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اإلرشاد األكاديمى بكلية العلوم جامعة بنها
حرصا من الكلية على مصلحة الطالب و توفير الدعم األكاديمى و المعنوى لهم و من أجل

بناء جسر من التواصل الجيد بين الطالب و أعضاء هيئة التدريس بالكلية تم انشاء وحدة

اإلرشاد األ كاديمى بالكلية و توفير عدد من المرشدين األكاديميىن من أعضاء هيئة التدريس
لإلشراف على الطالب و توجيههم و تقديم المساعده في استكمال متطلبات الحصول علي
درجة البكالوريوس و دعم هم للمشاركة الطالبية فى األنشطة المختلفة داخل الكلية و فى

الجامعة.

أوال الهيكل التنظيمى للوحدة:
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ثانيا هدف اإلرشاد األكاديمى:
الهدف من اإلرشاد األكاديمى بالكلية هو األخذ بيد الطالب فى المرحلة الجامعية و توجيهه فى نظام
الدارسة بالساعات المعتمدة و اختيار مقرارته الدراسية و توعيته فى كيفية التقدم الدراسى وممارسة
النشاط الجامعى .و مد يد العون له و تزليل الصعوبات فى حالة تعثرة دراسيا وتقديم النصح في األمور
التي تؤثر في مسار تعليمه.

ثالثا مهام لجنة اإلرشاد األكاديمى:
تقوم لجنة اإلرشاد األكاديمى ببعض المهام التالية للتسهيل على اعضاء اإلرشاد األكاديمى مهامهم و هى
كالتالى:
• توفير البيانات و المعلومات المطلوبة العضاء اإلرشاد األكاديمى للقيام بمهامهم.
• مساعدة المرشدين وشرح الخطة الدراسية و تعريفهم على الالئحة الخاصة بالتسجيل الطالبى.
• توزيع الطالب على اعضاء هيئة التدريس و توفير البيانات الخاصة بهم واعالن قائمة بارقام
وأسماء الطلبة المشمولين وقائمة بالمجموعات اإلرشادية.
• امداد اعضاء اإلرشاد األكاديمى بالمستلزمات و االوراق المطلوبة.
• اإلشراف ومتابعه تطبيق اإلجراءات وتعليمات االرشاد االكاديمى.
• التواصل مع وحدة  MISبالكلية و امداد المرشد االكاديمى بالمعلومات الالزمة له.
• متابعة عمل المرشد االكاديمى و كيفية تواصله و مواعيد المقابالت مع الطالب.

رابعا مهام المرشد األكاديمى:
يجب على عضو هيئة التدريس ان يدرك اهمية قيامه بمهام المرشد األكاديمى و مدى حاجة الطالب إليه
خصوصا فى دراستهم الجامعية لنجاحهم و استكمال دراستهم ,و ذلك من خالل القيام بالمهام التالية:

أوال المهام الخاصة بالمرشد:
• التواصل مع منسق القسم و تحديد مواعيد للتشاور وتبادل المعلومات و حل المشاكل ان وجدت.
• التعرف على الالئحة الداخلية للكلية و اإللمام بالخطة الدراسية لكل فصل دراسى و مواعيد
التسجيل و الحذف و اإلضافة.
• التعرف على المقررات الدراسية و متطلباتها من خالل الالئحة الداخلية للكلية و معرفة متطلبات
الجامعة و الكلية و المتطلبات االجبارية و االختيارية إلتمام عملية التخرج للطالب.
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• التعرف على موقع التسجيل االلكترونى من خالل موقع الكلية الرشاد الطالب فى حالة تعسرهم
فى التعامل معه.

ثانيا المهام الخاصة بالتعامل الطالبى:
• ايجاد وسيلة التواصل المناسبة مع الطالب وتحديد مواعيد محددة للقاء الطالبى.
• امداد الطالب بما يحتاجه من معلومات و نماذج و لوائح التمام عملية التسجيل الخاصة به.
• تعريف الطالب على طريقة التسجيل على موقع الكلية و متابعة حالته الدراسية.
• متابعة الطالب اثناء التسجيل و مساعدتهم فى حالة تعثرهم بذلك.
• حساب المعدل الفصلى و التراكمى للطالب لتحديد عدد ساعات التسجيل المسموح بها.
• ارشاد الطالب المستجد باهمية التزامه و تفوقه الدراسى و عقوبات تدنى معدله الدراسى.
• فى حالة تعثر الطالب دراسيا على المرشد األكاديمى استدعاء الطالب و دراسة حالته و
مساعدته فى حل المشاكل الخاصة به.
• ارشاد الطالب فى السلوك و حقوقة وواجباته و االنشطة الطالبية داخل الجامعة.
• فى حالة حدوث مشكلة فى تسجيل الطالب يرجى التواصل مع منسق القسم او ادارة الوحدة او
مع وحدة  MISبالكلية.
• اعداد ملف للطالب يحتوى على:
 استمارة بيانات الطالبة الخاصة به. قائمة بالمواد الدراسية الالزمة له حتى وصوله الى مرحلة التخرج. -نسخة من السجل الدراسى الخاص بالطالب يوضح عالمته الدراسية.

