
  والرسالة الرؤية (1)

 :رؤية الكلية

ة والعلوم البحثية المتقدمة الدولي في المجاالت الهندسيقليمي وعلي المستوي المحلي واإلريادة ال

 مجتمع.مل وتساهم في تنمية التخدم سوق الع التي

 :رسالة الكلية

خالقيات المهنة أ المهنية بتميز مع مراعاة هداء واجباتأالكلية الي إعداد خريج قادر علي تسعي 

احتياجات له القدرة علي مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في مختلف التخصصات التي تلبي و

 ، ويمكنه إجراء أبحاث علمية وتطبيقية وذلك عن طريق تهيئة الظروفالسوق المحلي واإلقليمي

تقدمة في ، وتوفير برامج تعليمية مالمناسبة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب

االكاديمية الدولية  مرحــــلتـي البكالوريوس والدراسات العليا وفي التعليم المستمر وفقا للمعايير

ستشارية إلمقررات الدراسية، وإنشاء مراكز يضا عن طريق التطوير المستمر لأالمعتمدة، و

 ه.تمع وتلبية إحتياجاته و حل مشكالومعامل بحثية متطورة بما تساهم في خدمة المجت

 فيما يلي:هداف الكلية خيص أويمكن تل

 تحقيق منظومة إدارية متميزة وفعالة تعمل على التطويرالمستمر للعملية التعليمية. .1

 تقديم تعليم هندسي متميز يرتقى بقيمة ونوعية تعلم الطالب. .2

قادرين علي  ات ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لكي يكونوتطوير القدرات والمهارا .3

   مثل.األ هلعملية التعليمية علي الوجا زاإنج

 .تهيئة وتحسين البيئة التعليمية لمواكبة التطور التكنولوجي في العملية التعليمية .4

التطوير المستمر للبرامج الدراسية وبرامج الدراسات العليا لمواكبة التقدم العلمي  .5

 والتكنولوجي.

بط بمشكالت المجتمع وبرامج إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية التي ترت .6

 التنمية في مصر.

دعم وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع المؤسسات العلمية وكليات الهندسة بالجامعات  .7

 .العربية والعالمية

 .المحافظة على الوضع التنافسى للكلية .8

 .المنافسة مع الكليات االخريالعليا لجذب الطالب ودراسات المنظومة  تطوير .9

 .العملية التعليميةداء أعلى زيا دة قاعدة المصادر المالية لتحسين العمل   -11



ً وتنمية خدمة   -11 تقديم الخبرات عن طريق  ونشر الوعي البيئي  المجتمع محلياً وإقليميا

 ستشارية للهيئات والمؤسسات اإلنتاجية وقطاع الخدمات.اإل

 .التقويم المستمر للعملية التعليمية وتقييم فعاليتها  -12

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليميةتعميق   -13

 ة.المهارات للقيادات األكاديمية واإلدارية بالكليتطوير   -14

 

 أقسام الكلية( 2) 

 الهندسية  رياضيات والفيزيقاقسم ال  -1

 -هندسية  فيزيقا -هندسية رياضيات ويدخل في نطاقه المقررات والتخصصات العلمية التالية: 
الرسم الهندسى  - علوم الحاسب -إحصاء تطبيقى  - هندسية كيمياء  - ندسيةه ميكانيكا

 .اللغة اإلنجليزية الفنية -تاريخ العلوم الهندسية  -واإلسقاط 

 : قسم الهندسة المدنية -2

 التخصصات العلمية التالية:وينقسم إلى 

 : الهندسة اإلنشائيةتخصص  -أ

 -ميدة التاليدة: تحليدل وميكانيكدا ون ريدة اإلن دداءات ويددخل فدي نطاقده المقدررات والتخصصدات العل
خددددواق ومقاومددددة  -إسددددتخدام الحاسددددب احلددددي فددددي تحليددددل وتصددددميم المن دددد ت  -هندسددددة الددددز ز  
ختبددددار المددددواد  المن دددد ت الخرسددددانية المسددددلحة وسددددابقة  -ميكانيكددددا وتونولوجيددددا مددددواد الت ددددييد  -وا 

قتصددداديات  - المن ددد ت والوبدددارد المعدنيدددة -اإلجهدداد وسدددابقة الصدددب  دارت وا  هندسدددة وتونولوجيدددا وا 
 صيانة وترميم المن  ت. -التحليل والتصميم اإلحتمالي للمن  ت  -الت ييد 

 تخصص الري والهيدروليكا: -ب

 -ويددددخل فدددي نطاقددده المقدددررات والتخصصدددات العلميدددة التاليدددة: الدددرد والصدددر  وتصدددميمات الدددرد 
 -هندسدددة المدددوانال والمدحدددة الداخليدددة  -الماويدددة هندسدددة المدددوارد  -ميكانيكدددا المواودددي والهيددددروليكا 

 الهيدرولوجي والمياه الجوفية. -الرسم المدني 

 :األشغال العامةتخصص  -ج

 -الجيوديسدددددددديا  -ويدددددددددخل فددددددددي نطاقدددددددده المقددددددددررات والتخصصددددددددات العلميددددددددة التاليددددددددة: المسدددددددداحة 
 -حية والبيويددة الهندسددة الصد -ميكانيكدا الترةددة واسساسدات  -الفوتدوجرامترد واإلست ددعار عدد بعددد 

 الطرق والمطارات. -تخطيط النقل والسكك الحديدية  -هندسة وتخطيط النقل والمرور 



 :قسم الهندسة الكهربية -3

 :هندسة القوى واآلالت الكهربائية شعبة -أ

الددددواور  -ة الوهرةيدددة أسدددل الهندسدددالمقدددررات والتخصصدددات العلميدددة التاليدددة:  اويددددخل فدددي نطاقهددد
ن ددم  -أجهددزت وقياسددات كهرةيددة  -اني التركيبددات الوهرةيددة فددى المبدد -ت كهرةيددة ختبدداراإ -الوهرةيددة

توليددد  -وتوزيددي القددوك الوهرةيددة نقددل  -ديناميكددا الددن م الوهرةيددة  -آ ت كهرةيددة  -تحويددل الطاقددة 
الدتحكم فدى ن دم  -هندسدة الجهدد العدالى  -هندسة القوك الوهرةية  -قتصداديات الطداقة الوهرةية ا  و 

