تقديم
لقد تزايد االهتمام بجودة التعليم العالي مع ظهور متغيرات عالمية جديدة تؤثر
بدرجة كبيرة على المنافسة وانطالقا من أن كلية العلوم تسهم في تحقيق إستراتيجية

جامعة المنيا نحو إنتاج المعرفة واعداد الفرد المسلح بالمعلومات والمهارات والقدرة
على االبتكار ،فان الالئحة الجديدة للكلية تراعى ذلك بتوفير برامج دراسية حديثة

ومتطورة تتنوع ما بين األساسية والتخصصية والتطبيقية ومزدوجة التخصص  ،وتتبنى
تطبيق نظام الساعات المعتمدة لضمان جودة العملية التعليمية ولتحقيق قدر أكبر من

ديمقراطيتها  ،مما يحق إستراتيجية الجامعة من تحقيق رسالتها كجامعة في صعيد
مصر والوصول إلى مكانة مرموقة بين جامعات العالم
أنشئت الكلية بالقرار الجمهوري رقم  581لسنة  5791م كإحدى كليات جامعة
أسيوط ( فرع المنيا ) حتى استقلت جامعة المنيا في عام  5791م وقد شهدت الكلية
منذ إنشائها حتى اآلن تطورات هامة في أقسامها العلمية وبرامجها األكاديمية
وتوجهاتها العامة  ،فقد بدأت الكلية في سنتها األولى بعدد سبعة أعضاء هيئة
تدريس ينتمون إلى قسمي الجيولوجيا والكيمياء وكان أعضاء هيئة التدريس لألقسام

األخرى ينتدبون للعمل بالكلية من جامعات أخري لسد العجز في أعضاء هيئة

التدريس بالكلية  ،وفى عام 7009م وصل أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى ()571
عضوا وقد تطورت أعداد الطالب في الكلية من  511طالب وطالبة بالفرقة األولى
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للعام الجامعى 91/97إلى  195طالب وطالبة بالفرقة األولى في العام الجامعي
 7008/7009هذا باإلضافة إلى طالب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة الذي وصل

عددهم إلى  971طالب وطالبة في العام الجامعي  7008/7009ليصبح عدد طالب
الكلية  5777طالب وطالبة وقد شهد العام الجامعي  98/99منح أول دفعة من
خريجي الكلية والتي بلغ عددهم  97طالب وطالبة درجة البكالوريوس في العلوم ولقد
وصل عدد خريج الكلية حتى العام الجامعي  7009/7001حوالي  7501طالب وطالبة
وبعد استقرار الكلية في المنشآت الجامعية للمبنى الدائم للجامعة في العام
الجامعي  5785/5780م  ،وتوفير عدد من المختبرات التخصصية مع مستلزماتها من
تجهيزات ومعدات علمية متقدمة  ،ازداد اهتمام الكلية بالبحث العلمي كأحد المكونات
الرئيسية لنشاطها األكاديمي  ،وألسرة الكلية من أعضاء هيئة التدريس إسهامات
مرموقة من خالل بحوثهم المنشورة في مختلف الدوريات العلمية الدولية واإلقليمية
والمحلية المتخصصة تغطى مختلف مجاالت العلوم األساسية وما يرتبط من

تخصصات تطبيقية
ومن منظور ديناميكية العمل الجامعي وضرورة تطوره المستمر ،تتابع الكلية

باهتمام االتجاهات المستقبلية التالية :

 -5التطوير المستمر للبرامج األكاديمية التي تطرحها الكلية بما يحقق مداومة
االرتقاء الكيفي بمستواها ،واستمرار برامج جديدة في بعض المجاالت والتخصصات

التي تحتاجها مختلف مؤسسات الدولة .

 -7تطوير العملية التعليمية في اتجاه تحديث طرق التعلم والتعليم .
 -1االستمرار في إنشاء معامل بحوث متخصصة وتحديث المعامل البحثية بأقسام
الكلية المختلفة .
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 -7تطوير وتنشيط العالقة بين الجامعة والمجتمع ممثلة في مراكز الخدمات واإلنتاج
بمحافظة المنيا في مجاالت بحوث العلوم األساسية والتطبيقية والتأكيد على دور
الكلية كبيت للخبرات االستشارية والفنية في تلك المجاالت .

