اإلرشاد األكاديمى
كليــــــــة العــلــــوم
جامعـة بنــــها
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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 دعهم 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
تسعى كلية العلوم بجامعة بنها أن تكون مؤسسة متميزة وبيت برت ة تى مجتات التعلتيب والر ت
العلمى وبدمة المجتمع وتتطلع لتعاون وش اكة م لية وإقليمية ودولية لت قيق أهدا ها.

رسالة الكلية
تلتزم الكلية بتقديم برامج أكاديمية وتطبيقية متكاملة فى مختلف العلوم األساسية بهدف

 -1إلعداد ب يج متميز قادر على الر

واإلبتكار والمنا سة ى سوق العمل وم اعيا آداب وأبالقيات

المهنة.
 -2إج اء ب وث علمية ذات قيمة عالية ونش علمى متميز م ليا وإقليميا ودوليا.
 -3توظيف الموارد الرش ية والر وث التطريقية لتقديب بدمات التدريب واإلستشارات العلمية للمساهمة
ى حل مشكالت الريةة وتنمية المجتمع.
أهداف الكلية







بناء مؤسسة تعليمية ب ثية قادرة على مواكرة وإستيعاب التطور المستتم والمتوالتل تى العلتوم
األساسية وتطريقاتها المختلفة.
تختت يج أجيتتات متميتتزة قتتادرة علتتى المنا ستتة تتى ستتوق العمتتل وإستتتيعاب التكنولوجيتتا ال ديثتتة
المتطورة من بالت مقاييس أكاديمية وعالمات م جعية م لية وعالمية.
التطوي والت دي المستم للر امج التعليمية والر ثية.
القيام بدور مؤث ى تنمية المجتمع من بالت بت امج التتدريب والتوعيتة واإلستشتارات والتفاعتل
الترادلى بين الكلية والمجتمع.
العمتل علتى بلتتق وتنميتة العالقتتات الدوليةوبالتة الع بيتة واأل يقيتتة متن بتتالت الترتادت العلمتتى
والثقا ى.
تعميق الوالء الوطنى والم ا ظة على مرادىء المجتمع والقيب اإلنسانية النريلة.
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أقسام الكلية والدرجات العلمية:
تتكون الكلية من األقسام العلمية اآلتية:
 -1قسب ال ياضيات
 -2قسب الفيزياء
 -3قسب الكيمياء
 -4قسب النرات
 -5قسب علب ال يوان
 -6قسب علب ال ش ات
 -7قسب الجيولوجيا
 تمنح جامعة بنها بنا ًءا 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

 -11علم 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

 -5الكيمياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء  -8الجيولوجيا والكيمياء
والميكروبيولوجى

 -3الكيمياء و علم الحيوان

 -6الكيمياء والحشرات

مرحلة البكالوريوس
مادة ()3
7

يشترط للقبول بالكلية الحصول على الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية ( علمى علوم وعلماى
رياضيات) أو ما يعادلها ويكون التقدم عن طريق مكتب التنسيق طبقا ً إلحتياجات الكلية كل عام.
مادة ()4
 .1نظام الدراساة المتبعاة فاى كلياة العلاوم جامعاة بنهاا هاو نظاام السااعات المعتمادة فاى إطاار
الفصل الدراسى الواحد.
 .2مدة الدراساة بالكلياة أربعاة سانوات دراسايه علاى مادار ثمانياة فصاول دراساية علاى األقال
يدرس الطالب اربع مستويات.
مادة ()5
ينقسم العام الدراسي إلى فصالين دراسايين األول فاى الخرياف والثاانى فاى الربياع ومادة كال منهماا
س بعة عشر أسبوعا ويجوز بعد موافقة مجلس الكلية طرح فصل دراسي صيفي مدته ثمانية أساابيع
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 بكاالوريوس العلاوم إذا إجتااز عادد  141سااعة معتمادة علاى األقال وفقاا
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 ()01
متطلبات التخرج لنيل درجة بكالوريوس العلوم
متطلبات التخرج لنيل درجة بكالوريوس العلوم في أي تخصص منفرد أو مزدوج هو  041ساعة
معتمدة على األقل موزعة كاآلتى-:
()1

متطلبات الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس فى أى تخصص منفرد أو مزدوج هى
 8ساعات معتمدة إجبارى كما هو موضح بجدول (.)1

