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مادة ( :)2رسالة ورؤية الكلية
تؼِةْ اُؼِة ّٞاُٜ٘دسة٤ة ٝاُقات٤وةاق اُقو٘٤ةة
تٜدف ًِ٤ة اُٜ٘دسةة  -جآؼةة اُوةا ٛم ٓ٘ةن ئٗهةاإٜا ئُة ٠توةد ْ٣كة
ٓةٖ ٓتقِةق هااػةاق أُجقٔةغ أُ ة ٝ ١األهاةا اُؼ ب٤ةة اُهةو٤وة ٝاُةد ٍٝاأل ة ٟ
بجٞدم ػاُ٤ةة ُِاة
ٝأُسأٛة ك ٢دكغ ػجِة اُق٘ٔ٤ة كٓ ٢جةاٍ أُٜةٖ اُٜ٘دسة٤ة ٝاُقات٤وةاق اُقو٘٤ةة كة ٓ ٢ة ٝأُ٘اوةة أُط٤اةة
اسقٔ ا ا ك ٢اُتط اُقا ٣ت ٢اُن ١تتإت ٚاٌُِ٤ة ٓ٘ن ٗهأتٜا ح٤ث ًاٗت أ٤ًِ ٍٝة ٖٓ ٗٞػٜا ك ٢أُ٘اوة اُؼ ب٤ةة
ٝاُه م األٝسط ٝأك ٣و٤ا ٝتطو٤ن اُقٔ٤ة أُٜ٘ةُ ٢ت ٣جٜ٤ةا ٝلُةي باأل ةن بأسةتا اُقاة ٣ٞأُسةقٔ ُِؼِٔ٤ةة
اُقؼِ٤ٔ٤ةةة ٓةةٖ ح٤ةةث اُت ة آي اُد اسةة٤ة ٝتطةةد٣ث أُؼآةةَ ٝتجٛ ٤ٜةةا  ٝكةةغ ٓسةةق ٟٞأػ ةةا  ٤ٛةةة اُقةةد ٣
ٝتد ٣ت ْٜػِ ٠اتتاع ط م اُقد ٝ ٣اُقو ْ٣ٞاُطد٣ثة ٝاسقتداّ اُٞساإَ اُقؼِ٤ٔ٤ة بجاٗب ئج اإ ْٜأبطاث ػِٔ٤ة
ػاُ٤ة أُسقٝ .ٟٞأل٤ٔٛة ٓقابؼة اٌُِ٤ة ُِقا ٞاق اُؼأُ٤ة ك ٢اُقد  ٣كود أد ِت اٌُِ٤ة ب آي د اس٤ة جد٣ةدم
ٝب٤٘٤ة تؼَٔ ب٘ظاّ اُساػاق أُؼقٔدم ٝتسقتدّ أساُ٤ب تد ٝ ٣تو٤ة ْ٤جد٣ةدم ٓٝقاة ٞم ٝكة اًة ٓةغ جآؼةاق
أج٘ت٤ة ٓقٔ ٤م ُِؼَٔ ػِ ٠كغ ت٘اكس٤ة اُت ٣ج ٖ٤ػأُ٤ا  ٝكغ جٞدم اُقؼِ ْ٤اُٜ٘دس.٠
ٝهد تْ ك ٢اُؼاّ اُجآؼ 9000/9009٢تا ٣ٞاُتاة االسق ات٤ج٤ة ٌُِِ٤ة بؼ٘ٞإ٤ًِ :ة اُٜ٘دسة جآؼة اُوا ٛم
ٓٝط٤اٜا اإلهِٝ ٠ٔ٤اُق ٢تطدد ه ْ٤اُؼَٔ  ٝؤ٣ة اٌُِ٤ة  ٝساُقٜا ٝئطا
 اإدم ك ٢اُقؼِ ْ٤اُٜ٘دس ٢بٔػَٔ ًاكة ٌٓٗٞاق ٝأٗهاة اٌُِ٤ةٝ .ت٘ص اُتاة االسق ات٤ج٤ة ػِ ٠إٔ ًِ٤ة اُٜ٘دسة بجآؼة اُوا ٛم ئحدٟ
أُإسساق اُقؼِ٤ٔ٤ة اُٜ٘دس٤ة اُ اإدم ٝأُقٔ ٤م بت ٣جٜ٤ا  ٝدٓاتٜا ٝأبطاثٜاٝٝ .كوا ُٜن ٙاُ ؤ٣ة أُإسس٤ة كإ
ساُة اٌُِ٤ة  ٢ٛتطو٤ن ٓسق ٟٞأًاد ٢ٔ٣ام بقلؼ َ٤اُجٞدم اُهآِة ك ٢األبطاث اُقات٤و٤ة ٝاألًاد٤ٔ٣ة ٝك٢
اُقؼِ ْ٤اُٜ٘دس ٢إلًسا اُت ٣ي ٜٓا اق ٓ٤ٜ٘ة ٓقٔ ٤م ُِٔ٘اكسة كٓ ٢جاالق اُؼَٔ ُٝإلسٜاّ ك ٢اُق٘ٔ٤ة
أُسقدآة ُِٔجقٔغٝ .تطق ١ٞاُتاة ػِ ٠اُغا٣اق االسق ات٤ج٤ة اُستغ اُقاُ٤ة ٝاُ زٓة ُقطو٤ن اُ ساُة:
 -0االحقلاظ بأػ ا  ٤ٛة اُقد ٝ ٣تا ٣ٞهد اتْٜ
 -9ئػداد ٣ي بٔسقٓ ٟٞاابن ُٔؼا ٤٣اُجٞدم ٝاالػقٔاد
 -3تا ٣ٞاُتطث اُؼِٔٝ ٢اُد اساق اُؼِ٤ا
 -4ئػداد اة ٓاُ٤ة كآِة ُقٞك ٤دػْ ٓاُ٤ٌُِِ ٢ة
 -5تو٣ٞة اُؼ هة ب ٖ٤اٌُِ٤ة ٣ ٝجٜ٤ا ٝأُإسساق اُ ٘اػ٤ة ٝأُجقٔغ
 -6ت ٤ٜة ب ٤ة ػَٔ آٓ٘ة ُِجٔ٤غ
 -7اُدكغ ئُ ٠تا ٣ٞالإطة اُجآؼاق ٝباُقاُ ٢تاٗ ٣ٞظْ ئدا م اٌُِ٤ة ٝأهسآٜا األًاد٤ٔ٣ة ٝاإلدا ٣ة
اُ إ٤س٤ة ٝئد اٍ ٓلا ْ٤ٛاُطًٔٞة كٗ ٢ظْ اإلدا م
وتمىو نظى انتعهيى واألنشطت بكهيت انهنذست  -جبيعت انمبهرة عهً احتراو حمىق يهكيبث اآلخرين وانًنتفعين
ين خذيبتهب وغرس انميى األخالليت وليى انعًم انجًبعي وتعزيز روح االنتًبء بين انعبيهين بهب ،ورنك ين
خالل يراعبة يب يهي:
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اُهلاك٤ة ٝاُٞضٞح ك ٢األٗظٔة ٝاُقؼِٔ٤اق ٝاُو ا اق ٝاإلج ا اق ٓغ اػقٔاد األ م اُسآ٤ة
ٝاحق اّ أٌُِ٤ة اُلٌ ٣ة ُِجٔ٤غ
ٝاُسِٞى اُوٝ ْ٣ٞاُؼَٔ ػِ ٠تطًِ ٢اكة األط باألٓاٗة ٝاإل
ٝتا ٣ٞاُناق ًٜادٝ ١دُُ َ٤سِ٤ًٞاق اٌُِ٤ة.
ٝاُقل ؽ ُِٜٔٔة األًاد٤ٔ٣ة ِ ٝن ب ٤ة صاُطة ُِقؼِٝ ْ٤اُقد ٣ب ٝاُقؼِْ ٝتو٣ٞة ٝح أُٜ٘ج٤ة
اإل
اُؼِٔ٤ة ك ٢اُتطث اُؼِٔٝ ٢ئػ هٔ٤قٓ ٚغ تود ٣هٔ٤ة اُ ٖٓ ٝاُؼَٔ اُجاد أُ٘قي كٓ ٢جاالق اُؼِْ
ٝاُقؼِْ ٝاُتطث اُؼِٔ. ٢
اُق٘اك اُه ٣ق حو٤وة ٖٓ حواإن اُط٤ام ٝٝسِ٤ة ُقطو٤ن اُقاٝ ٣ٞاُق٘ٔ٤ة ٓغ اُؼَٔ ػِ ٠تؼ  ٣اُ٣ٜٞة
اُٞط٘٤ة كٞٓ ٢اجٜة اُؼُٔٞة.
اُق ً ٤ػِ ٠ضا أُقؼآِٓ ٖ٤غ اٌُِ٤ة ٝئك اى اُجٔ٤غ ك ٢ص٘غ اُو ا ٝتت٘ ٢أُٞضٞػ٤ة ك ٢ظَ
احق اّ اُق٘ٞع اُثواكٝ ٢االجقٔاػ.٢
اُه اًة ٓغ ٓإسساق أُجقٔغ أُطِٝ ٢هت ٍٞأُسإ٤ُٝة االجقٔاػ٤ة.
ئػ هٔ٤ة اُقؼِ ْ٤اُٜ٘دسًٔ ٢د َ ُِق٘ٔ٤ة.

مادة( :)1أقسام الكليــة
 -2قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية
وٌدخل فً نطاقه المقررات والتخصصات العلمٌة التالٌة ا التحلٌةل العةدد  ،الجبةر الخطةً والتقرٌبةً ،
المعةةاد ت التضايةةلٌ  ،اءحصةةات وا حتمةةا ت ،بحةةو ،العملٌةةات ،لةةو الحا ةب ،مٌكانٌكةةا اسو ةةاط
المتصةةل  ،الةةدٌنامٌكا الوٌدروميناطٌ ةةٌ  ،مٌكانٌكةةا الموا ة  ،فٌزٌةةات الجوامةةد ،فٌزٌةةات الب زمةةا ،الضٌزٌةةات
النووٌةةة  ،البصةةةرٌات التطبٌقٌةةة  ،الضٌزٌةةةات الحٌوٌةةة  ،فٌزٌةةةات الطاقةةة المتجةةةدد  ،فٌزٌةةةات الطاقةةة العالٌةةة ،
الكوروميناطٌ ٌات.

