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مادة ( :)1رسالة ورؤية الكلية
تعلة العلةال الهندسةية طالقاتياةاق القانيةة
تهدف كلية الهندسةة  -جامعةة الاةاة م منةن ائهةاإها الةي تاةد فة
مة متقلةق اااعةاق المجقمةم الم ة ي طاألااةا الع بيةة الهةاياة طالةدطخ األ ة
بجادم عاليةة للاة
طالمساةمة في دفم عجلة القنمية في مجةاخ المهة الهندسةية طالقاتياةاق القانيةة فةي م ة طالمنااةة المطياةة
اسقم ا ا في التط القا تي الني تتؤته الكلية منن ئهأتها حيث كائت أطخ كلية م ئاعها في المنااة الع بيةة
طاله ق األطسط طأف ايا طتطايق القمية المهنةي لت جيهةا طللةب باأل ةن بأسةتا القاةا المسةقم للعمليةة
القعليميةةة م ة حيةةث الت ة امي الد اسةةية طتطةةد ث المعامةةع طتجهي ةةةا ط فةةم مسةةقا أع ةةا ةي ةةة القةةد
طالقاا الطد ثة طاسقتدال الاساإع القعليمية بجائب اج اإه أبطاث علمية
طتد ته علي اتتاع ط ق القد
فاد أد لت الكلية ب امي د اسية جد ةدم
عالية المسقا  .طألةمية مقابعة الكلية للقاا اق العالمية في القد
طتايةي جد ةدم طمقاةا م طكة اكة مةم جامعةاق
طبينية تعمع بنظال الساعاق المعقمدم طتسقتدل أساليب تد
أجنتية مقمي م للعمع علي فم تنافسية الت جي عالميا ط فم جادم القعلي الهندسي.
طاد ت في العال الجامعي 2010/2009تاا التاة االسق اتيجية للكلية بعناان :كلية الهندسة جامعة الااة م
طمطياها اإلاليمي طالقي تطدد اي العمع ط ؤ ة الكلية ط سالقها طاطا
 اإدم في القعلي الهندسي بمعمع كافة مكائاق طأئهاة الكلية .طتنص التاة االسق اتيجية علي أن كلية الهندسة بجامعة الااة م احد
المؤسساق القعليمية الهندسية ال اإدم طالمقمي م بت جيها ط دماتها طأبطاثها .ططفاا لهنه ال ؤ ة المؤسسية فإن
سالة الكلية ةي تطايق مسقا أكاد مي اق بقفعيع الجادم الهاملة في األبطاث القاتياية طاألكاد مية طفي
القعلي الهندسي إلكسا الت ي مها اق مهنية مقمي م للمنافسة في مجاالق العمع طلإلسهال في القنمية
المسقدامة للمجقمم .طتطقاي التاة علي الغا اق االسق اتيجية الستم القالية طال زمة لقطايق ال سالة:
طتاا اد اته
 -1االحقفاظ بأع ا ةي ة القد
ي بمسقا ماابق لمعا ي الجادم طاالعقماد
 -2اعداد
 -3تاا التطث العلمي طالد اساق العليا
 -4اعداد اة مالية كاملة لقافي دع مالي للكلية
 -5تاا ة الع اة بي الكلية ط جيها طالمؤسساق ال ناعية طالمجقمم
 -6تهي ة بي ة عمع آمنة للجميم
 -7الدفم الي تاا الإطة الجامعاق طبالقالي تاا ئظ ادا م الكلية طأاسامها األكاد مية طاإلدا ة
ال إيسية طاد اخ مفاةي الطاكمة في ئظ اإلدا م
وتقوم نظم التعليم واألنشطة بكلية الهندسة  -جامعة القاهرة على احترام حقوق ملكيات اآلخرين والمنتفعين
من خدماتها وغرس القيم األخالقية وقيم العمل الجماعي وتعزيز روح االنتماء بين العاملين بها ،وذلك من
خالل مراعاة ما يلي:
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الهفافية طالاضاح في األئظمة طالقعليماق طالا ا اق طاإلج ا اق مم اعقماد األ ق السامية
طاحق ال الملكية الفك ة للجميم
طالسلاك الاا طالعمع علي تطلي كافة األط باألمائة طاإل
طتاا الناق كهادي طدليع لسلاكياق الكلية.
طالقف غ للمهمة األكاد مية ط لق بي ة صالطة للقعلي طالقد ب طالقعل طتاا ة طح المنهجية
اإل
العلمية في التطث العلمي طاع ايمقه مم تاد ايمة ال م طالعمع الجاد المنقي في مجاالق العل
طالقعل طالتطث العلمي .
القناف اله ق حاياة م حااإق الطيام ططسيلة لقطايق القاا طالقنمية مم العمع علي تع الها ة
الاطنية في مااجهة العالمة.
الق كي علي ضا المقعاملي مم الكلية طاك اك الجميم في صنم الا ا طتتني الماضاعية في ظع
احق ال القناع الثاافي طاالجقماعي.
اله اكة مم مؤسساق المجقمم المطلي طاتاخ المسؤطلية االجقماعية.
اع ايمة القعلي الهندسي كمد ع للقنمية.

مادة( :)2أقسام الكليــة
 -1قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية
ويدخل في نطاقه المقررات والتخصصات العلمية التالية ا التحليةل العةدد  ،الجبةر الخطةي والتقريبةي ،
المعةةاد ت التضايةةلي  ،اءحصةةات وا حتمةةا ت ،بحةةو ،العمليةةات ،لةةو الحا ةب ،ميكانيكةةا اسو ةةاط
المتصةةل  ،الةةديناميكا الويدروميناطي ةةي  ،ميكانيكةةا الموا ة  ،فيزيةةات الجوامةةد ،فيزيةةات الب زمةةا ،الضيزيةةات
النوويةةة  ،البصةةةريات التطبيقيةةة  ،الضيزيةةةات الحيويةةة  ،فيزيةةةات الطاقةةة المتجةةةدد  ،فيزيةةةات الطاقةةة العاليةةة ،
الكوروميناطي يات.

 -2قسم الهندسة المعمارية
ويةةدخل ف ةي نطاقةةه المقةةررات والتخصصةةات العلمي ة التالي ة ا التصةةمي المعمةةاري  ،تةةاريو ونيريةةات
العمار  ،اليل والمنيور ،التدريب البصري  ،اءنشات المعماري  ،التصميمات التنضيذي وطرق اءنشةات
وم ةةتندات التنضيةةذ ،التركيبةةات الضنية وتركيبةةات الوند ة الصةةحي  ،الةةتحك البي ةي  ،إدار المشةةرو ات،
المنوج العلمي  ،تاريو ونيريات التخطيط ،تخطيط المدن واء كان ،التصمي العمراني  .وتوجد خمس
قنةةوات تخصصةةي ف ةي الدرا ةةات المعماري ة  ،لةةو وتكنولوجيةةا البنةةات ،التصةةمي والتخطةةيط البي ةي ،
التصمي العمراني واء كان ،التخطيط العمراني .

 -3قسم الهندسة اإلنشائية
ويدخل في نطاقه المقررات والتخصصات العلمي التالي ا تحليل وميكانيكةا ونيرية اءنشةاتات ،سند ة
الةةز زل ،ا ةةتخدا الحا ةةب ا ل ةي ف ةي تحليةةل وتصةةمي المنشةةات ،خةةوا ومقاوم ة واختبةةار المةةواد،
ميكانيكا وتكنولوجيا مواد التشييد ،المنشات الخر اني الم لح و ابق اءجواد و ابق الصب ،المنشات
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والكبةةاري المعدني ة  ،سند ة وتكنولوجيةةا وادار واقتصةةاديات التشةةييد ،التحليةةل والتصةةمي ا حتمةةالي
للمنشات ،صيان وترمي المنشات.

 -4قسم الرى والهيدروليكا
ويدخل فى نطاقه المقررات والتخصصات العلمي التالي ا الر والصةر وتصةميمات الةر  ،ميكانيكةا
الموا ة والويةةدروليكا ،سند ة المةةوارد الما ي ة  ،سند ة المةةوانئ والم ح ة الداخلي ة  ،الر ة المةةدني ،
الويدرولوجي والمياه الجوفي .

 -5قسم األشغال العامـة
ويةةدخل فةةى نطاقةة ه المقةةررات والتخصصةةات العلميةة التاليةة ا الم ةةاح  ،الجيودي ةةيا ،الضوتةةوجرامتري
وا تشةعار ةةن بعةةد ،ميكانيكةةا التربة واس ا ةةات ،الوند ة الصةةحي والبي ية  ،سند ة وتخطةةيط النقةةل
والمرور ،تخطيط النقل وال كك الحديدي  ،الطرق والمطارات.

 -6قسم هندسة القوى الميكانيكية
ويةةدخل فةةى نطاقةةه المقةةررات والتخصصةةات العلمية التالية ا انتقةةال الحةةرار والتبريةةد وتكيية الوةةوات،
ا ت الحراريةةة وا حتةةةراق ،ميكانيكةةةا الموا ةةة وا ت التوربينيةةة والويدروليكيةةة  ،محطةةةات القةةةو
الحراري والويدروليكي والنووي  ،درا ات بي ي  ،الطاق الجديد والمتجدد .

 -7قسم التصميم الميكانيكي واإلنتاج
ويدخل فى نطاقه المقررات والتخصصات العلمي التالي ا تصمي الماكينات ،تكنولوجيا المواد واءنتاج،
الوند الصنا ي  ،ديناميكا المنيومات والتحك  ،المرون واللدون .