على المرشد مراعاة األمور التالية فى عملية تسجيل المقررات و الحذف واإلضافة:❖ حساب عدد الساعات المعتمدة الالزمة لتخرج الطالب ووضع صورة مقترحة لتسجيل الطالب
حتى التخرج.
❖ تسجيل الطالب لمتطلبات الجامعة والكلية االجبارية و االختيارية.
❖ فى حالة الحذف واإلضافة البد التاكد من اهمية هذا االجراء و ما العائد منه على الطالب .
❖ إعالم الطالب بجزاء تدنى معدلة التراكمى عن الحد األدنى طبقا لالئحة الكلية.
❖ الزام الطالب بالتسجيل و الحذف و االضافة فى المواعيد المحددة و فى حالة تاخره على
المرشد االكاديمى االتصال به و متابعة تسجيلة.
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بعض النصائح الخاصة بالمرشد األكاديمى:
❖ الحرص على تحديد مواعيد المقابالت مع المرشد األكاديمى الخاص بك واأللتزام بحضورها جميعاً,
وعدم التغيب عنها إال لظرف طارئ·

❖ إنشاء عالقة جيدة و متميزة و منفتحة مع الطالب·
❖ االستماع الجيد للطالب·.
❖ توثيق الرابطة مع الطالب بتذكر بعض معلوماته الشخصية (مراجعة ملفه قبل جلسة اإلرشاد).
❖ التواجد في أوقات الساعات المكتبية· .
❖ تقديم معلومات دقيقة للطالب .
❖ الرجوع إلى مطبوعات الجامعة أو دليل اإلرشاد عند عدم التيقن من معلومة ما·
❖ تحديد الوقت ووسيلة االستعانة بمصادر عون أخرى ومعرفة إجراءات ذلك·
❖ فى حالة طلب المعونة من آخرين يفضل أن يتواجد المرشد خالل جلسة الطالب مع المعاون
اآلخر·
❖ ال تتخذ القرارات نيابة عن الطالب ولكن ادفعهم التخاذ القرار بمعرفتهم·
❖ ركز على قدرات و ميزات الطالب بصورة اقوي من عيوبه·
❖ حاول ان يكون مناخ مقابلة الطالب غير رسمي·
❖ تابع تقدم الطالب التعليمي· .
❖ حدد أسباب القصور التعليمي ووجه الطالب لحلها· .
❖ كن واقعيا مع الطالب·
❖ استخدم كافة مصادر المعلومات المتاحة إلرشاد الطالب
❖ يجب ان يوضح المرشد كيف يساهم الطالب فى عملية اإلرشاد األكاديمى .
❖ أن يتابع موقف إنجاز أى التزامات سابقة· .
❖ أن يشجع الطالب على التحدث فى خططه المستقبلية· .
❖ االحتفاظ بسجل بأهم المالحظات التى نشأت خالل مقابالت الطالب السابقة·
❖ أن يقيم فعالية وجدوى إرشاده للطالب·
❖ عدم توجيه نقد او لوم ألعضاء هيئة التدريس أو المرشدين اآلخرين أمام الطالب·
❖ معرفة فرص العمل المتاحة لمختلف التخصصات .
❖ تشجيع الطالب على التحدث من خالل طرح أسئلة مفتوحة اإلجابة (ال تجاب بنعم أو ال).
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مواد الالئحــــة الداخلية الخاصة بنظام الساعات المعتمدة بكلية
العلوم -جامعة بنها لالطالع عليها
_________________________________________________________

رؤية الكلية
تسعععكلية اليلوك بجيمعة كليم ةيأنيتكبني ؤسعععسعععلي وبات يبما يى م يللي عةليلووك احيبلو
لوك بليبىد ليلوبعوبعيبتوط عيووكةبنيبشملةلي اليبإق اباليبدبواليوو قاقيأهدلل ة .ي

ي

ي
رسالة الكلية
تلتزم الكلية بتقديم برامج أكاديمية وتطبيقية متكاملة فى مختلف العلوم األساسية بهدف ي
 -1يإلعدلديىميجي وباتيقةدريع ليلو

يبلإلموكةريبلوب ةلسليلليسبقيلوكبليب ملعاةيآدلبيبأىالقاةتي

لوب ل.
-2يإجملءيم بثيع باليذلتيقابليعةواليبنشميع بلي وباتي

اةيبإق اباةيبدبواة.

-3يتبظافيلوببلرديلو شميليبلو بثيلووط اقاليووقديحيىد ةتيلوودريبيبلإلسوشةرلتيلوك باليو بسةهبليللي
حلي شكالتيلو ائليبت باليلوبعوبع.
أهداف الكلية
•
•
•
•
•
•

