
  
  
  
  
  

  الالئحة الداخلیة لمرحلة البكالوريوس
  جامعة المنصورة –كلیة العلوم 

  )نظام الساعات المعتمدة ( 
  األحكام العامة

*******  
  : تعمل الكلیة على تحقیق األھداف اآلتیة )١(مادة 

یإ -١ وم األساس ات العل ى دراس ین ف ریجین المتخصص داد الخ اتھا  ةع بتخصص
ة ة بما یتناسب مع المختلف ھ العربی ة والمنطق ة مصر العربی إحتیاجات جمھوری

  . واإلفریقیة
  . إنشاء تخصصات جدیدة تلبیة إلحتیاجات تنمیة المجتمع -٢
ركات  -٣ انع والش ى المص م ف رص عملھ ادة ف اً لزی اً وعملی الب علمی ل الط تأھی

  . والھیئات والمؤسسات المختلفة
عمل  فى مجاالت العلوم األساسیة القیام بالبحوث األكادیمیة والندوات وورش ال -٤

  . وتطبیقاتھا
القیام بالدراسات واألنشطة المختلفة وإقتراح حلول للمشاكل المتعلقة  بتنمیـــة  -٥

  .البیئة والمجتمع
           
  : األقسام العلمیة والشعب الدراسیة) ٢(مادة 

ى الع ٦تضم الكلیة  الوریوس ف ة درجة البك نح الكلی ى أقسام علمیة و تم وم ف  ٢٥ل
  :برنامجاً علمیاً دراسیاً موزعة على النحو التالى

   قسم الریاضیات -١
 الریاضیات.  
 الریاضیات وعلوم الحاسب. 
 اإلحصاء وعلوم الحاسب.  

   قسم الفیزیـاء -٢
 الفیزیاء .  
 الفیزیاء وعلوم الحاسب .  
 الكیمیاء والفیزیاء .  
 الفیزیاء الحیویة. 
 الفیزیاء الطبیة.  

  لوجیا قسم الجیو -٣
 الجیوفیزیاء . 
 الجیولوجیا  



 الكیمیاء والجیولوجیا. 
 جیولوجیا البترول والمیاه. 

     قسم الكیمیـاء -٤
 الكیمیاء.  
 الكیمیاء  والكیمیاء التطبیقیة .  
 الكیمیاء  والكیمیاء البیئیة.  
 الكیمیاء الحیویة.  
 الكیمیاء  الشرعیة                     . 

   قسم النبـات -٥
 تاـــالنب .  
 الكیمیاء والنبات .  
 المیكروبیولوجى. 
 التكنولوجیا الحیویة والھندسة الوراثیة. 

   قسم علم الحیـوان -٦ 
 الحیـــوان .  
 الكیمیاء والحیوان . 
 الكیمیاء والحشرات . 
 العلوم البیئیة . 
  ویجوز أن تنشأ بالكلیة أقسام علمیة أخرى بناًء على إقتراح مجلس الكلیة        

    ً   . لقانون تنظیم الجامعات ووفقا
  

ادة  راح   )٣(م ى إقت اًء عل رى بن ة أخ ردة ومزدوج ات منف ة تخصص أ بالكلی وز أن تنش یج
   .مجلس الكلیة ووفقاً لقانون تنظیم الجامعات

  
الوریوس  تمنح جامعة المنصورة بناءً   )٤(مادة وم درجة البك ة العل على طلب مجلس كلی

ات ال .B.Scفى العلوم  ادة فى أحد التخصص ى الم ة ف ذه الالئحة ) ٢(مبین من ھ
  . والشكل المرفق یوضح مسارات التخصصات بالكلیة

  
ام الدراسة) ٥(مادة ار الفصل  نظ ى إط دة ف اعات المعتم ام الس ة ھو نظ ى الكلی ع ف المتب

   .ى الواحدالدراس
  

ق  مدة الدراسة) ٦(مادة ة وتحق ع سنوات جامعی لنیل درجة  البكالوریوس فى العلوم أرب
ذه یین  ھ لین دراس د فص توى الواح مل المس یة ویش تویات دراس ة مس دة أربع الم

ر  یفصل بینھما عطلة  نصف العام رة دراستھ أكث د فت ذى تمت ب ال والیسمح للطال
  . من أربع سنوات أن یتخرج إال إذا حقق متطلبات التخرج