 -8قسم هندسة الطيران والفضاء
ويةةةدخل فةةةى نطاقةةةه المقةةةررات والتخصصةةةات العلميةةة التاليةةة ا ديناميكةةةا الوةةةوات واليةةةازات والموا ةةة
وتطبيقاتوا ،تحليل وتصةمي المةواد والمنشةات الخضيضة والطيرانية  ،نيمة دفة الطةا رات والصةواريو،
ميكانيكا الطيران و نيم التحك والم ح والتوجيه ،بحو ،العمليات واءدار فى مجال الطيران ،لو
الطيران

 -9قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
ويةةةدخل فةةةى نطاقةةةه المقةةةررات والتخصصةةةات العلميةةة التاليةةة ا سند ةةة اءلكترونيةةةات ،دوا ةةةر وني ةةة
اءلكترونيةةات الصةةنا ي واليةةو ي والتطبيقية  ،القيا ةةات اءلكترونية  ،سند ة ا تصة ا ت الكوربية ا
نيريات وني ا تصةا ت الرقمية والتنايرية  ،نية ا تصةا ت الحديثة  ،معالجة اءشةارات الرقمية ،
شةةبكات ا تصةةا ت ،سند ةة الموجةةاتا المشةةعار )الووا يةةاتم وانتشةةار الموجةةات الكوروميناطي ةةي ،
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النبةةا ط المتكاملة للموجةةات الدقيقة  ،نية الةةرادار والتوابة )اسقمةةارم الصةةنا ي وا تشةةعار ةةن بعةةد،
الضوتونيةةات والليةةزر واسليةةا اليةةو ي  ،سند ة الصةةوتيات وفةةوق ال ةةمعيات ،سند ة الةةتحك والةةني ا
الةةتحك بالحا ةةبات ،نية التوجيةةه ،ني ة وشةةبكات الحا ةةبات ،نية وتقنيةةات المعلومةةات ،اءلكترونيةةات
واتصا ت الحا بات.

 -10قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية
ويدخل فى نطاقه المقة ررات والتخصصةات العلمية التالية ا نيري ة ا ت الكوربي ة وتصةميموا،
التوليةةد وا ةةتخدا القةةو الكوربية  ،سند ة الجة ود العال ة ى و نيمة الوقاي ة  ،سند ة ني ة الق ة و
الكوربيةةة  ،الةةةتحك والحا ةةةبات فةةةى الصةةةنا  ،إلكترونيةةةات القةةةو الكوربيةةة  ،القيا ةةةات الكوربيةةة
والمواصضات القيا ي .

 -11قسم الهندسة الكيميائية
ويةةدخل فةةى نطاقةةه المقةةررات والتخصصةةات العلمي ة التالي ة ا يةةواسر ا نتقةةال ،العمليةةات المشةةترك ،
تصمي العمليات والمصان  ،الصنا ات الكيميا ي  ،تحليل نيم العمليات والتحك .

 -12قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات
ويتيمن ث ث تخصصات لمي ر ي ي وسىا
تخصصصا المنصصاجما ويةةدخل فةةى ن طاقة المقةةررات والتخصصةةات العلمية التالية ا الجيولوجيةةا الوند ةةي
والتعديني والتطبيقي  ،سند وتخطيط وتكنولوجيا المناج والمحاجر ،م اح المناج  ،سند ة تركيةز
الخامةةةات ومعالجتوةةةا ،سند ةةة وتصةةةمي اسنضةةةاق والمنشةةةات تحةةةت ال ةةةطحي  ،ميكانيكةةةا الصةةةخور
واختباراتوا ،التووي واسمن الصنا ى بالمناج واسنضاق.
تخصا بترول :ويدخل فى نطاقه المقررات والتخصصات العلمي التالي ا
جيولوجيةةا البتةةرول والميةةاه الجوفي ،سند ة ا تكشةةا  ،سند ة حضةةر ا بةةار ،سند ة إنتةةاج البتةةرول،
سند المكامن البترولي  ،سند معالج وتصني البترول ،سند الياز الطبيعى.
تخصا الفلــزات :ويدخل فى نطاقه المقررات والتخصصات العلمي التالي ا
الضلزات غير الحديدية  ،الميتالورجيةا الضيزيقية  ،تشةكيل الضلةزات،
صنا الحديد والصلب ،ا تخ
باك الضلزات ،تاكل وحماي الضلزات ،المواد غير الضلزي وتطبيقاتوا ،تقيي وفحة المةواد الوند ةي ،
درا ات بي ي  ،المواد غير الضلزي  ،المواد النووي .

 -13قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات
ويةدخل فةةى نطاقةه المقةةررات والتخصصةةات العلمية التالية ا سند ة الةني  ،اءلكترونيةةات والقيا ةةات
الحيوي الطبي  ،المعلومات وتحليل البيانات ،سند التصوير والتشخي والع ج ا شعا ي ،معالج
ا شارات ،العلو الحيوي الطبي .
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 -14قسم هندسة الحاسبات
ويدخل ف ى نطاقةه المقةررات والتخصصةات العلمية التالية ا سند ة بنية الحا ةبات ،سند ة شةبكات
الحا ةةبات ،الةةذكات ا صةةطنا ي  ،ذكةةات ا ل ة  ،سند ة المعرف ة  ،تشةةييل الصةةور ،الر ي ة بالحا ةةب،
ا تشةةعار ةةن بعةةد ،الش ة بكات العصةةبي ا صةةطنا ي وتطبيقاتوةةا ،ني ة معالج ة اءشةةارات الرقمي ة
بالحا ةةب ،الةةني الخبيةةر  ،ليويةةات الحا ةةبات ،ني ة ترجم ة الليةةات الطبيعي ة  ،شةةبكات نقةةل البيانةةات
الرقمي ال لكي والمحمول  ،المشي ت الدقيق  ،شبكات نقل البيانةات ةن طريةق اسقمةار الصةنا ي ،
تصم دوا ر الحا بات ،تقنيات تصني الحا بات ،ني تشييل الحا ةبات ،سند ة البرمجيةات ،قوا ةد
البيانةةات ومخةةازن البيانةةات ،تقني ة المعلومةةات ،التنقيةةب فةةى البيانةةات ،ني ة د ة اتخةةاذ القةةرار ،بني ة
وبرمجيةةات الحا ةةبات المتوازية  ،بنية وبرمجيةةات الحا ةةبات مة تضةةادي اس طةةال ،بنية وبرمجيةةات
الحا ب ات المدمج  ،بني وشبكات نقل البيانات باسليا اليو ي  ،شبكات الحا بات ال ريع  ،تصةمي
وتحليل الخوارزمات ،الر بالحا ب ،سند البرمجيات ،المترجمات.

مــــادة (:)3
يعود مجلس الكلي إل ى وكيةل الكلية لشة ون التعلية والطة ب بالكلية با شةرا
الليات الضني  ،المقررات اءن اني .

لة ى المقةررات ا تية ا

مــــادة (:)4
يشكل مجلس الكلي من بين يات سي التدريس دوا ر لمي داخلي للتخصصةات المتقاربة فةى اسق ةا
المختلض  ،تعرض ليوا ش ون المقررات والبحو ،وكاف الش ون العلمي المتعلق بوذ التخصصةات ءبةدات
الر فيوا وللتن يق بين اسق ا قبل العرض لى مجلس الكلي .

مادة ( :)5منح الدرجات العلمية
درج البكالوريوس فى التخصصات التالي بنيا الضصلين

تمنح جامع القاسر بنات لى طلب كلي الوند
الدرا يينا
الوند المعماري
-1
الوند المدني
-2
سند القو الميكانيكي
-3
سند التصمي الميكانيكي واءنتاج
-4
سند اءلكترونيات وا تصا ت الكوربي
-5
سند القو وا ت الكوربي
-6
الوند الكيميا ي
-7
سند المناج
-8
سند البترول
-9
سند الضلزات
-10
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سند الطيران والضيات
الوند الحيوي الطبي والمنيومات
سند الحا بات
الوند النووي

باءياف الى درج البكالوريوس فى التخصصات التالي بنيا ال ا ات المعتمد ا
سند مدني ا تخص سند وإدار التشييد.
-1
سند مدني ا تخص سند اءنشاتات.
-2
سند مدني ا تخص سند المياه والبي .
-3
سند كوربي ا تخص سند ا تصا ت والحا بات.
-4
سند كوربي ا تخص سند الطاق الكوربي .
-5
سند وتكنولوجيا العمار .
-6
سند البترول والبتروكيماويات
-7
سند ميكانيكي ا تخص سند التصمي الميكانيكى.
-8
وذلك طبقا للمواد ( ، )37-20والمرفقات 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

مــــادة (:)6
يشكل مجلس الكلي لكل تخص من التخصصات التى تدخل مقررات الدرا بوا في نطاق كثر من ق
مجل ةةا لميةةا يية ر ةةات ا ق ةةا الم ة ول ةةن التةةدريس فةةى سةةذا التخصة للنيةةر فةةى الشة ون العلمية
المتعلق بالتخص ويختار العميد مقررا لكل مجلس فى كةل ةا مةن بةين ر ةات ا ق ةا بالتنةاوب ح ةب
اقدميتو فى وييض اس تاذي  .كما يشكل مجلس الكلي لجن ليا لت يير برامج البكالوريوس بنيا ال ةا ات
المعتمد تقو بدور المجلس العلمى لوذه البرامج.

مــــادة (:)7
دا مقررات الضرق النوا ي إذا ثبت نةه حيةر
يجوز ن يعضى الطالب من حيور بعض مقررات الدرا
مقررات درا ي تعادلوا ف ى كلي جامعي و معود لمي معتةر بومةا مةن الجامعة  ،كمةا يجةوز ن يعضةى
الطالةةب مةةن دات امتحانةةات النقةةل فةةى بعةةض سةةذه المقةةررات إذا ثبةةت نةةه د بنجةةاا امتحانةةات تعادلوةةا فةةى
جامع و معوةد لمةي معتةر بومةا مةن الجامعة  ،ويكةون اء ضةات بقةرار مةن ر ةيس الجامعة بعةد موافقة
مجلس ش ون التعلي والط ب بنات لى اقتراا مجلس الكلي بعد خذ ر مجلةس الق ة و مجةالس اسق ةا
المختص وذلك دون إخ ل بحك الماد  36من قانون تنيي الجامعات.

مــــادة (:)8
مة د الدرا ة لنيةةل درجة البكةةالوريوس بنيةةا الضصةةلين الدرا ةيين خمةةس ةةنوات تبةةد ب ةةن إ دادية
لجمي الط ب ويكون التخص بعد ذلك طبقا لما سو وارد فى جداول المقررات الدرا ي .
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مــــادة (:)9
تبين الجداول الملحق بوذه ال حة المقةررات الدرا ةي موز ة لةى الضصةلين الدرا ةيين ل ةنوات الدرا ة
والمحايرات والتمارين والدروس العملي و دد ال ا ات بو يا لكةل مقةرر و ةا ات ا متحةان والنواية
العيمى للدرجات ويقر مجلس الكلي المحتو العلمي لكل مقرر من مقررات الدرا بعد تحديدسا بوا ط
مجالس اسق ا المختص .

