
 
 جامعة المنصورة      

 كلية العلوم         
           البرامج النوعية الجديدة دارةإ

 
 

 

 

 الالئحة الداخلية للبرنامج

( بتاريخ 3753صدرت الالئحة الداخلية المنظمة للعمل داخل البرنامج بصدور قرار وزير التعليم العالى رقم )

بقسم  لقائمةا برنامج نوعى جديد إلى البرامجكبإضافة برنامج التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها  1/10/2013

جامعة المنصورة وفيما يلى نصوص المواد األولية والتعليمية والمالية وغيرها الخاصة  -النبات بكلية العلوم

 -بالدراسة واإلمتحانات داخل البرنامج:

 .B.Scالعلوم تمنح جامعة المنصوووورة بناعل على  لج م لل كلية العلوم درجة البكالوريوى فى   (1) مادة

 فى برنامج التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها. 

نظام الدراسوووة المتبى فى البرنامج ال ديد هو نظام السووواعات المعتمدة فى إ ار الدصووول الدراسووى   (2) مادة

 الواحد. 

لنيل درجة  البكالوريوى فى العلوم فى برنامج التكنولوجيا الحيوية و تطبيقاتها هى  مدة الدراسة   (3) مادة

أربى سووووونوات جامعية و   تقل ع  نالا سووووونوات و نصوووووم. وتحقع همس المدة أربعة مسوووووتويات 

دراسووية ويلوومل المسووتوح الواحد فصوولي  دراسوويي  يدصوول بينهما عطلة  نصووم العام و يسوومح 

 جة البكالوريوى إ  إذا استكمل جميى متطلبات التخرج.للطالج بالحصول على در

 يتكون الدصل الدراسى المعتاد م  سبعة علر أسبوعال موزعة على النحو التالى:    (4مادة )

 فترة التس يل مدتها أسبوع واحد.  -1

 فترة الدراسة أربعة علر أسبوعال.  -2

 فترة ا متحانات فى نهاية الدصل الدراسى مدتها أسبوعان.  -3
 

( ستة أسابيى يس ل 6ي وز لم لل الكلية أن يوافع على فتح فصل دراسى صيدى مكثم مدته )   (5مادة )

( نمانية ساعات معتمدة،  بقال 8فيه الطالب الراسبون  بقال لما هو مطروح م  مواد بحد أقصى )

 .لية ويوافع عليها م لل ال امعةلكلضوابط يحددها م لل ا

 (   قواعد االنتظام فى الدراسة 6مادة )

 امج بالقواعد ال امعية التالية :م جميى الطالب المس لي  فى البرني ج أن يلتز        

 الرسوم الدراسية  -أ 

يتم دفى رسوم التس يل والخدمات التعليمية عند بدع التس يل ويحدد م لل جامعة المنصورة الرسوم          

 المطلوبة للتس يل والخدمات التعليمية.

يلتزم الطالج بسووداد الرسوووم الدراسووية كاملة وفى حالة عدم السووداد ل  يسوومح له با نتقال للمسووتوح  -ب 

ية   زالت غير مسووووووددة عند دخول الطاالج ا متحان األعلى وإذا كانت هناك أية رسوووووووم دراسوووووو



 
 جامعة المنصورة      

 كلية العلوم         
           البرامج النوعية الجديدة دارةإ

 
 

 

المؤهل لدرجة البكالوريوى فيتم ح ج النتي ة و  يتم إصودار هوهادة البكالوريوى أ  عند تسوديد 

 الرسوم الدراسية كاملة.

 (  معيار الساعة المعتمدة: 7مادة )

 بالنسبة للمحاضرات النظرية:  (1)

تحتسووج سوواعة معتمدة واحدة لكل محاضوورة مدتها سوواعة واحدة أسووبوعيال خالل الدصوول الدراسووى 

 الواحد. 

 : بالنسبة للدروى العملية والتدريبات التطبيقية (2)

سوواعات أسووبوعيال خالل   3-2تحتسووج سوواعة معتمدة واحدة لكل فترة عملية أو تدريبية مدتها م  

 الدصل الدراسى الواحد. 