م ةءي ؤسعسعليتك اباليم ةاليقةدر يع لي بلة ليبإسعواكةبيلووطبريلوبسعوبميبلوبوبلىعليلليلوك بجي
لألسةساليبتط اقةت ةيلوبخو فل.
تخميجيأجاةلي وبات يقةدر يع ليلوب ةلسعععععععليلليسععععععبقيلوكبليبإسععععععواكةبيلووك بوبجاةيلو ديةلي
لوبوطبر ي نيىاللي قةياسيأةةديباليبعال ةتي مجكالي اليبعةوبال.
لووطبيميبلوو دي يلوبسوبميو مل جيلووك اباليبلو ةال.
لوقاةجيمدبري ؤثميلليت باليلوبعوبعي نيىالليممل جيلوودريبيبلووبعاليبلإلسععععوشععععةرلتيبلووفةعلي
لوو ةدوليمانيلوك اليبلوبعوبع.
لوكبليع ليى قيبت باليلوكالقةتيلودبوالبىةىعععععععليلوكمماليبلأللميقالي نيىالليلوو ةدليلوك بلي
بلوةقةلل.
تكباقيلوبالءيلوبط ليبلوب ةلظليع لي ةدىءيلوبعوبعيبلوقاحيلإلنسةناليلو ا ل.

ي
ي
ي
ي
ي
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أقسام الكلية والدرجات العلمية:
ي

يتوكبنيلوك الي نيلألقسةجيلوك باليلآلتال :ي
-1يقسحيلوميةضاةت ي
-2يقسحيلوفاتيةء ي
-3يقسحيلوكاباةء ي
-4يقسحيلو ةتي ي
-5يقسحيع حيلو ابلن ي
-6يقسحيع حيلو شملت ي
-7يقسحيلوعابوبجاة ي

❖ تمنح جامعة بنها بناءًا على طلب كلية العلوم درجة البكالريوس فى:
أ -تمنح درجة بكالوريوس العلوم في أحد التخصصات المنفردة التالية :
 -11البيوتكنولوجى**
 -6الكيمياء
 -1الرياضيات
 -2اإلحصاء

-7الكيمياء التطبيقية

 -12الحشرات

 -3علوم الحاسب

 -8النبات

-13الجيولوجيا

 -4الفيزياء

-9الميكروبيولوجي*

 -14الجيوفيزياء

 -5الفيزياءالتطبيقيه

 -10علم الحيوان

*يتبع قسم النبات

**يتبع قسم علم الحيوان

ب -تمنح درجة بكالوريوس العلوم فى أحد التخصصات المزدوجة التالية:
 -7الحشرات الطبية والميكروبيولجي
 -4الكيمياء والنبات
 -1الكيمياء و الفيزياء
 -2الكيمياءوالكيمياء اإلشعاعية

 -5الكككككككككككككككيكككككككمكككككككيكككككككاء  -8الجيولوجيا والكيمياء
والميكروبيولوجى

 -3الكيمياء و علم الحيوان

 -6الكيمياء والحشرات
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مرحلة البكالوريوس
مادة ()3
ي شترط للقبول بالكلية الح صول على الثانوية العامة بجمهورية م صر العربية ( علمى علوم وعلمى
رياضيات) أو ما يعادلها ويكون التقدم عن طريق مكتب التنسيق طبقا ً إلحتياجات الكلية كل عام.
مادة ()4
 .1نظام الدراسكككككككة المتبعة فى كلية العلوم جامعة بنها هو نظام السكككككككاعات المعتمدة فى إطار
الفصل الدراسى الواحد.
 .2مدة الدراسكككة بالكلية أربعة سكككنوات دراسكككيه على مدار ثمانية فصكككول دراسكككية على األقل
يدرس الطالب اربع مستويات.
مادة ()5
ينقسكككم العام الدراسكككي إلى فصكككلين دراسكككيين األول فى الخريف والثانى فى الربيع ومدة كل منهما
سبعة عشر أسبوعا ويجوز بعد موافقة مجلس الكلية طرح فصل دراسي صيفي مدته ثمانية أسابيع
وذلك لزوم التخرج أو دراسة مقررات يتطلبها التخصص الذي يرغبه الطالب ( متطلبات سابقة ).
مادة ()6
الفصل الدراسي مدته سبعة عشر أسبوعا ويشمل :
أ -فترة الدارسة ومدتها خمسة عشر أسبوعا.
ب -فترة اإلمتحانات النهائية مدتها أسبوعان.
مادة ()7
يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم إذا إجتاز عدد  140سكككككككاعة معتمدة على األقل وفقا
للخطة الدراسية لكل برنامج دراسى وبمعدل تراكمى كلى  2على األقل.
مادة ()9
الساعة المعتمدة هى:
()1

كل ساعة محاضرة أسبوعيا لمدة فصل دراسى كامل.
( أو )

كل ساعتان تمارين أو ساعتان إلى ثالثة ساعات عملى أسبوعيا لمدة فصل دراسى كامل.
()2
مادة ()10
متطلبات التخرج لنيل درجة بكالوريوس العلوم
متطلبات التخرج لنيل درجة بكالوريوس العلوم في أي تخصص منفرد أو مزدوج هو  140ساعة
معتمدة على األقل موزعة كاآلتى-:
()1

متطلبات الجامعة
 8ساعات معتمدة إجبارى كما هو موضح بجدول (.)1

للحصول على درجة البكالوريوس فى أى تخصص منفرد أو مزدوج هى
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()2

متطلبات الكلية للحصول على درجة البكالوريوس فى أى تخصص منفرد أو مزدوج
هى  24ساااعة معتمدم منها 18ساااعة إجبارية (جدول 6 + )2سككاعات إختيارية (جدول
.)3