  
  

ادة  ى ال )٧(م ة عل بوعاً موزع ر أس بعة عش ن س اد م ى المعت ل الدراس ون الفص و یتك نح



  : التالى
 . فترة التسجیل مدتھا أسبوع واحد   ) أ(
ً  )ب(   . فترة الدراسة أربعة عشر أسبوعا
 . انمدتھا أسبوعفى نھایة الفصل الدراسى فترة االمتحانات    ) ج(

 
ھ  )٨(مادة  ف مدت تح فصل دراسى صیفى مكث ى ف ق عل ) ٦(یجوز لمجلس الكلیة أن یواف

ط بحد أقصى  ستة أسابیع یسجل فیھ الطالب الراسبون فى مواد ) ٨(الرسوب فق
ً لضوابط یحددھا مجلس الكلیة ویوافق علیھا مجلس  ثمانیة ساعات معتمدة، طبقا

  .الجامعة
 

   :معیار الساعة المعتمدة)  ٩(مادة 
   :بالنسبة للمحاضرات النظریة) أ(

بوعیاً  دة أس اعة واح دتھا س ل محاضرة م دة لك دة واح اعة معتم ب س تحتس
  . حدخالل الفصل الدراسى الوا

  :بالنسبة للدروس العملیة والتدریبات التطبیقیة) ب(
دتھا ة م ة أو تدریبی رة عملی ل فت دة واحدة لك اعة معتم ب س   ٣-٢ من تحتس

  . ساعات أسبوعیاً خالل الفصل الدراسى الواحد
    

ادة  رج) ١٠(م ات التخ ى  متطلب وم ھ ى العل الوریوس ف ة البك ل درج اعة ) ١٤٦(لنی س
   :ع وفقا لما یلىمعتمدة على األقل، توز

  : ساعات معتمدة توزع على النحو التالى ٨ :متطلبات الجامعة )١(
  . ساعة معتمدة فى دراسة الحاسب اآللى ٢
  . ساعة معتمدة فى دراسة اللغھ االنجلیزیة ٢
  . ساعة معتمدة فى دراسة حقوق االنسان ٢
  : فى أحد المقررات األتیةمواد الثقافیة ساعة معتمدة فى  ال ٢

ة ثقاف(  وم  –ة بیئی فة العل اریخ وفلس بة  –ت ادىء اإلدارة والمحاس  –مب
ادة  –التفاوض والتفكیر النقدى  االت  –القی ذاتى –اإلتص تعلم ال انون  – ال ق
ام  ) وأخالقیات مزاولة المھنة ل ع ة ك ى بدای ة ف على أن یحدد مجلس الكلی

  .مواد الثقافیة التى یختارالطالب من بینھاال دراسى بعض مقررات
   واد ررات الم د مق ان وأح وق اإلنس ادة حق توى األول م الب المس درس ط ی

دل  لى أو المع دل الفص الثقافیة وتعتبر مواد نجاح ورسوب وال تدخل ضمن المع
 .التراكمى العام للطالب وال تحتسب ضمن الحد األقصى لساعات التسجیل

  :ل وتشملساعة معتمدة  تقع جمیعھا فى المستوى األو ٣٠ :متطلبات الكلیة) ٢(
  ساعة معتمدة موزعھ بالتساوى على كل من مقررات الكیمیاء والفیزیاء   ١٨

  . والریاضیات      
  : ساعة معتمدة موزعة على إثنین أو أكثر من المقررات التالیة ١٢

  .علم الحیوان -النبات  -الجیولوجیا   -الكیمیاء  -الفیزیاء   -الریاضیات 
  ). ٤(وضح لمسارات التخصص فى مادة كما ھو مبین بالشكل الم      

   :متطلبات التخصص) ٣( 
ى ) ا( الوریوس ھ ة البك ل درج ص لنی ات التخص دة  ١٠٨متطلب اعة معتم    س



  كما ھو مبین بالجداول المرفقةیحددھا القسم أواألقسام المعنیة بالتخصص 
ة ) ب( ة طالب الكلی ؤدى كاف اح ی ازھم بنج د إجتی دة  ٧٢بع اعة معتم دریبات س ت

دة تط ة لم لة  ٨بیقی ات ذات ص انع أو ھیئ ركات أو مص ى ش ابیع ف أس
 إحتساب وذلك بدون أو أحد المراكز أو األقسام العلمیة بالجامعة،بالتخصص 

