
  التحويل بين نظامى الدراسة بالفصلين الدراسيين والساعات المعتمدةقواعد 

 جامعة القاهرة –لطالب كلية الهندسة 

 لتحويل من داخل الكليةا

التحويل بين النظامين )الفصلين الدراسيين والساعات المعتمدة( مرة واحدة فقط أثناء الدراسة  •

 بالكلية.

المختلفة فى برامج الساعات المعتمدة طبقا للقدرة العلمية التحويل مرة واحدة بين التخصصات  •

 للبرامج. االستيعابية

طبقا للقدرة االستيعابية أكثر من مرة الواحد ببرامجه المختلفة العام يمكن التحويل داخل التخصص  •

 الساعات المعتمدة. لبرامج

دراسة بالساعات المعتمدة بشرط بنظام الفصلين الدراسيين الى نظام اليجوز تحويل الطالب المقيد  •

الرسوب في االجمالي )اجمالي الفصل في نظام الفصلين سنتين  فصولتعهد باحتساب  ةكتاب

الباقي لالعاده اصبح أمامه فصلين فقط وإال يفصل وبالتالي البد  لذافصول  ٤والساعات المعتمده 

 .ن يكون بحد أقصى فى الفرقة الثانيةاو  .(من حساب معدله التراكمي 

المفصولين الستنفاذ مرات الرسوب في السنة يجوز تحويل طالب نظام الفصلين الدراسيين ال  •

  االعدادية او السنوات الالحقة الي نظام الدراسة بالساعات المعتمدة.

يتم اجراء مقاصة للمقررات التى اجتازها الطالب فى نظام الفصلين الدراسيين وتحديد المقررات  •

للطالب اعتمادا على ذلك باستخدام  EGPAوالساعات المعتمدة المناظرة لها مع حساب منها  المكافئة

الذى تم حسابه كأساس    EGPAويسستخدم ال الجدول المرفق للتكافؤ بين نظامى الدراسة. 

أى تحديث من  ويبنى عليهنظام الساعات المعتمدة فى  لتخصص والتحويل واالنذرات االكاديميةل

 خالل مايتم دراسته من ساعات معتمدة حتى التخرج.

 :فى حالة التحويل بعد السنة االعدادية •

لتحق الطالب بالبرنامج ي على األقل ساعة معتمدة 28 اذا كان عدد الساعات المعتمدة المكافئة -أ

فى سنة اتمام الطالب )تخصص للشرط الحد األدنى المطلوب  لهالمحسوب   GPAال يحقق الذى

 .(الساعات المعتمدة المطلوبة لتحديد التخصص

 undeclared معتمدة يظل الطالب ساعة  28أقل من اذا كان عدد الساعات المعتمدة المكافئة  -ب

للطالب اعتماداعلى مانتج من   GPAالى أن يستوفى الساعات المعتمدة المطلوبة مع حساب 

 . فى نظام الفصلين المقاصة من ساعات معتمدة مكافئة لما تم اجتيازه من مقررات

 فى أى قسم من األقسام: (بحد أقصى فى الفرقة الثانيةفى حالة التحويل من أى فرقة دراسية  ) •

لتحديد استيفاء الطالب للمتطلبات التخصص وفقا بسنه   EGPAحساب المعدل التراكمي المكافئ يتم 

بين البرامج واالنذرات لتحويل الذى تم حسابه كأساس ل   EGPAويسستخدم ال التحاقة بالكلية. 

من ساعات  مايتم دراستهخالل من تحديث أى  يبنى عليهوالساعات المعتمدة  فى نظاماالكاديمية 

 حتى التخرج. معتمدة

 

 



 

باعتبار تقديرات  Equivalent-GPA or EGPAالمكافئ  يتم حساب متوسط النقاط التراكمي •

باألضافه للمقررات التي تم قبول   المقررات التى درست فى برامج الساعات المعتمدة بالكلية

 . تستخدم في تحديد التخصص والتحويالت والتعيناتتحويلها من نظم نعليم أخرى علي أن 

 اسم التقدير  الرمز طريقة الحساب 

 SGPA Semester-GPA يتضمن نتيجة مقررات الفصل الدراسي فقط
 متوسط نقاط الفصل الدراسي

يتضمن نتيجة جميع المقررات التي تم دراستها في نظام 
 الساعات المعتمدة بالكلية 

CGPA Cumulative-GPA 
 متوسط النقاط التراكمي

يتضمن نتيجة جميع مقررات التي تم دراستها في نظام الساعات 
المعتمدة بالكلية باالضافه الي المقررات التي تم اعتماد مكافئتها 

التحويل سواء أكان الطالب ناجحا أو راسبا في المقاصه عند 
 فيها.

EGPA Equivalent-GPA 
 متوسط النقاط المكافئ

 

الجداول التالية مع اسلوب المقاصة بين نظام الساعات المعتمدة ونظام الفصلين الدراسيين تستخدم  •

 لحساب التقديرات المكافئة عند تحويل الطالب بين النظامين.

 