 -1تنشيط ودعم برامج رفع المستوي كفاءة معلمي المراحل التعليمية قبل الجامعية
التي تنظمها الكلية في مختلف التخصصات العلمية .
ولما كان الهدف الرئيسي الذي تكونت من أجله أقدم الجامعات في العلم ،هو

زيادة المعرفة اإلنسانية بالتعلم والتعليم والبحث العلمي  ،لذلك فإن الهدف األساسي
لكلية العلوم هو إنماء المعرفة اإلنسانية بالبحث عن الجديد في الطبيعة األساسية ،
ولهذا فقد أخذت الكلية علي عاتقها أن تؤهل الطالب ليخدم بعد تخرجه المجتمع في
كل مجاالت تخصصه بالعمل في مؤسسات الدولة .

عميد الكلية
أ.د.عــــــواد فرغل احمـــــــد
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مـواد الالئحـة
مواد الالئحة لكلية العلوم جامعة المنيا
للعمل بنظام الساعات المعتمدة
مادة ( : )5تتكون كلية العلوم جامعة المنيا من األقسام العلمية التالية:
 -1قسم علم الحيوان والحشرات
 -5قسم الرياضيات
 -1قسم الجيولوجيا
 -7قسم الفيزياء
 -9قسم علوم الحاسب
 -1قسم الكيمياء
 -7قسم النبات والميكروبيولوجي
مادة ( : )7تمنح جامعة المنيا بناء على طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية التالية:
(أ) :درجة البكالوريوس فى العلوم (تخصص منفرد) فى التخصصات التالية:
 -8الميكروبيولوجي
 -5الرياضيات
 -7علم الحيوان
 -7رياضيات/إحصاء
 -50علم الحشرات
 -1الفيزياء
 -55الجيولوجيا
 -7الكيمياء
 -57الجيوفيزياء
 -1الكيمياء التطبيقية
 -51جيولوجيا البترول
-1الكيمياءالبيئيه
 -57علوم الحاسب
 -9علم النبات
ويجوز أن تنشأ بالكلية تخصصات منفردة أخرى بعد موافقة مجلسى القسم والكلية وإعتماد مجلس الجامعةة وفقةا
ألحكام قانون تنظيم الجامعات .
(ب)  :درجة البكالوريوس (تخصص مزدوج) فى التخصصات التالية:
 -9كيمياء-نبات
 -5رياضيات -علوم حاسب
 -8كيمياء -ميكروبيولوجي
 -7إحصاء -علوم حاسب
 -7كيمياء -علم الحيوان
 -1رياضيات -فيزياء
 -50كيمياء -علم الحشرات
 -7فيزياء -كيمياء
 -55كيمياء-جيولوجيا
 -1فيزياء -جيولوجيا
 -1فيزياء  -علوم حاسب
ويجوز أن تنشأ بالكلية تخصصات مزدوجة أخرى بعد موافقة مجلسى القسةم والكليةة وإعتمةاد مجلةس الجامعةة وفقةا
-4 -

ألحكام قانون تنظيم الجامعات .
(ج) :درجة البكالوريوس فى العلوم (تخصص بينى) فى التخصصات التالية:
 -1العلوم البيئية
 -7العلوم البيولوجية
 -5الكيمياء الحيوية
ويجةوز أن تنشةأ بالكليةة تخصصةات بينيةة أخةرى بعةد موافقةة مجلسةى القسةم والكليةة وإعتمةاد مجلةس الجامعةة وفقةا
ألحكام قانون تنظيم الجامعات .
مادة ( : )1نظام الدراسة المتبع فى الكلية هو نظام الساعات المعتمدة فى إطار الفصل الدراسى .
مةةادة ( : )7مةةدة الدراسةةة لنيةةل درجةةة البكةةالوريوس فةةى العل ةوم تخضةةع لالئحةةة التنفيةيةةة لقةةانون تنظةةيم الجامعةةات
وا خةر
وتحقق هةه المدة أربعة مستويات دراسية ويشمل المستوى الواحةد فصةلين دراسةيين أولهمةا فةى الخرية
فى الربيع .ويسمح للطالب الةى تمتد فترة دراسته أكثر من أربعة سنوات أن يتخرج إذا حقةق متطلبةات التخةرج فةى
أى من هةين الفصلين .
مادة ( : )1يتكون الفصل الدراسى المعتاد من سبعة عشر أسبوعا موزعة على النحو التالي :
أ -فترة التسجيل مدتها أسبوع واحد .
ب -فترة الدراسة تمتد أربعة عشر أسبوعا .
ج -فترة اإلمتحانات فى نهاية الفصل مدتها أسبوعين .
مادة ( : )1يجوز لمجلس الكلية أن يوافق علةى فةتح فصةل دراسةى
التسجيل واإلمتحانات بحد أقصى  8ساعات معتمدة.

