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  خارجية  /مقررات بجامعات أجنبيةلدراسة المنظمة   قواعدالبشأن 

   الفصلين الدراسيينالبكالوريوس بنظام   لبرامجالتعليم والطالب لجنة شئون على للعرض 
 2019مارس  جلسة  -الكلية  بمجلساعتمادها تم  – جامعة القاهرة –بكلية الهندسة 

 
السماح   كامل  بدراسة  للطالب  يجوز  دراسى  أقصى  و  -فصل  مع  18بحد  الساعات ساعة  برامج  حالة  فى  تمدة 

لجنة شئون التعليم    موافقة   بعد   معتمدة  أخرى/  بجامعات أجنبية ،  ساعات معتمدة  8أو    ينمقررالمعتمدة وبحد أدنى  
ضمن متطلبات التخرج  كل مقرر في حالة إتمامه بنجاح  المعتمدة ل  الساعاتالمقررات/وتحتسب  ،  والطالب بالكلية

 ، و ذلك وفقاً للقواعد التالية:   مى له كالنقاط الترا متوسط التقدير/ عند حساب  رر المق  قدير للطالب دون احتساب ت
 

 : األخرىوجود اتفاقية بين جامعة القاهرة والجامعة  م أوالً: حالة عد
 

رئيس مجلس القسم العلمى فى حالة البرامج بنظام الفصلين الدراسيين،  من  موافقة  على  يجب أن يحصل الطالب   -
مقدما وقبل البدء  ، على أن يتقدم الطالب  فى حالة برامج الساعات المعتمدةي لبرنامجه الدراسي  لرئيسسق االمنوأ

 يحتوى على اآلتى: بحيث    المسئول عن البرنامجبتقرير مفصل إلى   فى الدراسة
وفترة    المعتمدة وكذلك ساعات االتصال المحتوى العلمى الكامل وعدد الساعات ،  أسم المقرر المراد دراسته ▪

 . راسة  لهذا المقررالد 
عن   ▪ الطالب  يعده  ووافى  مفصل  التىتقرير  به   الجامعة  الدراسة  على اسيتم  التقرير  يحتوى  أن  على   ،  

الترتيب األكاديمى للجامعة مع ذكر المعيار األكاديمى للتصنيف ويشترط أن يكون ترتيبها أعلى من ترتيب  
 . جامعة القاهرة - كلية الهندسة 

 

جامعة القاهرة،    –د أختار تخصصه الدراسي وأنهى السنة الدراسية األولى بكلية الهندسة  ق  الطالب  يجب أن يكون  -
 . 2 بحد أدنى معدله التراكمي تقديره بحد أدنى جيد /أو وأن يكون   ، وأن يكون لدى الطالب سجل أكاديمى جيد 

حيث يتضمن تقييم عضو  ( ب أدنى  )خطابين بحد من أعضاء هيئة التدريس  بخطابات توصية  الطالب  على أن يتقدم  و  
 . معامالته مع أساتذته وزمالئه مستوى و  ،األداء األكاديمى للطالب  :هيئة التدريس

 

مكافئاً ألحد مقررات التخصص العام أو الدقيق ببرنامج    األخرىالجامعة  ب  المقرر المطلوب دراسته يجب أن يكون   -
الطالب  به  المسجل  اطبقا    البكالوريوس  الساعات   ومماثال  ة لمقاصلقواعد  المقرر  في عدد  تتم معادلة  ، ويتم  لكي 

( البرامج  بالئحة  المذكورة  التقديرات  باستخدام  فيه  الطالب  اداء  عن   (  A,B,C,D,Fتقييم  التقدير  يقل  اال  على 
C) )  لكي يجتاز الطالب المقرر يكافئهأو ما . 
 . لتخرجخير له قبل ااأل سي دراال عام في ال خرىبجامعات أ  مقررات  بالسفر لدراسةللطالب  ال يسمح  ▪
 . أو مقررات متطلبات الكلية  متطلبات الجامعة   مقررات مشروع التخرج أو مقررات  بدراسة ال يسمح  ▪
 . التى تم الموافقة عليهاإال من الجامعة المقررات التى تم قبول تحويلها  دراسة ال يسمح ب ▪

 
متطلباتها  سجيل مقررات لم ينتهي من  سمح له بتبها كما ال ي  الطالب   بق نجاحال تتم معادلة المقررات التي س -

 فى حالة برامج الساعات المعتمدة. 
 