بات التخرج لنيل درجة البكالوريوى فى العلوم تخصوووووووو التكنولوجيا الحيوية و تطبيقاتها متطل  (8مادة )

 ( ساعة معتمدة على األقل، توزع وفقا لما يلى: 146هى )

 ساعات معتمدة توزع على النحو التالى:  8:  متطلبات ال امعة (1)

 الدرنسية(.  -األلمانية –ساعة معتمدة فى دراسة اللغة ) اإلن ليزية  2

 ساعة معتمدة فى أحد المقررات الثقافية األتية )علي سبيل المثال   الحصر(:  2

 –لنقدح التداوض والتدكير ا –تاريخ وفلسووووووودة العلوم  –نقافة بيئية  -)األع از العلمي في القرآن

 –أ خالقيات و قانون مزاولة المهنة  –التعلم الماتى  –اإلتصووووووا ت  –القيادة   -التنمية البلوووووورية 

حقوق الملكية الدكرية( على أن يحدد م لل الكلية فى بداية كل عام  –مهارات العرض الدعال 

 دراسى بعض مقررات المواد الثقافية بناعال على رغبات الطالب.

  يدرى  الب المستوح األول مادة حقوق اإلنسان وأحد مقررات المواد الثقافية وتعتبر مواد ن اح

الدصوولى أو المعدل التراكمى العام للطالب و  تحتسووج ضووم  ورسوووب و  تدخل ضووم  المعدل 
 الحد األقصى لساعات التس يل.

 ساعة معتمدة  تقى جميعها فى المستوح األول وتلمل: 30: متطلبات الكلية (2)

 ساعة معتمدة موزعة على كل م  مقررات الكيمياع والديزياع والرياضيات وعلم الحيوان.  18

 ساعة معتمدة موزعة على فروع علم النبات األساسية.  12

 متطلبات التخصو:  (3)

الل نة الدرعية إلدارة حددها تسوواعة معتمدة  108متطلبات التخصووو لنيل درجة البكالوريوى هى --)أ(

 المختو كما هو مبي  بال داول المرفقة البرنامج

اعة معتمدة )بدون متطلبات ال امعة( سوووووووو 72يؤدح كافة  الب البرنامج بعد إجتيازهم بن اح  -)ب(

تدريبات تطبيقية داخل المصانى ا نتاجية ذات الطابى التكنولوجي داخل جمهورية مصر العربية او 

خارجها و يكلم المرهوووود ا كاديمى و الملوووورى ا نتاجى بعمل ملووووروع بحثى يعرى بملووووروع 



 
 جامعة المنصورة      

 كلية العلوم         
           البرامج النوعية الجديدة دارةإ

 
 

 

سوووووابيى بعد نهاية المسوووووتوح الثال  و أ 8أسوووووابيى بعد نهاية المسوووووتوح الثانى و  8التخرج بواقى     

 ساعة معتمدة تنتهى بملروع بحثى انتاجى فى المستوح الرابى. 2تحتسج 

)ج( يقوم الطالب برحالت علمية إلى األماك  ونيقة الصوووولة بالدراسووووة وذلا للربط العلمى بي  الدراسووووة 

 و وارد ب داول البرامجوالتطبيع تحت إهراى السادة أعضاع هيئة التدريل ومعاونيهم   بقال لما ه

قررات   يندصل ع  الم ايام الطالب بالرحالت العلمية جزعالدراسية الملحقة بهمس الالئحة ويعتبر ق

وي وز أن تحسووووج درجة الرحلة العلمية ضووووم  درجات اإلختبارات العملية أو التطبيقية حسووووج ما 

 الل نة الدرعية إلدارة البرنامج.يقررس م لل 

 األكاديمى والعبء الدراسى : ( التسجيل9مادة )

 أو ل: القبــول بالبرنامج:  

ال علمى )علوم(  أو مايعادلها وفقالقسوووووووم التقبل كلية العلوم الطالب الحاصووووووولي  على الثانوية العامة  (أ)
 للرو  القبول التى يحددها الم لل األعلى لل امعات.