ن ددم القددوك وتخطدديط تحليدل  -اسددتخدامات الطاقددة الوهرةيددة  -الوترونيددات القدوك  -وهرةيددة القدوك ال
المعدال  الددقيو وتطبيقاتده  -ن دم وقايدة ال دبكات الوهرةيدة  - المصاعد الوهرةيدةهندسة  -الوهرةية 

 التسيير الوهرةى . -فى ن م القوك الوهرةية 

 : ةالتصاالت الكهربيشعبة هندسة االلكترونيات وا -ب

 هندسة االتصاالت - هندسة الموجات الدقيقة ا التخصصات والمقررات التالية:ويدخل في نطاقه

 -هندسة إلكترونية  -كهربية  دوائر  -ت والحاسباي هندسة التحكم اآلل - لكترونياتهندسة اإل -

مجاالت  نظرية -نظم االتصاالت العددية  -دوائر رقمية  -دوائر إلكترونية  -قياسات إلكترونية 

معالجة إشارات  -هندسة االتصاالت الكهربية  -اختبارات كهربية  -موجات كهرومغناطيسية  -

هوائيات  -شبكات االتصاالت  -نظرية معلومات  -موجات ميكروية-المعالج الدقيق وتطبيقاته  -

شخصية هوائيات االتصاالت ال -أنظمة الرادار  -أنظمة االتصاالت الضوئية  -دوائر متكاملة  -

االتصاالت عبر األقمار  -اتصاالت المتحركات  -إتصاالت البيانات  -واألنظمة المتحركة 

تصميم الدوائر بإستخدام  -تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية   -الدوائر المتكاملة -الصناعية 

 وغيرها من الموا د المتخصصة . الذكاء اإلصطناعى -الحاسب 

 :قسم الهندسة المعمارية -4

 العديدددلددديهم  الددنيد معمددارييدالمهندسددييد ال إعددداد كددوادر مددد يرتوددز قسددم الهندسددة المعماريددة علددى
خددرام قدددراتهم ا بداعيددة فددى تصددميم  مددد الخلفيددات اسواديميددة والخبددرات العمليددة التطبيقيددة لتنميددة وا 

المعرفدددة ب الطددددبتزويدددد وتنقيددن مختلدددش الم دددروعات المعماريدددة والعمراندددي. ويدددتم نلدددك مدددد خدددد  
مجابددده  ،هندسدددية والتطبيقيدددة الحديمدددة للدددتمكد مددددوالتددددريب القددداوم علدددى اسسدددل العلميدددة الوالدددتعلم 

 ،الحاليدة والمسدتقبلية ومواوبدة التطدورات العالميدة والتطور التونولوجى تحديات سوق العمل و البناء
 لمجتمعات المحلية.وتنمية المجتمي بما يعمل على خلو حلو  مستدامة للم اول المتزايدت داخل ا

تدداريخ ون ريددات  -التصددميم المعمددارك ويدددخل فددي نطاقدده المقددررات والتخصصددات العلميددة التاليددة: 
 - مسدداحةال –ن ريددة اإلن داءات  - الرياضدديات واإلحصداء -مهدارات ودراسددات بصدرية  -العمدارت 

 -خطديط العمراندى الت -الرسدومات التنفينيدة – اإلن اء المعمدارك والمدواد -خواق ومقاومة المواد 



الخرسدددانة المسددلحة واإلن ددداءات  - الدراسددات المعماريدددة اإلنسددانية -التصددميم العمرانددى واإلسدددكاد 
 ات إختياريددةمقددرر  -اسساسددات  - الددتحكم البيوددى والتركيبدات الفنيددة -سددومات تنفينيددة ر  -المعدنيدة 

، هندسدة تنسديو المواقدي، تتضمد )التصميم الداخلى للفراغات، تطبيقات الحاسب ا لى فدى العمدارت
ا قتصدددداد العمرانددددى والتحليددددل ا حصدددداوى، النقددددد والتحليددددل المعمددددارك، العمددددارت والمقافددددة والتددددرا ، 

سياسددددات ا سددددكاد والتحددددو ت الت دددكيل المعمددددارك والجماليددددات، المنطددددو نات الطبيعددددة الخاصددددة، 
 .م روع التخرم -دإدارت وت ريعات العمرا - السياسية وا جتماعية(

 : قسم الهندسة الصناعية -5
تونولوجيددا اإلنتددام  -الرسدم الميكددانيكى ويددخل فددي نطاقدده المقدررات والتخصصددات العلميددة التاليددة: 

 -صددب المعددادد ومعددداتها  -هندسددة المددواد  -تونولوجيددا الت ددغيل والت ددكيل   -رسددم ماوينددات  -
ن ريدددددة  -انيكيددددة  أجهددددزت القيددددال الميك -وصدددددل المعددددادد  -إحصدددداء صددددناعى  -مرونددددة ولدونددددة 

 -تصددددميم الماوينددددات  -اجهدددادات حراريددددة وميكانيكيددددة  -محاسددددبة تودددداليش صددددناعية  -ماويندددات 
اهتددزازت ميكانيكيددة  -تحكددم آلددى  -دراسددة العمددل  -ماوينددات الت ددغيل  -أجهددزت قيددال مترولوجيددة 

دارت المصداني  -تن يم صناعي  -وتحكم آلى  مليدات إدارت وبحدو  الع -ضدبط الجدودت  -هندسة وا 
 -تطبيقدددات الحاسدددب فدددى التصدددميم و التصدددنيي  -ن دددم جدددودت ت دددريعات واقتصددداديات صدددناعية  -

نمنجدة   -هندسدة وتخطديط الصديانة  -دراسدات الجددوك  -تخطيط ومراقبة الم روعات الهندسدية 
   0ن م المعلومات الصناعية -ومحاواه الن م الديناميكية 

  منح الدرجات العلمية( 3)

يوم بناء على طلب كلية الهندسة درجةة البكةالوريوف فةي التخصصةات التاليةة جامعة الفتمنح 

 :(1)مرفق  راسييندبنظام الفصلين ال

 الهندسة المدنية -1
 عماريةالهندسة الم -2
 الكهربيةالهندسة  -3
 الصناعيةالهندسة  -4