دریب خالل  ب للت ت المناس ادیمى  الوق ار المرشد األك ساعات معتمدة، ویخت
  . ةاألجازات الصیفیة بما یتفق مع القواعد العامة للتدریب الصیفى بالجامع

ربط ) ج( ك لل یقوم الطالب برحالت علمیة إلى األماكن وثیقة الصلة بالدراسة وذل
دریس  ة الت اء ھیئ ادة أعض ت إشراف الس ق تح العلمى بین الدراسة والتطبی
ً لما ھو وارد بجداول البرامج الدراسیة الملحقة بھذه الالئحة  ومعاونیھم طبقا

ررات وویعتبر قیام الطالب بالرحالت العلمیة جزًء ال یجوز  ینفصل عن المق
ة أو أن  ارات العملی ات اإلختب من درج ة ض ة العلمی ة الرحل ب درج تحس

  . الكلیة  مجلسمجلس القسم وه رالتطبیقیة حسب ما یقر
 

  :التسجیل األكادیمى والعبء الدراسى  )١١(مادة 
  :القبــول: أوالً   

وم (علمى قسم الالتقبل كلیة العلوم الطالب الحاصلین على الثانویة العامة   ) أ( عل
ى ) وریاضیات ى یحددھا المجلس األعل ول الت ً لشروط القب أو مایعادلھا وفقا
 .للجامعات

الوریوس   ) ب( ى درجة البك لین عل ول طالب من الحاص ة قب یجوز لمجلس الكلی
ى  وم ف ى العل الوریوس ف ة بك ى درج ول عل ى الحص ون ف وم ویرغب ى العل ف

ى تخصص آخر وبشرط أال تقل مدة الدراسة بالكل امین دراسیین عل یة عن ع
س  ا مجل ق علیھ ة ویواف س الكلی ا مجل ول یقترحھ روط قب ك بش تم ذل أن ی

   .الجامعة
یجوز لمجلس الكلیة قبول طالب من الحاصلین على درجة البكالوریوس من ) ج(

ام  الس األقس د أخذ رأى مج الكلیات العملیة األخرى للدراسة بالكلیة وذلك بع
ة الدراسة بالكلیة عن عامین دراسیین بما یحقق المختصة وبشرط أال تقل مد

ا  ق علیھ ة ویواف س الكلی ا مجل ول یقترحھ روط قب یین وبش تویین دراس مس
  .مجلس الجامعة

 
   ً   :التسجیل األكادیمى: ثانیا
ذ قواعد التسجیل . د.أیشرف   ) أ( ى تنفی یم والطالب عل ة لشئون التعل وكیل الكلی

 الجداولإعداد ت الدراسیة، وإجراءاتھ وإعداد قوائم الطالب للمجموعا
ات   ز بطاق ادیمیین، تجھی ادة المرشدین األك الدراسیة، توزیع الطالب على الس

ى  ة ف المقررات للطالب والسجل األكادیمى لكل طالب وتسجل البیانات األكادیمی
ى األسبوع األول  اء من تسجیل الطالب ف تم اإلنتھ دة، وی سجالت خاصة معتم

  . من بدء الفصل الدراسى
  .یجوز فى حالة وجود أعذار قھریة ان یتم التسجیل فى األسبوع الثانى  ) ب(

 ً  : اإلرشاد األكادیمى: ثالثا
ار  یخصص لكل طالب مرشد أكادیمى، لتوجیھ الطالب دراسیاً ومساعدتھ على إختی

وإستعداده،  تھالمواد مع تحدید عدد الساعات التى یسجل  فیھا وفقاً لظروفھ وقدر



ة ومساعدتھ على حل الم ص بطاق اء الدراسة، وتخص د تعترضھ أثن ى ق شكالت الت
ا  ا، كم ى حصل علیھ ائج الت ھ والنت لكل طالب یسجل فیھا كافة البیانات الالزمة عن
یقوم بمراجعة المواد التى یسجل فیھا الطالب فى كل فصل دراسى حتى تخرجھ من 

  . الكلیة

 ً   :العبء الدراسى: رابعا
  ساعة معتمدة لكل مستوى موزعة    ٣٦ -٢٨ یسمح لكل طالب بالتسجیل فى) ١(