 -1قسم الهندسة المعمارية
وٌةةدخل ف ةً نطاقةةه المقةةررات والتخصصةةات العلمٌ ة التالٌ ة ا التصةةمٌ المعمةةاري  ،تةةارٌو ونيرٌةةات
العمار  ،اليل والمنيور ،التدرٌب البصري  ،اءنشات المعماري  ،التصمٌمات التنضٌذٌ وطرق اءنشةات
وم ةةتندات التنضٌةةذ ،التركٌبةةات الضنٌة وتركٌبةةات الوند ة الصةةحٌ  ،الةةتحك البٌ ةً  ،إدار المشةةرو ات،
المنوج العلمً  ،تارٌو ونيرٌات التخطٌط ،تخطٌط المدن واء كان ،التصمٌ العمرانً  .وتوجد خمس
قنةةوات تخصصةةٌ ف ةً الدرا ةةات المعمارٌ ة  ،لةةو وتكنولوجٌةةا البنةةات ،التصةةمٌ والتخطةةٌط البٌ ةً ،
التصمٌ العمرانً واء كان ،التخطٌط العمرانً .

 -3قسم الهندسة اإلنشائية
وٌدخل فً نطاقه المقررات والتخصصات العلمٌ التالٌ ا تحلٌل ومٌكانٌكةا ونيرٌة اءنشةاتات ،سند ة
الةةز زل ،ا ةةتخدا الحا ةةب ا ل ةً ف ةً تحلٌةةل وتصةةمٌ المنشةةات ،خةةوا ومقاوم ة واختبةةار المةةواد،
مٌكانٌكا وتكنولوجٌا مواد التشٌٌد ،المنشات الخر انٌ الم لح و ابق اءجواد و ابق الصب ،المنشات
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والكبةةاري المعدنٌ ة  ،سند ة وتكنولوجٌةةا وادار واقتصةةادٌات التشةةٌٌد ،التحلٌةةل والتصةةمٌ ا حتمةةالً
للمنشات ،صٌان وترمٌ المنشات.

 -4قسم الرى والهيدروليكا
وٌدخل فى نطاقه المقررات والتخصصات العلمٌ التالٌ ا الر والصةر وتصةمٌمات الةر  ،مٌكانٌكةا
الموا ة والوٌةةدرولٌكا ،سند ة المةةوارد الما ٌ ة  ،سند ة المةةوانئ والم ح ة الداخلٌ ة  ،الر ة المةةدنً ،
الوٌدرولوجً والمٌاه الجوفٌ .

 -5قسم األشغال العامـة
وٌةةدخل فةةى نطاقةة ه المقةةررات والتخصصةةات العلمٌةة التالٌةة ا الم ةةاح  ،الجٌودٌ ةةٌا ،الضوتةةوجرامتري
وا تشةعار ةةن بعةةد ،مٌكانٌكةةا التربة واس ا ةةات ،الوند ة الصةةحٌ والبٌ ٌة  ،سند ة وتخطةةٌط النقةةل
والمرور ،تخطٌط النقل وال كك الحدٌدٌ  ،الطرق والمطارات.

 -6قسم هندسة القوى الميكانيكية
وٌةةدخل فةةى نطاقةةه المقةةررات والتخصصةةات العلمٌة التالٌة ا انتقةةال الحةةرار والتبرٌةةد وتكٌٌة الوةةوات،
ا ت الحرارٌةةة وا حتةةةراق ،مٌكانٌكةةةا الموا ةةة وا ت التوربٌنٌةةة والوٌدرولٌكٌةةة  ،محطةةةات القةةةو
الحرارٌ والوٌدرولٌكٌ والنووٌ  ،درا ات بٌ ٌ  ،الطاق الجدٌد والمتجدد .

 -7قسم التصميم الميكانيكي واإلنتاج
وٌدخل فى نطاقه المقررات والتخصصات العلمٌ التالٌ ا تصمٌ الماكٌنات ،تكنولوجٌا المواد واءنتاج،
الوند الصنا ٌ  ،دٌنامٌكا المنيومات والتحك  ،المرون واللدون .

 -8قسم هندسة الطيران والفضاء
وٌةةةدخل فةةةى نطاقةةةه المقةةةررات والتخصصةةةات العلمٌةةة التالٌةةة ا دٌنامٌكةةةا الوةةةوات واليةةةازات والموا ةةة
وتطبٌقاتوا ،تحلٌل وتصةمٌ المةواد والمنشةات الخضٌضة والطٌرانٌة  ،نيمة دفة الطةا رات والصةوارٌو،
مٌكانٌكا الطٌران و نيم التحك والم ح والتوجٌه ،بحو ،العملٌات واءدار فى مجال الطٌران ،لو
الطٌران

 -9قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
وٌةةةدخل فةةةى نطاقةةةه المقةةةررات والتخصصةةةات العلمٌةةة التالٌةةة ا سند ةةة اءلكترونٌةةةات ،دوا ةةةر وني ةةة
اءلكترونٌةةات الصةةنا ٌ واليةةو ٌ والتطبٌقٌة  ،القٌا ةةات اءلكترونٌة  ،سند ة ا تصة ا ت الكوربٌة ا
نيرٌات وني ا تصةا ت الرقمٌة والتنايرٌة  ،نية ا تصةا ت الحدٌثة  ،معالجة اءشةارات الرقمٌة ،
شةةبكات ا تصةةا ت ،سند ةة الموجةةاتا المشةةعار )الووا ٌةةاتم وانتشةةار الموجةةات الكوروميناطٌ ةةٌ ،
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النبةةا ط المتكاملة للموجةةات الدقٌقة  ،نية الةةرادار والتوابة )اسقمةةارم الصةةنا ٌ وا تشةةعار ةةن بعةةد،
الضوتونٌةةات واللٌةةزر واسلٌةةا اليةةو ٌ  ،سند ة الصةةوتٌات وفةةوق ال ةةمعٌات ،سند ة الةةتحك والةةني ا
الةةتحك بالحا ةةبات ،نية التوجٌةةه ،ني ة وشةةبكات الحا ةةبات ،نية وتقنٌةةات المعلومةةات ،اءلكترونٌةةات
واتصا ت الحا بات.

 -20قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية
وٌدخل فى نطاقه المقة ررات والتخصصةات العلمٌة التالٌة ا نيرٌ ة ا ت الكوربٌ ة وتصةمٌموا،
التولٌةةد وا ةةتخدا القةةو الكوربٌة  ،سند ة الجة ود العال ة ى و نيمة الوقاٌ ة  ،سند ة ني ة الق ة و
الكوربٌةةة  ،الةةةتحك والحا ةةةبات فةةةى الصةةةنا  ،إلكترونٌةةةات القةةةو الكوربٌةةة  ،القٌا ةةةات الكوربٌةةة
والمواصضات القٌا ٌ .

 -22قسم الهندسة الكيميائية
وٌةةدخل فةةى نطاقةةه المقةةررات والتخصصةةات العلمٌ ة التالٌ ة ا يةةواسر ا نتقةةال ،العملٌةةات المشةةترك ،
تصمٌ العملٌات والمصان  ،الصنا ات الكٌمٌا ٌ  ،تحلٌل نيم العملٌات والتحك .

 -21قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات
وٌتيمن ث ث تخصصات لمٌ ر ٌ ٌ وسىا
تخصصصا المنصصاجما وٌةةدخل فةةى ن طاقة المقةةررات والتخصصةةات العلمٌة التالٌة ا الجٌولوجٌةةا الوند ةةٌ
والتعدٌنٌ والتطبٌقٌ  ،سند وتخطٌط وتكنولوجٌا المناج والمحاجر ،م اح المناج  ،سند ة تركٌةز
الخامةةةات ومعالجتوةةةا ،سند ةةة وتصةةةمٌ اسنضةةةاق والمنشةةةات تحةةةت ال ةةةطحٌ  ،مٌكانٌكةةةا الصةةةخور
واختباراتوا ،التووٌ واسمن الصنا ى بالمناج واسنضاق.
تخصا بترول :وٌدخل فى نطاقه المقررات والتخصصات العلمٌ التالٌ ا
جٌولوجٌةةا البتةةرول والمٌةةاه الجوفٌ ،سند ة ا تكشةةا  ،سند ة حضةةر ا بةةار ،سند ة إنتةةاج البتةةرول،
سند المكامن البترولٌ  ،سند معالج وتصنٌ البترول ،سند الياز الطبٌعى.
تخصا الفلــزات :وٌدخل فى نطاقه المقررات والتخصصات العلمٌ التالٌ ا
الضلزات غٌر الحدٌدٌة  ،المٌتالورجٌةا الضٌزٌقٌة  ،تشةكٌل الضلةزات،
صنا الحدٌد والصلب ،ا تخ
باك الضلزات ،تاكل وحماٌ الضلزات ،المواد غٌر الضلزٌ وتطبٌقاتوا ،تقٌٌ وفحة المةواد الوند ةٌ ،
درا ات بٌ ٌ  ،المواد غٌر الضلزٌ  ،المواد النووٌ .

 -23قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات
وٌةدخل فةةى نطاقةه المقةةررات والتخصصةةات العلمٌة التالٌة ا سند ة الةني  ،اءلكترونٌةةات والقٌا ةةات
الحٌوٌ الطبٌ  ،المعلومات وتحلٌل البٌانات ،سند التصوٌر والتشخٌ والع ج ا شعا ً ،معالج
ا شارات ،العلو الحٌوٌ الطبٌ .
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 -24قسم هندسة الحاسبات
وٌدخل ف ى نطاقةه المقةررات والتخصصةات العلمٌة التالٌة ا سند ة بنٌة الحا ةبات ،سند ة شةبكات
الحا ةةبات ،الةةذكات ا صةةطنا ً  ،ذكةةات ا ل ة  ،سند ة المعرف ة  ،تشةةيٌل الصةةور ،الر ٌ ة بالحا ةةب،
ا تشةةعار ةةن بعةةد ،الش ة بكات العصةةبٌ ا صةةطنا ٌ وتطبٌقاتوةةا ،ني ة معالج ة اءشةةارات الرقمٌ ة
بالحا ةةب ،الةةني الخبٌةةر  ،ليوٌةةات الحا ةةبات ،ني ة ترجم ة الليةةات الطبٌعٌ ة  ،شةةبكات نقةةل البٌانةةات
الرقمٌ ال لكٌ والمحمول  ،المشي ت الدقٌق  ،شبكات نقل البٌانةات ةن طرٌةق اسقمةار الصةنا ٌ ،
تصم دوا ر الحا بات ،تقنٌات تصنٌ الحا بات ،ني تشيٌل الحا ةبات ،سند ة البرمجٌةات ،قوا ةد
البٌانةةات ومخةةازن البٌانةةات ،تقنٌ ة المعلومةةات ،التنقٌةةب فةةى البٌانةةات ،ني ة د ة اتخةةاذ القةةرار ،بنٌ ة
وبرمجٌةةات الحا ةةبات المتوازٌة  ،بنٌة وبرمجٌةةات الحا ةةبات مة تضةةادي اس طةةال ،بنٌة وبرمجٌةةات
الحا ب ات المدمج  ،بنٌ وشبكات نقل البٌانات باسلٌا اليو ٌ  ،شبكات الحا بات ال رٌع  ،تصةمٌ
وتحلٌل الخوارزمات ،الر بالحا ب ،سند البرمجٌات ،المترجمات.