( )3متطلبات التخصاااص للحصاااول على درجة البكالوريوس فى أى تخصاااص منفرد أو
مزدوج هى  108ساااعة معتمدة يحددها القساام أو األقسااام المعنية بالتخصااص كما
هو مبين بالجداول المرفقة.
يؤدى طالب الكلية تدريبا صكككككككيفيا لمدة سكككككككتة أسكككككككابيع فى المجاالت التطبيقية ذات العالقة
()4
بالتخصكككص قبل التخرج على أال يتم التدريب إال بعد أن ينجز الطالب  90سكككاعة معتمدة على
األقل وال تحتسب له ساعات معتمدة.
( )5يجوز أن تتضمن بعض المقررات رحالت علمية أو حقلية تخدم مجال التخصص.
مادة ()11
التسجيل
()1

تضع وحدة القبول والتسجيل بالكليةخطة التسجيل وإجراءاتها ( قوائم الطالب  -المجموعات
الدراسككية – الجداول الدراسككية – توزيع الطالب على السككادة المرشككدين األكاديمين "المرشككد
األكاديمي:أحد أعضكككككككاء هيئة التدريس يتم تكليفة بمقتراح من لجنة شكككككككئون التعليم والطالب
ويعتمده مجلس الكلية" -تجهيز البطاقات اإلجمالية لمواد كل طالب ) على أن تسكككجل البيانات
األكاديمية في سجالت خاصة معتمدة.

()2

يقوم المرشد األكاديمى بمساعدة وإرشاد الطالب على كيفية التسجيل واإلختيار المناسب
حسب حالة كل طالب.

()3

يمكن للطالب أن يسككجل تسككجيال مبكرا فى األسككبوع السككابق لبداية كل فصككل دراسككى ويكون
تأكيد التسجيل للمقررات الدراسية فى األسبوع األول من بدأ الفصل الدراسى.

()4

يراعى عند تسككجيل مقرر ما بأى مسككتوى نجاح الطالب فى المتطلب السككابق إن وجد ويمكن
دراسة المقرر متزامننا مع المتطلب السابق.

()5

يجوز للطالب الذي لم يتمكن من التسجيل ألسباب قهرية أن يسجل خالل األسبوع الثانى بعد
موافقة عميد الكلية.

()6

عند تسككجيل مقرر مقال أوبحث فى التخصككصككات المزدوجة يترك للطالب حرية اإلختيار بين
أحد فرعى التخصص.

مادة ()12
العبء الدراسي
()1

يسكككككككمح للطالب بالتسكككككككجيل فيما ال يقل عن  14سكككككككاعه معتمده
واليزيد علي  19سككاعه معتمده لكل فصككل دراسككي ويسككتثني من
ذلك الحاالت التالية:
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أ-

ب-

ت-
ث-
ج-

()2

يسااامح لطالب المساااتوى األول بالتساااجيل فيما ال يقل عن  14سااااعع معتمدم
واليزيد علي  16سااااااعة معتمدم لكل فصااااال دراساااااي ( طبقا لجداول البرام
الدراسية المرفقة ).
يمكن للطالب المتفوق (الذي لع معدل تراكمي  3فأكثر) أن يضااااااايف إلي ذل
ساعتين معتمدتين في الفصل الدراسي الواحد وبحد أقصي  8ساعات معتمدم
طوال فترة الدراسااااع في مقررات إضااااافيع إختياريع من متطلبات التخصااااص
بأقسام الكليع المختلفع  ,علي أن يضاف تقديرم فيها إلي معدلع التراكمي.
يجوز لمجلس الكليع زيادة الحد األقصي للعبء الدرا سي في الف صل الدراسي
األخير للطالب بحد أقصي  4ساعات معتمدم بغرض إتمام متطلبات التخرج.
ال يسااامح للطالب الذي لع معدل تراكمي أقل من  2بالتساااجيل في أكثر من 12
ساعع معتمدم في الفصل الدراسي.
يجوز لمجلس الكلية أن يعفى الطالب المحول من كلية مناظرة يتم التدريس فيها
بنظام السكككاعات المعتمدة من بعض مقررات المسكككتويين األول والثانى إذا ثبت
أنه قد درس ونجح فى مقررات تعادلها فى الكلية المحول منها وال يجوز إعفاء
الطالب من أى مقرر من مقررات المستويين الثالث والرابع.

يتم حساااب المعدل التراكمي للطالب بعد تسااجيل  30ساااعة معتمدة فاذا
حصااااااال الطالب على معدل أقل من ( )2يوجع لع إنذارا أول ( بانتهاء
المستوى األول ) ويسجل عددا من الساعات ال يزيد عن  12ساعة في
الفصل الدراسي التالي  ,وإذا استمر معدل الطالب أقل من (  )2يوجع
اليع إنذارا ثاني ( بانتهاء الفصاااال الدراسااااى األول بالمسااااتوى الثانى )
ويمكنع عندئذ التسااجيل إلقل من  9ساااعات معتمدة لتحسااين معدلع وإذا
إساااااتمر معدل الطالب أقل من (  ( )2بانتهاء الفصااااال الدراساااااى الثانى
بالم ستوى الثانى ) يف صل الطالب من الكلية ( يتم تطبيق قانون تنظيم
الجامعات ).