البكووالوريوى فى العلوم ي وز لم لل ادارة البرنووامج قبول  الب م  الحوواصووووووولي  على درجووة  (ب)
ويرغبون فى الحصوووول على درجة بكالوريوى فى العلوم فى هما التخصوووو وبلووور  أ  تقل مدة 

الدراسووة بالكلية ع  عامي  دراسوويي  على أن يتم ذلا بلوورو  قبول يقترحها م لل ادارة البرنامج   
  ويوافع عليها م لل ال امعة.

اصووووووولي  على درجووة البكووالوريوى م  الكليووات العمليوة )ج( ي وز لم لل الكليووة قبول  الب م  الحوو

األخرح للدراسة بالبرنامج وذلا بعد أخم رأح م لل القسم وبلر  أ  تقل مدة الدراسة بالكلية ع  

عامي  دراسيي  بما يحقع مستويي  دراسيي  وبلرو  قبول يقترحها م لل ادارة البرنامج ويوافع 

 عليها م لل ال امعة.

 نانيال: التس يل األكاديمى:   

)أ( يلوووووورى أ.د. وكيل الكلية للووووووئون التعليم والطالب مى منسووووووع البرنامج على تنديم قواعد التسوووووو يل 

وإجراعاته وإعداد قوائم الطالب للم موعات الدراسوووووية، إعداد ال داول الدراسوووووية، توزيى الطالب 

المقررات للطالب والس ل األكاديمى لكل  الج على السادة المرهدي  األكاديميي ، ت هيز بطاقات 

ل البيانات األكاديمية فى سووووو الت خاصوووووة معتمدة، ويتم اإلنتهاع م  تسووووو يل الطالب فى يوتسووووو 

 األسبوع األول م  بدع الدصل الدراسى. 

 )ب( ي وز فى حالة وجود أعمار قهرية ان يتم التس يل فى األسبوع الثانى.

 نالثال: اإلرهاد األكاديمى: 

م  داخل القسوووم المختو  لتوجيه الطالج دراسووويال ومسووواعدته  يخصوووو لكل  الج مرهووود أكاديمي       

على إختيار المواد مى تحديد عدد السووووووواعات التى يسووووووو ل  فيها وفقال لظروفه وقدرته وإسوووووووتعدادس، 

ومسوواعدته على حل الملووكالت التى قد تعترضووه أنناع الدراسووة، وتخصووو بطاقة لكل  الج يسوو ل 
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يها كافة البيانات الالزمة عنه والنتائج التى حصوول عليها، كما يقوم بمراجعة المواد التى يسوو ل فيها ف

 الطالج فى كل فصل دراسى حتى تخرجه م  الكلية. 

 رابعال: العجع الدراسى: 

 ساعة معتمدة لكل مستوح موزعة    36 -28 يسمح لكل  الج بالتس يل فى

 ويستثنى م  ذلا الحا ت اآلتية:  الدراسيي على الدصلي        

سوووووواعة معتمدة موزعة على الدصوووووولي   38 -28المسووووووتوح األول: يسوووووومح لكل  الج بالتسوووووو يل م   -أ

 الدراسيي  ) بقال ل داول البرامج الدراسية المرفقة(.

سوواعة معتمدة فى  3-2فأكثر ( أن يضوويم إلى ذلا  3يمك  للطالج المتدوق ) المح له معدل تراكمى   -ب

سووواعات معتمدة  وال فترة الدراسوووة فى مقررات إضوووافية  8الدصووول الدراسوووى الواحد وبحد أقصوووى 

إختيارية م  متطلبات التخصوووووووو بأقسوووووووام الكلية المختلدة، على أن يضووووووواى معدله فيها إلى معدله 

 التراكمى. 

بحد  طالجزيادة الحد األقصووووى للعجع الدراسووووى فى الدصوووول الدراسووووى األخير لللم لل الكلية  ي وز  -ج

  ساعات معتمدة بغرض إتمام متطلبات التخرج الالزمة له. 4أقصى 

معتمدة فى ة سوووواع 14( بالتسوووو يل فى أكثر م  1.0  يسوووومح للطالج المح له معدل تراكمى أقل م  ) -د

 الدصل الدراسى. 

ـوووووو      اعات نظام السي وز لم لل الكلية أن يعدى الطالج المحول م  كلية مناظرة يتم التدريل فيها ب  -ه

المعتمدة م  بعض مقررات المستويي  األول والثانى إذا نبت أنه قد درى ون ح فى مقررات تعادلها 

 فى الكلية المحول منها و ي وز إعداع الطالج م  أح مقرر م  مقررات المستويي  الثال  والرابى.