)مرفو         التخصصات التالية بن ام الساعات المعتمدت في بكالوريولالباإلضافة إلى درجة 
2 ،3 ،4): 
 التخطيط والتصميم العمراني -1
 اتهندسة الميكاتروني -2

دارة هندسة  -3   التشييد وا 



التخطيط والتصميم  امجنلبر الدراسية( الالئحة 1) لحقوالمرفقات: م (20 -6)وذلك طبقا للمواد 
 ترونياتالميكا هندسة لبرنامج الدراسية( الالئحة 2) لحق، مبنظام الساعات المعتمدة العمراني

بنظام هندسة وإدارة التشييد لبرنامج  الدراسيةالالئحة  (3لحق )بنظام الساعات المعتمدة، م
 .الساعات المعتمدة

 

 الطالب قيد شروط( 4)

 يعادلهةةا، مةا أو رياضةيات، شةةعبة العامةة الثانويةة شةهادة علةةى للحاصةلين بالقيةد يسةمح 

 كليةات مةن المحةولين مةن وأ التنسةيق، مكتةب طريةق عن الكلية على توزيعهم تم ممن

 يجةةوز وال للجامعةةات األعلةةى المجلةةف يضةةعها التةةى للشةةروط طبقةةا أخةةر  معاهةةد او

 .  التحويالت وأ التوزيع يخص فيما التنسيق مكتب شروط تجاوز

  تضةةع الكليةةة قواعةةد عامةةة للقبةةول بحيةةا تكةةون رغبةةة الطالةةب ومبةةدأ تكةةاف  الفةةرص

قبةةول الطةةالب للدراسةةة بنظةةام السةةاعات والمةةوارد المتاحةةة بالكليةةة هةةي األسةةاف فةةي 

 المعتمدة.

 

  ( مدة الدراسة5)

راسيين دبنظام الفصلين الدرجة البكالوريوف فى العلوم الهندسية  لنيلمدة الدراسة 

طبقا لجميع الطالب ويكون التخصص بعد ذلك إعدادية عامة  ةسنب تبدأ خمف سنوات

لى فصلين إسم العام الدراسى وينق  .ةيمقررات الدراساللما هو وارد فى جداول 

والفصل الدراسى الواحد خمسة عشر   ،عامنصف ال ةدراسيين يفصل بينهما عطل

 .متحان التحرير سبوعا يعقبها اإلأ

 المعتمدة  بالساعات الدراسة نظام سمات( 6)

  تشكل اللجنة العليا لتسيير بةرامج السةاعات المعتمةدة وتكةون مهمتهةا وضةع السياسةات

اد التقةةةارير التنفيذيةةةة والقةةةرارات اإلداريةةةة لمنظومةةةة بةةةرامج السةةةاعات العامةةة واعتمةةة

المعتمدة، كما تقةوم بةدور المجلةف العلمةي لهةذر البةرامج، ولهةا أن تسةتعين بمةن تةر  

 الحاجة إليه من األساتذة المتخصصين.

  تشكل لجنة تنفيذية مكونة من المنسق العام للبرامج ومنسقي البرامج المختلفةة وتكةون

 ا المتابعة اليومية لمنظومة برامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوف.مهمته

   سةةاعة  180تعةةادل درجةةة البكةةالوريوف بنظةةام السةةاعات المعتمةةدة مقةةررات تكةةاف

 معتمدة لكل التخصصات الهندسية في هذر الالئحة.



  الدراسةة بنظةام السةةاعات المعتمةدة، حيةا يخصةةص عةدد مةن السةةاعات المعتمةدة لكةةل

وتةةوزس سةةاعات اإلتصةةال اإلسةةبوعية للمقةةرر علةةى المحاضةةرات، التمةةارين،  مقةةرر

المعامل، المشروعات ... إلخ، وتحسب ساعات اإلتصال اإلسةبوعية كالتةالي: السةاعة 

مشةةروعات، المعامل/التمارين/لل سةةاعات 2-3أوالمعتمةدة تعةةادل إمةةا سةةاعة محاضةةرة 

ة للمحاضةةةرات والتمةةةارين وتبةةةين الالئحةةةة التفصةةةيلية عةةةدد سةةةاعات االتصةةةال الفعليةةة

 .والمعامل والمشروعات لكل مقرر

 سةتو  الطالةب فةي اللغةة الدراسة باللغة اإلنجليزيةة، وتضةع الكليةة نظامةا للتمكةد مةن م

 .، عند بدء التحاقه بالدراسةاإلنجليزية

 اللغةة مثةل التمهيليةة األساسةية المقةررات بعة  بدراسةة الطالةب تلةزم أن للكلية يجوز 

 سةةاعاتها تحسةةب ال مقةةررين، أقصةةي وبحةةد للقيةةد، كشةةرط لرياضةةياتوا االنجليزيةةة

 لتحةةا لإل تقدمةةه بةةدء عنةةد وذلةةك الدرجةةة، علةةي الحصةةول متطلبةةات ضةةمن المتعمةةدة

 لةه المنظمةة بالقواعةد يصةدر الكليةة تعقدر مستوي تحديد متحانإ علي وبناء   بالدراسة،

 .الكلية مجلف من قرار

 وتكنولوجيةا الحديثةة االتصةال بطةر  مسةتعينة ي،األكةاديم لإلرشةاد نظامةا الكلية تتيح 

 فيمةا الطالةب أداء علةي االطالس واالنسحاب، التسجيل عمليات إجراء :في المعلومات

 متحانةةاتواإل الفصةةلية األعمةةال درجةةات إعةةالن المقةةررات، مةةن دراسةةته مةةن انتهةةي

 عةن طةالبال مةع المستمر لالتواص إلي إضافة لخ،إ.... النهائية متحاناتواإل النصفية

 التةةدريف هيئةةة أعضةةاء بةةين مةةن برنةةامج لكةةل ينياألكةةاديم المنسةةقين مةةن عةةدد طريةةق

 ومتابعةة الدراسةية خطتةه وضةع فةي االحتيةا،، عنةد الطالةب، بمعاونةة يقومون بالكلية

 فصةةل لكةةل المقةةررات ختيةةارإ فةةي ومعاونتةةه ليةةهإ النصةةيحة سةةداءإو الدراسةةي أدائةةه