()2

متطلباااات الكلياااة للحصاااول علاااى درجاااة البكاااالوريوس فاااى أى تخصاااص منفااارد أو
مزدوج هى  44ساعة معتمده منها 08ساعة إجبارية (جدول 6 + )2ساعات إختيارية
(جدول .)3
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( )3متطلبات التخصاص للحصاول علاى درجاة البكاالوريوس فاى أ تخصاص منفارد أو
مزدوج هى  018ساعة معتمدة يحاددها القسام أو األقساام المعنياة بالتخصاص كماا
هو مبين بالجداول المرفقة.
يااؤدى طااالب الكليااة تاادريبا صاايفيا لماادة سااتة أسااابيع فااى المجاااالت التطبيقيااة ذات العالقااة
()4
بالتخصص قبل التخرج على أال يتم التدريب إال بعد أن ينجز الطالب  91ساعة معتمادة علاى
األقل وال تحتسب له ساعات معتمدة.
( )5يجوز أن تتضمن بعض المقررات رحالت علمية أو حقلية تخدم مجال التخصص.
مادة ()00
التسجيل
()1

تضع وحدة القبول والتسجيل بالكليةخطة التسجيل وإجراءاتها ( قوائم الطالب  -المجموعات
الدراسية – الجداول الدراسية – توزياع الطاالب علاى الساادة المرشادين األكااديمين االمرشاد
األكاديمي:أحاد أعضاااء هيئاة التاادريس ياتم تكليفااة باالقتراح مان لجنااة شائون التعلاايم والطااالب
ويعتمده مجلس الكليةا -تجهيز البطاقات اإلجمالية لمواد كل طالب ) على أن تسجل البياناات
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 يسجل تسجيال مبكرا فاى األسابوع الساابق لبداياة كال فصال دراساى ويكاون
تأكيد التسجيل للمقررات الدراسية فى األسبوع األول من بدأ الفصل الدراسى.

()4

يراعى عند تسجيل مقرر ما بأى مستوى نجاح الطالب فى المتطلاب الساابق إن وجاد ويمكان
دراسة المقرر متزامننا مع المتطلب السابق.

()5

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

()6

عند تسجيل مقرر مقال أوبحث فى التخصصات المزدوجة يترك للطالب حرية اإلختياار باين
أحد فرعى التخصص.

مادة ()04
العبء الدراسي
()1

يسااامح للطالاااب بالتساااجيل فيماااا ال يقااال عااان  14سااااعه معتماااده
واليزيد علي  19ساعه معتمده لكال فصال دراساي ويساتثني مان
ذلك الحاالت التالية:
أ -يسمح لطاالب المساتو األول بالتساجيل فيماا ال يقال عان  04سااع معتماده
واليزيااد علااي  06ساااعة معتمااده لكاال فصاال دراسااي ( طبقااا لجااداول الباارام
الدراسية المرفقة ).
ب -يمكن للطالب المتفوق (الذي ل معادل تراكماي  3فاككثر) أن يضايف إلاي ذلا
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ساعتين معتمدتين في الفصل الدراسي الواحد وبحد أقصي  8ساعات معتمده
طااوال فتاارة الدراسا فااي مقااررات إضااافي إختياريا ماان متطلبااات التخصااص
بكقسام الكلي المختلف  ,علي أن يضاف تقديره فيها إلي معدل التراكمي.
ت -يجوز لمجلس الكلي زيادة الحد األقصي للعبء الدراسي في الفصال الدراساي
األخير للطالب بحد أقصي  4ساعات معتمده بغرض إتمام متطلبات التخرج.
ث -ال يسمح للطالب الذي ل معدل تراكمي أقل من  4بالتسجيل في أكثار مان 04
ساع معتمده في الفصل الدراسي.
ج -يجوز لمجلس الكلياة أن يعفاى الطالاب المحاول مان كلياة منااظرة ياتم التادريس
فيها بنظام الساعات المعتمدة مان بعاض مقاررات المساتويين األول والثاانى إذا
ثبت أنه قد درس ونجح فى مقررات تعادلها فى الكلية المحول منهاا وال يجاوز
إعفاء الطالب من أى مقرر من مقررات المستويين الثالث والرابع.
()2