مادة ()13
اإلضافة والحذف واإلنسحاب وتعديل المسار
( )1اإلضافة أو الحــــــــــــــذف:
يجوز للطالب بعد موافقة المرشد األكاديمي أن يضيف أو يحذف مقررا أو مقررين بحد أقصى
حتى نهاية األسكبوع الثاني من الفصكل الدراسكي وذلك بما ال يخل بالفقرتين ( 1و  )2من المادة
(.)12
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( )2اإلنسحــــــــــــــــــــــــاب:
يجوز للطالب أن ينسكككحب من دراسكككة أي مقرر حتى نهاية األسكككبوع الرابع من الدراسكككة في
الفصككل الدراسككي وذلك بموافقة المرشككد األكاديمي ويسككجل المقرر في سككجل الطالب األكاديمي
ويرصكككد (منسكككحب ) وتعرض حاالت اإلنسكككحاب اإلضكككطرارية بعد هذه المواعيد بحد أقصكككى
أسكككككبوعين على لجنة شكككككئون التعليم والطالب للنظر في حالة الطالب ويكون قرارها نافذا مع
عدم اإلخالل بالفقرتين ( )2 & 1من المادة ()12
( )3تعديل المسار:
يجوز للطالب بعد موافقة مجلس الكلية تغيير مسككككاره من تخصككككص إلى تخصككككص آخر ( بعد
انتهاء المسككتوى الثانى ) مع معادلة المقررات التى درسككها الطالب  ,ويعفى من المقررات التى
درسها ونجح فيها وتقع ضمن مقررات التخصص المراد تغيير مساره إليه.
مادة ()14
تأجيل الدراسة أو اإلنقطاع عنها
( )1يجوز للطالب أن يطلب تأجيل دراسكككته لمدة ال تزيد عن أربعة فصكككول دراسكككية فقط منفصكككلة أو
متصككلة خالل مدة دراسككته بالكلية وأن تقدم طلبات التأجيل في موعد أقصككاه نهاية األسككبوع الرابع
من الفصككككككل الدراسككككككي ويكون التأجيل نافذا بعد أخذ رأي لجنة شككككككئون التعليم والطالب وموافقة
مجلس الكلية وفى حالة طلب التأجيل ألكثر من أربعة فصول دراسية يرفع األمر لمجلس الجامعة.
( )2إذا إنقطع الطالب عن الدراسككة بالكلية بحد أقصككى فصككلين دراسككيين وألسككباب قهرية توافق عليها
لجنة شئون التعليم والطالب ومجلس الكلية يتاح للطالب فر صة أخرى للت سجيل ويستأنف الطالب
درا سته في الف صل الدرا سي التالي وتحت سب مدة اإلنقطاع من فرص التأجيل المتاحة للطالب  ,و
في حالة عدم موافقة اللجنة يلغي قيد الطالب من الكلية ويكون قرار لجنة شكككئون التعليم و الطالب
نافذا بعد موافقة مجلس الكلية.
مادة ()15
المواظبة (المتابعة)
()1
()2
()3
()4
()5