مــــادة (:)3
ٌعود مجلس الكلٌ إل ى وكٌةل الكلٌة لشة ون التعلٌة والطة ب بالكلٌة با شةرا
الليات الضنٌ  ،المقررات اءن انٌ .

لة ى المقةررات ا تٌة ا

مــــادة (:)4
ٌشكل مجلس الكلٌ من بٌن يات سٌ التدرٌس دوا ر لمٌ داخلٌ للتخصصةات المتقاربة فةى اسق ةا
المختلض  ،تعرض لٌوا ش ون المقررات والبحو ،وكاف الش ون العلمٌ المتعلق بوذ التخصصةات ءبةدات
الر فٌوا وللتن ٌق بٌن اسق ا قبل العرض لى مجلس الكلٌ .

مادة ( :)5منح الدرجات العلمية
درج البكالورٌوس فى التخصصات التالٌ بنيا الضصلٌن

تمنح جامع القاسر بنات لى طلب كلٌ الوند
الدرا ٌٌنا
الوند المعمارٌ
-1
الوند المدنٌ
-2
سند القو المٌكانٌكٌ
-3
سند التصمٌ المٌكانٌكً واءنتاج
-4
سند اءلكترونٌات وا تصا ت الكوربٌ
-5
سند القو وا ت الكوربٌ
-6
الوند الكٌمٌا ٌ
-7
سند المناج
-8
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سند البترول
سند الضلزات
سند الطٌران والضيات
الوند الحٌوٌ الطبٌ والمنيومات
سند الحا بات
الوند النووٌ

باءياف الى درج البكالورٌوس فى التخصصات التالٌ بنيا ال ا ات المعتمد ا
سند مدنٌ ا تخص سند وإدار التشٌٌد.
-1
سند مدنٌ ا تخص سند اءنشاتات.
-2
سند مدنٌ ا تخص سند المٌاه والبٌ .
-3
سند كوربٌ ا تخص سند ا تصا ت والحا بات.
-4
سند كوربٌ ا تخص سند الطاق الكوربٌ .
-5
سند وتكنولوجٌا العمار .
-6
سند البترول والبتروكٌماوٌات
-7
سند مٌكانٌكٌ ا تخص سند التصمٌ المٌكانٌكى.
-8
وذلك طبقا للمواد ( ، )37-10والمرفقات 20 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 ،2

مــــادة (:)6
ٌشكل مجلس الكلٌ لكل تخص من التخصصات التى تدخل مقررات الدرا بوا فً نطاق كثر من ق
مجل ةةا لمٌةةا ٌية ر ةةات ا ق ةةا الم ة ول ةةن التةةدرٌس فةةى سةةذا التخصة للنيةةر فةةى الشة ون العلمٌة
المتعلق بالتخص وٌختار العمٌد مقررا لكل مجلس فى كةل ةا مةن بةٌن ر ةات ا ق ةا بالتنةاوب ح ةب
اقدمٌتو فى ويٌض اس تاذٌ  .كما ٌشكل مجلس الكلٌ لجن لٌا لت ٌٌر برامج البكالورٌوس بنيا ال ةا ات
المعتمد تقو بدور المجلس العلمى لوذه البرامج.

مــــادة (:)7
دا مقررات الضرق النوا ٌ إذا ثبت نةه حيةر
ٌجوز ن ٌعضى الطالب من حيور بعض مقررات الدرا
مقررات درا ٌ تعادلوا ف ى كلٌ جامعٌ و معود لمً معتةر بومةا مةن الجامعة  ،كمةا ٌجةوز ن ٌعضةى
الطالةةب مةةن دات امتحانةةات النقةةل فةةى بعةةض سةةذه المقةةررات إذا ثبةةت نةةه د بنجةةاا امتحانةةات تعادلوةةا فةةى
جامع و معوةد لمةً معتةر بومةا مةن الجامعة  ،وٌكةون اء ضةات بقةرار مةن ر ةٌس الجامعة بعةد موافقة
مجلس ش ون التعلٌ والط ب بنات لى اقتراا مجلس الكلٌ بعد خذ ر مجلةس الق ة و مجةالس اسق ةا
المختص وذلك دون إخ ل بحك الماد  36من قانون تنيٌ الجامعات.
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مــــادة (:)8
مة د الدرا ة لنٌةةل درجة البكةةالورٌوس بنيةةا الضصةةلٌن الدرا ةٌٌن خمةةس ةةنوات تبةةد ب ةةن إ دادٌة
لجمٌ الط ب وٌكون التخص بعد ذلك طبقا لما سو وارد فى جداول المقررات الدرا ٌ .

امة

مــــادة (:)9
تبٌن الجداول الملحق بوذه ال حة المقةررات الدرا ةٌ موز ة لةى الضصةلٌن الدرا ةٌٌن ل ةنوات الدرا ة
والمحايرات والتمارٌن والدروس العملٌ و دد ال ا ات بو ٌا لكةل مقةرر و ةا ات ا متحةان والنواٌة
العيمى للدرجات وٌقر مجلس الكلٌ المحتو العلمً لكل مقرر من مقررات الدرا بعد تحدٌدسا بوا ط
مجالس اسق ا المختص .

مــــادة (:)20
ٌجب ن ٌ دي كل طالب تدرٌبا ملٌةا وٌحةدد كةل مجلةس لمةً نيامةا للتةدرٌب العملةى لطة ب ال ةنوات
اسولى والثانٌ والثالث لمد ث ث ابٌ لةى اسقةل ةنوٌا داخةل الكلٌة و خارجوةا خة ل العطلة الصةٌضٌ
وٌنضذ تحت إشرا سٌ ة التةدرٌس فةى حةدود اءمكانٌةات المتاحة مةا طلبة ال ةن اء دادٌة فٌة دون تةدرٌبا
ملٌا بالكلٌ خ ل العطل الصٌضٌ لضتر ٌحددسا مجلس الكلٌة فةى حةدود اءمكانٌةات المتاحة وٌق ة الطلبة
لٌوا يات سٌ التدرٌس وٌحدد مجلس الكلٌ مكافأ ن اءشرا للقا مٌن به .
إل ى مجمو ات ٌشر
و تمنح شواد التخرج إ للط ب الذٌن تمو بنجاا التدرٌب العملً المشار إلٌه .وٌجوز ن ٌ مح للط ب
طل صٌضٌ قبل ا نتقال لل ن الرابع .
المتخلضٌن ن دات التدرٌب بأدا ه فى

مــــادة (:)22
تعقد امتحانات النق ل وامتحانات البكالورٌوس ف ى نواٌ كل فصل درا ً فة ى المقةررات الت ة ً در ةوا
الطالب فى فرقته وفى المقةررات المتخلضة مةن فةرق دنةى إن وجةدت ح ةب الجةداول الملحقة بوةذه ال حة
وذلك فٌما دا المقررات الم تمر فتعقد امتحاناتوا فى نواٌ العا الدرا ً .
وٌشترط لدخول الطالب امتحان مقرر فى فرقته ن ٌكون م توفٌا ن ةب حيةور تقةل ةن  %75مةن
الضترات المخصص للدروس وٌصدر مجلس الكلٌ بنات لى طلب مجالس اسق ا المختص قرارا بحرمةان
ال طالةب مةةن التقةد ل متحةةان فةى المقةةررات التةى لة ٌ ةتو فٌوةةا ن ةب الحيةةور  ،وفةى سةةذه الحالة ٌعتبةةر
الطالب را با فى المقررات التى حر من التقد ل متحان فٌوا إ إذا قد الطالب ذرا ٌقبله مجلةس الكلٌة
فٌعتبر غا ب ا وإذا حير الطالب حد ا متحانةات ثنةات فتةر ا تصةدار قةرار حرمانةه مةن دخةول ا متحةان
ٌعتبر ا متحان كأن ل ٌك ن بمجرد صدور القرار.
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مــــادة (:)21
ٌقو طلب ال ن الرابع بإ داد مشروع البكالورٌوس وتحدد مجالس اسق ا المختص مويو ه وتخص
له فتر ربع ابٌ بع د ا متحان التحرٌةري للضصة ل الدرا ةً الثةانً مةن ال ةن الرابعة وٌمتةد لمةد ةت
ابٌ فى مشروع بكالورٌوس الوند المعمارٌ .

مــــادة (:)23
ٌنقةةل الطالةةب مةةن الضرق ة المقٌةةد بوةةا إلةةى الضرق ة التةةى تلٌوةةا إذا نجةةح فةةى جمٌ ة المقةةررات و كةةان را ةةبا
و غا بةةا بعةةذر فٌمةةا ٌزٌةةد لةةى مقةةررٌن مةةن فرقتةةه و مةةن فرق ة دنةةى وتعتبةةر المةةاد المجةةز مقةةررا
واحةةةدا ةةةوات ر ةةةب فٌوةةةا الطالةةةب نتٌجةةة ر ةةةوبه فةةةى حةةةد جز ٌوةةةا و ر ةةةوبه فةةةى الجةةةز ٌن معةةةا .كمةةةا
ٌ ةةةمح للطالةةةب الرا ةةةب فةةةى مقةةةررات العلةةةو اءن ةةةانٌ والليةةةات الضنٌةةة با نتقةةةال إلةةةى الضرقةةة التالٌةةة ،
وذلك باءياف إلى المقرر و المقررٌن المشار إلٌوما بالضقر ال ابق .
ٌةةة د الطالةةةب ا متحةةةان فٌمةةةا ر ةةةب فٌةةةه مةةةن مقةةةررات مةةة طةةة ب الضرقةةة التةةةى تةةةدرس بوةةةا  ،وٌعتبةةةر
نجاحه فى سذه الحال بتقدٌر مقبول وبن ب م وٌ تتعد .%64
وٌعقةةةةد فةةةةى بداٌةةةة الضصةةةةل الدرا ةةةةى اسول مةةةةن كةةةةل ةةةةا امتحةةةةان لطلبةةةة ال ةةةةن الرابعةةةة الرا ةةةةبٌن و
اليةةةا بٌن بعةةةذر و بةةة دون ةةةذر فٌمةةةا ٌزٌةةةد ةةةن مقةةةررٌن  ،باءيةةةاف إلةةةى مقةةةرات العلةةةو اءن ةةةانٌ
والليات الضنٌ  ،با تثنات مشروع البكالورٌوس حٌٌ ،صبح الطالب الرا ب فٌه باقٌا لإل اد .