يتم حساب المعدل التراكمي للطالب بعد تساجيل  31سااعة معتمادة فا ذا
حصاال الطالااب علااى معاادل أقاال ماان ( )4يوج ا لا إنااذارا أول ( ب نتهاااء
المستو األول ) ويسجل عددا من الساعات ال يزيد عن  04ساعة فاي
الفصل الدراسي التالي  ,وإذا استمر معدل الطالب أقل من (  )4يوجا
الي ا إنااذارا ثاااني ( ب نتهاااء الفصاال الدراسااى األول بالمسااتو الثااانى )
ويمكن عندئذ التسجيل إلقل من  9ساعات معتمادة لتحساين معدلا وإذا
إسااتمر معاادل الطالااب أقاال ماان (  ( )4ب نتهاااء الفصاال الدراسااى الثااانى
بالمستو الثانى ) يفصل الطالب من الكلية ( يتم تطبيق قاانون تنيايم
الجامعات ).

مادة ()03
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 األسبوع الثاني من الفصل الدراسي وذلك بما ال يخل بالفقرتين ( 1و  )2من الماادة
(.)12

( )2اإلنسحــــــــــــــــــــــــاب:
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يجوز للطالب أن ينسحب مان دراساة أي مقارر حتاى نهاياة األسابوع الراباع مان الدراساة فاي
الفصل الدراسي وذلك بموافقة المرشد األكاديمي ويسجل المقارر فاي ساجل الطالاب األكااديمي
ويرصد (منسحب ) وتعارض حااالت اإلنساحاب اإلضاطرارية بعاد هاذه المواعياد بحاد أقصاى
أسبوعين على لجنة شئون التعليم والطالب للنظر فاي حالاة الطالاب ويكاون قرارهاا نافاذا ماع
عدم اإلخالل بالفقرتين ( )2 & 1من المادة ()12
( )3تعديل المسار:
يجوز للطالب بعد موافقة مجلاس الكلياة تغييار مسااره مان تخصاص إلاى تخصاص آخار ( بعاد
انتهاء المستوى الثانى ) مع معادلة المقررات التى درسها الطالب  ,ويعفى من المقررات التاى
درسها ونجح فيها وتقع ضمن مقررات التخصص المراد تغيير مساره إليه.
مادة ()04
تأجيل الدراسة أو اإلنقطاع عنها
( )1يجوز للطالب أن يطلب تأجيل دراسته لمدة ال تزياد عان أربعاة فصاول دراساية فقاط منفصالة أو
متصلة خالل مدة دراسته بالكلية وأ ن تقدم طلبات التأجيل في موعد أقصاه نهاياة األسابوع الراباع
ماان الفصاال الدراسااي ويكااون التأجياال نافااذا بعااد أخااذ رأي لجنااة شاائون التعلاايم والطااالب وموافقااة
مجلااس الكليااة وفااى حالااة طلااب التأجياال ألكثاار ماان أربعااة فصااول دراسااية يرفااع األماار لمجلااس
الجامعة.
( )2إذا إنقطع الطالب عن الدراسة بالكلية بحد أقصى فصالين دراسايين وألساباب قهرياة توافاق عليهاا
لجنة شئون التعليم والطالب ومجلس الكلية يتاح للطالب فرصة أخرى للتسجيل ويستأنف الطالاب
دراسته في الفصل الدراسي التالي وتحتسب مدة اإلنقطاع من فرص التأجيل المتاحاة للطالاب  ,و
في حالة عدم موافقة اللجنة يلغي قيد الطالب من الكلية ويكون قرار لجنة شئون التعليم و الطاالب
نافذا بعد موافقة مجلس الكلية.
مادة ()05
الموايبة (المتابعة)
( )1يتولى أستاذ المقرر تسجيل حضور الطالب في محاضرة نظرياة أو جلساة عملياة فاي ساجل معاد
لذلك لكل مقرر من قبل شئون الطالب  ,ويسلم هذا السجل في نهاياة الفصال الدراساي إلاى إدارة
شئون الطالب.
( )2عند تجااوز الطالاب نسابة غيااب  %11مان سااعات المقارر يقاوم أساتاذ المقارر بلخطاار رئايس
القسم ثم وكيل الكليه لتوجيه اإلنذار األول للطالب.
( )3عند تجاوز الطالب نسبة غيااب  %21مان سااعات المقارر يقاوم أساتاذ المقارر بلخطاار رئايس
