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ــ ـكــلــيــة الـهـ  ة ــــــنــدس

  برامج الساعات المعتمدة

 

 1 صفحة
 

 (2202 خريف فصل ) تسجيل االلكتروني للمقررات الدراسيةقواعد ال
 

 . الحمل األكاديمي1

 الحمل اإلضافي  الحمل األكاديمي المسموح للطالب ( GPAالمعدل التراكمي ) م.

1 3.0   ساعة معتمدة  21 المعدل التراكمي -------- 

2 2.5   المعدل التراكمي 3.0 18 دة ساعة معتم  2+ ة معتمدة ساع 

3 2.0   المعدل التراكمي 2.5 18  ساعة معتمدة  1+ ساعة معتمدة 

4 1.7   المعدل التراكمي 2.0 
 ساعة معتمدة  14

 مقررات  5بحد أقصى 
 ساعة معتمدة  3+

 مقررات  6بحد أقصى 

  1.7المعدل التراكمي   5
 ساعة معتمدة  14

 مقررات  5بحد أقصى 
-------- 

 

 يللتسجلة المرح لجدول الزمني ا. 2

 م.
 اإلجراء وحتى بدءاً من

  الساعة اليوم  الساعة اليوم 

 األحد  .1
 سبتمبر 11

10 
 ً  صباحا

 األربعاء
 سبتمبر 14

10 
 ً  صباحا

لالطالع  ▪ اإللكتروني  الموقع  على  الدراسية  الجداول  عرض 
فعل تسجيل  دون   لطالب (DRYRUN)  للمقررات   يعليها 

الثانيالمستوي من  الدراسية   عالرابإلى    (Junior)  ات 
(Senior2) 
البرامج في حالة وجود منسقي  مراجعة الجداول الدراسية مع   ▪

 مشاكل أو تعارضات.

 الخميس  .2
 سبتمبر 15

10 
 ً  صباحا

 الجمعة
 سبتمبر 16

10 
 مساءً 

لالطالع  ▪ اإللكتروني  الموقع  على  الدراسية  الجداول  عرض 
فعل تسجيل  دون   لطالب (DRYRUN)  للمقررات   يعليها 

 .(Sophomore) األول الدراسي ىالمستو
البرامج في حالة وجود منسقي  مراجعة الجداول الدراسية مع   ▪

 مشاكل أو تعارضات.

 السبت  .3
 سبتمبر 17

10 
 ً  صباحا

 السبت
 سبتمبر 17

3 
 عصراً 

أتموا ▪ الذين  للطالب  للمقررات  الفعلي  ساعات    التسجيل  عدد 
 فأكثر 137معتمدة 

 ( ساعات معتمدة≥  137)

 السبت  .4
 سبتمبر 17

4 
 راً صع

 السبت
 سبتمبر 17

10 
 مساءً 

أتموا ▪ الذين  للطالب  للمقررات  الفعلي  ساعات    التسجيل  عدد 
 ساعة.  137فأكثر وحتى أقل من  ساعة 102 معتمدة

 (137 >ساعات معتمدة  ≥ 102)

 األحد  .5
 سبتمبر 18

10 
 ً  صباحا

 األحد
 سبتمبر 18

3 
 عصراً 

أتموا ▪ الذين  للطالب  للمقررات  الفعلي  ساع  التسجيل  ات  عدد 
 ساعة.  102فأكثر وحتى أقل من  ساعة 67 ةمعتمد

 (102 > ساعات معتمدة  ≥ 67)

 األحد  .6
 سبتمبر 18

4 
 عصراً 

 األحد
 سبتمبر 18

10 
 مساءً 

أتموا ▪ الذين  للطالب  للمقررات  الفعلي  ساعات    التسجيل  عدد 
 ساعة. 67فأكثر وحتى أقل من ساعة  32 معتمدة

 (67 > ساعات معتمدة  ≥ 32)

 اإلثنين   .7
 سبتمبر 19

10 
 ً  صباحا

 اإلثنين 
 سبتمبر 19

3 
 عصراً 

أتموا ▪ الذين  للطالب  للمقررات  الفعلي  ساعات    التسجيل  عدد 
 . ساعة 32أقل من   معتمدة

 ( 32 >)ساعات معتمدة 

 اإلثنين   .8
 سبتمبر 19

4 
 عصراً 

 الثالثاء 
 سبتمبر 20

10 
 اءً مس

 وضبطفتح الموقع االلكتروني للتسجيل لجميع الطالب لمراجعة   ▪
 . اترر هم لمقلتسجي
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 م.
 اإلجراء وحتى بدءاً من

  الساعة اليوم  الساعة اليوم 

 األربعاء  .9
 سبتمبر 21

10 
 ً  صباحا

 الخميس
 سبتمبر 22

10 
 اءً مس

  تسجيل بشأن  الخاصة  اتهم  تقديم طلبالفترة المخصصة للطالب ل ▪
 . ب اإللكتروني الخاص بكل طالبالحساباستخدام المقررات 

للطالب   ▪ المخصصة  تخرجالفترة  طلبلهم  المحتمل    اتتقديم 
 مشروع التخرج.الخاصة ل تسجيلال
طلبات    لن ▪ أي  في  النظر  يتم  خاصة  يتم  خالل تقديمها  ال  من 

و للكلية  الرسمي  الموقع  على  للطالب  اإللكتروني  في الحساب 
 . الموعد المحدد 

 السبت  .10
 سبتمبر 24

 الخميس -----
 سبتمبر 29

المخصصة   ▪ -----   البرامج  يمنسق  بواسطة  لجيتسال  ضبطلالفترة 
 .لموافقة عليهافي حالة ا  الخاصةطلبات التسجيل  وتنفيذ

ا ▪ على  جداولهـمراجعلطالب  يجب  الدراسيـة  خالل ـم  من  ة 
اإللكترونـالحس طالبـاب  بكل  الخاص   ء االثالثيوم  من    بدءاً   ي 
 . لمعرفة القرار النهائي على طلباتهم الخاصةسبتمبر  27

يد. لشيخ زاالكلية بمدينة ا بفرع 2202الخريف  لفصل الدراسة بدءموعد  2022أكتوبر  1السبت   

الجيزة.حرم الكلية بب 2202الخريف  لفصل الدراسة بدءأكتوبر موعد  2األحد   

 السبت  .11
 أكتوبر  8

10 
 ً  صباحا

 اإلثنين 
 أكتوبر  10

3 
 عصراً 

 & ADD) دراسي  ررقم   حذف  وأ  ضافةإلالفترة المخصصة   ▪
DROP). 

 الثالثاء   .12
 أكتوبر  11

10 
 ً  صباحا

 الخميس
 أكتوبر  13

3 
 عصراً 

 .(DROP)فقط  دراسي ف مقرر الفترة المخصصة لحذ  ▪

 
 

 مالحظات هامة:
للتعرف بصفة مستمرة    مدةساعات المعتلالبرامج  اإللكتروني  موقع  المتابعة  الطالب  جميع  يجب على   ▪

 .أي مستجداتومتابعة على إجراءات التسجيل 
الدراسية    يجب ▪ جداولهم  مراجعة  الطالب  جميع  السبت  يعلى  علىأكتوبر    1وم  الوضع   للتأكيد 

 .ئي للجدولالنها
 
 
 