مــــادة (:)24
إذا تيةةةمن ا متحةةةان فةةةى حةةةد المقةةةررات اختبةةةارا تحرٌرٌةةةا وآخةةةر شةةةضوٌا و ملٌةةةا فةةةإن تقةةةدٌر الطالةةةب
فةةةى سةةةذا المقةةةرر ٌتكةةةون مةةةن مجمةةةوع درجةةةات ا ختبةةةار التحرٌةةةري والشةةةضوً والعملةةةً باءيةةةاف إلةةةى
مةةةال ال ةةةن لةةةى ن تعامةةةل درجةةةات الشةةةضوً والعملةةةً معاملةةة درجةةةات مةةةال ال ةةةن وٌعتبةةةر الطالةةةب
اليا ةةةب فةةةى ا متحةةةان التحرٌةةةري غا بةةةا فةةةى المقةةةرر و ٌرصةةةد لةةةه تقةةةدٌر فٌةةةه .واذا لةةة ٌتيةةةمن احةةةد
المقةةررات اختبةةةارا تحرٌرٌةةةا )مثةةةل مةةةاد المشةةةروع فةةةى ال ةةةن الرابعةةة فةةةى بعةةةض ق ةةةا الكلٌةةة م فتعامةةةل
اختبارات العملً والشضوً معامل ا ختبار التحرٌري.

مــــادة (:)25
ٌعتبةةةةر الطالةةةةب ناجحةةةةا فةةةةى المقةةةةرر المتصةةةةل )المجةةةةز م إذا حصةةةةل لةةةةى درجةةةة النجةةةةاا فةةةةى مجمةةةةوع
جز ةً المقةةرر  .مةةا إذا ر ةةب فةةى المجمةةوع الكلةةى للمقةةرر فإنةةه ٌةة د امتحانةةا فةةى جةةزت المقةةرر الةةذ
ر ةةةب فٌةةةه مةةة طةةة ب الضرقةةة التةةةى ٌةةةدرس بوةةةا سةةةذا الجةةةزت  ،وفةةةى حالةةة نجاحةةةه فةةةى امتحةةةان اء ةةةاد
تيةةا درجةة سةةذا الجةةزت إلةة ى الجةة زت ال ةةابق نجاح ةة ه فٌةة ه وٌح ةةب لةةه التقةةدٌر الكلةة ى الةةذ ٌحصةةل
لٌه طبقا لما ورد بالماد .13
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مــــادة (:)26
تةةةني الكلٌةةة لطةةة ب ال ةةةنوات النوا ٌةةة بمختلةةة اسق ةةةا رحةةة ت لمٌةةة لزٌةةةار المراكةةةز الصةةةنا ٌ
يات سٌ التدرٌس بالكلٌ وبم اسمتوا.
واءنشا ٌ والخدمٌ تحت إشرا

مــــادة (:)27
ٌحصةةل الطالةةب لةةى حةةد التقةةدٌرات ا تٌةة فةةى نتٌج ة المقةةررات النوا ٌ ة وفةةى التقةةدٌر العةةا ح ةةب مةةا
حصل لٌه من ن ب درجات إلى النواٌ 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

وٌح ةةةب التقةةةدٌر التراكمةةةً للطالةةةب نةةةد تخرجةةةه بح ةةةاب ن ةةةب مجمةةةوع مةةةا حصةةةل لٌةةةه مةةةن درجةةةات
فى نوات الدرا الخمس إلى مجموع النواٌات العيمى للدرجات فى ال نوات الخمس.

مــــادة (:)28المرحلة االنتقاليـة
خ ل المرحل ا نتقالٌ من بدت تطبٌق سذه ال ح ٌرا ى ما ٌلًا
 -0نةةةةد احت ةةةةةاب التقةةةةةدٌر النوةةةةا ى لدرجةةةةة البكةةةةةالورٌوس سالمجمةةةةوع الكلةةةةةى التراكمةةةةةىس تحت ةةةةةب
النواٌ ة العيم ةى لكةةل ةةن ةةبق وامةةتحن فٌوةةا الطالةةب قبةةل تطبٌةةق سةةذه ال ح ة بالن ةةب والتنا ةةب
للنواٌ العيمى لمجموع درجات ال ن الدرا ٌ فى سذه ال ح ) 1511درج م.
 -9تن ةةةب درجةةةات مةةةال ال ةةةن للطةةة ب المتخلضةةةٌن فةةةى حةةةد مةةةواد ال حةةة )بالن ةةةب والتنا ةةةبم
بالن ب للنواٌ العيمى لدرج مال ال ن فى سذه ال ح .
 -3المقةةةةررات التةةةةى تيٌةةةةر ا ةةةةموا دون تيٌٌةةةةر المحتةةةةو بال حةةةة الجدٌةةةةد تعتبةةةةر معادلةةةة تمامةةةةا
للمقةةةةررات الموجةةةةود بةةةةنضس المحتةةةةو فةةةةى ال حةةةة ال ةةةةابق  ،وتخةةةةت اسق ةةةةا العلمٌةةةة بتحدٌةةةةد
مقررات ال ح الجدٌد المعادل لمقررات ال ح ال ابق .

مــــادة (:)29
ت ةةةري سةةةذه ال حةةة لةةةى ال ةةةن اء دادٌةةة وال ةةةن اسولةةةى نةةةد بةةةدت تطبٌقوةةةا وٌ ةةةٌر تطبٌقوةةةا بالتتةةةاب
إلى ن تعم لى جمٌ ط ب الكلٌ .
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برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة
مادة ( :)10إدارة البرامج
 تشكل لجن لٌا لت ٌٌر برامج ال ا ات المعتمد وتكون مومتوا وي ال ٌا ات العام وا تماد التقارٌر
التنضٌذٌ والقرارات اءدارٌ لمنيوم برامج ال ا ات المعتمةد  ،كمةا تقةو بةدور المجلةس العلمةً لوةذه
البرامج  ،ولوا ن ت تعٌن بمن تر وجود حاج إلى ا تعان به من اس اتذ المتخصصٌن.
 تشكل لجن تنضٌذٌ مكونة مةن المن ةق العةا للبةرامج ومن ةقى البةرامج وتكةون مومتوةا المتابعة الٌومٌة
ل ٌر العمل بمنيوم برامج ال ا ات المعتمد لمرحل البكالورٌوس.

مادة ( :)12المقررات العامة
ترشةةح اللجن ة العلٌةةا لت ةةٌٌر بةةرامج ال ةةا ات المعتمةةد لمجلةةس الكلٌ ة مةةن ٌقةةو بتةةدرٌس مقةةررات المتطلبةةات
الجامعٌ المشترك بٌن كل البرامج ذات الكود )GENم وات مةن ق ةا الكلٌة و مةن خةارج الكلٌة  ،ح ةب
الجداول التضصٌلٌ للمقررات.

مادة ( :)11شروط القيد
 ٌ مح بالقٌد للحاصلٌن لى شواد الثانوٌ العام شعب رٌايٌات ،و ما ٌعادلوا ،ممن ت توزٌعو لى
الكلٌ ن طرٌق مكتب التن ٌق  ،و من المحولٌن من كلٌات خر طبقا للشروط التى ٌيعوا المجلس
اس لى للجامعات.
 تي الكلٌ قوا د ام للقبول بحٌ ،تكون رغب الطالب ومبد تكاف الضر والموارد المتاح بالكلٌ
سً اس اس فً قبول ط ب للدرا بنيا ال ا ات المعتمد .
ٌ ت قٌد الط ب ند بدت من الضصلٌن الدرا ٌٌن الر ٌ ٌٌن فقط.

مادة ( :)13نظام الدراسة






معتمد لكل
تعادل درج البكالورٌوس بنيا ال ا ات المعتمد مقررات تكافىت  181ا
التخصصات الوند ٌ فى سذه ال ح  ،منوا  36ا معتمد بالم تو العا ٌدر وا كل الط ب
المقبولٌن بالبرامج خ ل الضصلٌن الدرا ٌٌن الر ٌ ٌٌن اسولٌن.
دد من ال ا ات المعتمد لكل مقرر وتوزع ا ات
الدرا بنيا ال ا ات المعتمد  ،حٌٌ ،خص
ا تصال ا بو ٌ للمقرر لى المحايرات  ،التمارٌن  ،المعامل  ،المشرو ات  ...الو  ،وتح ب
ا ات ا تصال ا بو ٌ كالتالً :ال ا المعتمد تعادل اما ا محاير و  3-2ا ات
لى غٌر ذلك فى الجداول التضصٌلٌ للمقررات.
تمارٌن /معامل/مشرو ات  ،إ اذا ن
الدرا باللي اءنجلٌزٌ  ،وتي الكلٌ نياما للتأكد من م تو الطالب فً اللي ا نجلٌزٌ .
ٌجةةةوز للكلٌةةة ن تلةةةز الطالةةةب بدرا ةةة بعةةةض المقةةةررات اس ا ةةةٌ التأسٌلٌةةة مثةةةل الليةةة اءنجلٌزٌةةة
والرٌايٌات كشرط للقٌد ،وبحد قصى مقررٌن  ،تح ب لوا ا ات معتمد يمن متطلبات الحصول
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 ،وبنات لى امتحةان تحدٌةد م ةتو تعقةده الكلٌة

لى الدرج  ،وذلك ند بدت تقدمه ل لتحاق بالدرا
ٌصدر بالقوا د المنيم له قرار من مجلس الكلٌ .
 تتةٌح الكلٌة نيامةا لإلرشةاد اسكةادٌمً  ،م ةتعٌن بطةرق ا تصةال الحدٌثة وتكنولوجٌةا المعلومةات فةةىا
إجرات ملٌات الت جٌل وا ن حاب  ،ا ط ع لى دات الطالب فٌما انتوى من درا ته من المقررات ،
إ ة ن درجةةات اس مةةال الضصةةلٌ وا متحانةةات النصةةضٌ وا متحانةةات النوا ٌ ة  ...الةةو  ،إيةةاف إلةةى
التواصل الم تمر م الط ب ن طرٌق ةدد مةن المن ةقٌن اسكةادٌمٌٌن لكةل برنةامج مةن بةٌن يةات
سٌ التدرٌس بالكلٌ ٌقومون بمعاون الطالب  ،ند ا حتٌاج  ،فى وي خطته الدرا ٌ ومتابع دا ه
الدرا ى وإ دات النصٌح إلٌه ومعاونته فى اختٌار المقررات لكل فصل درا ةً وتحدٌةد ةدد ال ةا ات
المعتمد التى ٌ جل فٌوا  ،وذلك ح ب اليوابط الوارد فى سذه ال ح .
لةى منةه
 كلمةا كمةل الطالةب  %21مةن متطلبةات التخةرج ،ا تبةر منقةو مةن م ةتو إلةى م ةتو
)الم توٌات من  0إلى 4م حٌٌ ،عتبر ذلك نو ا من التعرٌة بموقة الطالةب بنيةا الدرا ة بال ةا ات
المعتمد ح ب ماٌلًا
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

ٌعتبر الطالب ناجحا فً ي مقرر درا ى إ إذا حصل لى تقدٌر سDس لى اسقل فً ذلك المقرر.