مــــادة (:)10
يجب ن ي دي كل طالب تدريبا مليةا ويحةدد كةل مجلةس لمةي نيامةا للتةدريب العملةى لطة ب ال ةنوات
اسولى والثاني والثالث لمد ث ث ابي لةى اسقةل ةنويا داخةل الكلية و خارجوةا خة ل العطلة الصةيضي
وينضذ تحت إشرا سي ة التةدريس فةى حةدود اءمكانيةات المتاحة مةا طلبة ال ةن اء دادية فية دون تةدريبا
مليا بالكلي خ ل العطل الصيضي لضتر يحددسا مجلس الكلية فةى حةدود اءمكانيةات المتاحة ويق ة الطلبة
ليوا يات سي التدريس ويحدد مجلس الكلي مكافأ ن اءشرا للقا مين به .
إل ى مجمو ات يشر
و تمنح شواد التخرج إ للط ب الذين تمو بنجاا التدريب العملي المشار إليه .ويجوز ن ي مح للط ب
طل صيضي قبل ا نتقال لل ن الرابع .
المتخلضين ن دات التدريب بأدا ه فى

مــــادة (:)11
تعقد امتحانات النق ل وامتحانات البكالوريوس ف ى نواي كل فصل درا ي فة ى المقةررات الت ة ي در ةوا
الطالب فى فرقته وفى المقةررات المتخلضة مةن فةرق دنةى إن وجةدت ح ةب الجةداول الملحقة بوةذه ال حة
وذلك فيما دا المقررات الم تمر فتعقد امتحاناتوا فى نواي العا الدرا ي .
ويشترط لدخول الطالب امتحان مقرر فى فرقته ن يكون م توفيا ن ةب حيةور تقةل ةن  %75مةن
الضترات المخصص للدروس ويصدر مجلس الكلي بنات لى طلب مجالس اسق ا المختص قرارا بحرمةان
الط الةب مةةن التقةد ل متحةةان فةى المقةةررات التةى لة ي ةتو فيوةةا ن ةب الحيةةور  ،وفةى سةةذه الحالة يعتبةةر
الطالب را با فى المقررات التى حر من التقد ل متحان فيوا إ إذا قد الطالب ذرا يقبله مجلةس الكلية
فيعتبر غا ب ا وإذا حير الطالب حد ا متحانةات ثنةات فتةر ا تصةدار قةرار حرمانةه مةن دخةول ا متحةان
يعتبر ا متحان كأن ل يك ن بمجرد صدور القرار.

مــــادة (:)12
يقو طلب ال ن الرابع بإ داد مشروع البكالوريوس وتحدد مجالس اسق ا المختص مويو ه وتخص
له فتر ربع ابي بع د ا متحان التحريةري للضصة ل الدرا ةي الثةاني مةن ال ةن الرابعة ويمتةد لمةد ةت
ابي فى مشروع بكالوريوس الوند المعماري .

Page 7

Phones: 35678928 – 35678636 Fax: 35723486
www.eng.cu.edu.eg/credithours

كلية الهندسة

Faculty of
Engineering

الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
بنظام الساعات المعتمدة
سبتمبر 2016

جامعة القاهرة

Cairo
University

مــــادة (:)13
ينقةةل الطالةةب مةةن الضرق ة المقيةةد بوةةا إلةةى الضرق ة التةةى تليوةةا إذا نجةةح فةةى جمي ة المقةةررات و كةةان را ةةبا
و غا بةةا بعةةذر فيمةةا يزيةةد لةةى مقةةررين مةةن فرقتةةه و مةةن فرق ة دنةةى وتعتبةةر المةةاد المجةةز مقةةررا
واحةةةدا ةةةوات ر ةةةب فيوةةةا الطالةةةب نتيجةةة ر ةةةوبه فةةةى حةةةد جز يوةةةا و ر ةةةوبه فةةةى الجةةةز ين معةةةا .كمةةةا
ي ةةةمح للطالةةةب الرا ةةةب فةةةى مقةةةررات العلةةةو اءن ةةةاني والليةةةات الضنيةةة با نتقةةةال إلةةةى الضرقةةة التاليةةة ،
وذلك باءياف إلى المقرر و المقررين المشار إليوما بالضقر ال ابق .
يةةة د الطالةةةب ا متحةةةان فيمةةةا ر ةةةب فيةةةه مةةةن مقةةةررات مةةة طةةة ب الضرقةةة التةةةى تةةةدرس بوةةةا  ،ويعتبةةةر
نجاحه فى سذه الحال بتقدير مقبول وبن ب م وي تتعد .%64
ويعقةةةةد فةةةةى بدايةةةة الضصةةةةل الدرا ةةةةى اسول مةةةةن كةةةةل ةةةةا امتحةةةةان لطلبةةةة ال ةةةةن الرابعةةةة الرا ةةةةبين و
اليةةةا بين بعةةةذر و بةةة دون ةةةذر فيمةةةا يزيةةةد ةةةن مقةةةررين  ،باءيةةةاف إلةةةى مقةةةرات العلةةةو اءن ةةةاني
والليات الضني  ،با تثنات مشروع البكالوريوس حي ،يصبح الطالب الرا ب فيه باقيا لإل اد .

مــــادة (:)14
إذا تيةةةمن ا متحةةةان فةةةى حةةةد المقةةةررات اختبةةةارا تحريريةةةا وآخةةةر شةةةضويا و مليةةةا فةةةإن تقةةةدير الطالةةةب
فةةةى سةةةذا المقةةةرر يتكةةةون مةةةن مجمةةةوع درجةةةات ا ختبةةةار التحريةةةري والشةةةضوي والعملةةةي باءيةةةاف إلةةةى
مةةةال ال ةةةن لةةةى ن تعامةةةل درجةةةات الشةةةضوي والعملةةةي معاملةةة درجةةةات مةةةال ال ةةةن ويعتبةةةر الطالةةةب
اليا ةةةب فةةةى ا متحةةةان التحريةةةري غا بةةةا فةةةى المقةةةرر و يرصةةةد لةةةه تقةةةدير فيةةةه .واذا لةةة يتيةةةمن احةةةد
المقةةررات اختبةةةارا تحريريةةةا )مثةةةل مةةةاد المشةةةروع فةةةى ال ةةةن الرابعةةة فةةةى بعةةةض ق ةةةا الكليةةة م فتعامةةةل
اختبارات العملي والشضوي معامل ا ختبار التحريري.

مــــادة (:)15
يعتبةةةةر الطالةةةةب ناجحةةةةا فةةةةى المقةةةةرر المتصةةةةل )المجةةةةز م إذا حصةةةةل لةةةةى درجةةةة النجةةةةاا فةةةةى مجمةةةةوع
جز ةي المقةةرر  .مةةا إذا ر ةةب فةةى المجمةةوع الكلةةى للمقةةرر فإنةةه يةة د امتحانةةا فةةى جةةزت المقةةرر الةةذ
ر ةةةب فيةةةه مةةة طةةة ب الضرقةةة التةةةى يةةةدرس بوةةةا سةةةذا الجةةةزت  ،وفةةةى حالةةة نجاحةةةه فةةةى امتحةةةان اء ةةةاد
تيةةا درجةة سةةذا الجةةزت إلةة ى الجةة زت ال ةةابق نجاح ةة ه فيةة ه ويح ةةب لةةه التقةةدير الكلةة ى الةةذ يحصةةل
ليه طبقا لما ورد بالماد .13

مــــادة (:)16
تةةةني الكليةةة لطةةة ب ال ةةةنوات النوا يةةة بمختلةةة اسق ةةةا رحةةة ت لميةةة لزيةةةار المراكةةةز الصةةةنا ي
يات سي التدريس بالكلي وبم اسمتوا.
واءنشا ي والخدمي تحت إشرا
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مــــادة (:)17
يحصةةل الطالةةب لةةى حةةد التقةةديرات ا تيةة فةةى نتيج ة المقةةررات النوا ي ة وفةةى التقةةدير العةةا ح ةةب مةةا
حصل ليه من ن ب درجات إلى النواي العيمى للدرجاتا
التقديـــر
ممتـــاز
جيد جــدا
جيــــد
مقبـــول
ضعيــف
ضعيف جدا

النسبـــــــة
من  %85فأكثر
من  %75إلى أقل من %85
من  %65إلى أقل من %75
من  %50إلى أقل من %65
من  %30إلى أقل من %50
أقل من %30

ويح ةةةب التقةةةدير التراكمةةةي للطالةةةب نةةةد تخرجةةةه بح ةةةاب ن ةةةب مجمةةةوع مةةةا حصةةةل ليةةةه مةةةن درجةةةات
فى نوات الدرا الخمس إلى مجموع النوايات العيمى للدرجات فى ال نوات الخمس.

مــــادة (:)18المرحلة االنتقاليـة
خ ل المرحل ا نتقالي من بدت تطبيق سذه ال ح يرا ى ما يليا
 -1نةةةةد احت ةةةةةاب التقةةةةةدير النوةةةةا ى لدرجةةةةة البكةةةةةالوريوس سالمجمةةةةوع الكلةةةةةى التراكمةةةةةىس تحت ةةةةةب
النواي ة العيم ةى لكةةل ةةن ةةبق وامةةتحن فيوةةا الطالةةب قبةةل تطبيةةق سةةذه ال ح ة بالن ةةب والتنا ةةب
للنواي العيمى لمجموع درجات ال ن الدرا ي فى سذه ال ح ) 1500درج م.
 -2ت ن ةةةب درجةةةات مةةةال ال ةةةن للطةةة ب المتخلضةةةين فةةةى حةةةد مةةةواد ال حةةة )بالن ةةةب والتنا ةةةبم
بالن ب للنواي العيمى لدرج مال ال ن فى سذه ال ح .
 -3المقةةةةررات التةةةةى تييةةةةر ا ةةةةموا دون تيييةةةةر المحتةةةةو بال حةةةة الجديةةةةد تعتبةةةةر معادلةةةة تمامةةةةا
للمقةةةةررات الموجةةةةود بةةةةنضس المحتةةةةو فةةةةى ال حةةةة ال ةةةةابق  ،وتخةةةةت اسق ةةةةا العلميةةةة بتحديةةةةد
مقررات ال ح الجديد المعادل لمقررات ال ح ال ابق .