القسم ثم وكيل الكليه لتوجيه اإلنذار الثاني والنهائى للطالب.
( )4عنااد تجاااوز الطالاب نساابة غياااب  %25ماان مجمااوع ساااعات المقاارر يحاارم الطالااب ماان دخااول
اإلمتحااان النهااائي فيااه ويحسااب تقااديره (محااروم) وتخطاار إدارة شاائون الطااالب الطالااب بقاارار
الحرمان.
( )5يجاوز للجنااة شاائون التعلاايم والطااالب إعتبااار الطالااب المحااروم ماان دخااول اإلمتحااان منسااحبا ماان
المقرر إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية.
( )6في حالة طلب الطالب إضافة مقرر جديد تحتسب المواظباة مان تااريإل اإلضاافة طبقاا للفقارة ()1
من المادة (. )13
مادة ()06
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التقييم
يتم تقييم الطالب بنا ًء على العناصر التالية:
( )1اإل ختبااارات القصاايرة الشاافهية والتحريريااة والتطبيقيااة والبحااوث والاارحالت العلميااة
والحقلية .
( )2اإلختبار العملى النهائى ويعقد فى موعد يحدده مجلس الكلية.
( )3اإلمتحان التحريرى النهاائي ويعقاد فاي األسابوعين األخيارين مان الفصال الدراساي وبموجاب جادول
تعده وحدة القبول والتسجيل ويقره عميد الكلياة ويجاوز تعاديل موعاد اإلختباار النهاائي بموافقاة لجناة
شئون التعليم والطالب وعميد الكلية.
( )4الزمن المخصص لإلمتحان التحريرى النهائى لكل مقارر يسااوي عادد السااعات النظرياة المعتمادة
بحد أقصى ثالث ساعات.
( )5إذا إشتمل المقارر علاى دراساة نظرياة ودراساة عملياة فالباد أن يتضامن اإلختباار النهاائي إمتحاناات
نظرية وعملية .
( )6إذا كانت المقررات العملية منفصلة عن المقررات النظرية فيسري عليها ما ورد في الفقرات ()2-1
من المادة (.)16
( )7يمكااان للطالاااب اإلطاااالع علاااى أوراق اإلجاباااات لإلختباااارات الدورياااه واإلختباااارات النهائياااة بعاااد
تصحيحها طبقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة.
مادة ()07
توزيع الدرجات
يخصص لكل مقرر  111درجة توزع كاالتي:
( )1بالنساابه للمقااررات النظريااه يخصااص  %21ماان درجااة المقاارر ألعمااال الساانه و  %81لإلمتحااان
النهائي.
( )2بالنساابه للمقااررات المعمليااه يخصااص  %41ماان درجااة المقاارر ألعمااال الساانه و  %61لإلمتحااان
النهائي.
( )3بالنسبه للمقررات المحتويه علي نظري وعملي يخصص  %21من درجات الجزء النظري ألعماال
السنه و  % 81لإلمتحاان النهاائي ويخصاص  %41مان درجاة الجازء المعملاي ألعماال السانه و
 %61لإلمتحان النهائي.
( )4يخصص  %51من درجة أعمال السنه لإلمتحانات الشفويه التي تعقد في نهاية كل فصل دراسي في
موعد يحدده مجلس الكليه.
( )5يعتبر الطالاب راساب الئحياا (  ) Fفاى المقارر إذا حصال علاى أقال مان  ٪ 31مان درجاة اإلمتحاان
التحريرى النهائى مهما كانت درجاته فى العملى أو أعمال السنة والشفوى.
( )6بالنسبه لمقرر المقال أو البحث يخصص  %51من درجات المقرر لألنشطه المختلفه التاي يقاوم بهاا
الطالب خالل دراسته للمقرر و يخصص  %51األخري لجلسة المناقشه.
( )7يتم حساب نقاط المقرر = نقاط التقدير × عدد الساعات المعتمدة للمقرر .
مادة ()08
الدالئل الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات
() 1

