي

أدى فيها امتحان هذا المقرر في سجلر األكاديمي وتحسب درجات النجاح التي حصل عليها عند

اجتياز االمتحان.
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وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /

دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

 -3الحد األدنى للمعدت التراكمي هو ( )1.6( = )60%مقبوت.

 -4يحصل اليالب على تقدير غير مكتمل ) In-complete (ICإذا تعذر علير دخوت االمتحان النهائي
لمقرر أو إتمام بعض المتيلبات ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم ويقرها مجلس الكلية ،كريية أن

يكون قد حضر وأدى ) (%75على األقل من متيلبات المقرر ،وعلير أداي االمتحان خالت أسبوعين

من بدي الفصل الدراسي التالي واال حصل على تقدير

راسب).(F

 -6المقررات التي يحصل فيها اليالب على تقدير ) Withdrawal(W)،In-complete (ICال

تحسب لر كساعات دراسية وال نقاط وال تدخل في حساب المعدت التراكمي للدرجات.

 -7يسمح لليالب الراسب في مقرر إجباري بإعادتر حتى ينجح فير ويحسب لليالب التقدير الذي يحصل

علية إذا نجح فير.

 -8بالنسبة للمقرر االختياري يجوز لليالب تغييره بمقرر لخر عند الرسوب فير وفق ا للوائح الكلية وييبق

علير ما ورد في الفقرة السابقة الخاصة بالمقررات االجبارية.

 -9يرصد لليالب المسجل في مقرر يدرس لفصلين دراسيين تقدير لمقرر مستمر في الفصل الدراسي

األوت

).(IP

 -10يرصد لليالب المنسحب ألداي الخدمة العسكرية(MW ) Military withdrawal

.

 -11يسمح لليالب الحاصل على تقدير أقل من )(Cبدراسة المواد مرة أخرى ،على أن يحسب لر لخر
درجة حصل عليها اليالب الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة المسموح لليالب بإعادة دراستها لتحسين

المعدت التراكمي العام هو ( )4ساعات معتمدة من إجمالي متيلبات التخرج.
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وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /

مادة )33( :تقييم الحاالت الخاصة:
يكو نظام احتساب التقديرات العامة طبقا للمعد التراكمي العام بالنقاط بما يعاد نظيره
ق
انجليزي
م

IP

ل

IC

ع
ه ع

W
FW

ع

MW

عربي

فى

EX

-5

انجليزي
ق

ث .
In-Complete
ذ
In-complete
ع ث
Withdrawn
Forced
Withdrawal
Military
Withdrawal

خ

ح

ظت

In-Progress
غ

Exempt
Deprived

Dn

بالتقديرات.

ق

ى ف
ت
ت

ف

هخ ج
هexempt.
ذ

ى.
ق

ق
ق

ق

.
ق .

آل

.

خ
ه.
غ

(4

فى

)

المعدل الفصلي :هو متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط في الفصل الدراسي الواحد ويقرب الى رقمين عشريين فقط ويحسب
كما يلي:
المعدل الفصلي

مجموع (

=

حاصل ضرب نقاط كل مقرر

 Xعدد ساعاته المعتمدة)

د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقررات في الفصل

مادة )34( :المعدل التراكمي لدرجات الطالب:
 -1حساب المعدت التراكمي للدرجات

(:(GPA

_ نقاط تقدير المقرر = عدد الساعات المعتمدة للمقرر × نقاط المقرر.

 المعدت التراكمي للدرجات ) )GPAلكل فصل دراسي (ويقرب الى رقمين عشريين فقط) للمعادلة التالية:يتم حساب المعد التراكمي العام للدرجات ) ) GPAوفقا للمعادلة التالية:
المعدت التراكمي)= (GPA

(مجموع

نقاط جميع المقررات التي تم دراستها  Xعدد الساعات المعتمدة الكلية التي تم دراستها)

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
إجمالي عدد الساعات المعتمدة للمقررات التي تم دراستها
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وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /

دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

الخطط الدراسية

20

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /

دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

المقررات الدراسية التخصصية بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس
(برنامج اعداد معلم التربية الفنية بقسم التربية الفنية)
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وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /

دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

المقررات الدراسية التخصصية بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس
(برنامج اعداد معلم التربية الموسيقية بقسم التربية الموسيقية)
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وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /

دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

المقررات الدراسية التخصصية بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس
(لبرنامج قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي)
-1برنامج اعداد اخصائي تكنولوجيا التعليم

 -2اعــــــــــــــداد معلـــــــــــــــم الحاســــــــــب اآللي
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وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /

دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

المقررات الدراسية التخصصية بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس
(برنامج قسم االعالم التربوي)

-1برنامج اعداد اخصائي الصحافة واالذاعة والتليفزيون

 -2اعــــــــــــــداد اخصـــــــــــــــائي المســـــــــــرح المــــــــــــــــــدرسي
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وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /

دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

المقررات الدراسية التخصصية بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس
(برنامج اعداد معلم االقتصاد المنزلي بقسم االقتصاد المنزلي)
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وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي 2022-2021

وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا /
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وحدة االرشاد األكاديمي  /االصدار األول