 الضةةوابط حسةةب وذلةةك فيهةةا، يسةةجل التةةي المعتمةةدة السةةاعات عةةدد وتحديةةد دراسةةي

 .ئحةالال هذر في الواردة

 مسةتوي إلةي مسةتوي مةن منةتقال اعتبةر التخر،، متطلبات من %20 الطالب تمأ كلما 

 بموقةةع التعريةةف مةةن نوعةةا ذلةةك يعتبةةر حيةةا( 4 إلةةي 0 مةةن المسةةتويات) منةةه أعلةةي

 :يلي ما حسب المعتمدة بالساعات الدراسة بنظام الطالب

 المستتتتتتتتتتوى
 لدراسىا

 الطالب موقع تعريف
 الدراسة بنظام

 المعتمتدة الستاعات عتدد نسبة
 بنجاح الطالب اجتازها التى

0 Freshman 20% وحتى 0% من 

1 Sophomore 40% وحتى 20% من كثرأ 
2 Junior 60% وحتى 40% من أكثر 

3 Senior-1 80% وحتى 60% من أكثر 
4 Senior-2 100% وحتى 80% من أكثر 

 



 سةةةمح للطالةةةب بتحديةةةةد برنامجةةةه الدراسةةةي التخصصةةةةي و التسةةةجيل فةةةى مقةةةةررات ي ال

التخصةةص )العةةام أو الةةدقيق( إال إذا كةةان قةةد انتهةةى بنجةةار مةةن دراسةةة مقةةررات تعةةادل  
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15.0. 

 والقيد الدراسة مواعيد( 7)

  (4وفقا  للمادة ) شروط قيد الطالب 

 فصول دراسية على النحو التالى: األكاديمية إلى ثالثةتقسم السنة 

 لمةدةفيةه  الدراسةةتكةون و سةبتمبر شةهر أوائل فى يبدأ: (الخريف) االول يالرئيس الفصل 

 .  أسبوس 14 عن تقل ال

 ال ةلمةدفيةه  الدراسةةتكةون و فبرايةر شةهر أوائل فى يبدأ: (الربيع) الثانى يالرئيس الفصل 

 .  أسبوس 14 عن تقل

 7 عةةن تقةةل ال لمةةدةفيةةه  الدراسةةةتكةةون و يونيةةو شةةهر أواخةةر فةةى يبةةدأ: الصةةيفى الفصةةل 

 .  أسابيع
متحانةةةةات النهائيةةةة. ويةةةتم القيةةةةد أل  مرحلةةةة خةةةةالل وال تشةةةمل أسةةةابيع الدراسةةةةة فتةةةرة اإل

 سةةدادبعةةد إسةةتيفاء شةةروط القيةةد و فقةةط رئيسةةي وعين السةةابقين لبةةدء أ  فصةةل دراسةةىاألسةةب

 الرسوم المقررة.

 

 ومواعيد التخرج الدراسة مدة( 8)

 رئيسةةية دراسةةية فصةةول 10 عةةن تقةةل ال المنةةتظم للطالةةب الدراسةةة مةةدة ، 

 متطلبةات إنهةاء يمكنةه صةيفية فصةول فةي مقةررات يجتةاز الذي والطالب

 .األكثر علي واحد رئيسي دراسي بفصل ذلك قبل الدراسة

 يكةةون الطالةةب  يا  رئيسةةي ا  فصةةال  دراسةة عشةةرونقصةةى للدراسةةة الحةةد األ
فيهةا ، عةدا الفصةول التةى يةتم فيهةا إيقةاف قيةد الطالةب لعةذر يقبلةه  مسجال  

 مجلف الكلية.
 

 مةةن أي نهايةةة فةةي التخةةر، لمتطلبةةات تمامةةهإ يفيةةد مةةا لةةباالط مةةنح يةةتم 

 :يلي كما الثالثة الدراسية الفصول

o صةلالف نهايةة فةي الدرجةة متطلبات أتموا الذين للطالب يناير دور 

 (.الخريف فصل) األول الرئيسي الدراسي



o الفصةل نهايةة فةي الدرجةة متطلبةات أتموا الذين الطالب مايو دور 

 (.الربيع فصل) الثاني الرئيسي الدراسي

o الدراسي الفصل نهاية في الدرجة أتموا الذين للطالب سبتمبر دور 

 .الصيفي
 

 

 التسجيل شروط( 9)

 فصةل أي بدايةة فةي 2500  ≥يالتراكمة معدلةه يكةون الةذي للطالةب يسةمح 

 18 عةن المعتمةدة سةاعاتها تزيةد ال مقررات في بالتسجيل رئيسي دراسي

 .ةمعتمد ساعة

 فصةل أي بدايةة فةي 3500 ≥    التراكمي معدله يكون الذي للطالب يسمح 

 21 عةن المعتمةدة سةاعاتها تزيةد ال مقررات في بالتسجيل رئيسي دراسي

 .معتمدة ساعة

 فةي بالتسةجيل( 2500 < تراكمةى ه)معدلة أكاديميةا   نذرالم للطالب يسمح ال 

 .دراسية مقررات . أو معتمدة ساعة 14 من أكثر

 علةةي دراسةةيين مقةةررين فةةي الصةةيفي الفصةةل فةةي التسةةجيل للطالةةب يمكةةن 

حسةةةب اإلمكانيةةةات المتاحةةةة  الصةةةيفي الفصةةةل مقةةةررات وتحةةةدد ،راألكثةةة

 والقواعد التي يصدرها مجلف الكلية.