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

الرمز

عدد النقاط

ممتاز

A

4
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الدرجة
من %111 – 91

A-

3.7

من %91 < - 85

B+

3.3

من %85 < - 81

B

3

من %81 < - 75

B-

2.7

من % 75 < - 71

C+

2.3

من % 71 < – 65

مقبول

C

2

من % 65 < -61

راسب

F

صفر

غائب

F-

صفر

جيدجدا
جيد

< % 61
-

عند حساب معدالت الطالب تحتسب الكسور العشرية لصاالح الطالاب فتضااف مقرباة جبرياا
( )2
إلى أقرب رقمين عشريين عند التخرج فقط.
عند قبول العاذر عان عادم دخاول اإلمتحاان النهاائى لمقارر ماا بموافقاة مجلاس الكلياة يحتساب
() 3
المقرر غير مكتمل ويوضع للطالب تقدير (  ) Iمع اإلحتفاظ بدرجة أعمال السنة وياؤدي الطالاب
اإلختبار النهائي فقط فاي األسابوع األول مان بداياة الفصال الدراساي التاالي ثام يوضاع لاه التقادير
النهائي بنا ًء على مجموع درجات أعمال السنة واإلمتحان النهائي  ,وفي حالة عدم دخول الطالب
اإلمتحان في خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي التالي يعتبر راسب بتقدير (.)F
المقررات ذات الطبيعة الخاصة التى تستلزم فترة زمنية أطول من فصل دراسى واحاد تؤجال
() 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 يرسب فى أى مقرر إجبارى عليه إعادة دراسة ذلك المقرر واإلمتحان فياه وفاي
() 5
حالة رسوبه فاى مقارر إختياارى فعلياه إعاادة دراساة ذلاك المقارر أو إختياار مقارر آخار باديل لاه
إلستكمال متطلبات التخرج .ويدخل تقدير المقارر فاي كاال حاالتي الرساوب والنجااح ( إذا تكارر
رسااوب الطالااب فااى مقاارر مااا ,يكتفااى بلحتساااب الرسااوب ماارة واحاادة فقااط فااى معدلااه الفصاالى
والتراكمي ) في حساب المعدل الفصلي ومعدل التخرج.
( ) 6يتم حساب المعدل الفصلى وهو متوسط ما يحصل علية الطالب من نقاط فاى الفصال الدراساى
الواحد كما يلى :
مجموع (حاصل ضرب نقاط كل مقرر × عدد الساعات المعتمدة لهذا المقرر)

المعدل الفصلى =

مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات

المعدل التراكمى  :وهو متوسط ماا يحصال عليا الطالاب مان نقااط خاالل الفصاول الدراساية
() 7
كلها ويقرب إلى رقمين عشريين عند التخرج فقط ويحسب كما يلى:
مجموع (حاصل ضرب نقاط كل مقرر تم دراست × عدد ساعات المعتمدة)
المعدل التراكمى =
() 8

حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقررات التى تم دراستها

الحد األدنى للنجاح فى المقرر هو حصول الطالب على معدل ( )2على األقل أي مقبول.
13

() 9

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

( )11الطالب الذى لم يحقق عند إتمامه متطلبات التخرج معدال تراكميا ( )2على األقل يجب عليه
أن يعيااد عااددا ماان المقااررات الدراسااية بحااد أقصااى  12ساااعة معتماادة التااى ساابق أن رسااب فيهااا
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.
( ) 11تماانح مرتبااة الشاارف للطالااب الااذى يحصاال علااى معاادل تراكمااى ( ) 3فااأكثر فااى كاال فصاال
دراسى بشرط أال يكون قد رسب فى أى مقرر دراسى خالل تسجيله فى الكلية أو الكلية المحول
منها .
مادة ()09
يجوز لمجلس الكلية وضع القواعد لتنظيم عدد الطاالب المقباولين بكال برناامج دراساي حساب إمكانياات
األقسام العلمية وطبقا لتخصص الطالب فى الثانوية العامة.
مادة ()41
لمجلس الجامعة إجراء إضاافة أو حاذف او تعاديل أو حجاب برناامج فاى هاذه الالئحاة بناا ًء علاى إقتاراح
مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجالس األقسام العلمية لتطوير العملية التعليمية بماا ال يتعاارض ماع الالئحاة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
مادة ()40
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

ن

النبات

ح

علم الحيوان

تح

تكنولوجيا حيويه
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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 (  ) 1و (  ) 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.