يتولى أسككتاذ المقرر تسككجيل حضككور الطالب في محاضككرة نظرية أو جلسككة عملية في سككجل معد
لذلك لكل مقرر من قبل شككئون الطالب  ,ويسككلم هذا السككجل في نهاية الفصككل الدراسككي إلى إدارة
شئون الطالب.
عند تجاوز الطالب نسبة غياب  %10من ساعات المقرر يقوم أستاذ المقرر بمخطار رئيس القسم
ثم وكيل الكليه لتوجيه اإلنذار األول للطالب.
عند تجاوز الطالب نسككككبة غياب  %20من سككككاعات المقرر يقوم أسككككتاذ المقرر بمخطار رئيس
القسم ثم وكيل الكليه لتوجيه اإلنذار الثاني والنهائى للطالب.
عند تجاوز الطالب نسكككككككبة غياب  %25من مجموع سكككككككاعات المقرر يحرم الطالب من دخول
اإلمتحان النهائي فيه ويحسككككككككب تقديره (محروم) وتخطر إدارة شكككككككئون الطالب الطالب بقرار
الحرمان.
يجوز للجنة شكككككككئون التعليم والطالب إعتبار الطالب المحروم من دخول اإلمتحان منسكككككككحبا من
المقرر إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية.
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( )6في حالة طلب الطالب إضكككافة مقرر جديد تحتسكككب المواظبة من تاريف اإلضكككافة طبقا للفقرة ()1
من المادة (. )13
مادة ()16
التقييم
يتم تقييم الطالب بنا ًء على العناصر التالية:
( )1اإل ختبارات القصكككككككيرة الشكككككككفهية والتحريرية والتطبيقية والبحوث والرحالت العلمية
والحقلية .
( )2اإلختبار العملى النهائى ويعقد فى موعد يحدده مجلس الكلية.
( )3اإلمتحان التحريرى النهائي ويعقد في األسبوعين األخيرين من الفصل الدراسي وبموجب جدول تعده
وحدة القبول والتسككككجيل ويقره عميد الكلية ويجوز تعديل موعد اإلختبار النهائي بموافقة لجنة شككككئون
التعليم والطالب وعميد الكلية.
( )4الزمن المخصكككص لحمتحان التحريرى النهائى لكل مقرر يسكككاوي عدد السكككاعات النظرية المعتمدة
بحد أقصى ثالث ساعات.
( )5إذا إشككككتمل المقرر على دراسككككة نظرية ودراسككككة عملية فالبد أن يتضككككمن اإلختبار النهائي إمتحانات
نظرية وعملية .
( )6إذا كانت المقررات العملية منفصكلة عن المقررات النظرية فيسكري عليها ما ورد في الفقرات ()2-1
من المادة (.)16
( )7يمكن للطالب اإلطالع على أوراق اإلجابات لحختبارات الدوريه واإلختبارات النهائية بعد تصحيحها
طبقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة.
مادة ()17
توزيع الدرجات
يخصص لكل مقرر  100درجة توزع كاالتي:
( )1بالنسككككككبه للمقررات النظريه يخصككككككص  %20من درجة المقرر ألعمال السككككككنه و  %80لحمتحان
النهائي.
( )2بالنسككككككبه للمقررات المعمليه يخصككككككص  %40من درجة المقرر ألعمال السككككككنه و  %60لحمتحان
النهائي.
( )3بالنسككبه للمقررات المحتويه علي نظري وعملي يخصككص  %20من درجات الجزء النظري ألعمال
السككككنه و  % 80لحمتحان النهائي ويخصككككص  %40من درجة الجزء المعملي ألعمال السككككنه و
 %60لحمتحان النهائي.
( )4يخصص  %50من درجة أعمال السنه لحمتحانات الشفويه التي تعقد في نهاية كل فصل دراسي في
موعد يحدده مجلس الكليه.
( )5يعتبر الطالب راسكككككككب الئحيا (  ) Fفى المقرر إذا حصكككككككل على أقل من  ٪ 30من درجة اإلمتحان
التحريرى النهائى مهما كانت درجاته فى العملى أو أعمال السنة والشفوى.
( )6بالنسككبه لمقرر المقال أو البحث يخصككص  %50من درجات المقرر لألنشككطه المختلفه التي يقوم بها
الطالب خالل دراسته للمقرر و يخصص  %50األخري لجلسة المناقشه.
( )7يتم حساب نقاط المقرر = نقاط التقدير × عدد الساعات المعتمدة للمقرر .
مادة ()18
الدالئل الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات
() 1

تقدر الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى كل مقرر دراسى على النحو لتالى -:
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التقدير

الرمز

عدد النقاط

ممتاز

A

4

من %100 – 90

A-

3.7

من %90 < - 85

B+

3.3

من %85 < - 80

B

3

من %80 < - 75

B-

2.7

من % 75 < - 70

C+

2.3

من % 70 < – 65

مقبول

C

2

من % 65 < -60

راسب

F

صفر

غائب

F-

صفر

جيدجدا
جيد

الدرجة

< % 60
-

عند حسككاب معدالت الطالب تحتسككب الكسككور العشككرية لصككالح الطالب فتضككاف مقربة جبريا
()2
إلى أقرب رقمين عشريين عند التخرج فقط.
عند قبول العذر عن عدم دخول اإلمتحان النهائى لمقرر ما بموافقة مجلس الكلية يحتسكككككككب
() 3
المقرر غير مكتمل ويوضككع للطالب تقدير (  ) Iمع اإلحتفاظ بدرجة أعمال السككنة ويؤدي الطالب
اإلختبار النهائي فقط في األسككككبوع األول من بداية الفصككككل الدراسككككي التالي ثم يوضككككع له التقدير
النهائي بنا ًء على مجموع درجات أعمال السككنة واإلمتحان النهائي  ,وفي حالة عدم دخول الطالب
اإلمتحان في خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي التالي يعتبر راسب بتقدير (.)F
المقررات ذات الطبيعة الخا صة التى ت ستلزم فترة زمنية أطول من ف صل درا سى واحد تؤجل
()4
تقديراتها لمدة ال تتجاوز فصل دراسي تالي للفصل الدراسى الذى سجلت فيه ويرصد فى سجل
الطالب (مستمر)  ,وعند إجتياز المقرر تعطى للطالب الدرجة المستحقة .
الطالب الذى يرسككب فى أى مقرر إجبارى عليه إعادة دراسككة ذلك المقرر واإلمتحان فيه وفي
()5
حالة رسكككككككوبه فى مقرر إختيارى فعليه إعادة دراسكككككككة ذلك المقرر أو إختيار مقرر آخر بديل له
إلسكككككتكمال متطلبات التخرج .ويدخل تقدير المقرر في كال حالتي الرسكككككوب والنجاح ( إذا تكرر
رسككككككوب الطالب فى مقرر ما ,يكتفى بمحتسككككككاب الرسككككككوب مرة واحدة فقط فى معدله الفصككككككلى
والتراكمي ) في حساب المعدل الفصلي ومعدل التخرج.
( )6يتم ح ساب المعدل الف صلى وهو متو سط ما يح صل علية الطالب من نقاط فى الف صل الدرا سى
الواحد كما يلى :
مجموع (حاصل ضرب نقاط كل مقرر × عدد الساعات المعتمدة لهذا المقرر)