 إذا حصل الطالب لى تقدٌر سFس فً مقرر إجباري يمن خطتةه الدرا ةٌ ٌ ،جةب لٌةه إ ةاد درا ة
سذا المقةرر فةً فصةل درا ةً حةق درا ة وامتحانةا بعةد ةداد الر ةو الدرا ةٌ المقةرر  ،و ٌحت ةب
للطالب التقدٌر الذ حصل لٌه فى اء اد بحد قصى  B+ند ح اب متو ةط نقاطةه التراكمةى ،لةى
ن تذكر جمٌ التقدٌرات التً حصل لٌوا الطالب فى جله اسكادٌمً.
 إذا حصل الطالب لى تقدٌر سFس فً مقرر اختٌاري يمن حد باقات المقررات ا ختٌارٌ وفقا لخطته
الدرا ٌ ٌ ،جوز له درا مقرر اختٌاري آخر من نضس الباق  ،و ٌحت ب له التقةدٌر الةذ حصةل لٌةه
فى المقةرر ا ختٌةار اسخٌةر ،إيةاف إلةى ا ةتمرار احت ةاب تقةدٌر سFس فةً المقةرر ا ختٌةاري الةذ
ر ب فٌه ند ح اب متو ط النقاط التراكمً للطالب.
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 ٌ ةةمح للطالةةب بتحدٌةةد برنامجةةه الدرا ةةً التخصصةةً و الت ةةجٌل فةةى مقةةررات التخص ة )العةةا و
الةةدقٌقم إ إذا كةةان قةةد انتوةةى بنجةةاا مةةن درا ة مقةةررات تعةةادل  28ةةا معتمةةد لةةى اسقةةل مةةن
مقررات الم تو العا وبمتو ط نقاط تراكمً ≥ 1.51
 فً حالة إتمةا الطالةب درا ة  28ةا معتمةد و كثةر مةن مقةررات الم ةتو العةا بمتو ةط نقةاط
تراكمةةً قةةل مةةن ٌ ،1.51عتبةةر الطالةةب غٌةةر معلةةن التخصةة ) Undeclared (UNDو لٌةةه
بالت جٌل فً المقررات الدرا ٌ التً ر ب فٌوا  ،وإذا ل تكن سذه المقررات مطروح ٌت التشاور بٌن
الطالب والمن ق اسكادٌمً للم تو العا للمضايل بٌن المقررات المطروح من حٌة ،إ ةاد الت ةجٌل
فً المقررات التً نجح فٌوا الطالب بتقدٌر قل من " "Cو الت ةجٌل فةً مقةررات جدٌةد مةن الم ةتو
العةةةا و المقةةةررات المشةةةترك للجامعةةة و الكلٌةةة التةةةً ٌ ةةةتوفً المتطلبةةةات اسكادٌمٌةةة الم سلةةة لوةةةا
)prerequisitesم ،وفةةً جمٌ ة الحةةا ت ٌجةةوز زٌةةاد ةةدد ال ةةا ات المعتمةةد التةةً ٌ ةةجل فٌوةةا
الطالب ن  14ا معتمد .
ٌ جوز للطالب إ اد درا مقرر بق نجاحه فٌه لرف متو ط نقاطه التراكمً بحد قصى  5مقررات،
وتكون اء اد درا وامتحانا بعد ت دٌد الر و المقرر لوذه الخدم التعلٌمٌ و حصول الطالب لةى
الموافقة اسكادٌمٌة )AA = Academic Approvalم مةةن اللجنة التنضٌذٌة للبةةرامج ،وذلةةك وفقةةا
للقوا د التالٌ ا
 ٌجب ن ٌكون المقرر مطروحا فً الضصل الدرا ً و ٌت طرحه خصٌصا َ لوذا اليرض ٌ مح باء اد خ ل فتر فصلٌن درا ٌٌن ر ٌ ٌٌن من درا الطالب للمقررٌ مح باء اد لط ب الم تو الدرا ً الراب فً الضصل الدرا ً الر ٌ ى ال ابق للتخرج
 ٌحت ب للطالب التقدٌر الذي حصل لٌه فً اء اد  ،و ند ح اب متو ط النقاط التراكمً ٌحت بلةةه التقةةدٌر اس خٌةةر فقةةط  ،لةةى ن تةةذكر جمٌ ة التقةةدٌرات التةةى حصةةل لٌوةةا الطالةةب فةةى ةةجله
اسكادٌمً
 إذا حصل الطالب لى تقدٌر سFس فً اء اد ٌ ،عتبر را با فً سذا المقرر و ٌجب لٌه إ اددرا المقرر فً فصل درا ً حق درا وامتحانا
 إذا قا الطالب بإ اد درا المقرر نض ه كثر مةن مةر ٌ ،ةت احت ةاب كةل مةر مةن مةرات اء ةاديمن الحد اسقصى لعدد المقررات الم موا بإ ادتوا ) 5مقرراتم
ٌ مح بإ اد مقررات مشروع التخرج و المقررات المشترك لمتطلبات الجامع
ٌ مح بإ اد مقررات ابق ت فٌوا توقٌ قوب تأدٌبٌ لى الطالب
ٌ مح بإ اد المقررات التى ت قبول تحوٌلوا من كلٌات خر و ني تعلٌ خر
-
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مادة( :)14مواعيد الدراسة والقيد
 تق ال ن اسكادٌمٌ إلى ث ث فصول درا ٌ لى النحو التالً:
الفصل الدراسي الرئيسى األول (فصل الخريف) ٌ :بد فى شور بتمبر ولمد  15 -14بوع
الفصل الدراسي الرئيسى الثاني (فصل الربيع) ٌ :بد فى شور فبراٌر ولمد  15-14بوع
الفصل الدراسي الصيفـي ٌ :بد فى واخر شور ٌونٌو ولمد  7ابٌ مكثض تعادل فٌوا ا ات اتصال
المقرر لماٌنايرسا فى الضصل الر ٌ ى
و تشمل ابٌ الدرا فتر ا متحانات النوا ٌ .
ٌ ت القٌد سي مرحل خ ل اس بو ٌن ال ابقٌن لبدت ي فصةل درا ةً بعةد ا ةتٌضات شةروط القٌةد و ةداد
الر و المقرر .

مادة ( :)15مدة الدراسة ومواعيد التخرج





شر فصول درا ةٌ ر ٌ ةٌ  ،والطالةب الةذ ٌجتةاز مقةررات فةى فصةول صةٌضٌ ٌمكنةه
مد الدرا
انوات متطلبات الدرا قبل ذلك بضصل درا ً ر ٌ ً واحد لى اسكثر.
الحد اسدنى للدرا ت ع فصول درا ٌ ر ٌ ٌ
شرون فص درا ٌا ر ٌ ٌا ٌكون الطالب م ج فٌوا  ،ةدا الضصةول التةى ٌةت
الحد اسقصى للدرا
فٌوا إٌقا قٌد الطالب لعذر ٌقبله مجلس الكلٌ .
من الضصول الدرا ٌ الث ث كما ٌلىا
ٌت منح الطالب ماٌضٌد إتمامه لمتطلبات التخرج فى نواٌ
 oدور ٌناٌر للط ب الذٌن تمةوا متطلبةات الحصةول لةى الدرجة فةى نواٌة الضصةل الدرا ةً الر ٌ ةً
اسول )فصل الخرٌ م
 oدور ماٌو للط ب الةذٌن تمةوا متطلبةات الحصةول لةى الدرجة فةى نواٌة الضصةل الدرا ةً الر ٌ ةً
الثانً )فصل الربٌ م
 oدور بتمبر للط ب الذٌن تموا متطلبات الحصول لى الدرج فى نواٌ الضصل الدرا ً الصٌضً

مادة ( :)16رسوم الدراسة
ٌ ت تحدٌد ر و الخدم التعلٌمٌ المقرر
وموافق الجامع .
ٌ مكن لمجلس الكلٌ ن ٌحدد ر وما إيافٌ ثابت لكل فصةل درا ةى مقابةل الخةدمات التعلٌمٌة اسخةر
التةى تقةةد للطة ب مثةةل د ة المعامةةل وتكلضة الكتةب والمراجة الدرا ةةٌ ومةةنح التضةةوق  ،د ة الحةةا ت
اءن انٌ للط ب الذٌن ٌواجوون يروفا طار  ...الو
 تحصل ر و الخدم التعلٌمٌ لكل فصل درا ً ر ٌ ً خ ل اس بو ٌن ال ابقٌن لبدت الضصل درا ً
وٌت تحصٌل ر إيافى فً حال د داد الر و خ ل اس ةابٌ الخم ة اسولةى للضصةل الدرا ةً.
وتقدر قٌم إجمالى ر و الخدم التعلٌمٌ بعدد ال ا ات التً ٌ جل فٌوا الطالب  ،وبحد دنى ما ٌقابةل
نوٌا  ،لكل ا
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إجمالى الر و لعدد  12ةا معتمةد  ،إ إذا كةان ةدد ال ةا ات المعتمةد المتبقٌة لحصةول الطالةب
لى الدرج قل من ذلك فٌت محا بته لى ال ا ات المعتمد المتبقٌ ءتما متطلبات الدرا .
ٌ وق الطالب وولى مره ند بدت التحاقه بالبرامج لى تعود با لتزا بدف ر ةو الخدمة التعلٌمٌة كمةا
تحددسا الكلٌ  ،إياف إلى ر و الكتب الدرا ٌ المختار لمقررات كل فصل درا ً.
ٌ مكن زٌاد ر و الخدم التعلٌمٌ نوٌا لى الط ب الجدد فقط بن ب تزٌد ن  %11مةن نيٌرتوةا
فى ال ن الدرا ٌ ال ابق .
ٌ حدد إجمالى ر و الخدم التعلٌمٌة للضصةل الدرا ةً الصةٌضً بنةات لةى ةدد ال ةا ات المعتمةد التةً
ٌ جل فٌوا الطالب  ،وٌمكن للكلٌ رف ر و ال ا المعتمةد فةى الضصةل الدرا ةً الصةٌضً بن ةب
تتجاوز  %25مقارن بالضصول الدرا ٌ الر ٌ ٌ .

