
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد
 جبهعت أسيىط  –اللجنت العليب لوتببعت االهتيبز  بكليت التوريض         

 جحـــث إشـــراف 
 وكيل الكليت لشئىى خذهه الوجتوع والبيئت          الونسق االكبديوي لالهتيبز

 خويس هرفج علي .د/               عبذ الحبفظ كريوت حسني د/  
 

 عويذ الكليت

 أ.د / سوبح دمحم عبذ هللا
 

 م0202/0201

 

 

كليت هعتوذة هي الهيئت القىهيت لضوبى جىدة التعلين 

 واالعتوبد



 

0 

 

 رقم الصفحة المحتــــــــــــــوي
 .3 الوقدهة 

 .3 رسالة الثرناهج 

 .4 فلسفة الثرناهج 

 .)4 الهدف العام هن سنة الحدرية اإلجثارية )االهحياز 

  .4 األهداف االجرائية 

  .5 ههام طالب االهحياز 

 6 رية.األحكام العاهة للسنة الحدريثية االجثا 

 .6 أهاكن الحدرية 

 .9 شروط االلححاق تالسنة الحدريثية 

 .9 الونهج العولي 

 .01 هجاالت الحدرية 

  03 نظام األجازات 

 05 نظام الحقىين 

 06 نظام الححىيل 

 01 الحضىر واإللحسام 

 01 الحاجيل 

 01 الجساءات 

 09 نهاية السنة الحدريثية 

  01 االسحالمهحطلثات 

 

 



 

3 

 

دليــل اإلرشــبداث الخبصت ببلسنـت التذريـبيـت اإلجببريت )اإلهتيـبز( وفـقـب لالئحـت 

 الوـىحـذة

 السقدمة :
ىي فتخة تجريبية إجبارية مكثفة عمي جسيع الظالب الشاجحيؽ  االمتيازسشة         

سعتسجة(. تعتبخ ىحه / السدتؾي الخابع )الداعات ال في الدشة الجراسية لمفخقة الخابعة
الدشة متظمب أساسي لمحرؾل عمي تخخيص مسارسة ميشة التسخيض. تذتسل فتخة 

أسبؾع( يقزييا الظالب في  58شيخ ) 23التجريب في ىحه الدشة عمي 
السدتذؽيات الجامعية/التعميسية، ويشتقل خالليا الظالب بيؽ األقدام السختمفة 

مباشخ مؽ الكمية  إشخافحت يسارس فييا كامل ميام عسميؼ ت لمسدتذفى
 .والسدتذفى

تقؾم بيا كميات التسخيض  التيالتسخيض مؽ السيام األساسية  امتيازويعتبخ تجريب 
السدتقبمية ، ولتحقيق  لمسيام إلعجاد خخيج لمعسل بكفاءة ميشية وسمؾكية عالية تؤىمو

نامج ذلػ كان مؽ بيؽ الخظؾات اليامة إلنجاح ىحا البخنامج إعجاد كتيب عؽ بخ 
مخشج أثشاء الدشة التجريبية االجبارية بكمية التسخيض ـ جامعة أسيؾط ليكؾن بسثابة 

( والحى يسكؽ مؽ خاللو التعخف عمى رسالة وأىجاف  االمتياز)  الدشة التجريبية
ونغام  اليؾميالبخنامج ونغام تشفيحه وإدارتو والمؾائح السشغسة لو ونغام الدجل 

 التقؾيؼ .
 :رسالة البرنامج 

 والتيتشبع رسالة بخنامج امتياز التسخيض مؽ الخسالة الذاممة لكمية التسخيض      
 االمتيازتختكد عمى تؾجيو وإعجاد طالب  والتيمؽ رسالة الجامعة بجورىا جدء 

يستمػ الحج األدنى مؽ السيارات اإلكميشيكية ليربح عمى درجة عالية مؽ  بحيث
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يدسح لو بالسشافدة فى سؾق العسل محميًا التسخيض  فيالكفاءة والتسيد والجؾدة 
 ودوليًا .

 فمدفة البرنامج : 
بأن التسخيض  واالعتقاد عمى التدميؼ لالمتياز التجريبيتقؾم فمدفة بخنامجشا     

يكؾن عمى متمقى العشاية التسخيزية ووصؾلو إلى  األساسيميشة مدتقمة ، تخكيدىا 
 أحدؽ مدتؾى مؽ العاؼية .