المعدل الفصلى =

مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات

المعدل التراكمى  :وهو متوساااط ما يحصااال عليع الطالب من نقاط خالل الفصاااول الدراساااية
()7
كلها ويقرب إلى رقمين عشريين عند التخرج فقط ويحسب كما يلى:
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مجموع (حاصل ضرب نقاط كل مقرر تم دراستع × عدد ساعاتع المعتمدة)
المعدل التراكمى =

حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذم المقررات التى تم دراستها

()8

الحد األدنى للنجاح فى المقرر هو حصول الطالب على معدل ( )2على األقل أي مقبول.

()9

الحد األدنى للتخرج هو حصول الطالب على معدل تراكمى( )2على األقل.

( )10الطالب الذى لم يحقق عند إتمامه متطلبات التخرج معدال تراكميا ( )2على األقل يجب عليه
أن يعيد عددا من المقررات الدراسككككية بحد أقصككككى  12سككككاعة معتمدة التى سككككبق أن رسككككب فيها
ويحسب له تقدير كامل وإذا زاد عن  12ساعة معتمدة يحسب له متوسط التقديرين بحيث يستطيع
بواسطتها رفع معدله التراكمى إلى المستوى الذى يسمح له بالتخرج.
( )11تمنح مرتبة الشرف للطالب الذى يحصل على معدل تراكمى ( ) 3فأكثر فى كل فصل دراسى
بشرط أال يكون قد رسب فى أى مقرر دراسى خالل تسجيله فى الكلية أو الكلية المحول منها .
مادة ()19
يجوز لمجلس الكلية وضكككع القواعد لتنظيم عدد الطالب المقبولين بكل برنامج دراسكككي حسكككب إمكانيات
األقسام العلمية وطبقا لتخصص الطالب فى الثانوية العامة.
مادة ()20
لمجلس الجامعة إجراء إضكككككككافة أو حذف او تعديل أو حجب برنامج فى هذه الالئحة بنا ًء على إقتراح
مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجالس األقسككككككام العلمية لتطوير العملية التعليمية بما ال يتعارض مع الالئحة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
مادة ()21
الرموز الواردة باالئحة ومدلوالتها
الرمز

داللته

مج

متطلبات جامعة

مك

متطلبات الكلية

ر

الرياضيات

رأ

اإلحصاء

رس

علوم الحاسب

ف

الفيزياء

فط

فيزياء تطبيقيه

ك

الكيمياء

14

ن

النبات

ح

علم الحيوان

تح

تكنولوجيا حيويه

ش

الحشرات

ج

الجيولجيا

األرقام الكودية للمقررات :
خانة اآلحاد:
• تدل األرقام الفردية على المقررات التى تطرح فى الفصل الدراسى األول.
• تدل األرقام الزوجية على المقررات التى تطرح فى الفصل الدراسى الثانى.
• يدل رقم (  ) 0و (  ) 5على المقررات التى تطرح فى الفصلين األول والثانى.
خانة العشرات:
• يدل الرقم على التخصص الفرعى فى القسم المعنى.
خانة المئات:
• يدل الرقم على مستوى المقرر .
مثال )452( :ف
• رقم ( )2يدل على أن المقرر يطرح فى الفصل الدراسى الثانى.
• رقم ( )5يدل على تخصص فيزياء الجوامد.
• رقم ( )4يدل على مستوى المقرر وهو المستوى الرابع.
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مادة ( )22ي
متطلبات التخرج لنيل درجة بكالوريوس العلوم:
يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم إذا أنجز عدد السككككاعات المعتمدة المطلوبة وفقا للخطة الدراسككككية
لكل برنامج دراسي وهي  140ساعة معتمدة على األقل .
أوال  :مقررات متطلبات الجامعة
مادة (: )23يدرس الطالب المقررات األتيه بالمستوي األول ( 8ساعات معتمده) كما هو مبين بالجدول
رقم المقرر ورمزه

اســــم
الـــمـــقــــــــرر

المتطلب السابق

الساعات
ن

ت/ع

م

015جيج ي

وغليلنع اتيلي()1

ـــــ ي

2ي

-ي

2ي

030يجيج ي

حةسبيآولي()1

ـــــ ي

2ي

2ي

3ي

040يجيج ي

حةسبيآولي()2

030يجيج

1ي

2ي

2ي

050يجيج ي

حقبقيلالنسةن ي

ـــــ ي

1ي

-ي

1ي

ثانيا :متطلبات الكلية ا -مقررات إجبارية (  18ساعة معتمدة )
مادة (: )24يدرس الطالب المقررات األتية بالمستوي األول ( 18ساعات معتمدة) كما هو مبين
رقم المقرر ورمزه