 : ( اإلضافة والحذف واإلنسحاب10ة )ماد

)أ( ي وز للطالج بعد موافقة المرهووود األكاديمى أن يحمى مقررا أو أكثر حتى نهاية األسوووبوع الرابى فقط 

 (. 9م  الدراسة وذلا بما   يخل بالعجع الدراسى المنصوص عليه فى المادة )

)ب( ي وز أن ينسحج الطالج م  دراسة أح مقرر حتى نهاية األسبوع السادى م  بدع التس يل للدصل 

دراسوووووى وذلا بموافقة المرهووووود األكاديمى. ويسووووو ل هما المقرر فى سووووو ل الطالج األكاديمى بتقدير   ال

منسووووحج   بلوووور  أن   يكون الطالج قد ت اوز نسووووبة الغياب المقررة قبل ا نسووووحاب. وتعرض حا ت 

إقرارها م  ا واإلنسحاب اإلضطرارية بعد هما الميعاد على ل نة هئون التعليم والطالب بالكلية للنظر فيه

 (. 9م لل الكلية على أ  يخل ا نسحاب بالعجع الدراسى للطالج وفقال للمادة )
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 : ( المواظبة11مادة )

يتولى أستاذ المقرر تس يل حضور الطالب فى بدع كل محاضرة نظرية أوفترة عملية فى س ل معد لملا 

 م  قبل منسع البرنامج مى مراعاة ما يلى:

م  م موع سوواعات المقرر، ويتولى  %25الحد المسووموح به لغياب الطالج بدون عمر مقبول  هو  (أ)

أسوتاذ المقررإخطار إدارة هوئون الطالب إلنمار الطالج مرتي  وبعد ذلا تعرض حالة الطالج على 
 إلتخاذ إجراعات حرمانه م  دخول إمتحان المقرر .  م لل الكلية

فى المقرر وكان غياب الطالج بدون عمر تقبله ل نة هوووووووئون  %25إذا زادت نسوووووووبة الغياب ع   )ب(  

ـووودير  محروم  فى المقرر وتدخل نتي ة  ـووو ـووو التعليم والطالب و يعتمدس م لل الكلية، يس ل للطالج تق

 تقدير  محروم  فى حساب المعدل الدصلى والمعدل التراكمى العام للطالج. 

بة الغياب ع  )ج( إذا ز           وكان غياب الطالج بعمر تقبله ل نة هوووووووئون التعليم والطالب  %25ادت نسووووووو

للطالج تقدير  غائج  و  تدخل نتي ة التقدير  غائج  فى المعدل  لويعتمدس م لل الكلية يسووووووو 

 الدصلى أو المعدل التراكمى العام للطالج.

 (: التقييــم: 12مادة )

 )مائة( درجة. 100قرر م  أو ل: يتم تقييم إمتحان كل م   

 : على العناصر التالية )أعمال فصليه( نانيال: يتم تقييم الطالج فى المقررات النظرية والعملية بناعل   

لإلمتحانات اللودوية،   (%10)فى حالة المقرارات التى تلوتمل على دراسوة نظرية فقط  يخصوو  )أ( 

 ( م  الدرجة الكلية للمقرر.%80( لإلمتحانات التطبيقية وإمتحان تحريرح درجته )10%)

( %10) نسبةخصو تطبيقية يفى حالة المقررات التى تلتمل على دراسة نظرية ودراسة عملية )ب( 

لإلمتحانات  %10لإلختبارات العملية، %20م  درجة المقرر لإلمتحانات الدصووووووولية التطبيقية، 

 لإلمتحان التحريرح النهائى. %60اللدوية و

 تكون اإلختبارات العملية التطبيقية واإلمتحانات التحريرية النهائية للمقرر م  ل نة ملوووووووكلة م   (ج)
تدريل داخل البرنامج م  بينهم القائمي  على تدريسوه، ويتولى العلى ا قل م  أعضواع هيئة  أربعة