 معتمةدة سةاعات بتسةجيل الرابةع الدراسةي المستوي بلطال السمار يجوز 

 مسةاعدة شةمنه مةن ذلةك كةان إذا معتمةدة ساعات ثالا أقصي بحد إضافية

 .التخر، متطلبات واستكمال المقررات عدد ضبط علي الطالب

 الخدمةة رسةوم سةداد بعةد إال دراسةي فصةل أي فةي نهائيةا   التسجيل يعد ال 

 .راسيةالد الكتب ورسوم المقررة التعليمية

 األعةداد سةمحت إذا المحددة المواعيد عن المتمخر للطالب التسجيل يجوز 

 تسةةجيل تةةمخير رسةةوم تقةةرر أن الحالةةة هةةذر فةةي للكليةةة ويمكةةن واألمةةاكن،

 .المقررة التعليمية الخدمة رسوم إلي باإلضافة

 تقررهةا رسوم نظير المقررات بع  في كمستمعين طالب تسجيل يمكن 

 وال النظةاميين، طةالبال تسجيل بعد وذلك لهم، مكان هناك كان لو الكلية،

 .بالمقررات مستقلة شهادة علي الحصول أو االمتحان دخول لهم يحق



 السةابقة المتطلبات قائمة  في ةمحدود تتعديال  اجراء  الكلية لمجلف يمكن 

 . لذلك الضرورة اقتضت ذاإ للمقررات
 

 رسوم الدراسة( 11)

 قتةرارإ علةي بنةاء ، معتمةدة سةاعة لكةل سنويا، المقررة ميةالتعلي الخدمة رسوم تحديد يتم 

 . الجامعة وموافقة الكلية مجلف

 رسةةوم بةةدفع بةةااللتزام تعهةةد علةةي بةةالبرامج لتحاقةةهإ بةةدء عنةةد أمةةرر وولةةي الطالةةب يوقةةع 

 المختةةارة الدراسةةية الكتةةب رسةةوم إلةةي إضةةافة ، الكليةةة تحةةددها كمةةا التعليميةةة الخدمةةة

 .   دراسي فصل كل لمقررات

 10 تزيةد ال بنسةبة فقةط الجةدد الطةالب علي سنويا التعليمية الخدمة رسوم زيادة يمكن% 

 .السابقة الدراسية السنة في نظيرتها من

 الخةةدمات مقابةةل دراسةةي فصةةل لكةةل ثابتةةة إضةةافية رسةةوما   يحةةدد أن الكليةةة لمجلةةف يمكةةن 

 والمراجةةةع الكتةةةب وتكلفةةة المعامةةةل دعةةم مثةةةل للطةةالب تقةةةدم التةةي خةةةرياأل التعليميةةة

 طارئةة ظروفةا   يواجهةون الذين للطالب اإلنسانية الحاالت دعم التفو ، ومنح الدراسية

 .لخإ....

 (الثةاني والفصل األول الفصل) رئيسي دراسي فصل لكل التعليمية الخدمة رسوم تحصل 

 الخدمةة رسةوم إجمةالي قيمةة وتقةدر ، دراسةيال صةلالف وعين السابقين لبةدءبسخالل األ

 رسةوم إجمةالي يقابةل مةا أدنةي وبحةد الطالةب، فيهةا يسجل التي الساعات بعدد التعليمية

 المتبقيةةة المعتمةةدة السةةاعات عةةدد كةةان إذا إال معتمةةدة، سةةاعة 12 لعةةدد تعليميةةة خدمةةة

 المعتمةةدة السةةاعات علةةي محاسةةبته فيةةتم ذلةةك مةةن أقةةل الدرجةةة علةةي الطالةةب لحصةةول

 .فقط للدراسة المتبقية

 المعتمةدة السةاعات عةدد علةي بنةاءا   الصةيفي للفصةل التعليمية ةالخدم رسوم إجمالي تحدد 

 الفصةةل فةةي المعتمةةدة السةةاعة رسةةوم رفةةع للكليةةة ويمكةةن الطالةةب، فيهةةا يسةةجل التةةي

 .الرئيسية الدراسية بالفصول مقارنة %.2 الي تصل قد بنسبة الصيفي الدراسي
 

 الدراسة متطلبات( 11)

 للجامعةةة مشةةتركة متطلبةةات علةةي المعتمةةدة السةةاعات بنظةةام البكةةالوريوف بةةرامج تحتةةوي 

 :يلي كما والكلية

 الجامعةةة متطلبةةات مقةةررات بنجةةار الطالةةب يجتةةاز أن يجةةب :للجامعةةة مشةةتركة متطلبةةات 

 بهةا يلةم ان يجةب التةي العامةة والثقافيةة جتماعيةاإل والعلوم اإلنسانية العلوم تغطي التي

 تمثةل إجباريةة معتمةدة ساعة 24 وتعادل تخصصه الي النظر دون الهندسة كلية خريج

 .الدرجة متطلبات من 13.33%



 تغطةةي التةي الكليةة متطلبةات مقةررات الطالةب يجتةاز أن يجةب :للكليةة مشةتركة متطلبةات 

 الهندسةةةية التخصصةةةات بةةين المشةةةتركة الهندسةةية والعلةةةوم األساسةةية العلةةةوم مقةةررات

 .الدرجة اتمتطلب من %.2 تمثل إجبارية معتمدة ساعة .4 وتعادل المختلفة،

 الةدقيق والتخصةص العةام للتخصةص أخةري متطلبةات مقةررات علةي برنةامج كل يحتوي 

 :يلي كما

 الميكاترونيكس هندسة  عمرانىال تصميمالو تخطيطال  التشييد دارةإو هندسة  البرنامج
 CEM UDP MCE الكود

   University Core 24    24    24 الجامعة تمتطلبا

 College Core 45 45 45 الكلية متطلبات

 Discipline core  71 69 48 العام التخصص

 Major core 40 42 63 الدقيق التخصص
 180 180 180  المعتمدة الساعات مجموس
 24 24 28  االنسانية العلوم مقررات
 31 34 36  االساسية العلوم مقررات
 55 53 43  االساسية الهندسية العلوم مقررات
 70 69 73  التطبيقية الهندسية العلوم مقررات
 180 180 180  المعتمدة الساعات مجموس

 

 الحصول على الدرجة متطلبات( 21) 

 البةةد المعتمةةدة، بالسةةاعات الهندسةةية العلةةوم فةةي البكةةالوريوف درجةةة علةةي للحصةةول 

 :التالية الشروط كل يستوفي أن للطالب

 الالئحةةة هةةذر فةةي ورد لمةةا طبقةةا   معتمةةدة سةةاعة180  لةة  مكافئةةة مقةةررات فةةي النجةةار 

 .التخر، مشروس ذلك في بما 2500 عن يقل ال تراكمي نقاط بمتوسط

 راسةةةب/  نةةةاجح أسةةةاف علةةةي فيهةةةا الطالةةةب أداء يقةةةيم التةةةي المقةةةررات فةةةي النجةةةار 

(Pass/Fail )التةةدريب مقةةررات مثةةل التراكمةةي المعةةدل حسةةاب فةةي تةةدخل ال والتةةي 

 .الالئحة هذر في ورد لما طبقا   لخإ.... والندوات الصيفي

 بنجار العسكرية التربية مقرر جتيازإ. 