نامج عمى التؾجيو والستابعة السدتسخة بجانب اإلشخاف الجيج فى لحا يقؾم البخ    
أماكؽ تجريب متسيدة يؤدى إلى تشسية وصقل السيارات الفشية واإلدارية لجى طالب 

والحى يؤدى بجوره إلى الؾصؾل إلى مسخضة/ مسخض ذات كفاءة عالية  االمتياز
جر ؾيؼ التسيد وضخورة قادرة عمى إعظاء رعاية تسخيزية متكاممة تجاه السجتسع وتق
 .واالحتخامسيؾلة وصؾل الخعاية التسخيزية الجيجة لمسخيض والتعاون 

 أهداف البرنامج
 الهدف العام :( 1مادة )

طالب االمتياز إلى  انتقالالتسخيض ىؾ تدييل  امتيازلبخنامج  الخئيدياليجف     
، تدسح بجمج  أماكؽ تجريب متسيدة فيسؾق العسل بسيشة التسخيض وذلػ بالتجريب 

 الكتدابالسعمؾمات والسيارات والدمؾكيات السكتدبة خالل سشؾات الجراسة األربع 
مجال التسخيض والقجرة عمى تحسل أعباء السدئؾلية  فيوالججارة  العسميةالسيارات 

السظمؾبة ، لمؾصؾل بيا إلى السدتؾى الحى يسكشيا مؽ تقجيؼ الخعاية التسخيزية 
       ذات الجؾدة العالية .

 األهداف اإلجرائية :              
 كمية التسخيض قادريؽ عمى :ـ االمتيازعشج نياية الدشة التجريبية يكؾن طالب  
 بكفاءة . اإلكميشيكيالعسل  فيتظبيق السيارات السيشية  -2
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 العسل . فيتظبيق واتباع أخالؾيات السيشة  -3
عمى اآلخخيؽ  العتسادامؽ مخحمة الجراسة إلى مخحمة عجم  االنتقال -4

 .االستقاللية
 مؽ حياة الجراسة إلى إعظاء الؾقت كميًا لمعسل . مع عخوف العسلالتكيف  -5
 لتشسية العالقات الفعالة أثشاء العسل . اإليجابيتشسية الدمؾك  -6
 حداس بالسدئؾلية وتحسل أعباءىا .زيادة اإل -8
العسل لتظبيق طخق  معخفة العالقات الخسسية وغيخ الخسسية فى محيط -9

 تداعج عمى الؾصؾل إلى الخعاية التسخيزية الكاممة . التيالسختمفة  االترال
 ( بالسخضى وعائالتيؼ  therapeuticبشاء عالقة عالجية )  -:

وتذجيع العالقات التعاونية مع الدمالء واألطباء والعامميؽ بالقدؼ والسدتذفى  -21
 الرحية .، مسا يؤدى إلى تحقيق جؾدة الخعاية 

 تشسية السيارات اإلدارية والؿيادية لجى طالب االمتياز . -22
 مهام طالب االمتياز:

 االلتدام بقؾانيؽ وقؾاعج الدشة التجريبية. .1

 طبقا لججول التجريب الخاص بو. السحجدةاماكؽ التجريب  فيالتؾاجج  .0

 تيب االجخاءات.السيارات السظمؾب انجازىا والسشرؾص عمييا فى ك بأداءالؿيام  .3

االلتدام بالسؾاعيج ) حزؾر وانرخاف ( والدى والسغيخ والدمؾك ومتظمبات  .4
 العسل.

 .الرحيالتؾاصل الفعال مع السخضى واعزاء الفخيق  .5

 لمسذخوع. تقجيسيتقجيؼ مذخوع فى نياية الفتخة التجريبية وعخض  .6
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بية ومعتسج مؽ السذخف تقجيؼ ممف االنجاز الخاص بالسيارات بعج كل فتخة تجري .7
عمى االمتياز فى مكان التجريب ويعتسج فى نياية الفتخة التجريبية مؽ السشدق 

 لمدشة التجريبية. االكاديسي

 -االحكام العامة لمدشة التدريبية االجبارية:
( الشجاح بالفخقة الخابعة االمتيازبالدشة التجريبية )  لاللتحاقيذتخط  ( :4مادة )

 سبخ(.سبت –دور )مايؾ 
 بجامعة اسيؾط  ( شيخًا ميالدياً  23( اثشا عذخ)  االمتيازمجة الدشة التجريبية ) 

         تبجأ كسا يمى :          
 .ـ أول سبتسبخ مؽ كل عام بالشدبة لمشاجحيؽ الجور األول ) دور مايؾ (

 .) دور سبتسبخ( الثانيـ أول ديدسبخ مؽ كل عام بالشدبة لمشاجحيؽ الجور 
 ج إعالن نتيجة الفخقة الخابعة .بععؽ بجء الدشة التجريبية فى كل عام  * يعمؽ

 أماكن التدريب:
  (:5مادة )

يتؼ تجريب طالب االمتياز بالسدتذؽيات الجامعية أوأي مؤسدة تعميسية آرى  .1
 والتقؾيؼ مؽ قبل الكمية .مؽ خالل التشديق 