مــــادة (:)19
ت ةةةري سةةةذه ال حةةة لةةةى ال ةةةن اء داديةةة وال ةةةن اسولةةةى نةةةد بةةةدت تطبيقوةةةا وي ةةةير تطبيقوةةةا بالتتةةةاب
إلى ن تعم لى جمي ط ب الكلي .
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برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة
مادة ( :)20إدارة البرامج
• تشكل لجن ليا لت يير برامج ال ا ات المعتمد وتكون مومتوا وي ال يا ات العام وا تماد التقارير
التنضيذي والقرارات اءداري لمنيوم برامج ال ا ات المعتمةد  ،كمةا تقةو بةدور المجلةس العلمةي لوةذه
البرامج  ،ولوا ن ت تعين بمن تر وجود حاج إلى ا تعان به من اس اتذ المتخصصين.
• تشكل لجن تنضيذي مكونة مةن المن ةق العةا للبةرامج ومن ةقى البةرامج وتكةون مومتوةا المتابعة اليومية
ل ير العمل بمنيوم برامج ال ا ات المعتمد لمرحل البكالوريوس.

مادة ( :)21المقررات العامة
ترشةةح اللجن ة العليةةا لت ةةيير بةةرامج ال ةةا ات المعتمةةد لمجلةةس الكلي ة مةةن يقةةو بتةةدريس مقةةررات المتطلبةةات
الجامعي المشترك بين كل البرامج ذات الكود )GENم وات مةن ق ةا الكلية و مةن خةارج الكلية  ،ح ةب
الجداول التضصيلي للمقررات.

مادة ( :)22شروط القيد

• ي مح بالقيد للحاصلين لى شواد الثانوي العام شعب رياييات ،و ما يعادلوا ،ممن ت توزيعو لى
الكلي ن طريق مكتب التن يق  ،و من المحولين من كليات خر طبقا للشروط التى ييعوا المجلس
اس لى للجامعات.
• تي الكلي قوا د ام للقبول بحي ،تكون رغب الطالب ومبد تكاف الضر والموارد المتاح بالكلي
سي اس اس في قبول ط ب للدرا بنيا ال ا ات المعتمد .
• يت قيد الط ب ند بدت من الضصلين الدرا يين الر ي يين فقط.

مادة ( :)23نظام الدراسة
•
•

•
•

معتمد لكل
تعادل درج البكالوريوس بنيا ال ا ات المعتمد مقررات تكافىت  180ا
التخصصات الوند ي فى سذه ال ح  ،منوا  36ا معتمد بالم تو العا يدر وا كل الط ب
المقبولين بالبرامج خ ل الضصلين الدرا يين الر ي يين اسولين.
دد من ال ا ات المعتمد لكل مقرر وتوزع ا ات
الدرا بنيا ال ا ات المعتمد  ،حي ،يخص
ا تصال ا بو ي للمقرر لى المحايرات  ،التمارين  ،المعامل  ،المشرو ات  ...الو  ،وتح ب
ا ات ا تصال ا بو ي كالتالي :ال ا المعتمد تعادل اما ا محاير و  3-2ا ات
لى غير ذلك فى الجداول التضصيلي للمقررات.
تمارين /معامل/مشرو ات  ،إ اذا ن
الدرا باللي اءنجليزي  ،وتي الكلي نياما للتأكد من م تو الطالب في اللي ا نجليزي .
يجةةةوز للكليةةة ن تلةةةز الطالةةةب بدرا ةةة بعةةةض المقةةةررات اس ا ةةةي التأسيليةةة مثةةةل الليةةة اءنجليزيةةة
والرياييات كشرط للقيد ،وبحد قصى مقررين  ،تح ب لوا ا ات معتمد يمن متطلبات الحصول
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 ،وبنات لى امتحةان تحديةد م ةتو تعقةده الكلية

لى الدرج  ،وذلك ند بدت تقدمه ل لتحاق بالدرا
يصدر بالقوا د المنيم له قرار من مجلس الكلي .
• تتةيح الكلية نيامةا لإلرشةاد اسكةاديمي  ،م ةتعين بطةرق ا تصةال الحديثة وتكنولوجيةا المعلومةات فةةىا
إجرات مليات الت جيل وا ن حاب  ،ا ط ع لى دات الطالب فيما انتوى من درا ته من المقررات ،
إ ة ن درجةةات اس مةةال الضصةةلي وا متحانةةات النصةةضي وا متحانةةات النوا ي ة  ...الةةو  ،إيةةاف إلةةى
التواصل الم تمر م الط ب ن طريق ةدد مةن المن ةقين اسكةاديميين لكةل برنةامج مةن بةين يةات
سي التدريس بالكلي يقومون بمعاون الطالب  ،ند ا حتياج  ،فى وي خطته الدرا ي ومتابع دا ه
الدرا ى وإ دات النصيح إليه ومعاونته فى اختيار المقررات لكل فصل درا ةي وتحديةد ةدد ال ةا ات
المعتمد التى ي جل فيوا  ،وذلك ح ب اليوابط الوارد فى سذه ال ح .
لةى منةه
• كلمةا كمةل الطالةب  %20مةن متطلبةات التخةرج ،ا تبةر منقةو مةن م ةتو إلةى م ةتو
)الم تويات من  0إلى 4م حي ،يعتبر ذلك نو ا من التعرية بموقة الطالةب بنيةا الدرا ة بال ةا ات
المعتمد ح ب مايليا
نسبة عدد الساعات المعتمدة
التى اجتازها الطالب بنجاح

عدد الساعات المعتمدة
التى اجتازها الطالب بنجاح

تعريف موقع الطالب
بنظام الدراسة
بالساعات المعتمدة

<

≥

<

≥

0

Freshman

20%

0%

36

0

1

Sophomore

40%

20%

72

36

2

Junior

60%

40%

108

72

3

Senior-1

80%

60%

144

108

4

Senior-2

100%

80%

180

144

المستوى
الدراسى

يعتبر الطالب ناجحا في ي مقرر درا ى إ إذا حصل لى تقدير سDس لى اسقل في ذلك المقرر.
•
• إذا حصل الطالب لى تقدير سFس في مقرر إجباري يمن خطتةه الدرا ةي  ،يجةب ليةه إ ةاد درا ة
سذا المقةرر فةي فصةل درا ةي حةق درا ة وامتحانةا بعةد ةداد الر ةو الدرا ةي المقةرر  ،و يحت ةب
للطالب التقدير الذ حصل ليه فى اء اد بحد قصى  B+ند ح اب متو ةط نقاطةه التراكمةى ،لةى
ن تذكر جمي التقديرات التي حصل ليوا الطالب فى جله اسكاديمي.
• إذا حصل الطالب لى تقدير سFس في مقرر اختياري يمن حد باقات المقررات ا ختياري وفقا لخطته
الدرا ي  ،يجوز له درا مقرر اختياري آخر من نضس الباق  ،و يحت ب له التقةدير الةذ حصةل ليةه
فى المقةرر ا ختيةار اسخيةر ،إيةاف إلةى ا ةتمرار احت ةاب تقةدير سFس فةي المقةرر ا ختيةاري الةذ
ر ب فيه ند ح اب متو ط النقاط التراكمي للطالب.
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• ي ةةمح للطالةةب بتحديةةد برنامجةةه الدرا ةةي التخصصةةي و الت ةةجيل فةةى مقةةررات التخص ة )العةةا و
الةةدقيقم إ إذا كةةان قةةد انتوةةى بنجةةاا مةةن درا ة مقةةررات تعةةادل  28ةةا معتمةةد لةةى اسقةةل مةةن
مقررات الم تو العا وبمتو ط نقاط تراكمي ≥ 1.50
• في حالة إتمةا الطالةب درا ة  28ةا معتمةد و كثةر مةن مقةررات الم ةتو العةا بمتو ةط نقةاط
تراكمةةي قةةل مةةن  ،1.50يعتبةةر الطالةةب غيةةر معلةةن التخصةة ) Undeclared (UNDو ليةةه
بالت جيل في المقررات الدرا ي التي ر ب فيوا  ،وإذا ل تكن سذه المقررات مطروح يت التشاور بين
الطالب والمن ق اسكاديمي للم تو العا للمضايل بين المقررات المطروح من حية ،إ ةاد الت ةجيل
في المقررات التي نجح فيوا الطالب بتقدير قل من " "Cو الت ةجيل فةي مقةررات جديةد مةن الم ةتو
العةةةا و المقةةةررات المشةةةترك للجامعةةة و الكليةةة التةةةي ي ةةةتوفي المتطلبةةةات اسكاديميةةة الم سلةةة لوةةةا
)prerequisitesم ،وفةةي جمي ة الحةةا ت يجةةوز زيةةاد ةةدد ال ةةا ات المعتمةةد التةةي ي ةةجل فيوةةا
الطالب ن  14ا معتمد .
• يجوز للطالب إ اد درا مقرر بق نجاحه فيه لرف متو ط نقاطه التراكمي بحد أقصى  5مقصررات،
وتكون اء اد درا وامتحانا بعد ت ديد الر و المقرر لوذه الخدم التعليمي وحصةول الطالةب لةى
الموافق اسكاديمية ) )AA = Academic Approvalمصن اللجنصة التنفيذيصة للبصرامج ،وذلةك وفقةا
للقوا د التالي ا
 يجب ن يكون المقرر مطروحا في الضصل الدرا ي و يت طرحه خصيصا َ لوذا اليرض. ي مح باء اد خ ل فتر فصلين درا يين ر ي يين تطرا فيوما الماد من درا الطالب للمقرربما يتعارض م البند التالي.
ي مح باء اد لط ب الم تو الدرا ي الراب خ ل الضصلين الدرا ين الر ي ين ال ابقين
لتاريو التخرج.
 يحت ب للطالب التقدير الذي حصل ليه في اء اد  ،و ند ح اب متو ط النقاط التراكمي يحت بله التقدير اسخير فقط ،لى ن تذكر جمي التقديرات التى حصل ليوا الطالب فى جله
اسكاديمي.
 إذا حصل الطالب لى تقدير سFس في اء اد  ،يعتبر را با في سذا المقرر ويجب ليه إ اددرا المقرر في فصل درا ي حق درا وامتحانا.
 في حال إ اد مقرر درا ي بق للطالب الر وب فيه ،يحت ب للطالب التقدير الذي حصل ليهفي اء اد بحد قصى  B+ند ح اب متو ط نقاطه التراكمي.
 إذا قا الطالب بإ اد درا المقرر نض ه كثر من مر  ،يت احت اب كل مر من مرات اء اديمن الحد اسقصى لعدد المقررات الم موا بإ ادتوا ) 5مقرراتم.
ي مح بإ اد مقررات مشروع التخرج و المقررات المشترك لمتطلبات الجامع .
ي مح بإ اد مقررات ابق ت فيوا توقي قوب تأديبي لى الطالب.
ي مح بإ اد المقررات التى ت قبول تحويلوا من كليات خر و ني تعلي خر .
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مادة( :)24مواعيد الدراسة والقيد