بالجامعة   - دراسته  انتهاء  بعد  الطالب  يحصل  أن  من    األخرىيجب  النهائية  األكاديمية  الموافقة  رئيس  على 
ال لبرنامجه  الرئيسي  والمنسق  الدراسيين،  الفصلين  بنظام  البرامج  العلمى فى حالة  القسم  ى  دراسي فمجلس 

إتمامه  تفيد    األخرىمن الجامعة    شهادة معتمدة، ويستلزم ذلك تقديم الطالب  لة برامج الساعات المعتمدة  حا
دراسة المقرر بنجاح باستخدام أحد تقديرات الالئحة المعتمدة وتثبت الحضور الفعلى للمقرر ، و كذلك بيان  

 ب في المقرر. اللطدرجات امعتمد بحالة الطالب موضحاً به: فترة الدراسة و توزيع  
 



قبل  فى تلك الجامعة للمقررات التي قام بتسجيلها  - األخرىمن الجامعة موثقة  -نتائجبال  أن يتقدم الطالب يجب  -
وإال فإن الطالب يعتبر   بكلية الهندسة جامعة القاهرة   التالي من بداية الفصل الدراسي نهاية األسبوع األول 

ً منقطع    .ي قضاه في الخارج لذ ا راسى  لد ا الفصلالدراسة فى  عن   ا
 

  الفصل حضور يتقدم الطالب بعذر عن يجب أن  : فى حالة برامج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين -

 . *لالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ويخضع بعد تمام الموافقة على السفر الدراسي

 
 :األخرىجامعة  الوجود اتفاقية بين جامعة القاهرة و  حالةثانياً: 

   ما لم ينص على خالفها فى االتفاقية بين الجامعتين. ههذه الحالة تسرى جميع البنود المذكورة عالي ىف

 
 : الرسوم الدراسية: لثاثا

 

حكم  للقواعد التي ت اً طبقاألخرى  للفصل الدراسي الذي يقضيه الطالب في الجامعة    الرسوم الدراسية تقدر  -
من حيث وجود أو عدم وجود إتفاقية  األخرى وبين الجامعة ة هرعة القاالعالقة بين كلية الهندسة و جام

 بتبادل الطالب. وعلى هذا األساس تكون الرسوم الدراسية كما يلي: خاصة 
 

 في حالة عدم وجود اتفاقيه   في حالة وجود اتفاقية  

يتم سداد المصروفات وفقاً لبنود االتفاقية الموقعة  
 . ا عالم الطالب بهمع إ بين الجهتين معاً 

الهندسة   لكلية  االدارية  المصروفات  دفع  جامعة    –يتم 
أن   علي  التي    يتولى القاهرة  المصروفات  دفع  الطالب 

 . تقرها الجهة االخري 

 
ر قهري إذا تخلف الطالب عن دخول اإلمتحان بعذ : من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بأنه  80تنص الفقرة األخيرة من المادة    *

الدراسة بالكلية ويجوز في    نس الكلية فال يحسب غيابه رسوباً بشرط أال يزيد التخلف عن فرصتين متتاليين أو متفرقين خالل سنييقبله مجل

   .حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كرة بشأن القواعد المنظمة  مذ
 لدراسة مقررات بكلية الهندسة، جامعة القاهرة لطالب من جامعات أجنبية/ خارجية 

 لعرض على اللجنة التنفيذية لبرامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة ابعد  
 2019مارس  جلسة -الكلية  بمجلساعتمادها تم   بكلية الهندسة جامعة القاهرة

 

ط  استقبال  جاالب/طاليمكن  من  الساعات  بة  ببرامج  سواء  القاهرة  جامعة  الهندسة،  بكلية  للدراسة  معتمدة  أجنبية  معة 

 المعتمدة أو بنظام الفصلين الدراسيين وفقا للقواعد التالية. 
 