تخة التجريب عؽ في حالة التجريب في مدتذؽيات خاصة يجب اال يتعجى ف .0
شيخان لكل طالب وان تتؾافخ لجى السدتذفى مؾاصفات مظابقة لسؾاصفات 
السدتذؽيات الجامعية مؽ حيث الحجؼ والتخررات العالجية بيا وذلػ بعج 

 مؾافقة مجمذ الكمية والجامعة .
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لظالب االمتياز  التجريبيتذكل لجشة لمستابعة واإلشخاف عمى تشفيح البخنامج  
  -/ عسيج الكمية برفتو ) رئيذ المجشة ( وعزؾية كل مؽ :بخئاسة أ.د

عزؾ ىيئة تجريذ بقدؼ إدارة التسخيض كسشدق أكاديسى بيؽ األقدام السعشية  -1
 وأماكؽ التجريب .

 مشدق فشى مؽ االقدام التى يتؼ تجريب الظالب بيا : -0

 .والجخاحي الباطشيقدؼ تسخيض  -
 قدؼ تسخيض األطفال . -

 الشداء والتؾليج .قدؼ تسخيض  -

 .والظؾارىءقدؼ تسخيض الحاالت الحخجة  -

 قدؼ إدارة التسخيض. -
 الديجة/ مجيخ عام التسخيض بالسدتذؽيات الجامعية . -3

 مذخفات التسخيض باألقدام السعشية بالتجريب . -4
 .عام إدارة شئؾن األطباء السذخفة عمى طالب إمتياز التسخيضالديج/ مجيخ  -5
 بكمية التسخيض  االمتيازإلداري عؽ شئؾن السدئؾل ا -6

 -وتختص لجشة اإلشراف عمى طالب االمتياز باآلتى :
 وضع أىجاف واستخاتيجيات لمبخنامج التجريبى لدشة االمتياز . -1
الشغخ وإبجاء الخأى فى طمبات التأجيل أو إعادة الجورات التجريبية لظالب  -0

 االمتياز قبل العخض عمى مجمذ الكمية .

 إعجاد خظة البخنامج . -3

التجريب مؽ خالل السشدق األكاديسى بالكمية وأماكؽ التجريب إعجاد خظة  -4
 بالسدتذؽيات .

 اإلشخاف والستابعة عمى تشفيح خظة التجريب. -5
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 مشاقذة السذاكل التى تعتخض تشفيح الخظة التجريبية واقتخاح الحمؾل السشاسبة ليا  -6

 الدشة التجريبية . تقؾيؼ البخنامج فى نياية -7

وضع السقتخحات لخظط مدتقبمية لمبخنامج التجريبى مع األخح فى االعتبار  -8
 االستفادة السثمى لظالب االمتياز واحتياجات السجتسع .

 -مجسهعات اإلشراف عمى االمتياز :
يؾجج أربع مجسؾعات لإلشخاف عمى طالب اإلمتياز فى التخررات اإلكميشيكية 

 اآلتية :
الباطشى ؾعة اإلشخاف عمى طالب اإلمتياز فى تخرص تسخيض مجس -1

 .والجخاحى
 مجسؾعة اإلشخاف عمى طالب اإلمتياز فى تخرص تسخيض األطفال . -2

 فى تخرص تسخيض الشداء والتؾليج. مجسؾعة اإلشخاف عمى طالب اإلمتياز -3

مجسؾعة اإلشخاف عمى طالب اإلمتياز فى تخرص تسخيض الحاالت الحخجة  -4
. 

 مجسؾعة اإلشخاف عمى طالب اإلمتياز فى تخرص إدارة التسخيض. -5
 -اختراصات مجسهعة اإلشراف عمى طالب االمتياز : 
تخظيط وتشفيح البخنامج اإلرشادى فى بجاية الدشة التجريبية وفى بجاية كل دورة  -1

 تجريبية .
 التخظيط والتشفيح والستابعة لبخنامج اإلمتياز فى التخرص . -2

 شخاف وتقؾيؼ األداء .اإل -3

 التقؾيؼ الخاص بكل فتخة تجريبية عمى أن يذسل تقؾيؼ مكان التجريب . -4

لتخرص ومحاولة إيجاد الحمؾل مشاقذة السذكالت التى تعتخض التجريب فى ا -5
 ليا 
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 أو مذاكل أو مقتخحات عمى تقؾيؼعخض ما يخص السجسؾعة التجريبية مؽ  -6
 . لجشة اإلمتياز مشدق القدؼ ثؼ

 شروط االلتحاق بالدشة التدريبية:
 يدبق الدشة التجريبية لظالب اإلمتياز فتخة تؾجييية إرشادية عامة )  ( :6مادة )

Preparatory Orientation Program ويعتبخ حزؾر ىحه الفتخة التجريبية ، )
إجباريًا، وفى حالة تغيب الظالب ال يجؾز ليؼ  بجء سشة التجريب إال بعج اجتياز 