ةيفى مكثة

مدتةه ( 8ثمانيةة) أسةابيع مةاملة

مادة ( : )9معيار الساعة المعتمدة :
أ  -بالنسبة للمحاضرات النظرية:
تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل محاضرة مدتها ساعة واحدة أسبوعيا خالل الفصل الدراسى الواحد
ب -بالنسبة للدروس العملية والتدربيات التطبيقية:
تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل فترة عملية أو تدريبية مدتها من  7إلى  1ساعات أسةبوعيا خةالل الفصةل الدراسةى
الواحد .
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مادة( :)8متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم هى  570ساعة معتمدة توزع وفقا لما يلي :
 -5متطلبات الجامعة  8 :ساعات معتمدة توزع على النحو التالي :
 1ساعة معتمدة إجبارية .
 7ساعة معتمدة إختيارية .
 -7متطلبات الكلية  10 :ساعة معتمدة وتشمل :
 58ساعة معتمدة إجبارية .
57ساعة معتمدة اختيارية تخدم التخصص تحددها الكلية.
 -1متطلبات التخصص:
أ -متطلبات التخصص لنيل درجة البكةالوريوس (تخصةص منفةرد) هةى  507سةاعة معتمةدة يحةددها القسةم التةابع لةه
مةةةادة التخصةةةص المنفةةةرد مقسةةةمة الةةةي  17سةةةاعة معتمةةةدة للمقةةةررات اإلجباريةةةة  11سةةةاعات معتمةةةدة للمقةةةررات
األختيارية.
ب -متطلبةةات التخصةةص لنيةةل درجةةة البكةةالوريوس (تخصةةص مةةزدوج) هةةى  15سةةاعة معتمةةدة فةةى كةةل مةةن فرعةةى
التخصص المزدوج يحددها كل من القسمين المعنيين (  11إجبارى 58 +إختيارى ) .
ج -متطلبات التخصص لنيل درجة البكالوريوس (تخصص بينةى) هةى  507سةاعة معتمةدة تةوزع بةين التخصصةات
المشاركة وبما يخدم البناء المعرفى للتخصص.
د-يةددى كافةة طةالب الكليةة بعةد إجتيةازهم  500سةاعة معتمةدة تةدريبات تطبيقيةة لمةدة  1أسةابيع فةى مةركات أو
مصةةانع أو هيئةةات ذات ةةلة بالتخصةةص أو بالكليةةة إذا تعةةةر إيجةةاد موقةةع خارجهةةا وذل ة بةةدون إحتسةةاب سةةاعات
معتمدة .ويختار المرمداألكاديمي الوقت المناسب للتدريب خالل األجازات الصيفية.
هـ  -يجوز أن تتضمن بعض المقررات رحالت علمية أو حقلية تخدم مجال التخصص .
مادة ( : )7القبول التسجيل األكاديمى والعبء الدراسى :
أوال القبول :
أ -تقبل كلية العلوم الطالب الحا لين على الثانوية العامة (الشةعب العلميةة) أو مةا يعادلهةا وفقةا لشةروط القبةول التةى
يحددها المجلس األعلى للجامعات .
ب -يجوز لمجلس الكلية قبةول طةالب مةن الحا ةلين علةى درجةة البكةالوريوس بتقةدير عةام جيةد جةدا علةى األقةل مةن
كليات أخرى للدراسة بالكلية وذل بعد أخة رأى مجالس األقسام المختصة وبشرط أال تقل مدة الدراسة بالكليةة عةن
أربعة فصول دراسية بواقع  %10من عدد الساعات المعتمدة .