نات الدصوولية وإعداد أوراق أسووئلة اإلمتحانات النهائية ، ويعتبر الطالج منسووع المقرر تنظيم اإلمتحا

 اإلمتحان التحريرح النهائى غائبال فى المقرر. العملى النهائى أوالغائج فى اإلمتحان 
أو أكثر عند التخرج بلر  أ   2.5تمنح  مرتبة اللرى للطالج المح يحصل على معدل تراكمى ( د)

وأ  يكون قد رسوووج فى أح مقرر دراسوووى خالل تسووو يله فى  2.5ع   يقل معدله فى أح مسوووتوح

 ة )أو فى الكلية المحول منها(. ـــالكلي

ـو)  ـوهرية )عدم دخول ه ـو ـو ( ي وز أن تؤجل نتي ة مقرر م  المقررات لعدم إكتمال متطلباتها ألسباب ق

ـوووووووووول دراسوووى  واحد، ويعطى الطالج ا متحان النهائى لمقرر لعمر مقبول ( ولمدة   تت اوز فصووو

ـووووووووووور غير مكتمل ) م(. وإن لم يسووووتكمل الطالج متطلبات المقرر فى غ الطالج فى همس الحالة تقدي
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للمقررات غير المكتملة، وهى األسووووبوع األول م  الدصوووول  الدترة التى يعقد بها ا متحان النهائى

 الدراسى التالى مباهرة، يعتبر الطالج راسبال ويرصد له التقدير راسج. 

 

 ( الدالالت الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات: 13مادة )

 تقدر الدرجات التى يحصل عليها الطالج فى كل مقرر دراسى على النحو التالى: -أ

 التقديـر المعادل الرمــز عدد النقا  الدرجـة

 ممتـــاز أ 5.0إلى  3.5 %100إلى  85%

 جداجيد  ب 3.5إلى أقل م   2.5 %85إلى أقل م  75% 

 جيـــــد ج 2.5إلى أقل م   1.5 %75إلى أقل م  65% 

 مقبـول د 1.5إلى أقل م   1.0 %65إلى أقل م  60% 

 راسـج ر صدر %60م  إلى أقل صدر%

 غائـج غ صدر -

 غير مكتمل غ م صدر -

 منسحج م  صدر -

 محروم مح صدر -

 
إذا تكرر رسووب الطالج فى مقرر ما، يكتدى بإحتسواب الرسووب مرة واحدة فقط فى معدله التراكمى  -ب

ولك  تسو ل عدد المرات التى أدح فيها هما المقرر فى سو له األكاديمى، وتحسوج درجة الن اح التى 
 حصل عليها عند إجتياز اإلمتحان. 

  فى الدصوول الدراسووى الواحد ويقرب إلى المعدل الدصوولى: هو متوسووط ما يحصوول عليه الطالج م  نقا -ج
 رقمي  علريي  فقط ويحسج كما يلى: 

 
 المعتمدة( عدد ساعاته ×مجموع حاصل ضرب ) نقاط كل مقرر فصلى                            

 ـ=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعدل الفصلى    

 حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقررات فى الفصل

 



 
 جامعة المنصورة      

 كلية العلوم         
           البرامج النوعية الجديدة دارةإ

 
 

 

دراسووية المعدل التراكمى العام: هو متوسووط ما يحصوول عليه الطالج م  نقا  خالل الدصووول ال  -د

 ويقرب إلى رقمي  علريي  فقط ويحسج كما يلى:

 عدد ساعاته المعتمدة( × م موع حاصل ضرب ) نقا   كل مقرر تم دراسته       

 

 عدد ساعاته المعتمدة(  ×مجموع حاصل ضرب ) نقاط  كل مقرر تم دراسته                                       

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعدل التراكمى العام      

 حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقررات التى تم دراستها                                                  

 1.0التراكمى  للتخرج هو  الحد األدنى للمعدل -هـ     

 تمنح التقديرات التى يحصل عليها الطالج عند تخرجه كما يلى:  -و    

التقدير  الرمز عدد النقا  الدرجة

 المعادل

 ممتاز أ 5.0إلى  3.5 %100إلى 85%

 جيد جدا ب 3.5إلى أقل م   2.5 %85إلى أقل م  % 75  

 جيد ج 2.5إلى أقل م   1.5 %75إلى أقل م  65% 

 مقبول د 1.5إلى أقل م   1.0 %65إلى أقل م  60% 

ويبي  فى ههادة الطالج النقا  المكتسبة والنسبة المئوية مقربة إلى رقمي  علريي  إلى 

 جانج التقديرالعام للتخرج.