 بخنامج اإلرشادى مع الشاجحؾن فى دور سبتسبخ مؽ نفذ العام .ال
 (7مادة )السشهج العسمي:

يجب وضع مشيج يحتؾي عمي عجد مؽ مقخارات التجريب العسمي خاص بدشة  -1
االمتياز عمي أن يتدؼ بالظابع التظبيقي ويقتخح التعمؼ الحاتي ، أيزا يجب عمي 

تؼ تؾجييو عمي أىسية التعميؼ السدتسخ الظالب استسخارية التظبيق الفعمي حيث ي
وتظبيقيا وتقجيؼ تقاريخ ‘ مؽ خالل تقجيؼ السذاريع في التخررات السختمفة

 عؽ نتائجيا.

% مؽ الدشة التجريبية      31يجب أن ال تتعجي حجؼ السقخارات بدشة االمتياز  -0
 ساعات أسبؾعيا( لتخك السجال لمتجريب العسمي. 5إلي  3)    

خاء يؾم عمسي في نياية كل شيخ لعخض ومشاقذة السؾاضيع العمسية يتؼ إج -3
 الخاصة بالتجريب العسمي لكل دورة وحل السذكالت التي تظخأ في ىحه الجورة.

يتؼ تؾزيع كتيب " دليل اإلمتياز " عمى طالب اإلمتياز فى بجاية الدشة التجريبية  -4
ىجافيا اإلستخاتيجية ، ويذسل الكتيب رؤية ورسالة الدشة التجريبية وكحلػ أ 

ووصف لمبخنامج التجريبى ، بجانب األسذ والقؾاعج السشغسة لمعسل أثشاء سشة 
 طالب االمتياز.مع االمتياز وحقؾق وواجبات نائبة التسخيض 

 مجاالت التدريب:
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يتؼ تجريب طالب االمتياز بالسدتذؽيات التابعة لجامعة أسيؾط ويسكؽ  ( :8مادة )
دتذؽيات الجامعية او التعميسية التابعة لجامعات أخخى تذسل أن يتؼ التجريب بالس

كمياتيا كمية تسخيض تقؾم بالستابعة واإلشخاف عمى تشفيح البخنامج التجريبى لظالب 
 االمتياز .

 تتحدد مجاالت التدريب بالتخررات التالية: 
         شيخان(   التسخيض الباطشي الجخاحي( 
  شيخان(                  العشاية السخكدةتسخيض( 
                    شيخان(   تسخيض األطفال( 
 شيخان(   صحة االم وحجيثي الؾالدة تسخيض( 
                    شيخان(   إدارة التسخيض( 
            شيخان(   وحجة التجريب األختيارية( 
از في الؾحجات التجريبية، تحجد الفتخة اإلختيارية مؽ قبل طالب/ طالبة االمتي .1

 وذلػ بعج مؾافقة لجشة االمتياز بكمية التسخيض لكي يرقل فييا مياراتو.

 يجب أن يحكخ مجال التجريب التخرري في شيادة إتسام الدشة التجريبية. .0

عمي الحاالت الحخجة والظؾارئ في األقدام مي أن يكؾن تجريب الظالب/الظالبة ع
 لتي تتظمب ميارات عالية.ألقدام االسحكؾرة وأيزا ا

 وتختص السدتذفيات الجامعية التى يتم بها التدريب باآلتى :ـ
 التجريبية .االمتياز سشة لعسل لظالب االمتياز عشج بجاية تشفيح إجخاءات استالم ا -1

 صخف السكافاة الذيخية لظالب االمتياز  -0

 .فتخة التجريب  تؾفيخ اإلقامة السشاسبة لظالب االمتياز السغتخبيؽ أثشاء -3
اإلشخاف عمى تؾؾيع طالب االمتياز فى الجفاتخ الخسسية الخاصة بالحزؾر  -4

 واالنرخاف .
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 .حرخ ندبة الػياب بأنؾاعو ، واتخاذ الالزم طبقًا لقؾاعج السدتذفى  -5
 لمتجريب .بيئة السشاسبة الالزمة والواالمجادات  تؾفيخ اإلمكانات -6

أحج اعزاء السجسؾعة السذخفة عمى بعج تؾؾيعيا مؽ  إعتساد اإلجازات بأنؾاعيا -7
 . التجريب ) ومؾجية االمتياز بالؾحجة ( 

التحقيق وتؾؾيع الجداءات بالشدبة لمسخالفات التى تقع مؽ طالب االمتياز بشاء  -8
ض بالؾحجة بعج أخح راي  رئيدة ىيئة التسخي عمى التقخيخ السقجم مؽ 

يخ السقجم مؽ أعزاء ىيئة التجريب السدئؾليؽ السدئؾليؽ بكمية التسخيض أو التقخ 
لػ وفقًا لمقانؾن العام بالسدتذؽيات وذ عؽ االشخاف عمى التجريب االكميشيكي