  : ویستثنى من ذلك الحاالت اآلتیة الدراسیینعلى الفصلین       
توى األول )أ( ن : المس جیل م ب بالتس ل طال مح لك دة  ٣٨ -٢٨یس اعة معتم س

  ).طبقاً لجداول البرامج الدراسیة المرفقة(موزعة على الفصلین الدراسیین 
أن یضیف إلى ذلك ) فأكثر  ٣الذى لھ معدل تراكمى  (یمكن للطالب المتفوق ) ب(

ى  ٣-٢ د أقص د وبح ى الواح ل الدراس ى الفص دة ف اعة معتم اعات  ٨س س
ات  ن متطلب ة م افیة إختیاری ررات إض ى مق ة ف رة الدراس وال فت دة ط معتم
ھ  ى معدل ا إل ھ فیھ اف معدل ى أن یض التخصص بأقسام الكلیة المختلفة، عل

  . التراكمى
وز) ج( س یج ة لمجل ل  الكلی ى الفص ى ف بء الدراس ى للع د األقص ادة الح زی

ب ر للطال ى األخی ى  الدراس د أقص ام  ٤بح رض إتم دة بغ اعات معتم س
   .متطلبات التخرج الالزمة لھ

ى ) د( دل تراكم ھ مع ذى ل ب ال مح للطال ن  ١.٠ال یس ر م ى أكث جیل ف  ١٤بالتس
  . معتمدة فى الفصل الدراسىة ساع

ـ(      س الك)  ھ وز لمجل تم یج اظرة ی ة من ن كلی ول م ب المح ى الطال ة أن یعف لی
التدریس فیھا بنظام الساعات المعتمدة من بعض مقررات المستویین األول 
ة المحول  ى الكلی ا ف والثانى إذا ثبت أنھ قد درس ونجح فى مقررات تعادلھ

  .منھا والیجوز إعفاء الطالب من أى مقرر من مقررات المستوى الرابع
 

  : افة والحذف واإلنسحاب وتعدیل المساراإلض) ١٢(مادة 
ى   ) أ( ر حت ررا أو أكث ذف مق ادیمى أن یح د األك ة المرش د موافق ب بع وز للطال یج

ى  بء الدراس ل بالع ا ال یخ ك بم ة وذل ن الدراس ط م ع فق بوع الراب ة األس نھای
 ). ١١(المنصوص علیھ فى المادة 

ادس یجوز أن ینسحب الطالب من دراسة أى مقرر حتى نھایة األسبوع   ) ب( الس
 ویسجل. من بدء التسجیل للفصل الدراسى وذلك بموافقة المرشد األكادیمى

 
دیر   ادیمى بتق ب األك جل الطال ى س رر ف ذا المق ون " منسحب " ھ رط أن ال یك بش

ل االنسحاب االت اإلنسحاب . الطالب قد تجاوز نسبة الغیاب المقررة قب وتعرض ح
یم والطالباإلضطراریة بعد ھذا المیعاد على لجنة شئون ا ة لتعل ا  بالكلی للنظر فیھ

اً .وإقرارھا من مجلس الكلیة ب وفق بء الدراسى للطال على أال یخل االنسحاب بالع
 ). ١١(للمادة 

  یجوز للطالب تعدیل مسار تخصصھ بشرط إستكمال متطلبات التخصص المرغـوب   ) ج(     
  ا الطالب من قبل وال تقـع فى  فیھ، وعدم إحتساب الساعات المعتمـدة التى إجتـازھ          
  وذلك بعد موافقة المرشد األكادیمى ولجنة شئون . مجال متطلبات التخصص الجدید          
  . ومجلس الكلیة التعلیم والطالب           

  



  : المواظبة) ١٣(مادة 
ور الطالب رر تسجیل حض ولى أستاذ المق رة  یت ة أوفت رة نظری ل محاض دء ك ى ب ف

  :عملیة فى سجل معد لذلك من قبل شئون الطالب مع مراعاة ما یلى
ول  ھو   ) أ( ذر مقب دون ع ب ب اب الطال ھ لغی موح ب وع % ٢٥الحد المس ن مجم م

ساعات المقرر، ویتولى أستاذ المقررإخطار إدارة شئون الطالب إلنذار الطالب 
إلتخاذ إجراءات حرمانھ  مجلس الكلیةمرتین وبعد ذلك تعرض حالة الطالب عل