• تق ال ن اسكاديمي إلى ث ث فصول درا ي لى النحو التالي:
الفصل الدراسي الرئيسى األول (فصل الخريف)  :يبد فى شور بتمبر ولمد  15 -14بوع
الفصل الدراسي الرئيسى الثاني (فصل الربيع)  :يبد فى شور فبراير ولمد  15-14بوع
الفصل الدراسي الصيفـي  :يبد فى واخر شور يونيو ولمد  7ابي مكثض تعادل فيوا ا ات اتصال
المقرر لماينايرسا فى الضصل الر ي ى
و تشمل ابي الدرا فتر ا متحانات النوا ي .
• يت القيد سي مرحل خ ل اس بو ين ال ابقين لبدت ي فصةل درا ةي بعةد ا ةتيضات شةروط القيةد و ةداد
الر و المقرر .

مادة ( :)25مدة الدراسة ومواعيد التخرج
•
•
•
•

شر فصول درا ةي ر ي ةي  ،والطالةب الةذ يجتةاز مقةررات فةى فصةول صةيضي يمكنةه
مد الدرا
انوات متطلبات الدرا قبل ذلك بضصل درا ي ر ي ي واحد لى اسكثر.
الحد اسدنى للدرا ت ع فصول درا ي ر ي ي .
شرون فص درا يا ر ي يا يكون الطالب م ج فيوا  ،ةدا الضصةول التةى يةت
الحد اسقصى للدرا
فيوا إيقا قيد الطالب لعذر يقبله مجلس الكلي .
من الضصول الدرا ي الث ث كما يلىا
يت منح الطالب مايضيد إتمامه لمتطلبات التخرج فى نواي
 oدور يناير للط ب الذين تمةوا متطلبةات الحصةول لةى الدرجة فةى نواية الضصةل الدرا ةي الر ي ةي
اسول )فصل الخري م.
 oدور مايو للط ب الةذين تمةوا متطلبةات الحصةول لةى الدرجة فةى نواية الضصةل الدرا ةي الر ي ةي
الثاني )فصل الربي م.
 oدور بتمبر للط ب الذين تموا متطلبات الحصول لى الدرج فى نواي الضصل الدرا ي الصيضي.

مادة ( :)26رسوم الدراسة

• يت تحديد ر و الخدم التعليمي المقرر
وموافق الجامع .
• يمكن لمجلس الكلي ن يحدد ر وما إيافي ثابت لكل فصةل درا ةى مقابةل الخةدمات التعليمية اسخةر
التةى تقةةد للطة ب مثةةل د ة المعامةةل وتكلضة الكتةب والمراجة الدرا ةةي ومةةنح التضةةوق  ،د ة الحةةا ت
اءن اني للط ب الذين يواجوون يروفا طار  ...الو
• تحصل ر و الخدم التعليمي لكل فصل درا ي ر ي ي خ ل اس بو ين ال ابقين لبدت الضصل درا ي
ويت تحصيل ر إيافى في حال د داد الر و خ ل اس ةابي الخم ة اسولةى للضصةل الدرا ةي.
وتقدر قيم إجمالى ر و الخدم التعليمي بعدد ال ا ات التي ي جل فيوا الطالب  ،وبحد دنى ما يقابةل
نويا  ،لكل ا
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إجمالى الر و لعدد  12ةا معتمةد  ،إ إذا كةان ةدد ال ةا ات المعتمةد المتبقية لحصةول الطالةب
لى الدرج قل من ذلك فيت محا بته لى ال ا ات المعتمد المتبقي ءتما متطلبات الدرا .
• يوق الطالب وولى مره ند بدت التحاقه بالبرامج لى تعود با لتزا بدف ر ةو الخدمة التعليمية كمةا
تحددسا الكلي  ،إياف إلى ر و الكتب الدرا ي المختار لمقررات كل فصل درا ي.
• يمكن زياد ر و الخدم التعليمي نويا لى الط ب الجدد فقط بن ب تزيد ن  %10مةن نييرتوةا
فى ال ن الدرا ي ال ابق .
• يحدد إجمالى ر و الخدم التعليمية للضصةل الدرا ةي الصةيضي بنةات لةى ةدد ال ةا ات المعتمةد التةي
ي جل فيوا الطالب  ،ويمكن للكلي رف ر و ال ا المعتمةد فةى الضصةل الدرا ةي الصةيضي بن ةب
تتجاوز  %25مقارن بالضصول الدرا ي الر ي ي .

مادة ( :)27شروط التسجيل
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ي مح للطالب بالت جيل فى المقررات المطروح التي ي توفي المتطلبات اسكاديمي الم سل لوا طبقا لما
ورد في سذه ال ح )prerequisitesم.
فصةةل درا ةي ر ي ةي
ي ةةمح للطالةةب الةةذ يكةةون متو ةةط نقاطةةه التراكمةةى ≥  2.00فةةى بداي ة
بالت جيل فى مقررات تزيد ا اتوا المعتمد ن  18ا معتمد .
فصةةل درا ةي ر ي ةي
ي ةةمح للطالةةب الةةذ يكةةون متو ةةط نقاطةةه التراكمةةى ≥  3.00فةةى بداي ة
بالت جيل في مقررات تزيد ا اتوا المعتمد ن  21ا معتمد .
ي مح للطالب المنذر كاديميا بالت جيل فى كثرمن  14ا معتمد و  5مقررات درا ي .
يةةتمكن مةةن تحقيةةق متو ةةط نقةةاط
ي ةةمح للطالةةب الم ةةتجد والمنةةذر كاديميةةا بالم ةةتو العةةا  ،الةةذ
لى من
تراكمى ≥  1.00بنواي ثاني فصل درا ي ر ي ي له ،بالت جيل فى ي مقررات ذات م تو
مقررات الم توي العا  ،حتى يت رف متو ط نقاطه التراكمى ≥ 1.50
يجب ن يحصل الطالب لى الموافق اسكاديمي )AAم ءتما الت جيل فى مقررات التدريب الصةنا ي
و مقررات مشروع التخرج
يمكةن للطالةب الت ةجيل فةي الضصةل الدرا ةي الصةيضي فةي مقةررين درا ةيين لةى اسكثةر مةن المقةررات
المطروح  ،وتحدد مقررات الضصل الصيضى ح ب اءمكانيات المتاح و القوا د التى يصدرسا مجلس الكلي .
يمكن للجن التنضيذي للبرامج ال ماا للطالب في الم تو الدرا ي الراب بت جيل ا ات معتمد
إيافي بحد قصى ث  ،ا ات معتمد إذا كان من شأن ذلك يبط دد المقررات الدرا ي ال زم
تكمال متطلبات التخرج للطالب في الضصل الدرا ي اسخير.
يعد الت جيل نوا يا فى فصل درا ي إ بعد داد ر و الخدم التعليمية المقةرر ور ةو الكتةب
الدرا ي .
يجوز الت جيل للطالب المتأخر ن الموا يد المحدد إذا ةمحت اس ةداد واسمةاكن  ،ويمكةن للكلية فةى
سذه الحال ن تقرر ر و تأخير ت جيل باءياف إلى ر و الخدم التعليمي المقرر .
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• يمكن ت جيل ط ب كم تمعين في بعض المقررات نيير ر و تقررسةا الكلية  ،لةو كةان سنةاك مكةان
لو  ،وذلك بعد ت جيل الط ب النياميين ،بشرط تقل ةدد ال ةا ات الم ةجل بةدون مقةرر ا ةتماع
ن  12ا معتمد و مايتبقى للطالب للتخرج ) يوما قلم .ويجب حيةور المقةرر بن ةب تقةل ةن
 %75مةن ال ةا ات الدرا ةي حتةى يحت ةب تقةدير م ةتم )AUم .و يحةق لوة دخةول ا متحةان و
الحصول لى شواد م تقل بتلك المقررات.
• يمكن للجن التنضيذي ن تقترا تعديل قا م المتطلبات الم سل للمقررات إذا اقتيت اليرور ذلك لى
ن يعتمد ا قتراا من مجلس الكلي .