  إذا تم تعديل عةدد السةاعات المعتمةدة لةبع  المقةررات أو اسةتبدال بعة  المقةررات

ز بنجةةار اذا اجتةةإبةةمخر  لهةةا عةةدد سةةاعات معتمةةدة مختلةةف، يجةةوز تخةةريج الطالةةب 

مبينةة خةر  الساعة معتمةدة كحةد أدنةى بشةرط تحقيةق كةل متطلبةات التخةر، األ 177

 و موافقة مجلف الكلية. هذر المادةي ف

 الجامعةات حةديإو بالكليةة المعتمدة الساعات برامج بين تعاون تفاقيةإ وجود حالة في 

 مسةبقة بموافقةة جنبيةةاأل بالجامعةة المقةررات من عدد دراسة للطالب يمكن جنبية،األ

 التخةةر، متطلبةةات ضةةمن المقةةررات لهةةذر المعتمةةدة السةةاعات وتحتسةةب الكليةةة، مةةن



 جمةاليإ زيةدي أال علةي التراكمةي، المعةدل حسةاب عنةد تقةديرها حتسابإ دون للطالب

 .  معتمدة ساعة 36 عن المقررات لهذر المعتمدة الساعات

 شروط الحذف واإلضافة واإلنسحاب( 31)

 مةن األولين األسبوعين خالل مقررات حذف أو بإضافة تسجيله تعديل للطالب يجوز 

 علةةي ويجةةب الصةةيفي، الفصةةل مةةن األول األسةةبوس أو رئيسةةي، دراسةةي فصةةل كةةل

 المقةةررات عةةدا فيمةةا بحةةذفها قةةام التةةي للمقةةررات الدراسةةية الرسةةوم سةةداد الطالةةب

 األول األسةبوس أو رئيسي، دراسي فصل كل من األولين األسبوعين خالل المحذوفة

 .الصيفي الفصل من

 الفصةةةل تصةةةفمن امتحةةةان أدائةةةه بعةةةد دراسةةةي مقةةةرر أي حةةةذف للطالةةةب يجةةةوز ال 

   .الدراسي

 وجةود حالة في دراسي مقرر من الطالب انسحاب علي الموافقة الكلية لمجلف يجوز 

 تقةدير علةي يحصةل الحالةة هذر وفي النهائي، االمتحان حضور من منعه قهري عذر

W  حسةاب فةي يةدخل ال ولكةن األكةاديمي سةجله فةي التقدير هذا ويرصد المقرر في 

 .للطالب التراكمي المعدل

 الكليةة، مجلةف يقبلهةا ال السةباب 2- التخةر، مشةروس مقةرر مةن الطالةب نسحبا ذاإ 

 مةةع 2- التخةةر، ومشةةروس 1- التخةةر، مشةةروس مقةةرري فةةي التسةةجيل اعةةادة عليةةه

   التالية الدراسية الفصول في أخري مشروس مجموعة

 بالكامةةل دراسةةي فصةةل مةةن الطالةةب نسةةحابإ علةةي الموافقةةة الكليةةة لمجلةةف يجةةوز 

 هةذا مقةررات كةل فةي W تقةدير علةي الطالةب ويحصةل قهريةة، أو يةمرضة لظروف

 السةةجل فةةي التقةةدير هةذا ويرصةةد ،" مقبةةول بعةةذر غيابةا" يعةةد حيةةا الدراسةةي الفصةل

 .التراكمي همعدل حساب في يدخل ال ولكن للطالب االكاديمي

 

 شروط النجاحو أسلوب تقييم الطالب( 14)

 تقدير علي حصل إذا اال دراسي مقرر أي في ناجحا الطالب يعتبر ال D األقل علي. 

 وتقةةارير أبحةةاا مةةن الفصةةلية األعمةةال بةةين مئويةةة كنسةةب مقةةرر كةةل درجةةات توزيةةع 

 الفصةل منتصةف امتحةان ، الشةفوية/  العمليةة االمتحانةات الةخ،... مفاجئة وامتحانات

 .النهائي التحريري االمتحان ، الدراسي

 عةن درجتةه تقةل ال الدراسةي لالفصة منتصةف فةي تحريةري امتحةان مقةرر لكةل يعقد 

 ،%40 عةةن درجتةةه تقةةل ال الدراسةةي الفصةةل نهايةةة فةةي تحريةةري وامتحةةان 20%

 لنص الالئحة باستثناء المقررات التي ال يعقد لها امتحان تحرير  نهائى طبقا  



 مجمةةوس فةةي األقةةل علةةي %60 علةةي يحصةةل أن ناجحةةا، الطالةةب يعةةد لكةةي يشةةترط 

 االمتحةةان درجةةات مةةن األقةةل علةةي %30 علةةي أيضةةا يحصةةل وان المقةةرر درجةةات

 .النهائي التحريري

 االمتحةةةان بةةةدخول لةةةه ليسةةةمح %.7 عةةةن تقةةةل ال نسةةةبة الطالةةةب يحضةةةر أن البةةةد 

 .رللمقر النهائي التحريري

 كةان إذا أو ، %60 مةن أقةل المقةرر فةي درجاتةه مجمةوس كةان إذا راسبا الطالب يعد 

 %30 مةن أقةل النهةائي يةريالتحر االمتحةان في عليها حصل التي الدرجات مجموس

 النهةةةائي التحريةةةري االمتحةةةان يحضةةةر لةةةم أو االمتحةةةان، هةةةذا درجةةةات جمةةةاليإ مةةةن

 فةي الغة  لثبةوت تمديبيةة عقوبةة توقيةع أو الغيةاب نسةبة لتجةاوز الدخول من لحرمانه

 .الخ.... متحاناإل

 يقبلةةه عةةذر دون النهةةائي التحريةةري االمتحةةان يحضةةر لةةم اذا راسةةبا الطالةةب يعتبةةر 

 .الكلية فمجل

 النةدوات مقررات في الطالب أداء تقييم يتم (Seminar-1 ,Seminar-2 )والتةدريب 

 والمقةةرر ،( Industrial  Training-1 ,Industrial  Training-2) الصةناعي

 راسةةب/  نةةاجح أسةةاف علةةي Graduation Project-1  التخةةر، لمشةةروس األول

(Pass/Fail)، التراكمي النقاط توسطم حساب في المقررات هذر تدخل وال. 