  .السدتذؽيات ذلػ لذئؾن العامميؽ بالجولة والقؾاعج السعسؾل بيا فى 
 اخثراصات لجشة االمتياز 

 (: تختص المجشة باالتي 11مادة )
 ي لدشة االمتياز التجريبية مسجريب العاعجاد خظة بخنامج الت .1
 التي سيتجرب بيا طالب االمتياز  اإلكميشيكيتحجيج مجاالت التجريب  .0
 التشديق بيؽ الكمية واماكؽ التجريب  .3
 االشخاف والستابعة عمى تشفيح خظة التجريب السؾضؾعية  .4
 حمؾل السشاسبة مشاقذة السذاكل التي تعتخض تشفيح الخظة التجريبية واقتخاح ال .5
 تقؾيؼ البخنامج في نياية سشة االمتياز التجريبية  .6
وضع الترؾر والسقتخحات لخظط مدتقبمية لمبخنامج التجريبي مع االخح في  .7

االعتبار االستفادة السثمي لظالب االمتياز واحتياجات سؾق العسل مؽ 
  الخخيجيؽ

الجورات التجريبية لظالب  في طمبات التأجيل أو أعادةالشغخ وابجاء الخاي  .8
 االمتياز قبل العخض عمى لجشة شئؾن االمتياز .
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تقييؼ أماكؽ التجريب بشاء عمى التقاريخ السقجمة مؽ اعزاء ىيئة التجريذ  .9
 القائسيؽ باألشخاف عمى تجريب طالب االمتياز طبقا لمتخرص 

 السشدق االكاديسي 
ز ىؾ عزؾ ىيئة تجريذ يقؾم السشدق االكاديسي لبخنامج االمتيا(: 22مادة )

بالتشديق االكاديسي لكل شئؾن البخنامج حيث يكمف بالؿيام بالسيام واعباء الدشة 
التجريبية ويسكؽ ؾيامو بالسذاركة في السدئؾلية مع رئيذ القدؼ العمسي إلدارة 

 التسخيض تتمخص ميام السشدق االكاديسي لالمتياز باالتي : 
متياز بسا يتفق مع اىجاف كمية التسخيض االشخاف عمى بخنامج سشة اال .1

 والسدتذؽيات السعشية  .

حزؾر االجتساعات التي ليا عالقة بظالب االمتياز مع لجان الكمية وادارة  .0
 .السدتذؽيات 

حزؾر االجتساعات التي ليا عالقة بظالب الستياز مع لجان الكمية وادارة  .3
 السدتذؽيات .

يات الجامعية السعشية وادارة كمية التسخيض في كل ما التشديق بيؽ ادارة السدتذؽ .4
 يخص تجريب طالب االمتياز .

حزؾر عجد طالب االمتياز عمى االقدام بسا يشاسب مع اعجادىؼ واىجاف  .5
 .الكمية 

تقجيؼ السقتخحات بذان تظؾيخ التجريب العمسي وادخال التعجيالت السظمؾبة في  .6
 .ت دب الستغيخاحالمؾائح والتعميسات 

مخاجعة الالئحة التشغيسية لظالب االمتياز بالتشديق مع ادارة السدتذؽيات  .7
 .ولجشة االمتياز 
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التخظيط لحل السذاكل وادخال التحديشات والتعجيالت بالتشديق مع ىيئة  .8
 .التسخيض واالدارة السخكدية لمسدتذفى 

 دام السعشية .تجعيؼ العالقات واالتجاىات مع اعزاء الفخيق الرحي في االق .9

ومؾاجيات االمتياز مؽ حيث الػياب متابعة تقاريخ اعزاء ىيئة التجريذ  .12
 والتقجيخات والسذاكل الخاصة .

 السذاركة في اعجاد بخنامج الجورات السختمفة لالمتياز واعتسادىا مؽ المجشة. .11

 تقييؼ البخنامج التجريبي أثشاء وعشج انتياء سشة االمتياز . .10
 جازات:نظام اال
 -نغام إجازات طالب االمتياز خالل الدشة التجريبية وفقًا لسا يمى : ( :14مادة )

م بذأن العامميؽ السجنييؽ 2:89لدشة  58يظبق نغام اإلجازات وفقًا لمقانؾن 
 .( 78 – 76 – 75 – 74 - 73بالجولة وتعجيالتو ) السؾاد 

امل أو السؾعف ان يشقظع مؽ ىحا القانؾن عمى أنو ال يجؾز لمع 66السادة وتشص 
 – 75 – 74عؽ عسمو إال إلجازة يدتحقيا فى حجود اإلجازات السقخرة بالسؾاد ) 

 ( ووفقًا لمزؾابط واإلجخاءات التى تزعيا الدمظة السخترة . 76
 -أواًل : اإلجازات العارضة :

شيخ  23أيام إجازة عارضة خالل الدشة التجريبية )  8تدتحق طالب االمتياز  -1
 وال يجؾز ضؼ أكثخ مؽ يؾميؽ متتالييؽ مشيا .( 

ال يجؾز أن يحتدب الػياب إجازة عارضة فى أيام الجسع والعظالت الخسسية  -2
 واألعياد .