مادة ( :)17شروط التسجيل











ٌ مح للطالب بالت جٌل فى المقررات المطروح التً ٌ توفً المتطلبات اسكادٌمٌ الم سل لوا طبقا لما
ورد فً سذه ال ح )prerequisitesم.
فصل درا ً ر ٌ ً بالت جٌل
ٌ مح للطالب الذ ٌكون متو ط نقاطه التراكمى ≥  2.11فى بداٌ
فى مقررات تزٌد ا اتوا المعتمد ن  18ا معتمد .
فصةةل درا ةً ر ٌ ةً
ٌ ةةمح للطالةةب الةةذ ٌكةةون متو ةةط نقاطةةه التراكمةةى ≥  3.11فةةى بداٌ ة
بالت جٌل فً مقررات تزٌد ا اتوا المعتمد ن  21ا معتمد .
ٌ مح للطالب المنذر كادٌمٌا بالت جٌل فى كثرمن  14ا معتمد و  5مقررات درا ٌ .
ٌةةتمكن مةةن تحقٌةةق متو ةةط نقةةاط
ٌ ةةمح للطالةةب الم ةةتجد والمنةةذر كادٌمٌةةا بالم ةةتو العةةا  ،الةةذ
لى من
تراكمى ≥  1.11بنواٌ ثانً فصل درا ً ر ٌ ً له ،بالت جٌل فى ٌ مقررات ذات م تو
مقررات الم توي العا  ،حتى ٌت رف متو ط نقاطه التراكمى ≥ 1.51
ٌجب ن ٌحصل الطالب لى الموافق اسكادٌمٌ )AAم ءتما الت جٌل فى مقررات التدرٌب الصةنا ً
و مقررات مشروع التخرج
ٌمكةن للطالةب الت ةجٌل فةً الضصةل الدرا ةً الصةٌضً فةً مقةررٌن درا ةٌٌن لةى اسكثةر مةن المقةررات
المطروح  ،وتحدد مقررات الضصل الصٌضى ح ب اءمكانٌات المتاح و القوا د التى ٌصدرسا مجلس الكلٌ .
ٌمكن للجن التنضٌذٌ للبرامج ال ماا للطالب فً الم تو الدرا ً الراب بت جٌل ا ات معتمد
إيافٌ بحد قصى ث  ،ا ات معتمد إذا كان من شأن ذلك يبط دد المقررات الدرا ٌ ال زم
تكمال متطلبات التخرج للطالب فً الضصل الدرا ً اسخٌر.
ٌعد الت جٌل نوا ٌا فى فصل درا ً إ بعد داد ر و الخدم التعلٌمٌة المقةرر ور ةو الكتةب
الدرا ٌ .
ٌجوز الت جٌل للطالب المتأخر ن الموا ٌد المحدد إذا ةمحت اس ةداد واسمةاكن  ،وٌمكةن للكلٌة فةى
سذه الحال ن تقرر ر و تأخٌر ت جٌل باءياف إلى ر و الخدم التعلٌمٌ المقرر .
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ٌ مكن ت جٌل ط ب كم تمعٌن فً بعض المقررات نيٌر ر و تقررسةا الكلٌة  ،لةو كةان سنةاك مكةان
لو  ،وذلك بعد ت جٌل الط ب النيامٌٌن ،و ٌحق لو دخول ا متحان و الحصول لى شواد م تقل
بتلك المقررات.
ٌ مكن للجن التنضٌذٌ ن تقترا تعدٌل قا م المتطلبات الم سل للمقررات إذا اقتيت اليرور ذلك لى
ن ٌعتمد ا قتراا من مجلس الكلٌ .

مادة ( :)18متطلبات الدراسة
تحتوي برامج البكالورٌوس بنيا ال ا ات المعتمد لى متطلبات مشترك للجامع والكلٌ كما ٌلىا
 متطلبةةات مشةةترك للجامع ة ا ٌجةةب ن ٌجتةةاز الطالةةب بنجةةاا مقةةررات متطلبةةات الجامع ة التةةى تشةةمل
اءن انٌات والعلو ا جتما ٌ والثقاف العام التى ٌجب ن ٌل بوا خرٌج كلٌ الوند ة دون النيةر إلةى
تخصصه وتعادل  24ا معتمد إجبارٌ تمثل  %13.33من متطلبات الحصول لى الدرج .
 متطلبات مشترك للكلٌ ا ٌجب ن ٌجتاز الطالب بنجاا مقررات متطلبات الكلٌة التةى تشةمل مقةررات
العلةو اس ا ةٌ والعلةو الوند ةٌ المشةترك بةٌن التخصصةات الوند ةٌ المختلضة  ،وتعةادل  45ةا
معتمد إجبارٌ تمثل  %25من متطلبات الحصول لى الدرج .
ٌ حتوي كل برنامج لى مقررات متطلبات خر للتخص العا والتخص الدقٌق كما ٌلًا
ينطىق انذرجت ببنهغت انعربيت
و انتخصص
بكبنىريىس هنذست يذنيت:
تخصص هنذست وإدارة انتشييذ
بكبنىريىس هنذست يذنيت:
تخصص هنذست اإلنشبءاث
بكبنىريىس هنذست يذنيت:
تخصص هنذست انًيبة وانبيئت
بكبنىريىس هنذست كهربيت:
تخصص هنذست اتصبالث و حبسببث
بكبنىريىس هنذست كهربيت:
تخصص هنذست انطبلت انكهربيت
بكبنىريىس هنذست وتكنىنىجيب
انعًبرة
بكبنىريىس هنذست انبترول
وانبتروكيًبويبث
بكبنىريىس هنذست ييكبنيكيت:
تخصص هنذست انتصًيى انًيكبنيكً
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يتطهببث انجبيعت يتطهببث انكهيت
كىد
College
University
انبرنبيج
Core
Core

انتخصص انعبو
Discipline
Core

انتخصص انذليك
Major
Core

يجًىع
انسبعبث
انًعتًذة

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

MDE

24

45

45

66

180
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مات الدرجات العلمٌ باللي اءنجلٌزٌ كما ٌلً 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-

ٌ قد برنامج بكالورٌوس سند ة كوربٌة ا تخصة سند ة اتصةا ت وحا ةبات م ةارٌن للدرا ة ٌقةو
الطالب باختٌ ار حةدسما لتركٌةز درا ة مقةررات التخصة الةدقٌق 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

ٌ قةةد برنةةامج بكةةالورٌوس سند ة البتةةرول و البتروكٌماوٌةةات م ةةارٌن للدرا ة ٌقةةو الطالةةب باختٌةةار
حدسما لتركٌز درا مقررات التخص الدقٌق به وسمةا م ةار سند ة البتةرول )PPC-Pم و م ةار
سند البتروكٌماوٌات )PPC-Cم.
- PPC-P denoting the concentration of Petroleum Engineering
- PPC-C denoting the concentration of Petrochemical Engineering

مادة ( :)19متطلبات الحصول على الدرجة
 للحصةول لةى درجة البكةالورٌوس فةً حةد التخصصةات الوند ةٌ الةوارد فةً المةاد )28م بنيةا
ال ا ات المعتمد  ،بد للطالب ن ٌ توفً كل المتطلبات التالٌ ا
 -1النجاا فى كل مقةررات المتطلبةات المشةترك للجامعة و الكلٌة وكةل مقةررات متطلبةات التخصة
العا و التخص الدقٌق لبرنامجه الدرا ً طبقا لما ورد فى سذه ال ح بمتو ةط نقةاط تراكمةى
ٌقل ن  2.11بما فى ذلك مشروع التخرج.
 -2إتما دد ا ات معتمد درا ٌ تقل ن  181ا معتمد .
 -3النجةةاا فةةى المقةررات التةةى ٌقةةٌ دات الطالةةب فٌوةةا لةةى ةةاس ناجح/را ةةب ) (Pass/Failوالتةً
تةةدخل ف ةً ح ةةاب متو ةةط النقةةاط التراكم ةً مثةةل مقةةررات ةةٌمنار 1-و ةةٌمنار 2-و التةةدرٌب
الصنا ً 1-و التدرٌب الصنا ً 2-و مشروع التخرج 1-طبقا لما ورد فى سذه ال ح .
 -4اجتٌاز مقرر التربٌ الع كرٌ بنجاا.
 إذا ت تعدٌل دد ال ا ات المعتمد لبعض المقررات و ا تبدال بعض المقررات بأخر لوا دد
ا ات معتمد مختل ٌ ،جوز تخرٌج الطالب إذا اجتاز بنجاا  177ا معتمد كحد دنى بشرط
تحقٌق كل متطلبات التخرج اسخر المبٌن قً البند ال ابق و موافق مجلس الكلٌ .
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دد من المقررات بكل باق من باقات المقررات ا ختٌارٌ يمن
ٌ جب ن ٌنجح الطالب فً درا
برنامجه الدرا ً بإجمالً دد ا ات معتمد ٌقل ن ال ا ات المعتمد المخصص لوذه الباق
 فى حال وجود اتضاقٌ تعاون بٌن إدار برامج ال ا ات المعتمد بالكلٌ وإحد الجامعات اسجنبٌ ،
دد من المقررات بالجامع اسجنبٌ بموافق م بق من الكلٌ  ،وتحت ب ال ا ات
ٌمكن للطالب درا
المعتمد لوذه المقررات يمن متطلبات التخرج للطالب دون احت اب تقدٌرسا ند ح اب متو ط
النقاط التراكمى له ،لى ٌزٌد إجمالً ال ا ات المعتمد لوذه المقررات ن  36ا معتمد .