 التةدريب لمقةررات األقل علي واحد خارجي ممتحن بها يكون ثالثية لجنة تشكيل يتم 

 والمقةررات(  (Industrial  Training-1 ,Industrial  Training-2   الصةناعي

 طريةق عةن تقييمهةا يةتم والتةي Graduation Project-2 التخةر، لمشروس النهائية

 .شفهي نهائي متحانإ

 الكليةة داخةل من وممتحن الكلية، خار، من ممتحن من تتكون ثالثية لجنة تشكيل تمي 

 شةفهي نهةائي امتحةان لعقةد المقةرر منسةق بجانةب المقةرر، بتةدريف القائمين غير من

 الدراسةات: مقةررات مثةل لهةا نهائي تحريري امتحان عقد عدم يتقرر التي للمقررات

 ويةةتم الةةخ،..... المتقدمةةة التصةةميم اتمقةةرر التخةةر،، قبةةل مةةا مشةةروعات المسةةتقلة،

 شةةفوي امتحةةان ،%60 فصةةلية أعمةةال: كالتةةالي المقةةررات هةةذر مثةةل درجةةات توزيةةع

 درجةةةة مةةةن االقةةةل علةةةي %0. علةةةي الحصةةةول مةةةن للطالةةةب والبةةةد ،%40: نهةةةائي

 المةةذكورة النجةار شةروط الةي باالضةافة ناجحةةا، يعةد لكةي النهةائي الشةفوي االمتحةان

 .سابقا

 

 



 تقديرات المقررات( 51) 

 

 م يكملهةا لة و، أالتةى يطلةب فيهةا النجةار فقةط  والتى يسجل فيها  الطالب كمستمع، أت المقررا
صةد لهةا احةد التقةديرات ، يرللطالب كمياالمعدل التر، وال تدخل فى حساب لسبب قبلته الكلية

 :  التالية

 

 ( مراتب الشرف ومنح التفوق16) 

 مةةع تحقيةةق مثةةل هةةذا  3530الشةةرف للطالةةب الةةذ  ال يقةةل معدلةةه التراكمةةى عةةن  تمةةنح مرتبةةة

 لتحاقةةهإو عنةةد ت المعتمةةدة أعاالدراسةةة ببةةرامج السةا القةةل خةةالل جميةع فصةةولاالمعةدل علةةى 

لين الدراسيين وذلةك بعةد عمةل مقاصةة ويشةترط لمةنح مرتبةة بالدراسة من البرامج ذات الفص

 .فى ا  مقرر خالل دراسته الجامعية   Fتقدير  ال يكون الطالب قد حصل علىالشرف أ

 تخصةةةص  –وائةةةل فةةى الثانويةةة العامةةةة المصةةرية عنةةد إلتحةةا  ا  مةةةن الطةةالب الثالثةةين األ

ل ، ويعفى من كافة الرسةوم والمصةروفات الدراسةية خةالمج الساعات المعتمدةرياضيات ببرا

 عدد

كل ل النقاط

 ساعة معتمدة

 التقدير
النسبة المئوية الحاصل 

 عليها الطالب

2331 C+ 73%   76حتى اقل من% 

2311 C 71%  73حتى اقل من% 

1371 C- 67%  71حتى اقل من% 

1331 D+ 64%  67حتى اقل من% 

1311 D 61%  64حتى اقل من% 

1311 F  61اقل من% 

 عدد

كل ل النقاط

 ساعة معتمدة

 التقدير
النسبة المئوية الحاصل 

 عليها الطالب

4311 A+ 97% فأعلى 

4311 A 93%  97حتى اقل من% 

3371 A- 89%  93حتى اقل من% 

3331 B+ 84%  89حتى اقل من% 

3311 B 81%  84حتى اقل من% 

2371 B- 76%  81حتى اقل من% 

  المدلول  التقدير 

  مستمع  Audit  AU 

 ناحج  Pass  P 

 راسب  Fail  F 

 منسحب  Withdrawn  W 



معةدل  علةىحصةل الطالةب ا عفةاء سةاريا طالمةالفصل الدراسى التالى اللتحاقه، ويظل هذا اإل

 .او أكثر 3560تراكمى يساو  

 الدراسةةية و المعهةد نظامةا لتشةجيع المتفةوقين عةن طريةق تخفةي  المصةروفات تضةع الكليةة أ

مع المعدل التركمي للطالب، وتعلن في بداية كل فصل دراسي رئيسةي قائمةة  بنسب متدرجة 

تسةةري مةةنح التفةةو  علةةى وال الطةةالب المتفةةوقين ونسةةب تخفةةي  المصةةروفات لكةةل طالةةب. 

   .الفصل الدراسي الصيفي

 آليات رفع المعدل التراكمى –الفصل من الدراسة  –( اإلنذار األكاديمى 17)

  رئيسةي أ  فصةل دراسةىنهايةة فى  2500إذا انخف  المعدل التراكمى للطالب إلى أقل من، 

علةةى  2500ى لةةورة رفةةع الطالةةب لمعدلةةه التراكمةةى إ، يقضةةى بضةةريوجةةه لةةه إنةةذار أكةةاديمى

 .قلألا

 لدراسةةة ببةةرامج السةةاعات المعتمةةدة إذا تكةةرر إنخفةةا  يميةةا مةةن ايفصةةل الطالةةب المنةةذر أكاد

 .ستة فصول دراسية رئيسية متتابعة 2500التراكمى عن  معدله

 ى للدراسةةة وهةةو عشةةر سةةنوات يةةتم قصةةالطالةةب شةةروط التخةةر، خةةالل الحةةد األذا لةةم يحقةةق إ

  فصله.