 يتؼ تقجيؼ اإلجازة العارضة عقب العؾدة مباشخة لمعسل وإال فمؽ يعتج بيا . -3

) ساعة 23جة وذلػ فى فتخة العسل لسيحتدب يؾم الػياب بيؾميؽ إجازة عارضة  -4
 مثل الديخ ( إذا سسح الخصيج بحلػ وإذا لؼ يدسح يحتدب غياب .
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 -ثانيًا : اإلجازات االعتيادية :
أشيخ مؽ  7( يؾم إجازة اعتيادية بعج مزى 26تدتحق طالب االمتياز )  -1

   .بجاية الدشة التجريبية

 يبية الؾاحجة .أيام فى الفتخة التجر  4ال تسشح الظالب إجازة اعتيادية أكثخ مؽ  -0

تقجم اإلجازة االعتيادية قبل عسل الججاول الخاصة بالفتخة التجريبية السخاد اخح  -3
 اإلجازة بيا .

إال بسؾافقو مدبقة  ال يجؾز تأجيل أيام الخاحات وضسيا مع اإلجازة االعتيادية -4
 .مؽ السشدق األكاديسى وطبقا لمقؾاعج السعسؾل بيا

 : ثالثًا : اإلجازات السرضية
يظبق عمى طالب االمتياز عشج ؾياميؼ بإجازة مخضية أو إجازة وضع القؾاعج 
السعسؾل بيا فى السدتذفى التى يتؼ بيا التجريب ، البج أن تكؾن اإلجازة السخضية 

، بعج اعتساد اإلجازات يات الجامعية التى يتؼ التجريب بيامعتسجة مؽ السدتذؽ
 السخضية يخاعى اآلتى عشج التشفيح :

 إذا تخمميا راحة أو إجازة تحدب ضسؽ أيام السخض . -1
البج مؽ حزؾر طالب اإلمتياز مباشخة بعج اإلجازة السخضية حتى لؾ تبع  -0

 اإلجازة يؾم راحة .

تعؾض أيام الػياب بإجازة مخضية فى نياية الدشة التجريبية ويتؼ التشبيو بحلػ   -3
 قبل الؿيام باإلجازة .
 رابعًا : حاالت الغياب :

فى حالة غياب طالب اإلمتياز يؾقع عمييؼ عقاب مؽ السدتذفى الجامعى التى  -
يتؼ التجريب بيا بخرؼ يؾم الػياب ) مع أيام جداء تدداد بتكخار الػياب بجون إذن 

 ( مؽ السكافأة الذيخية .
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تحدب ندبة الحزؾر والػياب فى نياية كل دورة تجريبية وفى حالة تعجييؼ  -
 .باإلضافة الى العقاب السادى الدابق عادة الفتخة التجريبية ياب يتؼ ا ندبة الػ

 نظام التقهيم:
: يتؼ تقؾيؼ آداء طالب االمتياز أثشاء وعقب انتياء كل فتخة تجريبية ( 15مادة ) 

 -وذلػ بسقتزى نغام لمتقؾيؼ يذتسل عمى اآلتى :
 (   Log Bookسجل اآلداء اليؾمى لظالب االمتياز )  -1
 ارات الالزمة لكل تخرص .قائسة السي -2

 .( Procedure Check listاستسارة مالحغة اإلجخاءات التسخيزية )  -3

ويتم وضع التقهيم الشهائى فى صهرة تقرير يذسل تقدير لسدتهى اآلداء كسا يمى  
:- 

 % 71غيخ مخضى :    ألقل مؽ  -     
 % 76اقل مؽ  -%  71مقبؾل :            مؽ  -     
 % 86اقل مؽ  -%  76:                مؽ جيج -     
 % 96اقل مؽ  -%  86جيج ججًا :          مؽ  -     
 % أو أكثخ 96مستاز :             -     

 71يذتخط الجتياز الدشة التجريبية بشجاح حرؾل طالب االمتياز عمى تقجيخ)  -
 % ( عمى األقل فى كل تخرص مؽ تخررات التجريب.