ثانيا التسجيل األكاديمى:
أ -يشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب على تنفية قواعد التسجيل وإجراءاته واعداد القوائم لكل من المجموعةات
الدراسية الجدول الدراسةى توزيةع الطةالب علةى السةادة المرمةدين األكةاديميين تجهيةز بطاقةات المقةررات للطةالب
وهى عبارة عن البطاقات المنفردة لكل مقةرر باإلضةافة إلةى البطاقةات اإلجماليةة لكةل طالةب علةى أن تسةجل البيانةات
األكاديمية فى سجالت خا ة معتمدة  .ويتم االنتهاء من تسجيل الطالب فى األسبوع األول من بدء الفصل الدراسى .
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يتجةاوز عةدد
ب -تقدم الكلية المق رر الدراسي في مجموعةة دراسةية او اكثةر حسةب مجريةات التسةجيل بحية ال
الطلبة المسجلة في المجموعة  10طالب وطالبة وال يقةل عةن  1طالةب وطالبةة فةي المسةتويين االول والثةاني ويمكةن
التجاوز عن هةه االعداد بموافقة مجلس الكلية .
ج -يجوز للطلبة التسجيل المبكر وذل بعد إعالن نتيجة نهاية فصل الربيع.
د -يراعى عند تسجيل مقرر ما نجاح الطالب فى المتطلب السابق إن وجد .
عليهةا مجلةس
هـ -يجوز للطالب الةى لم يتمكن من التسجيل ألسباب قهرية تقرها لجنة مئون الطالب ويوافةق
الكلية أن يسجل تسجيال متأخرا خالل الفترة اإلضافية للتسجيل (األسبوع الثانى).
و -عند تسجيل مقرر مقال أو بح فى التخصصات المزدوجة يترك للطالب حرية األختيار بين أحد فرعى التخصص .

ثالثا اإلرماد األكاديمي:
يخصةص لكةةل طالةب مرمةةد أكةاديمى مهمتةةه توجيةه الطالةةب دراسةةيا ومسةاعدته علةةى اختيةار المةةواد مةع تحديةةد عةةدد
الساعات التى يسجل فيها وفقا لظروفه وقدراته واستعداداته ومساعدته على حل المشكالت التةى قةد تعترضةه أثنةاء
الدراسة .وتخصص بطاقة لكل طالب يسةجل فيهةا كافةة البيانةات الالزمةة عنةه والنتةائت التةى حصةل عليهةا كمةا يقةوم
بمراجعة المواد التى يسجل فيها الطالب فى كل فصل دراسي حتى تخرجه من الكلية .

رابعا العبء الدراسى:
 -5يسةةمح للطالةةب بالتسةةجيل فيمةةا ال يقةةل عةةن  57سةةاعة معتمةةدة وال يزيةةد علةةى  58سةةاعة معتمةةدة لكةةل فصةةل دراسةةى .
ويستثنى من ذل الحاالت التالية:
أ -يمكن للطالب المتفةو (الةةى لةه معةدل تراكمةي  1فةأكثر) أن يضةي إلةى ذلة سةاعتين معتمةدتين فةى الفصةل الدراسةي
الواحد وبحد أقصةى  8سةاعات معتمةدة طةوال فتةرة الدراسةة فةى مقةررات إضةافية اختياريةة مةن متطلبةات التخصةص
بأقسام الكلية المختلفة على ان يضاف تقديره فيهةا إلةى معدلةه التراكمةى واليجةوز أن يكةون مقةرر إختيةارى متطلبةا
لمقرر آخر.
ب -يجوز لمجلس الكلية زيادة الحد األقصى للعبء الدراسى فى الفصل الدراسى األخير للطالةب بحةد أقصةى أربةع سةاعات
معتمدة بغرض إتمام متطلبات التخرج .
جـ  -يسمح للطالب الةى له معدل تراكمي أقل من ( )7بالتسجيل فى حدود  57ساعة معتمدة فى
الفصل الدراسى .
د -يجوز أن يعفى الطالب المحول من جامعة أخرى معترفا بها من بعض مقررات المستويين األول والثانى إذا ثبت أنه قد
درس ونجح فى مقررات تعادلها فى الجامعة المحول منها ويكون اإلعفاء بقرار من مجلس مئون التعليم والطالب
بالجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وال يجوز اإلعفاء من أجزاء من مقررات المستويين األول والثانى .

