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الالئحة االدارٌة للبرامج المتمٌزة بنظام 

الساعات المعتمدة لمرحلة البكالورٌوس 

 جامعة بنها  –بكلٌة الهندسه بشبرا 
 

 

 لتطبٌقها علً 
 

 

 كلٌه الهندسة ببنها                  

 جامعه بنها                      
 

لمرحلة  االدارٌه للبرامج المتمٌزة بنظام الساعات المعتمدةالالئحة 

 البكالورٌوس 

 مقدمة :الهدف من طرح برامج جدٌدة بالجامعة 

 تهدف البرامج الجدٌدة الخاصة بالجامعة :

 لمرحلة البكالورٌوس .   متمٌزة بتكنولوجٌا حدٌثة للتعلٌم فً أى مجالتقدٌم برامج جدٌدة  -

تٌاطى مرة اخري فً تحسٌن العمل علً زٌادة موارد الجامعة دون تحقٌق ربحٌة مع حقن راس المال االح-

 أداء الخدمة التعلٌمٌة بعناصرها المختلفة كمردود اٌجابً علً الكلٌة وقوة الجامعة العلمٌة .
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البرامج الجدٌدة الخاصة تعتمد أساسا علً نظام الساعات المعتمدة أو نظام الوحدة التعلٌمه االوربٌة  -

ف بها من عات المصرٌة او العربٌة او االسالمٌة المتعربالتعاون مع احدى الجامعات االوربٌة او احدي الجام

 المجلس االعلً للجامعات.

 قواعد ادارة البرامج:

 (1مادة )
ٌتولً ادارة البرامج ذات الساعات المعتمدة مجلس ادارة خاص مستقل )لجنه تسٌٌر (ٌتم تشكٌلة برئاسة 

 عمٌد الكلٌه واعتماد التشكٌل كامال من أ.د/رئٌس الجامعة 

 (2ة )ماد
ٌختص المجلس بادارة الشئون التعلٌمٌة واالكادٌمٌة والتنظٌمٌة للبرامج وتعتبر قرارتة مستقله ٌتم عرضها 

 مباشرة علً مجلس الكلٌة العتمادها ورفعها الً مجلس الجامعة القرارها 

 (3مادة )
 تكون من :ٌشكل مجلس االداره )لجنة التسٌٌر (بقرار من أ.د/رئٌس الجامعة لمدة خمس سنوات وٌ

 )رئٌسا (                     _أ.د/ عمٌد الكلٌة                       1

 ومشرف عام البرامج( راأ.د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب             )مقر-2

 مدٌر برامج الساعات المعتمدة            )مدٌر عام البرامج( -3
 منسق البرامج -4

 التدرٌس من ذوي الخبرة والنشاط المتمٌز المرتبط بالبرامج من الداخل اوالخارج ثالثة اعضاء هٌئة -5

 مسئول من الجهة /الجهات الخارجٌة المتعاونة فً البرامج .-6

 المدٌر المالً للبرامج.-7

 (: اختصاصات ومهام مجلس االدارة 4مادة )

هداف الرئٌسٌة من طرح البرنامج فً وضع السٌاساسات التعلٌمٌة بما ٌتضمن تطوٌرها دائما وتحقٌق اال-1

 0المجال المطلوب 

 0اقتراح اعداد الطالب المقبولٌن فً البرامج الخاصة المطلوبة -2

 كفاءتها المطلوبة لنجاح البرنامج  اختبار االستاذة المتمٌزٌن للقٌام باعمال التدرٌس وضمان-3

 ضاء هٌئه التدرٌس بناء علً تقارٌر للمجلس الحق الكامل فً اعادة النظر فً اختٌار السادة اع-4

 0متابعه من منسق البرنامج زتطوٌر المقرارت وسٌاسة القبول بة 

 0دراسة تعدٌالت وتطوٌر المقرارت وسٌاسة القبول بة -5
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 0وضع سٌاسة القبول وتحوٌل الطالب -6