مادة ( :)28متطلبات الدراسة
تحتوي برامج البكالوريوس بنيا ال ا ات المعتمد لى متطلبات مشترك للجامع والكلي كما يلىا
• متطلبةةات مشةةترك للجامع ة ا يجةةب ن يجتةةاز الطالةةب بنجةةاا مقةةررات متطلبةةات الجامع ة التةةى تشةةمل
اءن انيات والعلو ا جتما ي والثقاف العام التى يجب ن يل بوا خريج كلي الوند ة دون النيةر إلةى
تخصصه وتعادل  24ا معتمد إجباري تمثل  %13.33من متطلبات الحصول لى الدرج .
• متطلبات مشترك للكلي ا يجب ن يجتاز الطالب بنجاا مقررات متطلبات الكلية التةى تشةمل مقةررات
العلةو اس ا ةي والعلةو الوند ةي المشةترك بةين التخصصةات الوند ةي المختلضة  ،وتعةادل  45ةا
معتمد إجباري تمثل  %25من متطلبات الحصول لى الدرج .
• يحتوي كل برنامج لى مقررات متطلبات خر للتخص العا والتخص الدقيق كما يليا
منطوق الدرجة باللغة العربية
و التخصص
بكالوريوس هندسة مدنية:
تخصص هندسة وإدارة التشييد
بكالوريوس هندسة مدنية:
تخصص هندسة اإلنشاءات
بكالوريوس هندسة مدنية:
تخصص هندسة المياة والبيئة
بكالوريوس هندسة كهربية:
تخصص هندسة اتصاالت و حاسبات
بكالوريوس هندسة كهربية:
تخصص هندسة الطاقة الكهربية
بكالوريوس هندسة وتكنولوجيا
العمارة
بكالوريوس هندسة البترول
والبتروكيماويات
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Core

التخصص العام
Discipline
Core

التخصص الدقيق
Major
Core

مجموع
الساعات
المعتمدة

CEM
STE

24

45

60 - 65

46 - 51

180

WEE
CCE
24

45

70 - 75

36 - 41

180

EEE
AET

24

45

67

44

180

PPC

24

45

57

54

180
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24

حي ،يرمز كود البرنامج بالجدول ال ابق إلى

45

Cairo
University
45

180

66

مات الدرجات العلمي باللي اءنجليزي كما يلي ا

Construction Engineering and Management - CEM
Structural Engineering - STE
Water Engineering and Environment - WEE
Communication and Computer Engineering - CCE
Electrical Energy Engineering – EEE
Petroleum and Petrochemical Engineering - PPC
Architectural Engineering and Technology - AET
Mechanical Design Engineering - MDE

12345678-

• يقد برنامج بكالوريوس سند ة كوربية ا تخصة سند ة اتصةا ت وحا ةبات م ةارين للدرا ة يقةو
الطالب باختيار حةدسما لتركيةز درا ة مقةررات التخصة الةدقيق بةه وسمةا م ةار سند ة ا تصةا ت
)CCE-Eم و م ار سند الحا بات )CCE-Cم.
- CCE-E denoting the concentration of Communication Engineering
- CCE-C denoting the concentration of Computer Engineering

• يقةةد برنةةامج بكةةالوريوس سند ة البتةةرول و البتروكيماويةةات م ةةارين للدرا ة يقةةو الطالةةب باختيةةار
حدسما لتركيز درا مقررات التخص الدقيق به وسمةا م ةار سند ة البتةرول )PPC-Pم و م ةار
سند البتروكيماويات )PPC-Cم.
- PPC-P denoting the concentration of Petroleum Engineering
- PPC-C denoting the concentration of Petrochemical Engineering

مادة ( :)29متطلبات الحصول على الدرجة

• للحصةول لةى درجة البكةالوريوس فةي حةد التخصصةات الوند ةي الةوارد فةي المةاد )28م بنيةا
ال ا ات المعتمد  ،بد للطالب ن ي توفي كل المتطلبات التالي ا
 -1النجاا فى كل مقةررات المتطلبةات المشةترك للجامعة و الكلية وكةل مقةررات متطلبةات التخصة
العا و التخص الدقيق لبرنامجه الدرا ي طبقا لما ورد فى سذه ال ح بمتو ةط نقةاط تراكمةى
يقل ن  2.00بما فى ذلك مشروع التخرج.
 -2إتما دد ا ات معتمد درا ي تقل ن  180ا معتمد .
 -3النجةةاا فةةى المقةةررات التةةى يقةةي دات الطالةةب فيوةةا لةةى ةةاس ناجح/را ةةب ) (Pass/Failوالتةي
تةةدخل ف ةي ح ةةاب متو ةةط النقةةاط التراكم ةي مثةةل مقةةررات ةةيمنار 1-و ةةيمنار 2-و التةةدريب
الصنا ي 1-و التدريب الصنا ي 2-و مشروع التخرج 1-طبقا لما ورد فى سذه ال ح .
 -4اجتياز مقرر التربي الع كري بنجاا.
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• إذا ت تعديل دد ال ا ات المعتمد لبعض المقررات و ا تبدال بعض المقررات بأخر لوا دد
ا ات معتمد مختل  ،يجوز تخريج الطالب إذا اجتاز بنجاا  177ا معتمد كحد دنى بشرط
تحقيق كل متطلبات التخرج اسخر المبين قي البند ال ابق و موافق مجلس الكلي .
دد من المقررات بكل باق من باقات المقررات ا ختياري يمن
• يجب ن ينجح الطالب في درا
برنامجه الدرا ي بإجمالي دد ا ات معتمد يقل ن ال ا ات المعتمد المخصص لوذه الباق
• فى حال وجود اتضاقي تعاون بين إدار برامج ال ا ات المعتمد بالكلي وإحد الجامعات اسجنبي ،
دد من المقررات بالجامع اسجنبي بموافق م بق من الكلي  ،وتحت ب ال ا ات
يمكن للطالب درا
المعتمد لوذه المقررات يمن متطلبات التخرج للطالب دون احت اب تقديرسا ند ح اب متو ط
النقاط التراكمى له ،لى يزيد إجمالي ال ا ات المعتمد لوذه المقررات ن  36ا معتمد .

مادة ( :)30شروط تعديل التسجيل واالنسحاب
•

•
•

•
•

•
•

يجوز للطالب تعديل ت جيله بإياف و حذ مقررات خ ل اس بو ين اسولين من كل فصل درا ي
ر ي ي  ،و اس بوع اسول من الضصل الدرا ي الصيضي  ،ويجب لى الطالب داد الر و الدرا ي
للمقررات التى قا بحذفوا فيما دا المقررات المحذوف خ ل اس بو ين اسولين من كل فصل درا ي
ر ي ي  ،و اس بوع اسول من الضصل الدرا ي الصيضي.
مقرر درا ى بعد دا ه امتحان منتص الضصل الدرا ى.
يجوز للطالب حذ
يجوز للطالب ا ن حاب من مقرر درا ي م داد الر و الدرا ي المقرر له خ ل الضتر التي
تخصصوا الكلي لكل فصل درا ي ،وفى سذه الحال يحصل الطالب لى تقدير  Wفي المقرر ،ويرصد
سذا التقدير في جله اسكاديمى ولكن يدخل فى ح اب متو ط نقاطه التراكمى ،ويقو الطالب بإ اد
درا سذا المقرر الدرا ي ،إذا كان إجباريا في خطته الدرا ي  ،في فصل درا ي حق درا
وامتحانا بعد داد ر و الخدم التعليمي المقرر .
يجوز للطالب ا ن حاب من كثر من مقرريين في الضصل الدرا ي و ا ن حاب من المقرر نض ه
كثر من مرتين طوال فتر الدرا إ بعد موافق اللجن التنضيذي للبرامج.
يجوز لمجلس الكلي الموافق لى ان حاب الطالب من مقرر درا ي فى حال وجود ذر قوري منعه
من حيور ا متحان النوا ي  ،وفى سذه الحال يحصل الطالب لى تقدير  Wفي المقرر ،ويرصد سذا
التقدير في جله اسكاديمى ولكن يدخل فى ح اب متو ط نقاطه التراكمى ،ويقو الطالب بإ اد
درا سذا المقرر الدرا ي  ،إذا كان إجباريا في خطته الدرا ي  ،في فصل درا ي حق درا
وامتحانا بعد داد ر و الخدم التعليمي المقرر .
اذا ان حب الطالب من مقرر مشروع التخرج 2-س باب يقبلوا مجلس الكلي  ،ليه إ اد الت جيل فى
مقرر مشروع التخرج 1-ومشروع التخرج 2-م مجمو مشروع خر فى الضصول الدرا ي التالي .
يجوز لمجلس الكلي الموافق لى ان حاب الطالب من فصل درا ي بالكامل ليرو مريي و
قوري  ،ويحصل الطالب لى تقدير  Wفى كل مقررات سذا الضصل الدرا ي حي ،يعد سغيابا بعذر
مقبولس  ،ويرصد سذا التقدير فى ال جل اسكاديمى للطالب ولكن يدخل فى ح اب متو ط نقاطه
Page 17

Phones: 35678928 – 35678636 Fax: 35723486
www.eng.cu.edu.eg/credithours

كلية الهندسة

جامعة القاهرة

الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
بنظام الساعات المعتمدة
سبتمبر 2016

Faculty of
Engineering

Cairo
University

التراكمي  ،ويقو الطالب بإ اد درا سذه المقررات الدرا ي  ،إذا كانت إجباري في خطته الدرا ي ،
في فصل درا ي حق درا وامتحانا بعد داد ر و الخدم التعليمي المقرر .