مادة ( : )50اإلضافة الحةف االنسحاب وتعديل المسار:
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أ -يجوز للطالب بعد موافقة المرمد األكةاديمي أن يضةي أو يحةةف مقةررا أو اكثةر حتةى نهايةة األسةبوع الرابةع فقة مةن
الدراسة وذل بما ال يخل بالعبء الدراسى المنصوص عليه فى المادة(. )8
ب -يجوز أن ينسحب الطالب من دراسة أى مقرر حتى نهاية األسبوع السةادس مةن بةدء التسةجيل للفصةل الدراسةى وذلة
بموافقة المرمد األكاديمي  .ويسجل هةا المقةرر فةى سةجل الطالةب األكةاديمي بتقةدير "منسةحب" بشةرط أن ال يكةون
الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المقررة قبل االنسحاب  .وتعرض حاالت االنسحاب اإلضةطرارية بعةد هةةا الميعةاد علةى
لجنة مئون التعليم والطالب للنظر فيها وإقـرارها من مجلس الكلية على أال يخل االنسحاب بالعةبء الدراسةى للطالةب
وفقا للمادة (. )8
ج -يجةةوز للطالةةب تعةةديل مسةةار تخصصةةه بشةةرط اسةةتكمال متطلبةةات التخصةةص المربةةوب فيةةه وعةةدم احتسةةاب السةةاعات
المعتمةةدة التةةى اجتازهةةا الطالةةب مةةن قبةةل وال تقةةع فةةى مجةةال متطلبةةات التخصةةص الجديةةد  .وذلة بعةةد موافقةةة المرمةةد
األكاديمي ولجنة مئون التعليم والطالب ومجلس الكلية على هةا التعديل.
مادة ( : )55المواظبة:
أ -يتولى أستاذ المقرر تسجيل حضور الطالب فى بدء كل محاضرة نظرية أو فترة عملية فى سجل
معد لةل من قبل مئون الطالب ويسلم هةا السجل فى نهاية الفصل الدراسى إلى إدارة مئون
الطالب .
ب -عند تجاوز الطالب نسبة بياب  %50من ساعات المقرر يقوم أستاذ المقرر بإخطار إدارة مئون
الطالب لتوجيه اإلنةار األول للطالب .
جـ  -عند تجاوز الطالب نسبة بياب  %70من ساعات المقرر يقوم أستاذ المقرر بإخطار إدارة
مئون الطالب لتوجيه اإلنةار الثانى والنهائى للطالب .
د-إذا زادت نسبة الغياب عن  %71من مجموع ساعات المقرر وكان بياب الطالب بدون عةر تقبله
لجنة مئون الطالب ويعتمده مجلس الكلية يسجل للطالب تقدير ‘‘محروم’’ فى المقرر وتدخل
نتيجة الرسوب فى حساب المعدل التراكمي للطالب .
هـ  -إذا زادت نسبة الغياب عن  %71وكان بياب الطالب بعةر تقبله لجنة مئون التعليم والطالب
ويعتمده مجلس الكلية يسجل للطالب تقدير منسحب .

مادة ( :)57التقييــم
يتم تقييم إمتحان كل مقرر بواقع  500درجة لكل مقرر وتوزع درجات المقرر على النحو التالى :

-5
أ-
ب-

المقررات التى التتضمن جزءا" عمليا"
 %70من الدرجة الكلية للمقرر لألعمال الفصلية .
 % 10من الدرجة الكلية للمقرر إلختبار منتص الفصل الدراسى ويسمح للطالب
باإلطالع على أورا األجابة بعد تصحيحها طبقا للقواعد والضواب التى يقرها مجلس الكلية .

جـ  %50 -من الدرجة الكلية للمقرر إلختبار نهائى مفهى .
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د –  % 70من الدرجة الكلية للمقرر لإلختبار التحريرى النهائى ويعقد فى األسبوعين
األخيرين من الفصل الدراسى بموجب جدول تعده إدارة مئون الطالب ويقره مجلس
الكلية ويعلن على الطالب .
 -7المقررات التى تتضمن جزءا" عمليا"
أ %50 -من الدرجة الكلية للمقرر لألعمال الفصلية .
ب % 50 -من الدرجة الكلية للمقرر إلختبار منتص الفصل الدراسى .
جـ %10 -من الدرجة الكلية للمقرر لإلختبار العملى النهائى .
د –  %50من الدرجة الكلية للمقرر إلختبار مفهى نهائى .
هـ  % 70 -من الدرجة الكلية للمقرر لإلختبار التحريرى النهائى ويعقد فى األسبوعين
األخيرين من الفصل الدراسى بموجب جدول تعده لإلختبار إدارة مئون الطالب ويقره
مجلس الكلية ويعلن على الطالب .