( عند اتمامه متطلبات التخرج ي ج عليه ان 1.0الطالج المح لم يحقع معدأل تراكميال ) -ح    

ساعة معتمدة والتى سبع ان  14يعيد دراسه عدد م  المقررات الدراسية بحد اقصى 

حصل فيها على تقدير مقبول )د( ويحصل على التقدير كامل فى همس المقررات . وعند 

حسج له التقدير ا خير فقط فى المقررات التى ن ح فيها على حساب المعدل التراكمى ي

ان يمكر كال التقديري  فى س ل الطالج ا كاديمى .وفى همس الحاله اذا حصل الطالج 

 ( فقط .1.00( يخدض معدله الى )1.0على معدل تراكمى اعلى م  )



 
 جامعة المنصورة      

 كلية العلوم         
           البرامج النوعية الجديدة دارةإ

 
 

 

 ( اإلنذار األكاديمى والنقل وإيقاف وإلغاء القيــد: 14مادة )

 ينمر اإلنمار األول. ( واحد، 1.0حصل الطالج على تقدير تراكمى أقل م  )إذا  (1
ينمر اإلنمار الثانى ويعتبر للطالج لندل الدصوووووووول الدراسوووووووى، إذا تكرر المعدل المتدنى  (2

 ساعه معتمدة.  14وهو  و  يسمح له بالتس يل إ  فى الحد األدنى  أكاديميال  الطالج مراقبال 

سوووواعة معتمدة ويسوووو ل فى  18  يقل ع  الثانى إذا إجتاز ما ينقل الطالج إلى المسووووتوح (3
سواعة معتمدة ويسو ل فى المسوتوح الرابى إذا  42المسوتوح الثال  إذا إجتاز ما  يقل ع  

 . ساعة معتمدة، و  تحتسج متطلبات ال امعة ضم  همس الساعات 66إجتاز ما  يقل ع  
وب المنصووووووص عليها  فى قانون يتعرض الطالج للدصووووول م  الكلية  بقال لدرص الرسووووو (4

 تنظيم ال امعات.

  اإلسـتماع:نظام  ( 15مادة )

المختو أن يقبل  الب م   الل نة الدرعية إلدارة البرنامجي وز لم لل الكلية بعد أخم رأح  

كليات ال امعة أوال امعات األخرح كمسوووووووتمعي  لبعض المقررات بالكلية وفقال لقواعد يحددها 

م لل الكلية ويوافع عليها م لل ال امعة، وتمنح الكلية هوووووووهادة إجتياز همس المقررات و يتبى 

 ذلا منح أح درجة جامعية.

ا م  العام ال امعى التالى لتاريخ صدورها على الطالب تطبع أحكام همة الالئحة اعتبار (16مادة )

 المست دي  بالمستوح ا ول بالكلية.

 الئحة.همس اللتنديمية فيما لم يرد فيه نو فى تطبع أحكام قانون تنظيم ال امعات و ئحته ا (17مادة )

 ( القواعد التأديبية18مادة )

  ئحتهو لمبي  في قانون تنظيم ال امعاتالتأديبي ا الطالب المقيدون بالبرنامج خاضعون للنظام         

 التنديمية.

 كود المقررات

 اسم المقــــرر       الكــــــــــود           اسم المقــــرر         الكـــــــود        

 كيمياء تطبيقيـة ك ط رياضيــــات ر
 كيمياء بيئيـــة ك ب فيزيــــــاء ف
 كيمياء شرعيـة ك ش ــاءـكيميـــ ك
 جيوفيزيــــاء جف جيولوجيــــا ج
 ميكروبيولوجـى م حيــــــوان ح
 تكنولوجيــــا تك نبـــــــات ن

 حشـــــرات ح ش فيزياء حيويــة ف ح
 علوم بيئيـــة ع ب فيزياء طبيــة ف ط
   كيمياء حيويــة ك ح

 