  . من دخول إمتحان المقرر
دون عذر % ٢٥إذا زادت نسبة الغیاب عن  )ب( ب ب اب الطال ان غی فى المقرر وك

ـدیر ب تقــ جل للطال ة، یس ـده مجلس الكلی الب ویعتم ـون الط ة شئ ھ لجن " تقبل
دل الف" محروم"فى المقرر وتدخل نتیجة تقدیر " محروم لى فى حساب المع ص

  . والمعدل التراكمى العام للطالب
ة شئون % ٢٥إذا زادت نسبة الغیاب عن ) ج( وكان غیاب الطالب بعذر تقبلھ لجن

وال تدخل " غائب"للطالب تقدیر  لالتعلیم والطالب ویعتمده مجلس الكلیة یسج
  .فى المعدل الفصلى أو المعدل التراكمى العام للطالب" غائب"نتیجة التقدیر 

  
   :التقییــم): ١٤(مادة  

  .درجة) مائة( ١٠٠یتم تقییم إمتحان كل مقرر من  :أوالً    
   ً   : على العناصر التالیة یتم تقییم الطالب فى المقررات النظریة والعملیة بناءً  :ثانیا

ص   ) أ( ط  یخص ة فق ى دراسة نظری ى تشتمل عل رارات الت   )%١٠(فى حالة المق
فویة،  ات الش ات ال%) ١٠(لإلمتحان رى لإلمتحان ان تحری ة، وإمتح تطبیقی

 .من الدرجة الكلیة للمقرر%) ٨٠(درجتھ 
ص ) ب( ط یخص ة فق ى دراسة عملی من % ٤٠فى حالة المقررات التى تشتمل عل

اء الفصل  ة أثن دروس العملی ى المستمر خالل ال ویم التطبیق رر للتق درجة المق
  .من درجة المقرر لإلختبار العملى النھائى% ٦٠الدراسى، 

ة فى حالة    ) ج( ة ودراسة عملی ى دراسة نظری ى تشتمل عل ررات الت ة المق تطبیقی
% ٢٠من درجة المقرر لإلمتحانات الفصلیة التطبیقیة، % ١٠نسبة خصص ی

ة، ات الشفویة و% ١٠لإلختبارات العملی رى % ٦٠لإلمتحان ان التحری لإلمتح
 .النھائى

  
اعة معت ) د( ھ س ص ل ع یخص ث بالمستوى الراب ال والبح دة وبالنسبة لمقرر المق م

ل  دة لك دة واح اعة معتم ة وس رامج الخاص لین للب دار الفص ى م دة عل واح
ص  من % ٦٠تخصص لمدة فصل دراسى واحد فى البرامج المزدوجة ویخص

 .لإلمتحانات التطبیقیة% ٢٠للمناقشة الشفویة، % ٢٠الدرجة للمتن، 
ة ) ھـ(  ة النھائی ات التحریری ة واإلمتحان ة التطبیقی ارات العملی رر تكون اإلختب للمق

كلة من ة مش ة من لجن ة  أربع اء ھیئ ن أعض ل م ى االق نھم العل دریس من بی ت
لیة  ات الفص یم اإلمتحان رر تنظ ق المق ولى منس ھ، ویت ى تدریس ائمین عل الق
ان  ى اإلمتح ب ف ب الغائ وإعداد أوراق أسئلة اإلمتحانات النھائیة، ویعتبر الطال

 .اً فى المقررالعملى النھائى أواإلمتحان التحریرى النھائى غائب
دل تراكمى ) و( د  ٢.٥تمنح مرتبة الشرف للطالب الذى یحصل على مع ر عن أو أكث

ى  ٢.٥التخرج بشرط أال یقل معدلھ فى أى مستوى عن  ب ف د رس ون ق وأال یك
  ). أو فى الكلیة المحول منھا(ة ـــأى مقرر دراسى خالل تسجیلھ فى الكلی

ررا) ز(  ن المق رر م ة مق ل نتیج وز أن تؤج باب یج ا ألس ال متطلباتھ دم إكتم ت لع



ول (قـــھریة  ذر مقب رر لع ائى لمق ان النھ ب االمتح دة ال ) عدم دخول الطال ولم
ر مكتمل  ـر غی ة تقدی تتجاوز فصـل دراسى واحد، ویعطى الطالب فى ھذه الحال