 0س الجامعة اعتماد نتائج االمتحانات والدرجة والدرجة العلمٌة للبرنامج تمهٌدا لرفعها لمجل-7

رسم السٌاسه المالٌة للبرنامج ووضع الموزانة التقدٌرٌة لموارد البرنامج واعتماد اللوائح العلٌمة -8

 0واالدارٌة والمالٌة لتسٌٌر شئون البرنامج

 ة :(:مهام رئٌس مجلس االدار5مادة)
 0ٌامتابعة تنفٌذ السٌاسة المعتمدة من مجلس االدارة للبرنامج علمٌا وادارٌا ومال-1

ٌدعو رئٌس مجلس االدارة المجلس لالجتماع مرة كل شهر علٌى االقل اثناء الفصل الدراسى للنظر فً -2

 0شئون اعمال البرنامج وٌتقاضً العضو عن كل جلسة المكافاة المقررة باللوائح المالٌة للبرنامج 

 لبرنامج وٌمنح رئٌس مجلس ادارة البرامج مكافاة شهرٌة والمقررة باللوائح المالٌة ل

 (:مهام المشرف العام علً البرامج 6المادة )
ٌقوم المشرف العام علً لبرامج بالتنسٌق بٌن برامج الساعات المعتمدة المتمٌزة والبرامج االخري بالكلٌة 

 لتحقٌق ماٌلً :

م متابعه الخطط العلمٌة والتعلٌمٌة بالتعاون مع مدٌر برامج الساعات المعتمدة وكذلك رؤساء االقسا-1

 0للبرامج العادٌة بالكلٌة 

 0العام باالشراف علً جمٌع المهام االكادٌمٌة واالدارٌة للبرنامج ٌقوم المشرف -2

 0تحدٌداالحتٌاجات المالٌة للبرنامج وعرضها علً رئٌس مجلس االدارة -3

 0وٌمنح المشرف العام مكافاة شهرٌة والمقررة باللوائح المالٌة للبرنامج 

 مدٌر العام لبرامج الساعات المعتمدة ( مهام ال7مادة )

 ٌقوم مدٌر عام برامج الساعات المعتمدة بالتنسٌق بٌن البرامج لتحقٌق ماٌلً :

 0متابعة الخطط العلمٌة والتعلٌمٌة بالتعاون مع منسق البرامج -1

تٌة للسادة اعضاء هٌئة التدرٌس بالتعاون مع مسمً البرنامج واقتراح الترشٌحات دراسة السٌرة الذا-2

 0منهم علً مجلس االدارة العتمادهم للقٌام بالتدرٌس فً البرامج الخاصة 

 0العمل علً حل مشاكل طالب البرنامج بالتعاون مع منسق البرامج والمرشد االكادٌمى -3

برامج الخاصة من اجهزة ومعدات وخالفة وعرض ذلك علً مجلس دراسة التجهٌزات الالزمة وحاجة ال-4

 0االدارة العتماده 

 0 وٌمنح مدٌر عام برامج الساعات المعتمدة مكافاة شهرٌة والمقررة باللوائح المالٌة للبرنامج

 ( :مهام منسقً البرامج :8مادة )
 ٌقوم منسقوا البرامج بما ٌلً :

لعملٌة التعلٌمٌة بالبرنامج طبقا للمتغٌرات فً سوق العمل او المناهج تقدٌم المقترحات الالزمة لتطوٌر ا-1

 رئٌس مجلس االدارة .الدراسٌة وعرضها علً 

التنسٌق مع الهٌئات المختلفة المتخصصه بشان التدري واحتٌاجات سوق العمل واتاحة فرص العمل -2

 للخرٌجٌن وعرضها علً رئٌس مجلس االدارة .
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تٌار اعضاء هٌئة التدرٌس للقٌام بالعملٌة التعلٌمٌة بالبرنامج وعرضها علً رئٌس تقٌم مقترح معاٌٌر اخ-3