 -1المقررات العملية المنفصلة
أ %71 -من الدرجة الكلية للمقرر لألعمال الفصلية .
ب %71 -من الدرجة الكلية للمقرر ألختبار منتص الفصل الدراسى .
جـ  %10 -من الدرجة الكلية للمقرر لألختبار العملى النهائى .

 -7مقرر المقال والبح
أ % 10 -من الدرجة الكلية للمقرر لألنشطة المختلفة التى يقوم بها الطالب خالل دراسته للمقرر.
ب %10 -من الدرجة الكلية للمقرر لجلسة المناقشة .

مادة ( :)51الدالالت الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات
()5تقدر الدرجات والنقاط التى يحصل عليها الطالب فى كل مقرر دراسي على النحوالتالي:
الدرجة
عدد النقاط
الرمز
التقدير
من %500-70
7
A
ممتاز
من %70<-81
1.9
Aمن %81< - 80
1.1
B+
جيد جدا
من %80 < -91
1
B
من%91< – 90
7.9
Bجيد
من %90< -11
7.1
C+
من % 11 <– 10
7
C
مقبول
من %10 <– 11
5.9
Cمن % <11 – 11
5.1
D+
مقبول مشروط
من %11< – 10
5
D
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راسب
بائب

فر
فر

F
F

< %10
-

 -7تكون اإلمتحانات الفصلية والنهائية للمقرر من خالل لجنة مشةكلة مةن القةائمين علةى تدريسةه ويتةولى منسةق
المقرر تنظيم اإلمتحانات الفصلية وإعداد أورا أسئلة اإلمتحانات و يعتبر الطالب الغائب فى اإلمتحان النهةائى بائبةا
فى المقرر .
 -1يجوز أن تدجل نتيجة مقرر من المقررات لعةدم اكتمةال متطلباتهةا ألسةباب قهريةة (عةدم دخةول الطالةب االمتحةان
النهائي لمقرر لعةر مقبول) بعد عرضها على مجلس الكلية ولمدة ال تتجاوز فصل دراسي واحةد ويعطةى الطالةب فةى
هةه الحالةة تقةدير بيةر مكتمةل ( . )ICوإن لةم يسةتكمل الطالةب متطلبةات المقةرر فةى الفتةرة التةى يعقةد بهةا االمتحةان
النهةةائي للمقةةررات بيةةر المكتملةةة وهةةى األسةةبوع األول مةةن الفصةةل الدراسةةى التةةالي مبامةةرة يعتبةةر الطالةةب راسةةبا
وير د له التقدير راسب.
 -7إذا تكرر رسوب الطالب فى مقرر ما يكتفي باحتساب الرسوب مرة واحدة فق فى معدله التراكمةي ولكةن تسةجل
عدد المرات التى أدى فيها إمتحان هةا المقةرر فةى سةجله األكةاديمي وتحسةب درجةة النجةاح التةى حصةل عليهةا عنةد
إجتياز اإلمتحان .

 -1المعدل الفصلي :هو متوس ما يحصل عليه الطالةب مةن نقةاط فةى الفصةل الدراسةى الواحةد ويقةرب إلةى رقمةين
عشريين فق ويحسب كما يلى :
مجموع حا ل ضرب نقاط كل مقرر فصلى × عدد ساعاته المعتمدة
المعدل الفصلي =
حا ل جمع الساعات المعتمدة لهةه المقررات فى الفصل
 -1المعةةدل التخصصةةي :هةةو متوس ة مةةا يحصةةل عليةةه الطالةةب مةةن نقةةاط فةةى مقةةررات التخصةةص خةةالل الفصةةول
الدراسية ويقرب إلى رقمين عشريين فق ويحسب كما يلى :
مجموع حا ل ضرب نقاط مقررات التخصص×عدد ساعاتها المعتمدة
المعدل التخصصي =
حا ل جمع الساعات المعتمدة لهةه المقررات التى تم دراستها
 -9المعدل التراكمى العام  :هو متوسة مةا يحصةل عليةه الطالةب مةن نقةاط خةالل الفصةول الدراسةية ويقةرب إلةى
رقمين عشريين فق ويحسب كما يلى :
المعدل التراكمي العام =

مجموع حا ل ضرب نقاط كل مقرر تم دراسته × عدد ساعاته المعتمدة

حا ل جمع الساعات المعتمدة لهةه المقررات التى تم دراستها
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 -8الحد األدنى للمعدل التراكمي للتخرج هو حصول الطالب على معدل تراكمى ( ) 7على األقل .