مادة ( :)30شروط تعديل التسجيل واالنسحاب











ٌجوز للطالب تعدٌل ت جٌله بإياف و حذ مقررات خ ل اس بو ٌن اسولٌن من كل فصل درا ً
ر ٌ ً  ،و اس بوع اسول من الضصل الدرا ً الصٌضً  ،وٌجب لى الطالب داد الر و الدرا ٌ
للمقررات التى قا بحذفوا فٌما دا المقررات المحذوف خ ل اس بو ٌن اسولٌن من كل فصل درا ً
ر ٌ ً  ،و اس بوع اسول من الضصل الدرا ً الصٌضً.
مقرر درا ى بعد دا ه امتحان منتص الضصل الدرا ى.
ٌجوز للطالب حذ
ٌجوز للطالب ا ن حاب من مقرر درا ً م داد الر و الدرا ٌ المقرر له خ ل الضتر التً
تخصصوا الكلٌ لكل فصل درا ً ،وفى سذه الحال ٌحصل الطالب لى تقدٌر  Wفً المقرر ،وٌرصد
سذا التقدٌر فً جله اسكادٌمى ولكن ٌدخل فى ح اب متو ط نقاطه التراكمى ،وٌقو الطالب بإ اد
درا سذا المقرر الدرا ً ،إذا كان إجبارٌا فً خطته الدرا ٌ  ،فً فصل درا ً حق درا
وامتحانا بعد داد ر و الخدم التعلٌمٌ المقرر .
ٌجوز للطالب ا ن حاب من كثر من مقررٌٌن فً الضصل الدرا ً و ا ن حاب من المقرر نض ه
كثر من مرتٌن طوال فتر الدرا إ بعد موافق اللجن التنضٌذٌ للبرامج.
ٌجوز لمجلس الكلٌ الموافق لى ان حاب الطالب من مقرر درا ً فى حال وجود ذر قوري منعه
من حيور ا متحان النوا ً  ،وفى سذه الحال ٌحصل الطالب لى تقدٌر  Wفً المقرر ،وٌرصد سذا
التقدٌر فً جله اسكادٌمى ولكن ٌدخل فى ح اب متو ط نقاطه التراكمى ،وٌقو الطالب بإ اد
درا سذا المقرر الدرا ً  ،إذا كان إجبارٌا فً خطته الدرا ٌ  ،فً فصل درا ً حق درا
وامتحانا بعد داد ر و الخدم التعلٌمٌ المقرر .
اذا ان حب الطالب من مقرر مشروع التخرج 2-س باب ٌقبلوا مجلس الكلٌ  ،لٌه إ اد الت جٌل فى
مقرر مشروع التخرج 1-ومشروع التخرج 2-م مجمو مشروع خر فى الضصول الدرا ٌ التالٌ .
ٌجوز لمجلس الكلٌ الموافق لى ان حاب الطالب من فصل درا ً بالكامل ليرو مريٌ و
قورٌ  ،وٌحصل الطالب لى تقدٌر  Wفى كل مقررات سذا الضصل الدرا ً حٌٌ ،عد سغٌابا بعذر
مقبولس  ،وٌرصد سذا التقدٌر فى ال جل اسكادٌمى للطالب ولكن ٌدخل فى ح اب متو ط نقاطه
التراكمً  ،وٌقو الطالب بإ اد درا سذه المقررات الدرا ٌ  ،إذا كانت إجبارٌ فً خطته الدرا ٌ ،
فً فصل درا ً حق درا وامتحانا بعد داد ر و الخدم التعلٌمٌ المقرر .
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مادة ( :)32تقديرات المقررات الدراسية
 تقدر نقاط وتقدٌر المقررات الدرا ٌ

لى النحو التالً ا

جذول نمبط وتمذيراث انًمرراث انذراسيت
نظبو انسبعبث انًعتًذة
تمذير اننمبط نكم
سبعت يعتًذة

انتمذير
ببنحروف

اننسبت انًئىيت
انحبصم عهيهب انطبنب

4.00

A+

 %97كأػِ٠

يذي انذرجبث انًكبفئت ()%
011 77
79 79

4.00

A

 %93حق ٠أهَ ٖٓ %97

73

79

79

79

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

 %89حق ٠أهَ ٖٓ %93
 %84حق ٠أهَ ٖٓ %89
 %80حق ٠أهَ ٖٓ %84
 %76حق ٠أهَ ٖٓ %80
 %73حق ٠أهَ ٖٓ %76
 %70حق ٠أهَ ٖٓ %73
 %67حق ٠أهَ ٖٓ %70
 %64حق ٠أهَ ٖٓ %67
 %60حق ٠أهَ ٖٓ %64
أهَ ٖٓ %60

97

71

70

79

99

99

99

99

91

90

99

93

99

99

99

97

93

99

99

91

90

99

99

99

97

99

99

99

91

90

99

99

93

 المقررات التً ٌ جل فٌوا الطالب كم تم  ،و المقررات التى ٌقٌ دات الطالب فٌوا لى اس
ناجح/را ب )  ، (Pass/Failو المقررات التى ٌت الموافق لى ا ن حاب منوا  ،و تدخل فً
ح اب متو ط النقاط للطالبٌ ،رصد لوا حد التقدٌرات التالٌ :
المدلول
Audit
م تم
Pass
ناجح
Fail
را ب
من حب Withdrawn
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 المقررات الدرا ٌ التى ت قبول تحوٌلوا من كلٌات خر و ني تعلٌ خر وتحت ب ا اتوا
المعتمد يمن متطلبات التخرج للطالب دون احت اب تقدٌرسا ند ح اب متو ط النقاط التراكمى له،
ٌرصد لوا تقدٌر TC = Transfer Credit
 إذا مح للطالب بتجز مقرر التدرٌب الصنا ً 2-لً فصلٌن صٌضٌٌن متتالٌٌنٌ ،جر له امتحان
شضوً فً نواٌ كل جزت ،وفً حال نجاا الطالب فً امتحان الجزت اسول من المقرر ٌرصد له
تقدٌر  ،IP = In Progressوٌعدل سذا التقدٌر إلى تقدٌر نوا ً ناجح )Pم و را ب )Fم بعد إجرات
ا متحان الشضوً للجزت الثانً من المقرر.

مادة ( :)31مراتب الشرف ومنح التفوق
ٌقل متو ط نقاطه التراكمى ن  3.31خ ل جمٌ الضصول
 تمنح مرتب الشر للطالب الذ
الدرا ٌ الر ٌ ٌ بنيا ال ا ات المعتمد  ،و ند تحوٌله من نيا الضصلٌن الدرا ٌٌن وذلك بعد مل
ٌكون الطالب قد حصل
مقاص ح ب الماد ) (36من سذه ال ح  ،وٌشترط لمنح مرتب الشر
لى تقدٌر  Fفى مقرر خ ل درا ته الجامعٌ .
رٌايٌات -
من الط ب الث ثٌن اسوا ل فى الثانوٌ العام المصرٌ – تخص
 ند التحاق
بالبرامج ٌ ،عضى من كاف الر و والمصروفات الدرا ٌ خ ل الضصل الدرا ً التالً لتحاقه ،وٌيل
سذا اء ضات ارٌا طالما حصل الطالب لى متو ط نقاط تراكمى ≥ .3.61
 تي الكلٌ نياما لتشجٌ الط ب المتضوقٌن ن طرٌق تخضٌض المصروفات الدرا ٌ بن ب متدرج
م متو ط النقاط التراكمى للطالب ،وتعلن فى بداٌ كل فصل درا ً ر ٌ ً قا م الط ب المتضوقٌن
ون ب تخضٌض المصروفات لكل طالب  ،و ت ري منح التضوق لى ر و الضصل الدرا ى الصٌضً.

مادة ( :)33التحذير و اإلنذار األكاديمي وقواعد الفصل من الدراسة
فصل درا ً ر ٌ ً،
 إذا انخضض متو ط النقاط التراكمى للطالب إلى قل من  2.11فى نواٌ
ٌصبح الطالب منذرا كادٌمٌا  ،إلى ن ٌرف متو ط نقاطه التراكمى إلى  2.11لى اسقل.
ٌ جوز للطالب المنذر كادٌمٌا إ اد درا كثر من  5مقررات بق نجاحه فٌوا بعد ن ٌحصل لى
الموافق اسكادٌمٌ )AAم إذا كان من شأن ذلك رف متو ط النقاط التراكمً للطالب إلى  2.11لى
اسقل و ا تكمال متطلبات التخرج ،لى ن ٌت إ اد درا المقررات التً حصل فٌوا الطالب لى
تقدٌر قل من سCس.
ٌ حصل الطالب المنذر كادٌمٌا لى تحذٌر كادٌمً فً ي من الحا ت التالٌ ا
 -1إذا تكرر انخضاض متو ط نقاطه التراكمى ن  1.91فى ربع فصول درا ٌ ر ٌ ٌ متتالٌ
 -2إذا تكرر انخضاض متو ط نقاطه التراكمى ن  2.11فى ث ث فصول درا ٌ ر ٌ ٌ متتالٌ مرتٌن
خ ل فتر درا ته
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ٌ ت فصل الطالب من الدرا فى من الحا ت التالٌ :
ٌتمكن من رف متو ط نقاطه التراكمى إلى ≥  1.51فى نواٌ الضصل
 -1الطالب الم تجد الذ
الدرا ً الراب من بدت التحاقه بالبرامج.
 -2الطالب الذ ٌتكرر حصوله لى متو ط نقاط تراكمى قل من  2.11فى ت فصول درا ٌ
ر ٌ ٌ متتالٌ .
 -3الطالب الذي ٌحصل لى تحذٌر كادٌمً ث ٌتكرر حصوله لى متو ط نقاط تراكمى قل من
 2.11فى ث ث فصول درا ٌ ر ٌ ٌ متتالٌ .
ٌتمكن من ا تكمال متطلبات التخرج خ ل شرٌن فص درا ٌا ر ٌ ٌا  ،دا
 -4الطالب الذ
الضصول التى ٌت فٌوا اٌقا قٌد الطالب لعذر ٌقبله مجلس الكلٌ .
 -5الطالب الذ ٌقو باٌقا قٌده كثر من ربع فصول درا ٌ ر ٌ ٌ خ ل فتر درا ته ببرامج
ال ا ات المعتمد  ،وٌجوز لمجلس الكلٌ ال ماا للطالب بضرص واحد إيافٌ ءٌقا القٌد فى
حال وجود ذر قوري ٌقدره المجلس.
ٌقو بالت جٌل فى مقررات سكثر من فصلٌن درا ٌٌن ر ٌ ٌٌن متتالٌٌن خ ل
 -6الطالب الذ
فتر درا ته ببرامج ال ا ات المعتمد .
ٌ جوز لمجلس الكلٌ النير فى منح فرص إيافٌ مدتوا فصلٌن درا ٌٌن ر ٌ ٌٌن للطالب المعرض
للضصل من الدرا ولكنه ت بنجاا درا  144ا معتمد لى اسقل  ،اذا كان من شأن ذلك تمكٌن
الطالب من رف متو ط نقاطه التراكمى إلى ≥  2.11وا تكمال متطلبات التخرج.