 0مجلس االدارة 

 0التحقق من المحتوى العلمً المقدم من اعضاء هٌئة التدرٌس بما ٌتماشً مع الخطة الدراسٌة المعتمدة -4

فة وعرض ذلك علً رئٌس دراسة التجهٌزات االزمة وتحدٌد احتٌاجات البرنامج من اجهزة ومعدات وخال-5

 0مجلس االدارة العتماده

 متابعه التقٌٌم ومعاٌٌر الجودة للبرنامج من خالل القٌاسات الالزمة لكل من :-6

 0أداء اعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن علً االرشاد االكادٌمً والتدرٌس -

 0اعداد الجدوال الدراسٌة  -

 0ت الطالب بالتعاون مع االدارة متابعة االنشطة الطالبٌة المختلفة وحل مشكال-

متابعه العمل االداري الٌومً وتقارٌر المرشدٌن االكادٌمٌٌن وتقدٌم تقرٌر شهري لرفعه لرئٌس مجلس -

 0االدارة 

متابعة االمتحانات ودرجات الطالب النهائٌة ورفع النتائج النهائٌة ورفع النتائج لرئٌس مجلس االدارة -

 0لً مجلس الكلٌة العتمادها تمهٌدا لعرضها ع

 0وٌمنح منسق البرامج مكافاة شهرٌة والمقرارة ٌاللوائح المالٌة للبرنامج 

 د االكادٌمً ش(: المر9مادة )
ٌعٌن مجلس االدارة مرشدا اكادٌمٌا لكل مستوى من طلبة البرنامج للمتابعة المستمرة لسٌر الطالب حتً 

االكادٌمٌة وذوي الخبرة بقواعد نظام االرشاد ونظام تخرجة وذلك من بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس ذوي الخبر 

 0المل بالئحة الساعات المعتمدة 

 (: مهام المرشد االكادٌمً 10مادة)
تعرٌف الطالب بجمٌع القواعد واللوائح الخاصة بالبرنامج وخاصة الطالب الجدد وتاكٌد استٌعابهم لهذة -1

 0اللوائح 

 0 تعرٌف الطالب بكل ما ٌستجد بالبرنامج-2

ٌقوم المرشد بوضع التخطٌط البرنامج الدراسً للطالب بما ٌتناسب مع قدرتة االستٌعابٌة ومهارتة -3

 0التعلٌمٌة 

 0ٌساعد الطالب فً اختٌار المواد االختٌارٌة بما ٌتناسب مع قدراتة -4

 0متابعه سٌر الطالب اثناء الفصل الدراسى -5

 0ع ادارة البرنامج حل مشاكل الطالب خالل دراستهم بالتنسٌق م -6

 تقدٌم النصح والمساعدة االكادٌمٌه لرفع مستواهم العلمً  -7

 وٌمنح المرشد االكادٌمً مكافأه شهرٌه والمقرره باللوائح المالٌه للبرنامج 

 ( : 11ماده )

داره ٌتم اختٌار القائمٌن بالعملٌه التعلٌمٌه من اعضاء هٌئه التدرٌس طبقا للمعاٌٌر التً ٌحددها مجلس اال

وتصرف االداره وتصرف لهم مكافأه اعمال التدرٌس والتصحٌح والكنتروالت وخالفه طبقا لالئحه المالٌه 

 لهذا البرنامج والمعتمده من مجلس االداره 
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 ( : 12ماده )
لمجلس االداره الحق فً ندب او االستعانه ببعض ذوي الخبره من الشئون االدارٌه والمالٌه وشئون الطالب 

للمساعده فً تنظٌم الشؤن االدارٌه والمالٌه رٌه .... الخ بالكلٌه وتحدٌد مراقب مالً من المختصٌن والسكرتا

 والحسابات والموازنه واعداد التقارٌر المالٌه وحفظ المستندات وخالفه 

   