مادة ()44
متطلبات التخرج لنيل درجة بكالوريوس العلوم:
يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم إذا أنجز عدد السااعات المعتمادة المطلوباة وفقاا للخطاة الدراساية
لكل برنامج دراسي وهي  141ساعة معتمدة على األقل .
أوال  :مقررات متطلبات الجامعة
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مادة (: )43يدرس الطالب المقررات األتيه بالمستوي األول ( 8ساعات معتمده) كما هو مبين بالجدول
رقم المقرر ورمزه

اســــم
الـــمـــقــــــــرر

المتطلب السابق

الساعات
ن

ت/ع

م

515م ج

لغة انجليزية ()1

ـــــ

2

-

2

 535م ج

حاسب آلى ()1

ـــــ

2

2

3

 545م ج

حاسب آلى ()2

 535م ج

1

2

2

 555م ج

حقوق االنسان

ـــــ

1

-

1

ثانيا :متطلبات الكلية ا -مقررات إجبارية (  88ساعة معتمدة )
مادة (: )44يدرس الطالب المقررات األتية بالمستوي األول ( 88ساعات معتمدة) كما هو مبين
رقم المقرر ورمزه

اســــم
الـــمـــقــــــــرر

المتطلب السابق

الساعات
ن

ت/ع

م

155ر

رياضة عامة ()1

ـــ

2

 /2ــ

3

155ر

رياضة عامة ()2

155ر

2

 / 2ــ

3

155ف

يزياء عامة ()1

ـــ

2

-/-

2

155ف

يزياء عامة ()2

155ف

2

/-ـ

2

185ف

يزياء عملي ()1

ــــ

ــ

ـ 3/

1

181ف

يزياء عملي ()2

185ف

ــ

ـ 3/

1

155ك

كيمياء عامة ()1

ــــ

2

-/-

2

155ك

كيمياء عامة ()2

155ك

2

- /-

2

185ك

كيمياء عملي ()1

ــــ

ــ

ـ 3/

1

181ك

كيمياء عملي ()2

185ك

ــ

ـ3/

1

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

اســــم الـــمـــقــــــــرر
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الساعات
ن

ت/ع

م

183ك

كيمياء غي عضوية تطريقية ()1

ـــ

ــ

-/2

1

183ف

يزياء تطريقية ()1

ـــ

ــ

-/2

1

185ك

كيمياء عضوية تطريقية ()2

ـــ

ــ

-/2

1

185ف

يزياء تطريقية ()2

ـــ

ــ

-/2

1

155ح

حيوان عام ()1

ـــ

1

2/-

2

155ح

حيوان عام ()2

155ح

1

2/-

2

155ن

نرات عام ()1

ـــ

1

2/-

2

155ن

نرات عام ()2

155ن

1

2/-

2

155ج

جيولوجيا عامة ()1

ـــ

1

2/-

2

155ج

جيولوجيا عامة ()2

155ج

1

2/-

2

111ش

حش ات عامة ()1

ـــ

1

2/-

2

112ش

حش ات عامة ()2

111ش

1

2/-

2

11م ك

إدارة أعمات

ـــ

2

ــ

2

12م ك

تاريخ العلوم

ـــ

2

ــ

2

13م ك

التغذية الص ية

ـــ

2

ــ

2

14م ك

التفكي العلمي

ـــ

2

ــ

2

17م ك

مرادىء قانون العمل

ــــ

1

ــ

1

11م ك

موضوعات مختارة من تاريخ مص ال دي

ـــ

1

ــ

1

 083 ,ف 085 ,

 -0الطالب الذ يرغب دراسة تخصصات الرياضيات أو الكيمياء أو الفيزياء يتحتم عليا دراساة المقاررات 083
 085ف.
 -4الطالب الذ يرغب دراسة تخصص علم الحيوان يتحتم علي دراسة المقررات  011ح015 ,ح.
 -3الطالب الذ يرغب دراسة تخصص النبات يتحتم علي دراسة المقررات 011ن 015 ,ن.
 -4الطالب الذ يرغب دراسة تخصص الجيولوجيا يتحتم علي دراسة المقررات 011ج 015 ,ج.
 -5الطالب الذ يرغب دراسة تخصص علم الحشرات و الكيمياء والحشرات يتحتم علي دراسة المقررات  000ش 004 ,ش.
الطالب الذ يرغب دراسة تخصاص علام الحشارات الطبياة والميكروبيولاوجى يتحاتم عليا دراساة المقاررات
-6
 000ش011 ,ن.
كليــــة العلــوم

جـــامعـة بنهــا

استمارة بيانات الطالب
اسم الطالب باللغة العربية:

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

17

,

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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