فى  تقؾيؼ% ( عمى األقل ك 71حرؾل طالب االمتياز عمى ) فى حالة عجم  -
% فى أى وحجة تجريبية ، 21كل وحجة تجريبية أو تجاوزت ندبة الػياب بأكثخ مؽ 

يتؼ إعادة الفتخة التجريبية فى الؾحجة السعشية فى نياية سشة التجريب ، وفى ىحه 
%  71ليا سؾى % ال يحتدب  71الحالة ، إذا اجتازت فتخة اإلعادة بأكثخ مؽ 

 فقط .
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 (17الدشة التدريبية:مادة )بنظام التحهيل 
يسكؽ تجريب طالب االمتياز طبقا لمسؾقع الجغخافي لدكشيؼ شخيظة أن يكؾن  .1

اإلشخاف مؽ قبل كميات التسخيض في نفذ السؾقع عمي أن يتؼ إرسال تقاريخ 
 ادة االمتياز.إلي الكمية التي درس بيا الظالب الستخخاج شي تقؾيؼاألداء أو ال

إذا تؼ التجريب في مكان غيخ الكمية التي درس بيا الظالب يحكخ اسؼ الكمية  .0
 التي تؼ فييا التجريب عمي أن يغيخ ىحا في شيادة إتسام الدشة التجريبية.

ع يجب أن يكؾن مكان التجريب مدتذفي جامعي أو تعميسي بذخط تؾافخ جسي .3
حلػ وجؾد مذخفات تسخيض حاصالت عمي وك‘ األقدام التي يتؼ فييا التجريب

 بكالؾريؾس التسخيض.

يتؼ اإلشخاف عمي طمبة االمتياز بؾاسظة مدئؾل التجريب التسخيزي بالسدتذفي  .4
أو رؤساء األقدام أو مؾجيات التسخيض أو نائبات التسخيض إن وجج. ويتؼ 

ا إلي الكمية السشتدب إليي تقؾيؼتقؾيؼ الظالب/الظالبة شيخيا وإرسال ال
 الظالب/الظالبة )الكمية التي درس بيا الظالب/الظالبة(.

يمتدم طالب امتياز التسخيض السحؾلؾن بحزؾر البخنامج التؾجييي التجريبي  .5
 الخاص باالمتياز ويدخي عميو مايتؼ بيحا الخرؾص عمي بؿية الظمبة.

خ والقدؼ تتدمؼ طمبة امتياز التسخيض بيان بالجورات التجريبة السؾضح فييا الذي .6
 الحي سؾف تتجرب ؼيو وعمي السدتذفي السحؾل إلييا االلتدام بيحا البيان.

يؾم قبل  31يقؾم طالب االمتياز بانياء إجخاءات التحؾيل في مؾعج أقراه  .7
 بجاية الجورة التجريبية.

 تقؾيؼتقجم طمبة امتياز التسخيض إخالء الظخف وبيان األجازات واستسارات ال .8
عج انتياء سشة االمتياز مباشخة وفي مجة أقراىا أسبؾع مؽ الخاصة بيؼ ب

 تاريخو.
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يتؼ استخخاج شيادة االمتياز بؾاسظة الكمية التي درس بيا الظالب بعج استكسال  .9
 التقؾيؼ بؾاسظة الكمية التي تجرب بيا الظالب/الظالبة أو السدتذفي التعميسي.

لقزاء الدشة التجريبية في كمية  يجؾز لمكمية عجم السؾافقة عمي تحؾيل الظمبة .12
 أخخي أو قبؾل تحؾيل طمبة مؽ كمية أخخي.

 نظام التدريب لخريج كميه التسريض بالجامعات السرريه االخري 

يتؼ تحريل مبمغ )يقخره مجمذ الكمية سشؾيا عؽ كل شيخ تجريب( يجفعو          
حداب الكمية الظالب خخيج كمية التسخيض بالجامعات السرخيو االخخي  ويؾرد ل

والحي يخغب في قزاء الدشة التجريبيو االجبارية بسدتذؽيات جامعو اسيؾط تحت 
اشخاف  الكمية ، عمي ان  تتحسل الجية السحؾل مشيا صخف السكافئو الذاممة  
الذيخية الخاصة بالظالب طؾال فتخة التجريب ولسجمذ الكمية الحق في تعجيل 

 الخسؾم السحرمة. 
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 الحزهر وااللتزام
يذتخط الجتياز طالب االمتياز فتخة التجريب فى أى وحجة ، حزؾر  ( :18مادة )

 % مؽ السجة السقخرة لمتجريب فى ىحه الؾحجة .1:
يجؾز إلمتياز التسخيض تأجيل الدشة التجريبية كاممة أو تأجيل فتخة أو أكثخ  -

حًا بو خالل الدشة .فى حالة الخغبة فى التأجيل يقجم طالب اإلمتياز طمبًا مؾض
 والستابعة عمى طالب االمتيازسبب التأجيل ويشغخ ؼيو مؽ قبل لجشة اإلشخاف 

 ( قبل الفتخة التجريبية. ) يقجم الظمب قبل التأجيل بذيخ عمى األقل
 (  19نظام التأجيل :مادة)