اســــم
الـــمـــقــــــــرر

المتطلب السابق

الساعات
ن

ت/ع

م

100ر ي

ريةضليعة لي( )1ي

ـــ ي

2ي

/2ييــ ي

3ي

105ر ي

ريةضليعة لي( )2ي

100ر ي

2ي

2ي/يــ ي

3ي

100ف ي

لاتيةءيعة لي( )1ي

ـــ ي

2ي

-ي/ي -ي

2ي

105ف ي

لاتيةءيعة لي( )2ي

100ف ي

2ي

-ي/يـ ي

2ي

180ف ي

لاتيةءيعب يي( )1ي

ــــ ي

ــ ي

ـي 3/ي

1ي

181ف ي

لاتيةءيعب يي( )2ي

180ف ي

ــ ي

ـي 3/ي

1ي

100ك ي

ةاباةءيعة لي( )1ي

ــــ ي

2ي

-ي/ي -ي

2ي

105ك ي

ةاباةءيعة لي( )2ي

100ك ي

2ي

/-ي -ي

2ي

180ك ي

ةاباةءيعب يي( )1ي

ــــ ي

ــ ي

ـي 3/ي

1ي

181ك ي

ةاباةءيعب يي( )2ي

180ك ي

ــ ي

ـي/ي 3ي

1ي
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2
 مقررات إختياريةيختار الطالب عدد من المقررات األتيه بالمستوي األول تخدم التخصص ( 6ساعات معتمدة علي أن يكون من بينهم ساعتان
معتمدتان مقررات ثقافه عامة) كما هو مبين بالجدول ( ) 3

رقم المقرر
ورمزه

المتطلب
السابق

ن

ت/ع

م

ـــ ي

ــ ي

 -/2ي

1ي

ـــ ي

ــ ي

 -/2ي

1ي

ـــ ي

ــ ي

 -/2ي

1ي

ـــ ي

ــ ي

 -/2ي

1ي

100ح ي

حابلنيعةجي( )1ي

ـــ ي

1ي

 2/-ي

2ي

105ح ي

حابلنيعةجي( )2ي

100ح ي

1ي

 2/-ي

2ي

100ن ي

ن ةتيعةجي( )1ي

ـــ ي

1ي

 2/-ي

2ي

105ن ي

ن ةتيعةجيي( )2ي

100ن ي

1ي

 2/-ي

2ي

100ج ي

جابوبجاةيعة لي( )1ي

ـــ ي

1ي

 2/-ي

2ي

105ج ي

جابوبجاةيعة لي( )2ي

100ج ي

1ي

 2/-ي

2ي

111ش ي حشملتيعة لي( )1ي

ـــ ي

1ي

 2/-ي

2ي

112ش ي حشملتيعة لي( )2ي

111ش ي

1ي

 2/-ي

2ي

11جيك ي

إدلر يأعبةل ي

ـــ ي

2ي

ــ ي

2ي

12جيك ي

تةريخيلوك بج ي

ـــ ي

2ي

ــ ي

2ي

13جيك ي

لووغذيليلوص ال ي

ـــ ي

2ي

ــ ي

2ي

14جيك ي

لووفكاميلوك بي ي

ـــ ي

2ي

ــ ي

2ي

ــــ ي

1ي

ــ ي

1ي

ـــ ي

1ي

ــ ي

1ي

183ك ي

اســــم الـــمـــقــــــــرر
ةاباةءيغاميعضبيليتط اقالي( )1ي

183ف ي لاتيةءيتط اقالي( )1ي
185ك ي

ةاباةءيعضبيليتط اقالي( )2ي

185ف ي لاتيةءيتط اقالي( )2ي

17جيك ي
19جيك ي
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الساعات

ةدىءيقةنبنيلوكبل ي
بضبعةتي خوةر ي نيتةريخي صميلو دي ي

 183 ,ف 185 ,

الطالب الذى يرغب دراسااة تخصااصااات الرياضاايات أو الكيمياء أو الفيزياء يتحتم عليع دراسااة المقررات 183
 185ف.
الطالب الذى يرغب دراسة تخصص علم الحيوان يتحتم عليع دراسة المقررات  100ح105 ,ح.
الطالب الذى يرغب دراسة تخصص النبات يتحتم عليع دراسة المقررات 100ن 105 ,ن.
الطالب الذى يرغب دراسة تخصص الجيولوجيا يتحتم عليع دراسة المقررات 100ج 105 ,ج.
الطالب الذى يرغب دراسة تخصص علم الحشرات و الكيمياء والحشرات يتحتم عليع دراسة المقررات  111ش 112 ,ش.
الطالب الذى يرغب دراسة تخصص علم الحشرات الطبية والميكروبيولوجى يتحتم عليع دراسة المقررات  111ش100 ,ن.
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,

كليــــة العلــوم
جـــامعـة بنهــا

استمارة بيانات الطالب
اسم الطالب باللغة العربية:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

اسم الطالب باللغة االنجليزية:
تاريخ الميالد:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

عنوان الطالب:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

البريد االلكترونى:
رقم التليفون:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تاريخ االلتحاق باللكلية:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

مجموع الثانوية العامة:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

تخصص الثانوية العامة:
اسم المرشد االكاديمى:
موعد المقابلة:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

انشطة الطالب:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بيانات ولى االمر:
االسم:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

رقم التليفون:
العنوان:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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