مادة ( :)34حساب متوسط النقاط







ٌح ب مجموع النقاط التى ٌحصل لٌوا الطالب فً كل مقرر لى نوا دد ال ا ات المعتمد للمقرر
ميروب فً النقاط المخصص للتقدٌر الذ حصل لٌه الطالب ح ب ماورد بالماد )31م.
ٌح ب متو ط نقاط ي فصل درا ً  Semester-GPAلى نه ناتج ق م مجموع النقاط التً
حصل لٌوا الطالب فً المقررات التى جل فٌوا فً الضصل الدرا ً مق وما لى مجموع ال ا ات
المعتمد لوذه المقررات بما فٌوا المقررات التى ر ب فٌوا وحصل لى تقدٌر .F
ٌح ب متو ط النقاط التراكمى  Cumulative-GPA or CGPAند نواٌ كل فصل درا ً لى
نه ناتج ق م مجموع كل نقاط المقررات التً در وا الطالب منذ بدت التحاقه بالبرامج لى مجموع
ال ا ات المعتمد لوذه المقررات بما فٌوا المقررات التى ر ب فٌوا وحصل لى تقدٌر سFس و ل ٌت
إ اد درا توا.
فى حال ا اد درا مقرر بق للطالب النجاا فٌه لرف متو ط نقاطه التراكمً ٌ ،حت ب له التقدٌر
اسخٌر الذ حصل لٌه فى اء اد ند ح اب متو ط نقاطه التراكمى.
ٌت ح اب متو ي النقاط التراكمى با تبار تقدٌرات المقررات التى در ت فى برامج ال ا ات المعتمد
بالكلٌ فقط  ،و ٌدخل فى ح اب متو ط النقاط التراكمى المقررات التى ت قبول تحوٌلوا من كلٌات
خر و ني تعلٌ خر .
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مادة ( :)35تقييم أداء الطالب وشروط النجاح














توزع درجات كل مقرر كن ب م وٌ بٌن اس مال الضصلٌ من بحا ،وتقارٌر وامتحانات مضاج ...
الو  ،ا متحانات العملٌ /الشضوٌ  ،امتحان منتص الضصل الدرا ى  ،ا متحان التحرٌري النوا ً.
ٌعقد لكل مقرر امتحان تحرٌر فى منتص الضصل الدرا ى تقل درجته ن  %21وامتحان
تحرٌر فى نواٌ الضصل الدرا ى تقل درجته ن  ، %41با تثنات المقررات التً ٌعقد لوا
امتحان تحرٌر نوا ى طبقا لن ال ح .
ٌشترط لكً ٌعد الطالب ناجحا  ،ن ٌحصل لى  %61لى اسقل فً مجموع درجات المقرر و ن
ٌحصل ٌيا لى  %31لى اسقل من درجات ا متحان التحرٌري النوا ً.
بد ن ٌحير الطالب ن ب تقل ن  %75لٌ مح له بدخول ا متحان التحرٌري النوا ً للمقرر.
ٌعد الطالب را با ًإذا كان مجموع درجاته فً المقرر قل من  ، %61و إذا كان مجموع الدرجات
التى حصل لٌوا فى ا متحان التحرٌري النوا ً قل من  %31من اجمالً درجات سذا ا متحان  ،و
ل ٌحير ا متحان التحرٌري النوا ً لحرمانه من الدخول لتجاوز ن ب اليٌاب و توقٌ قوب تأدٌبٌ
كثبوت اليش فى ا متحان  ...الو  ،وٌقو الطالب بإ اد درا المقررات التً ر ب فٌوا فً فصل
درا ً حق درا وامتحانا بعد داد ر و الخدم التعلٌمٌ المقرر .
ٌعتبر الطالب را با اذا ل ٌحير ا متحان التحرٌري النوا ً دون ذر ٌقبله مجلس الكلٌ .
ٌت تقٌٌ دات الطالب فً مقررات الندوات )Seminar-1, Seminar-2م والتدرٌب الصنا ً
)Industrial Training-1, Industrial Training-2م  ،والمقرر اسول لمشروع التخرج
)Graduation Project-1م لى اس ناجح/را ب ) ، (Pass/Failو تدخل سذه المقررات
فً ح اب متو ط النقاط التراكمً للطالب.
ٌت تشكٌل لجن ث ثٌ ٌكون بوا ممتحن خارجً واحد لى اسقل لمقررات التدرٌب الصنا ً
)Industrial Training-1, Industrial Training-2م والمقررات النوا ٌ لمشروع التخرج
)Graduation Project-2م والتى ٌت تقٌٌموا ن طرٌق امتحان نوا ً شضوً.
ٌشترط لكً ٌعد الطالب ناجحا فً مقرر التدرٌب الصنا ً 2-فً حال تجز المقرر لى فصلٌن
صٌضٌٌن متتالٌٌن ،ن ٌنجح الطالب فً ا متحان النوا ً الشضوً لكل من الجز ٌن ،وٌجب لى الطالب
إ اد مقرر التدرٌب الصنا ً 2-درا و امتحانا بعد ت دٌد ر و الخدم التعلٌمٌ المقرر فً حال
حصوله لى تقدٌر سFس فً ا متحان الشضوً سي من الجز ٌن.
ٌت توزٌ درجات المقررات الدرا ٌ التً ٌعقد لوا امتحان تحرٌري نوا ً كالتالًا
 %41 -1لأل مال الضصلٌ
 %21 -2متحان تحرٌري فً منتص الضصل الدرا ً
 %21 -3س مال نواٌ الضصل الدرا ً
 %21 -4متحان نوا ً شضوً تشكل له لجن ث ثٌ تتكون من ممتحن واحد لى اسقل من غٌر
القا مٌن بتدرٌس المقرر
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وٌمكن إ اد توزٌ فقط الن بتٌن اسخٌرتٌن المخصصتٌن س مال نواٌ الضصل و ا متحان الشضوً طبقا
لطبٌع المقرر بعد موافق اللجن التنضٌذٌ للبرامج بشرط ن تقل ن ب ا متحان النوا ً الشضوً ن
مال نواٌ الضصل وا متحان النوا ً الشضوً ودرجات
 ،%21وٌقو من ق المقرر بتوثٌق توزٌ
الط ب المخصص لوما ،و بد للطالب من الحصول لى  %41لى ا قل من مجموع درجتً مال
نواٌ الضصل و ا متحان النوا ً الشضوً لكى ٌعد ناجحا  ،باءياف إلى شروط النجاا المذكور ابقا.

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










ٌجوز تحوٌل الطالب المقٌد بنيا ال ا ات المعتمد إلى نيا الضصلٌن الدرا ٌٌن ،طالما ل ٌجتز 118
ا معتمد  ،وبحٌٌ ،ت نقل كثر من  %75من ال ا ات المعتمد التى اجتازسا  ،و ٌت 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 ً المطلوب التحوٌل الٌه.
ٌجوز تحوٌل الطالب المقٌد بنيا الضصلٌن الدرا ٌٌن إلى نيا الدرا بال ا ات المعتمد بشرط ن
ٌكون م تجدا بال ن اسولى فقط  ،و ٌكون باقٌا لإل اد و من الخارج ،وٌت إجرات مقاص للمقررات
التى اجتازسا الطالب فى نيا الضصلٌن الدرا ٌٌن ح ب قوا د المقاص الوارد فى سذه ال ح وتحدٌد
المقررات المكاف .
ٌجوز تحوٌل ط ب نيا الضصلٌن الدرا ٌٌن المضصولٌن تنضاد مرات الر وب فى ال ن اء دادٌ
و ال نوات ال حق إلى نيا الدرا بال ا ات المعتمد .
م ا لتزا بيوابط التحوٌل التى تصدر ن المجلس اس لى للجامعات ،ت تخد القوا د والشروط
الوارد فى سذه الماد ند تحوٌل الط ب المقٌدٌن بكلٌات سند حكومٌ خر الى نيا ال ا ات
المعتمد بالكلٌ .
فى حال تحوٌل الطالب من برامج ال ا ات المعتمد إلى نيا الضصلٌن الدرا ٌٌن ٌ ،ت احت اب
مجموع مكافئ له لل ن اء دادٌ ح ب التقدٌرات التى حصل لٌوا فى نيا ال ا ات المعتمد  ،وٌت
ت كٌنه بأق ا الكلٌ ح ب الحدود الدنٌا للدرجات التى ا تخدمت فى ت كٌن ط ب ال ن اء دادٌ
بأق ا الكلٌ فى ال ن الدرا ٌ ال ابق اذا كان الطالب من ط ب كلٌ الوند جامع القاسر قبل
التحاقه ببرامج ال ا ات المعتمد  ،ما إذا كان الطالب محو من جامع خر ٌت إ اد تحوٌله
لجامعته اسصلٌ .
لوب المقاص بٌن نيا ال ا ات المعتمد ونيا الضصلٌن الدرا ٌٌن
ت تخد الجداول التالٌ م
لح اب التقدٌرات المكاف ند تحوٌل الطالب بٌن النيامٌن.
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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 تعرٌ التقدٌر المناير للمقررات فى نيا الضصلٌن الدرا ٌٌن )امتٌاز – جٌد
وٌ تخد الشكل
جدا – جٌد – مقبول – را بم وإجرات المقاصات بٌن نيامً الدرا .
 ٌ تخد الجدول التالً لح اب التقدٌر التراكمً المناير فى نيا الضصلٌن الدرا ٌٌن للمعدل التراكمى
لمتو ط النقاط الذ ٌحصل لٌه الطالب فى نيا ال ا ات المعتمد .
التقديرات التراكمية المناظرة بين نظام الساعات المعتمدة
ونظام الفصلين الدراسيين
المعدل التراكمى لمتو ط النقاط فى نيا
التقدٌر التراكمى فى نيا الضصلٌن
ال ا ات المعتمد
الدرا ٌٌن

Page 24

ممتاز

من  3.61حتى 4.11

جٌد جدا

من  2.81حتى قل من 3.61

جٌد

من  2.11حتى قل من 2.81
Phones: 35678928 – 35678636 Fax: 35723486
www.eng.cu.edu.eg/credithours

كمية الهندسة
Faculty of
Engineering

الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
بنظام الساعات المعتمدة
سبتمبر 1023

جامعة القاهرة
Cairo
University

مادة ( :)37قواعد إضافية
ٌ عرض لى مجلس الكلٌ كاف المويو ات التى ل ٌرد فى شأنوا ن فى مواد سذه ال ح  ،وقد
ٌتطلب اسمر الرف إلى الجامع والمجلس اس لى للجامعات للتصدٌق لى قرار مجلس الكلٌ .
 تطبق اسحكا الوارد بقانون تنيٌ الجامعات فٌما ل ٌرد به ن فى سذه ال ح وتعدٌ توا.
 تطبق سذه ال ح لى جمٌ الط ب المقٌدٌن بنيا ال ا ات المعتمد بدتا من فصل الخرٌ للعا
اسكادٌمً  ،2114/2113و ٌجوز تطبٌقوا لى خرٌجً برامج ال ا ات المعتمد قبل ذلك التارٌو.
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Course Coding System
No.
1

Department or Branch

2
3
4
5
6
7
8

Engineering Mathematics Mathematics
& Physics
Physics
Mechanics
Architectural Engineering
Civil Engineering
Structural Engineering
Irrigation and Water Resources Engineering
Public Works
Mechanical Engineering
Mechanical Power Engineering

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

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

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

Two
Semester
System
MTH
PHY
MEC
ARC
CVE
STR
IHD
PBW
MCN
MEP

Credit
Hours
System
MTH-N
PHY-N
MEC-N
ARC-N
CVE-N
STR-N
IHD-N
PBW-N
MCN-N
MEP-N

Dept.
No.

MDP
AER
ELC
EPM
CHE
MPM
MIN
PE
MET
SBE
CMP
GEN
INT

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

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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11
12

13
14