 -7تمنح مرتبة الشرف للطالب الةى ينهي دراسته في الكلية في عضوية المدة االعتبارية للتخرج ( ما بين  9إلي 7
فصول دراسية اعتيادية ) بشرط اال يقل معدله التركمي االلفعلي عةن  1نقةاط فةي أف فصةل دراسةي وأن يكةون معدلةه
التراكمي العام  1.11على األقل .

مادة ( :)57اإلنةار األكاديمي والنقل وإيقاف القيد وإلغاء القيد :
 -5إذاحصل الطالب فى أى فصل دراسى على تقدير تراكمى أقل من ( ) 7ينةر اإلنةاراألول .
 -7إذا أسةةتمر معةةدل الطالةةب أقةةل مةةن ( )7يوجةةه إليةةه إنةةةارا" ثانيةةا" ويمكنةةه عندئةةة التسةةجيل ألقةةل مةةن 7سةةاعات
معتمده لتحسين معدله وإذا أستمر معدل الطالب أقل من ( )7يوجه إليه إنةارا" ثالثا" وأخير فإذا ظل معدله أقل من
( )7يفصل الطالب من الكلية ( يتم إلغاء قيده ) أويسمح له بتغيير مساره بعد موافقة مجلس الكلية .
يعتبر الطالب فى المستوى الثانى إذا إجتاز ما ال يقل عن  58ساعة معتمدة ويقيد فةى المسةتوى الثالة إذا
-1
إجتاز مةا ال يقةل عةن  77سةاعة معتمةدة ويقيةد فةى المسةتوى الرابةع إذا إجتةاز مةا ال يقةل عةن  11سةاعة معتمةدة مةن
سةةاعات التخصةةص المنفةةرد أو موزعةةة بالتسةةاوى بةةين فرعةةى التخصةةص المةةزدوج  .وال تحتسةةب متطلبةةات الجامعةةة
ضمن هةه الساعات .
إيقاف القيةد  :يجةوز للطالةب أن يتقةدم بطلةب لوقة قيةده لفصةل دراسةى واحةد وبحةد أقصةى أربعةة فصةول
-7
دراسية منفصلة أو متصلة وذل ألسباب قهرية يوافق عليها مجلس الكلية .
 -1يلغى قيد الطالب إذا إرتكب مخالفةة تخةل بةا داب أو تخةال أنظمةة الكليةة أو الجامعةة أو طبةق فةى حقةه الئحةة
تأديب الطالب بما يتفق مع قانون تنظيم الجامعات .

مادة (: )51
دورها  .وتطبق فور سريانها على

تطبق أحكام هةه الالئحة اعتبارا من العام الجامعي التالي لتاريخ
أ -الطالب المستجدين بالفرقة األولى بالكلية .
ب -اما الطالب الباقين لإلعادة بالفرقة األولى والمنقةولين للفةر األعلةى فتطبةق علةيهم أحكةام الالئحةة الداخليةة التةى
التحقوا فى ظلها وذل حتى تخرجهم .

مادة ( : )51نظام اإلستماع :
يجوز لمجلس الكلية بعةد أخةة رأى مجةالس األقسةام العلميةة المختصةة بةأن يقبةل طةالب مةن جامعةات أخةرى للتسةجيل
كمستمعيين لبعض المقررات المطروحه بالكلية وفقا لقواعد يحددها مجلس الجامعةة وتمةنح الكليةة مةهادة بإجتيةاز
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هةه المقررات وال يتبع ذل منح أى درجة جامعية.

مادة (: )59
تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيةية فيما لم يرد فيه نص فى هةه الالئحة .

الرموز الوارده باالئحه ومدلوالتها

الرمز

الدالله

 UNمتطلب الجامعه
 MAالرياضيات
 PHالفيزياء
 CHالكيمياء
 BCالكيمياء الحيويه
النبات
BT
 ZLعلم الحيوان
 GLالجيولوجيا
 CSعلوم الحاسب
 :تدل خانة المئات علة مستوى المقرر
األرقام الكوديه
مثال  : PH211رقم  11يدل على مقرر أطياف ذرية وجزيئيه
رقم  2يدل على مستوى المقرر وهو المستوى الثانى
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