 :األخرى والجامعة القاهرة جامعة بين اتفاقية وجود عدم حالة :أولاً

كلية من  بسفر طالب  الخاصة  المتطلبات  نفس  جامعةالهندس  تسرى  من    ة،  الطالب/الطالبة  قدوم  على  للموافقة  القاهرة 

 حيث تقديم تقرير عليه موافقة جامعته يتضمن األتى: 

أسم المقرر المراد دراسته، المحتوى العلمى الكامل وعدد الساعات المعتمدة وكذلك ساعات االتصال وفترة   •

 الدراسة لهذا المقرر

منها، على أن يحتوى التقرير على الترتيب األكاديمى  القادم  الجامعةتقرير مفصل ووافى يعده الطالب عن  •

للجامعة مع ذكر المعيار األكاديمى للتصنيف ويشترط أن يكون ترتيبها أعلى من ترتيب كلية الهندسة جامعة  

 القاهرة. 

الدراسية األولى بجامعته وأن يك  - الدراسي وأنهى السنة  الطالب ون لدى  يجب أن يكون الطالب قد أختار تخصصه 
وعلى أن يتقدم الطالب بخطابات  . 2جل أكاديمى جيد، وأن يكون تقديره بحد أدنى جيد /أو معدله التراكمي بحد أدنى  س

األكاديمى   األداء  التدريس:  هيئة  تقييم عضو  يتضمن  بحيث  أدنى(  بحد  )خطابين  التدريس  هيئة  أعضاء  من  توصية 
 الئه. للطالب، ومستوى معامالته مع أساتذته وزم

لرغبة في االلتحاق بمقررات بنظام الفصلين، يجب الحصول على موافقة القسم المعنى وطبقا للطاقة  ي حالة اف •

االستيعابية. وفي حالة الرغبة لاللتحاق بمقررات برامج الساعات المعتمدة يجب الحصول على موافقة منسق  

 البرنامج. 

دراستها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة بأى التي تم مقررات تقوم إدارة شئون الطالب بإصدار شهادة معتمدة بال •

 من النظامين والتقديرات التي حصل عليها الطالب.

ً:األخرى والجامعة القاهرة جامعة بين اتفاقية وجود حالة ثانيا:ا

 .الجامعتين بين االتفاقية  فى خالفها على ينص  لم ما عاليه المذكورة البنود  جميع تسرى الحالة هذه فى

ً:الدراسية الرسوم :ثالثا

 كلية بين تحكم العالقة التي للقواعد  طبقا بجامعة القاهرة الطالب  يقضيه الذي الدراسي للفصل الدراسية الرسوم تقدر -

 هذا وعلى .الطالب  بتبادل إتفاقية خاصة وجود  عدم أو وجود  حيث  من األخرى الجامعة وبين القاهرة الهندسة، جامعة

 :يلي  كما اسيةالدر ومالرس  تكون األساس
 في حالة عدم وجود اتفاقية  في حالة وجود اتفاقية 

يتم سداد المصروفات وفقا لبنود االتفاقية 
إعالم   مع  معا  الجهتين  بين  الموقعة 
النظامين   من  بأي  لاللتحاق  بها  الطالب 

 وألى جنسية 

 نظام الفصلين الدراسيين برامج الساعات المعتمدة

 جنسيات أخرى  ية مصريةجنس خرى جنسيات أ جنسية مصرية

مصاريف الساعات  

 المعتمدة العادية

مصاريف 

للساعات   الوافدين 

 المعتمدة 

نظام   مصاريف 

 الفصلين العادية 

لنظام   الوافدين  مصاريف 

 الفصلين 
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