مادة ( :)31تقديرات المقررات الدراسية
• تقدر نقاط وتقدير المقررات الدرا ي

لى النحو التالي ا

جدول نقاط وتقديرات المقررات الدراسية
نظام الساعات المعتمدة
تقدير النقاط لكل
ساعة معتمدة

التقدير
بالحروف

النسبة المئوية
الحاصل عليها الطالب

4.00

A+

 %97فأعلي

مدى الدرجات المكافئة ()%
100 99
98 97

4.00

A

 %93حقي أاع م %97

93

94

95

96

3.70
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
1.70
1.30
1.00
0.00

–A
B+
B
–B
C+
C
–C
D+
D
F

 %89حقي أاع م %93
 %84حقي أاع م %89
 %80حقي أاع م %84
 %76حقي أاع م %80
 %73حقي أاع م %76
 %70حقي أاع م %73
 %67حقي أاع م %70
 %64حقي أاع م %67
 %60حقي أاع م %64
أاع م %60

89

90

91

92

85

86

87

88

80

81

82

83

76

77

78

79

73

74

75

70

71

72

67

68

69

64

65

66

60

61

62

84

63

• المقررات التي ي جل فيوا الطالب كم تم  ،و المقررات التى يقي دات الطالب فيوا لى اس
ناجح/را ب )  ، (Pass/Failو المقررات التى يت الموافق لى ا ن حاب منوا  ،و تدخل في
ح اب متو ط النقاط للطالب ،يرصد لوا حد التقديرات التالي :
المدلول
م تم
ناجح
را ب
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W
Withdrawn
من حب
IC
غير مكتمل Incomplete
IP
In Progress
م تمر
• يشترط للنير في الطلب الذي يقدمه الطالب لرصد موق )غير مكتملم ن يكون منتيما في الدرا
ول يتجاوز غيابه الن ب المحدد باللوا ح و يقل مجموع درجاته في اس مال الضصلي بما فيوا
إمتحان نص الضصل الدرا ي لوذ المقرر ن  .%60ويجوز ن يرصد للطالب في جله الدرا ي
تقدير سغير مكتملس )ICم إذا تييب ن دات اءمتحان النوا ي بعذر قوري يقبله مجلس الكلي بنات
لى توصي اللجن التنضيذي لبرامج الدرا بنيا ال ا ات المعتمد  ،و لى الطالب الذي يرصد له
تقدير سغير مكتملس )ICم ن يزيل سذا الموق في المو د الذي تحدده إدار الكلي طبقا ل حتوا كما
سو مويح فيما بعد ،و يجوز تطبيق تقدير سغير مكتملس قبل كثر من بو ين من مو د اءمتحان
وبحد قصى ث ث يا بعده.
 حاالت العذر القهريحال مريي معتمد من اءدار الطبي  ،حال وفا حد قارب الطالب )حتى الدرج الثاني م يو
اءمتحان و في غيون يومين من إنعقاده ،ير طارئ يمن الطالب من وصوله لمكان إنعقاد
اءمتحان )حواد – ،كوار ،طبيعي ....إلوم ،اءشتراك في بطو ت دولي بشواد معتمد من إتحاد
اللعب .
يلز ءزال تقدير سغير مكتملس ن يقو الطالب بالجلوس لإلمتحان النوا ي في ول فرص متاحه يت
فيوا رض المقرر.
ه يتحول

إذا ل ي تط الطالب إزال تقدير سغير مكتملس وفقا للموا يد واليوابط المذكور
التقدير إلى را ب آليا.
• المقررات الدرا ي التى ت قبول تحويلوا من كليات خر و ني تعلي خر وتحت ب ا اتوا
المعتمد يمن متطلبات التخرج للطالب دون احت اب تقديرسا ند ح اب متو ط النقاط التراكمى له،
يرصد لوا تقدير TC = Transfer Credit
• إذا مح للطالب بتجز مقرر التدريب الصنا ي 2-لي فصلين صيضيين متتاليين ،يجر له امتحان
شضوي في نواي كل جزت ،وفي حال نجاا الطالب في امتحان الجزت اسول من المقرر يرصد له
تقدير  ،IP = In Progressويعدل سذا التقدير إلى تقدير نوا ي ناجح )Pم و را ب )Fم بعد إجرات
ا متحان الشضوي للجزت الثاني من المقرر.

مادة ( :)32مراتب الشرف ومنح التفوق

يقل متو ط نقاطه التراكمى ن  3.30خ ل جمي الضصول
• تمنح مرتب الشر للطالب الذ
الدرا ي الر ي ي بنيا ال ا ات المعتمد  ،و ند تحويله من نيا الضصلين الدرا يين وذلك بعد مل
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يكون الطالب قد حصل

مقاص ح ب الماد ) (36من سذه ال ح  ،ويشترط لمنح مرتب الشر
لى تقدير  Fفى مقرر خ ل درا ته الجامعي .
رياييات -
من الط ب الث ثين اسوا ل فى الثانوي العام المصري – تخص
• ند التحاق
بالبرامج  ،يعضى من كاف الر و والمصروفات الدرا ي خ ل الضصل الدرا ي التالي لتحاقه ،وييل
سذا اء ضات اريا طالما حصل الطالب لى متو ط نقاط تراكمى ≥ .3.60
• تي الكلي نياما لتشجي الط ب المتضوقين ن طريق تخضيض المصروفات الدرا ي بن ب متدرج
م متو ط النقاط التراكمى للطالب ،وتعلن فى بداي كل فصل درا ي ر ي ي قا م الط ب المتضوقين
ون ب تخضيض المصروفات لكل طالب  ،و ت ري منح التضوق لى ر و الضصل الدرا ى الصيضي.

مادة ( :)33التحذير و اإلنذار األكاديمي وقواعد الفصل من الدراسة

فصل درا ي  ،يوجه له
• إذا انخضض متو ط النقاط التراكمى للطالب إلى قل من نقطتين فى نواي
إنذار كاديمى ،يقيى بيرور رف الطالب لمعدله التراكمى إلى نقطتين لى اسقل ،وإ تعرض
ليه ال ح )ويرفق م اءنذار ن الماد  33من ال ح م.
للض طبقا لما تن
• يجوز للطالب المنذر إ اد درا المقررات التى بق نجاحه فيوا بيرض رف المعدل التراكمى إلى
ليه فى الماد  23وفيما دا ذلك
نقطتين دون التقيد بالحد اسقصى )خم مقرراتم المنصو
ليوا فى الماد .23
تنطبق بقي القوا د المنيم ء اد درا مقرر المنصو
• يضصل الطالب من الدرا فى من الحا ت التالي :
 -1الطالب الم تجد المنذر كاديميا خ ل اسربع فصول الدرا ي الر ي اسولى المتتابع وكان معدله
التراكمى قل من نقط ونص بنواي الضصل الدرا ى الر ي ى الراب .
 -2الطالب المنذر كاديميا إذا تكرر إنخضاض معدله التراكمى ن نقطتين ت فصول درا ي متتابع .
 -3الطالب المنذر كاديميا إذا تكرر إنخضاض معدله التراكمى ن نقطتين ثماني فصول درا ي
ر ي ي طوال فتر درا ته.
يحقق شروط التخرج خ ل الحد اسقصى للدرا وسو شرون فص درا يا
 -4الطالب الذ
ر ي يا تشمل الضصول التى يت فيوا إيقا قيد الطالب لعذر يقبله مجلس الكلي  .وفى سذه الحال
يجوز لمجلس الكلي ن ينير فى إمكاني منح الطالب المعرض للضصل نتيج د تمكنه من رف
معدله التراكمى إلى نقطتين لى اسقل ،إذا كان قد ت بنجاا درا  %80من ال ا ات المعتمد
المطلوب للتخرج لى اسقل ،فرص واحد و خير مدتوا فصلين درا يين ر ي يين لرف معدله
التراكمى إلى نقطتين وتحقيق متطلبات التخرج وبحد قصى  22فص درا يا ر ي يا منذ بدت
إلتحاقه ببرامج الدرا بنيا ال ا ات المعتمد  .و ينير فى منح سذه الضرص إ إذا كان من
شأن ذلك إمكاني رف المعدل التراكمى إلى نقطتين لى اسقل.
 -5الطالب الذ يت إيقا قيده سربع فصول درا ي ر ي ي خ ل فتر درا ته ببرامج الدرا
بنيا ال ا ات المعتمد و ي تأن درا ته بعدسا بشكل نيامى حتى إتما تطلبات التخرج.
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القيد )مدتوا فصل درا ى

ويجوز لمجلس الكلي ال ماا للطالب بضرص واحد إيافي ءيقا
واحدم فى حال وجود ذر قور يقدره المجلس.
يقو بالت جيل فى مقررات سكثر من فصلين درا يين ر ي يين متتاليين خ ل
 -6الطالب الذ
فتر درا ته ببرامج ال ا ات المعتمد  ،بدون ذر يقبله مجلس الكلي .

مادة ( :)34حساب متوسط النقاط
•
•
•

•
•

يح ب مجموع النقاط التى يحصل ليوا الطالب في كل مقرر لى نوا دد ال ا ات المعتمد للمقرر
ميروب في النقاط المخصص للتقدير الذ حصل ليه الطالب ح ب ماورد بالماد )31م.
يح ب متو ط نقاط ي فصل درا ي  Semester-GPAلى نه ناتج ق م مجموع النقاط التي
حصل ليوا الطالب في المقررات التى جل فيوا في الضصل الدرا ي مق وما لى مجموع ال ا ات
المعتمد لوذه المقررات بما فيوا المقررات التى ر ب فيوا وحصل لى تقدير .F
يح ب متو ط النقاط التراكمى  Cumulative-GPA or CGPAند نواي كل فصل درا ي لى
نه ناتج ق م مجموع كل نقاط المقررات التي در وا الطالب منذ بدت التحاقه بالبرامج لى مجموع
ال ا ات المعتمد لوذه المقررات بما فيوا المقررات التى ر ب فيوا وحصل لى تقدير سFس و ل يت
إ اد درا توا.
فى حال ا اد درا مقرر بق للطالب النجاا فيه لرف متو ط نقاطه التراكمي  ،يحت ب له التقدير
اسخير الذ حصل ليه فى اء اد ند ح اب متو ط نقاطه التراكمى.
يت ح اب متو ط النقاط التراكمى با تبار تقديرات المقررات التى در ت فى برامج ال ا ات المعتمد
بالكلي فقط  ،و يدخل فى ح اب متو ط النقاط التراكمى المقررات التى ت قبول تحويلوا من كليات
خر و ني تعلي خر .