ا ). مغ ( د بھ ى یعق رة الت ى الفت رر ف ات المق ب متطلب تكمل الطال م یس وإن ل
ائى ان النھ ل لل االمتح ن الفص بوع األول م ى األس ة، وھ ر المكتمل ررات غی مق

  . الدراسى التالى مباشرة، یعتبر الطالب راسباً ویرصد لھ التقدیر راسب
  
   :الدالالت الرقمیة والرمزیة للدرجات والتقدیرات) ١٥(مادة  

ى النحو  )١( رر دراسى عل ل مق ى ك ب ف ا الطال ى یحصل علیھ درجات الت تقدر ال
 :التالى

  التقدیـر  الرمــز  النقاط عدد  الدرجـة
  ممتـــاز  أ  ٥.٠إلى  ٣.٥  %١٠٠إلى % ٨٥

  جید جدا  ب  ٣.٥إلى أقل من  ٢.٥  %٨٥إلى أقل من %٧٥  
  جیـــــد  ج  ٢.٥إلى أقل من  ١.٥  %٧٥إلى أقل من %٦٥  
  مقبـول  د  ١.٥إلى أقل من  ١.٠  %٦٥إلى أقل من %٦٠  
  راسـب  ر  صفر  %٦٠إلى أقل من %صفر  

  غائـب  غ  صفر  -
  غیر مكتمل  غ م  صفر  -
  منسحب  من  صفر  -
  محروم  مح  صفر  -

 
إذا تكرر رسوب الطالب فى مقرر ما، یكتفى بإحتساب الرسوب مرة واحدة فقط  )٢(

ى  رر ف ذا المق ا ھ ى أدى فیھ رات الت ھ التراكمى ولكن تسجل عدد الم فى معدل
از  د إجتی ا عن ل علیھ ى حص اح الت ة النج ب درج ادیمى، وتحس جلھ األك س

 . حاناإلمت
 
ھو متوسط ما یحصل علیھ الطالب من نقاط فى الفصل الدراسى : المعدل الفصلى )٣(

 : الواحد ویقرب إلى رقمین عشریین فقط ویحسب كما یلى
 

  )المعتمدة عدد ساعاتھ ×نقاط كل مقرر فصلى ( مجموع حاصل ضرب              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  المعدل الفصلى             

  حاصل جمع الساعات المعتمدة لھذه المقررات فى الفصل                     
  

ام )٤( ى الع دل التراكم الل  :المع اط خ ن نق ب م ھ الطال ل علی ا یحص ط م و متوس ھ
 :رقمین عشریین فقط ویحسب كما یلى الفصول الدراسیة ویقرب إلى

  
) عدد ساعاتھ المعتمدة ×نقاط  كل مقرر تم دراستھ ( مجموع حاصل ضرب                                           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  المعدل التراكمى العام      
  حاصل جمع الساعات المعتمدة لھذه المقررات التى تم دراستھا                          

  
  ١.٠الحد األدنى للمعدل التراكمى  للتخرج ھو ) ٥(          
  :تمنح التقدیرات التى یحصل علیھا الطالب عند تخرجھ كما یلى) ٦(          

  



  التقدیر  الرمز  د النقاطعد  الدرجة
  ممتاز  أ  ٥.٠إلى  ٣.٥  %١٠٠إلى% ٨٥

  جید جدا  ب  ٣.٥إلى أقل من  ٢.٥  %٨٥إلى أقل من%  ٧٥  
  جید  ج  ٢.٥إلى أقل من  ١.٥  %٧٥إلى أقل من% ٦٥  
  مقبول  د  ١.٥إلى أقل من  ١.٠  %٦٥إلى أقل من% ٦٠  

  
ة م بة المئوی بة والنس اط المكتس ب النق ھادة الطال ى ش ین ف ین ویب ى رقم ة إل قرب

  .عشریین إلى جانب التقدیرالعام للتخرج
اً  دالً تراكمی ق مع م یحق ذي ل ب ال ب ) ١ز٠(الطال رج یج ات التخ ھ متطلب د إتمام عن

ٍد أقصى  ررات الدراسیة بح د دراسة عدد من المق دة ١٤علیھ أن یعی اعة معتم  س
  .والتي حصل فیھا على تقدیر مقبول