يحق لظالب اإلمتياز تأجيل التجريب في الفتخة التجريبية كاممة أو تأجيل دورة   .1
 الدشة التجريبية عمي أن يكؾن العحر مقبؾال مؽ لجشة اإلمتياز.أو أكثخ خالل 

عشج تأجيل الدشة التجريبية  كاممة يقجم طالب إمتياز التسخيض طمبا مؾضحا بو  .0
 .سبب التأجيل لمشغخ ؼيو مؽ قبل قدؼ شئؾن اإلمتياز بالكمية 

أجيل قبل في حالة تأجيل دورة أو أكثخ خالل الدشة التجريبية يجب التقجم لمت .3
بجاية فتخة الجورة بسجة كاؼية ال تقل عؽ عذخة أيام ) يؾم عذخيؽ مؽ الذيخ( 

 قبل بجء فتخة التجريب السخغؾب تأجيميا.

 (61)مادة نظام الجزاءات:
طالب االمتاز يؾقع عمييؼ عقاب مؽ السدتذفى التي يتجربؾن في حالة غياب  .1

بجون إذن( مؽ خار الػياب بيا بخرؼ يؾم الػياب ) مع ايام جداء تدداد بتك
 السكافاة الذيخية .

ؼيو بعج في حالة عجم تؾاجج طالب االمتياز في القدؼ التي يتؼ التجريب  .0
التؾؾيع بالحزؾر اليؾمي في السدتذفى يؾقع عمييؼ عقاب بخرؼ يؾم مشؽ 
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السكافاة الذيخية ومع تكخار ىحا الفعل أكثخ مؽ ثالث مخات يتؼ إعادة الجورة 
 ة التي تؼ فييا ىحا الفعل في نياية الدشة التجريبية .التجريبي

يعتبخ طالب االمتياز متاخخ إذا حان ميعاد الؾردية دون ؾيامو باستالم العسل  .3
مع عجم االخالل بحق دؾيقة (  26بدبب يخجع اليو في حجود ربع ساعة ) 

 الجيات السخترة في مؤاخحتو عؽ مخالفة مؾاعيج العسل فان كل ثالث مخات
 تأخيخ تحدب بيؾم غياب يزاف الى ايام غياب طالب االمتياز .

في حالة ثبؾت واقعة التؾؾيع وتخك العسل عمى طالب االمتياز يتؼ عسل  .4
تحقيق معو بؾاسظة عزؾ ىيئة التجريذ السدئؾل مؽ  قدؼ إدارة التسخيض 

دة بالكمية وشيادة مذخفة الؾحجة واحج زمالء الظالب وفي ىحه الحالة يتؼ اعا
اسبؾع كامل بعج انتياء سشة االمتياز وفي حالو تكخار الؾاقعة يتؼ مزاعفة 

 السجة .

بة لمسخالفات التي تقع مؽ طالب االمتياز بشاء بالشدبة لتؾؾيع الجداءات بالشد .5
عمى التقخيخ السقجم مؽ رئيدو ىيئة التسخيض بالؾحجة بعج أخح راي السدئؾليؽ 

ؾن العام لذئؾن العامميؽ بالجولة والقؾاعج بكمية التسخيض وذلػ وفقا لمقان
 السعسؾل بيا في تمػ السدتذفى .

في بعض الحاالت يتؼ تؾؾيع الجداء السباشخ لظالب االمتياز الحي يختكب  .6
خظأ جديؼ أو االخالل بشغام العسل أثشاء التجريب ويعتسج الجداء مؽ عسيج 

 الكمية .
 -نهاية الدشة التدريبية:

رل طالب اإلمتياز فى نياية سشة التجريب عمى شيادة تفيج تح:(  61مادة ) 
اجتيازىا لفتخة التجريب السقخرة ، مؾضحًا بيا بجاية الدشة التجريبية ونيايتيا واألقدام 
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التى تؼ التجريب بيا والسجة الخاصة بكل قدؼ وكحلػ التقجيخ العام ليا ، وذلػ مؽ 
 جامعة أسيؾط . -سخيض اإلدارة السدئؾلة عؽ شئؾن االمتياز بكمية الت

 متظمبات االستالم :
 الظالبات: - أ

 االمتياز . مؾقع معمؽ( زى ابيض طبقا لمسؾاصفات 3عجد ) .1

 ( صؾرة بظاقة الخقؼ القؾمى.4عجد ) .0

 ( صؾرة ضؾئية5عجد ) .3

 استسارة تأميشات ومعاشات .4

 إقخار حالة اجتساعية .5

 ( جشية دمغة4) .6

 ممف بالستيػ .7

 ابيض / اسؾد ححاء .8
 :الظالب - ب
 ( بجلة عسميات كحمى.3عجد ) .1
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