مادة ( :)35تقييم أداء الطالب وشروط النجاح
•
•
•
•
•

توزع درجات كل مقرر كن ب م وي بين اس مال الضصلي من بحا ،وتقارير وامتحانات مضاج ...
الو  ،ا متحانات العملي /الشضوي  ،امتحان منتص الضصل الدرا ى  ،ا متحان التحريري النوا ي.
يعقد لكل مقرر امتحان تحرير فى منتص الضصل الدرا ى تقل درجته ن  %20وامتحان
تحرير فى نواي الضصل الدرا ى تقل درجته ن  ، %40با تثنات المقررات التي يعقد لوا
امتحان تحرير نوا ى طبقا لن ال ح .
يشترط لكي يعد الطالب ناجحا  ،ن يحصل لى  %60لى اسقل في مجموع درجات المقرر و ن
يحصل ييا لى  %30لى اسقل من درجات ا متحان التحريري النوا ي.
بد ن يحير الطالب ن ب تقل ن  %75لي مح له بدخول ا متحان التحريري النوا ي للمقرر.
يعد الطالب را با ًإذا كان مجموع درجاته في المقرر قل من  ، %60و إذا كان مجموع الدرجات
التى حصل ليوا فى ا متحان التحريري النوا ي قل من  %30من اجمالي درجات سذا ا متحان  ،و
ل يحير ا متحان التحريري النوا ي لحرمانه من الدخول لتجاوز ن ب اليياب و توقي قوب تأديبي
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كثبوت اليش فى ا متحان  ...الو  ،ويقو الطالب بإ اد درا المقررات التي ر ب فيوا في فصل
درا ي حق درا وامتحانا بعد داد ر و الخدم التعليمي المقرر .
يعتبر الطالب را با اذا ل يحير ا متحان التحريري النوا ي دون ذر يقبله مجلس الكلي .
يت تقيي دات الطالب في مقررات الندوات )Seminar-1, Seminar-2م والتدريب الصنا ي
)Industrial Training-1, Industrial Training-2م  ،والمقرر اسول لمشروع التخرج
)Graduation Project-1م لى اس ناجح/را ب ) ، (Pass/Failو تدخل سذه المقررات
في ح اب متو ط النقاط التراكمي للطالب.
يت تشكيل لجن ث ثي يكون بوا ممتحن خارجي واحد لى اسقل لمقررات التدريب الصنا ي
)Industrial Training-1, Industrial Training-2م والمقررات النوا ي لمشروع التخرج
)Graduation Project-2م والتى يت تقييموا ن طريق امتحان نوا ي شضوي.
يشترط لكي يعد الطالب ناجحا في مقرر التدريب الصنا ي 2-في حال تجز المقرر لى فصلين
صيضيين متتاليين ،ن ينجح الطالب في ا متحان النوا ي الشضوي لكل من الجز ين ،ويجب لى الطالب
إ اد مقرر التدريب الصنا ي 2-درا و امتحانا بعد ت ديد ر و الخدم التعليمي المقرر في حال
حصوله لى تقدير سFس في ا متحان الشضوي سي من الجز ين.
يت توزي درجات المقررات الدرا ي التي يعقد لوا امتحان تحريري نوا ي كالتاليا
 %40 -1لأل مال الضصلي
 %20 -2متحان تحريري في منتص الضصل الدرا ي
 %20 -3س مال نواي الضصل الدرا ي
 %20 -4متحان نوا ي شضوي تشكل له لجن ث ثي تتكون من ممتحن واحد لى اسقل من غير
القا مين بتدريس المقرر
ويمكن إ اد توزي فقط الن بتين اسخيرتين المخصصتين س مال نواي الضصل و ا متحان الشضوي طبقا
لطبيع المقرر بعد موافق اللجن التنضيذي للبرامج بشرط ن تقل ن ب ا متحان النوا ي الشضوي ن
مال نواي الضصل وا متحان النوا ي الشضوي ودرجات
 ،%20ويقو من ق المقرر بتوثيق توزي
الط ب المخصص لوما ،و بد للطالب من الحصول لى  %40لى ا قل من مجموع درجتي مال
نواي الضصل و ا متحان النوا ي الشضوي لكى يعد ناجحا  ،باءياف إلى شروط النجاا المذكور ابقا.

مادة ( :)36التحويل بين نظامي الدراسة بالساعات المعتمدة وبالفصلين الدراسيين

• يجوز تحويل الطالب المقيد بنيا ال ا ات المعتمد إلى نيا الضصلين الدرا يين ،طالما ل يجتز 108
ا معتمد  ،وبحي ،يت نقل كثر من  %75من ال ا ات المعتمد التى اجتازسا  ،و يت اجرات
مقاص للمقررات التى اجتازسا فى نيا ال ا ات المعتمد ح ب القوا د الوارد فى سذه ال ح وتحدد
المقررات المكاف لوا فى البرنامج الدرا ي المطلوب التحويل اليه.
• يجوز تحويل الطالب المقيد بنيا الضصلين الدرا يين إلى نيا الدرا بال ا ات المعتمد بشرط ن
يكون م تجدا بال ن اسولى فقط  ،و يكون باقيا لإل اد و من الخارج ،ويت إجرات مقاص للمقررات
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التى اجتازسا الطالب فى نيا الضصلين الدرا يين ح ب قوا د المقاص الوارد فى سذه ال ح وتحديد
المقررات المكاف .
يجوز تحويل ط ب نيا الضصلين الدرا يين المضصولين تنضاد مرات الر وب فى ال ن اء دادي
و ال نوات ال حق إلى نيا الدرا بال ا ات المعتمد .
م ا لتزا بيوابط التحويل التى تصدر ن المجلس اس لى للجامعات ،ت تخد القوا د والشروط
الوارد فى سذه الماد ند تحويل الط ب المقيدين بكليات سند حكومي خر الى نيا ال ا ات
المعتمد بالكلي .
فى حال تحويل الطالب من برامج ال ا ات المعتمد إلى نيا الضصلين الدرا يين  ،يت احت اب
مجموع مكافئ له لل ن اء دادي ح ب التقديرات التى حصل ليوا فى نيا ال ا ات المعتمد  ،ويت
ت كينه بأق ا الكلي ح ب الحدود الدنيا للدرجات التى ا تخدمت فى ت كين ط ب ال ن اء دادي
بأق ا الكلي فى ال ن الدرا ي ال ابق اذا كان الطالب من ط ب كلي الوند جامع القاسر قبل
التحاقه ببرامج ال ا ات المعتمد  ،ما إذا كان الطالب محو من جامع خر يت إ اد تحويله
لجامعته اسصلي .
لوب المقاص بين نيا ال ا ات المعتمد ونيا الضصلين الدرا يين
ت تخد الجداول التالي م
لح اب التقديرات المكاف ند تحويل الطالب بين النيامين.
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جداول تكافؤ تقديرات المقررات بين نظامي الدراسة
جدول تكافؤ تقديرات المقررات عند التحويل
من نظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلين
الدراسيين

جدول تكافؤ تقديرات المقررات عند التحويل
من نظام الفصلين الدراسيين إلى نظام الساعات
المعتمدة

نظام الساعات المعتمدة

نظام الفصلين
الدراسيين

نظام الفصلين
الدراسيين

عدد النقاط

التقدير

النسبة المئوية
المناظرة

النسبة المئوية التى حصل عليها
الطالب

عدد النقاط

4.00

A+

98%

95% to 100%

4.00

A+

4.00

A

93%

90% to < 95%

4.00

A

3.70

–A

88%

85% to < 90%

3.70

–A

3.30

B+

83%

80% to < 85%

3.30

B+

3.00

B

78%

75% to < 80%

3.00

B

2.70

–B

73%

71% to < 75%

2.70

–B

2.30

C+

70%

68% to < 71%

2.30

C+

2.00

C

67%

65% to < 68%

2.00

C

1.70

–C

63%

60% to < 65%

1.70

–C

1.30

D+

58%

55% to < 60%

1.30

D+

1.00

D

53%

50% to < 55%

1.00

D

0.00

F

قل من 50%

0% to < 50%

0.0

F
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ه فى تعري التقدير المناير للمقررات فى نيا الضصلين الدرا يين )امتياز – جيد
وي تخد الشكل
جدا – جيد – مقبول – را بم وإجرات المقاصات بين نيامي الدرا .
• ي تخد الجدول التالي لح اب التقدير التراكمي المناير فى نيا الضصلين الدرا يين للمعدل التراكمى
لمتو ط النقاط الذ يحصل ليه الطالب فى نيا ال ا ات المعتمد .
التقديرات التراكمية المناظرة بين نظام الساعات المعتمدة
ونظام الفصلين الدراسيين
المعدل التراكمى لمتو ط النقاط فى نيا
التقدير التراكمى فى نيا الضصلين
ال ا ات المعتمد
الدرا يين
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مادة ( :)37قواعد إضافية

• يعرض لى مجلس الكلي كاف المويو ات التى ل يرد فى شأنوا ن فى مواد سذه ال ح  ،وقد
يتطلب اسمر الرف إلى الجامع والمجلس اس لى للجامعات للتصديق لى قرار مجلس الكلي .
• تطبق اسحكا الوارد بقانون تنيي الجامعات فيما ل يرد به ن فى سذه ال ح وتعدي توا.
• تطبق سذه ال ح لى جمي الط ب المقيدين بنيا ال ا ات المعتمد بدتا من فصل الخري للعا
اسكاديمي  ،2017/2016و يجوز تطبيقوا لى خريجي برامج ال ا ات المعتمد قبل ذلك التاريو.
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Course Coding System
No.

Department or Branch
Mathematics
Physics
Mechanics

1

Engineering Mathematics
& Physics

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Architectural Engineering
Civil Engineering
Structural Engineering
Irrigation and Water Resources Engineering
Public Works
Mechanical Engineering
Mechanical Power Engineering
Mechanical Design & Production Engineering
Aerospace Engineering
Electronics & Communication Engineering
Electrical Power & Machines Engineering
Chemical Engineering
Mining, Petroleum & Metallurgical Engineering
Mining Engineering
Petroleum Engineering
Metallurgical Engineering
Biomedical & Systems Engineering
Computer Engineering
General Course
Inter - Departmental Course
Constrcuction Engineering and Management
Structural Engineering
Communication and Computer Engineering
Architectural Engineering and Technology
Petroleum and Petrochemical Engineering
Mechanical Design Engineering
Water and Environmental Engineering
Electrical Energy Engineering
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Two
Semester
System
MTH
PHY
MEC
ARC
CVE
STR
IHD
PBW
MCN
MEP
MDP
AER
ELC
EPM
CHE
MPM
MIN
PE
MET
SBE
CMP
GEN
INT

Credit
Hours
System
MTH-N
PHY-N
MEC-N
ARC-N
CVE-N
STR-N
IHD-N
PBW-N
MCN-N
MEP-N
MDP-N
AER-N
ELC-N
EPM-N
CHE-N
MPM-N
MIN-N
PE-N
MET-N
SBE-N
CMP-N
GEN-N
INT-N
CEM-N
STE-N
CCE-N
AET-N
PPC-N
MDE-N
WEE-N
EEE-N
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11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