دل التراكمي  ویحصل علي التقدیر كامالً في) د( اب المع د حس ررات، وعن ذه المق ھ
ي ررات الت ي المق ط ف ر فق دیر األخی ھ التق ب ل ال  یحس ذكر ك ى أن ی ا عل ح فیھ نج

  .التقدیرین في سجل الطالب األكادیمي
ى من    دل تراكمي أعل ى مع ب عل ة إذا حصل الطال ض ) ١ز٠(وفي ھذه الحال یخف

  .فقط) ١ز٠(معدلھ إلى 
  

  : ادیمى والنقل وإیقاف وإلغاء القیــداإلنذار األك) ١٦(مادة 
ل من  )١( دیر تراكمى أق ذار واحد، ) ١.٠(إذا حصل الطالب على تق ذر اإلن ین

  . األول
دنى  )٢( دل المت رر المع ى، إذا تك ل الدراس نفس الفص ب ل ذار للطال ذر اإلن ین

 ً ً  الثانى ویعتبر الطالب مراقبا ى الحد  أكادیمیا ھ بالتسجیل إال ف وال یسمح ل
 . ساعھ معتمدة ١٤ وھو األدنى 

ا )٣( از م انى إذا إجت توى الث ى المس ب إل ل الطال ن ینق ل ع اعة  ١٨ الیق س
ل عن  ا الیق از م ث إذا إجت توى الثال ى المس جل ف دة ویس اعة  ٤٢معتم س
ن  ل ع ا الیق از م ع إذا إجت توى الراب ى المس جل ف دة ویس اعة  ٦٦معتم س

 . معتمدة، وال تحتسب متطلبات الجامعة ضمن ھذه الساعات
رض الطالب للفصل من الكلیة طبقاً لفرص الرسوب المنصوص علیھا  یتع )٤(

 .فى قانون تنظیم الجامعات
 

  :بالنسبة للبرامج التالیة ) ١٧(مادة 
اه ـ یریاضال"    رول والمی ا البت ة ـ جیولوجی اء الطبی ب ـ الفیزی وم الحاس ات وعل

ة ة وھندسة وراثی ا حیوی اء الشرعیة ـ تكنولوجی ا أ" الكیمی ام تسرى علیھ حك
س  ى یحددھا مجل ب الضوابط الت ا حس اق الطالب بھ ون إلتح ذه الالئحة ویك ھ

  .الكلیة ویوافق علیھا مجلس الجامعة
 

   :نظام اإلسـتماع) ١٨(مادة 
ل    ة المختصة أن یقب ام العلمی الس األقس د أخذ رأى مج ة بع یجوز لمجلس الكلی

بعض ا تمعین ل رى كمس ات األخ ة أوالجامع ات الجامع ن كلی الب م ررات ط لمق
ة،  س الجامع ا مجل ق علیھ ة ویواف س الكلی ددھا مجل د یح اً لقواع ة وفق بالكلی

  .وتمنح الكلیة شھادة إجتیاز ھذه المقررات والیتبع ذلك منح أى درجة جامعیة



 
ً من العام الجامعى التالى لتاریخ صدورھا على  )١٩(مادة  تطبق أحكام ھذه الالئحة إعتبارا

تجدین بال الب المس توىالط ة مس ادة   .األول بالكلی اقون لإلع الب الب ا الط أم
ام الالئحة  یھم أحك بالفرقة األولى والطالب المنقولون للفرق األعلى فتنطبق عل

  .الداخلیة التى إلتحقوا فى ظلھا وذلك حتى تخرجھم
 

ى  )٢٠(مادة  ص ف ھ ن تطبق أحكام قانون تنظیم الجامعات والئحتھ التنفیذیة فیما لم یرد فی
  .حةھذه الالئ
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 طلبات كلیة إجباريساعة معتمدة مت ١٨   ): ساعة ٣٨( المستوي االول
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ان  ٢+ ساعة لغة  ٢+ لى آ ساعة حاسب ٢  * وق االنس اعة  ٢+ ساعة حق س
ین ن ب ة م واد ثقافی ة : ( م ة بیئی وم   -ثقاف فة العل اریخ وفلس ادئ اإلدارة  –ت مب

دى والتفاوض  -والمحاسبة  ادة –التفكیر النق االت  –القی ذاتى –اإلتص تعلم ال  -ال
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