 الب المعر  للفصل نتيجة عدم تمكنةه مةن مكانية منح الطظر فى إأن ين يجوز لمجلف الكلية

فصةلين دراسةيين خيةرة مةدتها علةى االقةل، فرصةة واحةدة وأ 2500رفع معدلةه التراكمةى إلةى 

تةم بنجةار وتحقيةق متطلبةات التخةر،، إذا كةان قةد أ 2500الةى  التراكمةى رئيسيين لرفع معدله

   .قلتخر، على األلمن الساعات المعتمدة المطلوبة ل %80دراسة 

 تحسةةةين المعةةةدل  فيهةةةا بغةةةر  المقةةةررات التةةةى سةةةبق نجاحةةةهعةةةادة دراسةةةة يجةةةوز للطالةةةب إ

بإسةتثناء  Cأقةل مةن وذلك للمقررات التي حصةل الطالةب فيهةا علةى معةدل تراكمةي التراكمى 

تكةةون ، وخةةر فصةةلينلتةةدريب الصةةيفي والمشةةروس ومقةةررات  مقةةررات العلةةوم اإلنسةةانية وا

ويحتسةةب لةةه التقةةدير الةةذ  حصةةل عليةةه فةةى المةةرة األخيةةرة لدراسةةة  متحانةةاإاإلعةةادة دراسةةة و

و أنذار االكةاديمى اإلمقررات إال إذا كان التحسين لغر  رفع  .، وذلك بحد أقصى  المقرر

التةةي حصةةل عليهةةا  اتا التقةةديرجميعةةذكر تةةحقيةةق متطلبةةات التخةةر، وفةةى جميةةع األحةةوال ت

 .ىمكاديفى سجله األالطالب 

 توسط النقاط والمعدل التراكمى( حساب م18)

 نهةةا عةةدد السةةاعات المعتمةةدة صةةل عليهةةا الطالةةب فةةى كةةل مقةةرر علةةى أتحسةةب النقةةاط التةةى ح

   .(.1بالمادة ) تقديراتلللمقرر مضروبة فى النقاط التى حصل عليها الطالب حسب جدول ا

  أي فصل دراسي  المعدل التراكمي فييحسبSemester-GPA على أنه ناتج قسمة ،

، الدراسي الفصل المقررات التي سجل فيها في ى حصل عليها الطالب فىوس النقاط التمجم
بما فيها المقررات التي رسب فيها  مقسوما على مجموس الساعات المعتمدة لهذر المقررات



 .Fوحصل على تقدير 

 

 تقديرالطالب دراسة مقرر سبق أن رسب فيه وحصل على عادة عند إF  يحتسب له التقدير  ،

ب له وعند حساب المعدل التراكمى يحتس  +Bعادة بحد اقصى ذ  حصل عليه فى اإلال

 .كاديمىن فى سجل الطالب األريين يذكر كال التقدفقط ، على أخير التقدير األ
 

  التراكمةى  المعدليحسبCumulative-GPA  نةه نةاتج عنةد نهايةة كةل فصةل دراسةي علةى أ

علةى مجمةوس منذ بدأ إلتحاقه بالبرنامج الطالب قسمة مجموس كل نقاط المقررات التى درسها 

و  Fبما فيها المقررات التي رسب فيها وحصل على تقةدير  الساعات المعتمدة لهذر المقررات

 .لم يتم إعادة دراستها

 السةةاعات بةةرامج فةةي درسةت التةةي المقةةررات تقةةديرات باعتبةار التراكمةةيالمعةةدل  حسةةاب يةتم 

 تحويلهةا قبةول تةم التي المقررات التراكمي المعدل حساب يف يدخل وال فقط، بالكلية المعتمدة

 .أخري تعليم نظم أو أخري كليات من

 نفةةف مةةن  خةةر اختيةةاري مقةةرر فةةي وسةةجل عةةاد ثةةم اختيةةاري، مقةةرر فةةي الطالةةب رسةةب إذا 

 االختيةاري المقةرر فةي عليةه حصةل الةذي التقةدير له يحتسب االختيارية، المقررات مجموعة

 المعةدل حسةاب عنةد فيةه رسةب الةذي االختيةاري المقةرر حسةاب مراراسةت إلةي إضافة األخير

   . التراكمي

 ( التحويل بين نظامي الدراسة بالساعات المعتمدة وبالفصلين الدراسيين19)

 طالمةا لةم تمدة الى نظةام الفصةلين الدراسةيينيجوز تحويل الطالب المقيد بنظام الساعات المع ،

لمقةررات ويةتم إجةراء مقاصةة ل دة الالزمة للتخةر،،من إجمالى الساعات المعتم %60يجتاز 

 حسةةب القواعةةد الةةواردة فةةى هةةذر الالئحةةةجتازهةةا الطالةةب فةةى نظةةام السةةاعات المعتمةةدة التةةى إ

 .امج الدراسي المطلوب التحويل إليهوتحدد المقررات المكافئة لها فى البرن

 ن الدراسةةيين إذا لةةم ال يجةةوز تحويةةل الطالةةب مةةن نظةةام السةةاعات المعتمةةدة إلةةى نظةةام الفصةةلي

 يحقق شروط القبول لنظام الفصلين الدراسيين عند التحاقه بالكلية.

 يةةتم الدراسةةيين، الفصةةلين نظةةام الةةي المعتمةةدة السةةاعات بةةرامج مةةن الطالةةب تحويةةل ةحالةة فةةي 

 نظةةام فةةي عليهةةا حصةةل التةةي التقةةديرات حسةةب اإلعداديةةة للسةةنة لةةه مكةةاف  مجمةةوس احتسةةاب

 اسةتخدمت التةي للةدرجات الةدنيا الحةدود حسةب الكليةة بمقسةام تسكينه مويت المعتمدة، الساعات

 الطالةب كةان اذا السةابقة الدراسةية السةنة فةي الكليةة بمقسةام االعداديةة السةنة طالب تسكين في

 كةةان إذا أمةا المعتمةدة، السةاعات ببةرامج التحاقةه قبةةل الفيةوم جامعةة الهندسةة كليةة طةالب مةن

 .األصلية لجامعته تحويله إعادة يتم أخري جامعة من محوال الطالب

 ستنفاذ مرات الرسوب فى السنة اإلعداديةة ل طالب نظام الفصلين الدراسيين إلال يجوز تحوي

 أو السنوات الالحقة إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة.



 القواعةد تسةتخدم للجامعةات، االعلةي المجلةف عةن تصةدر التةي التحويةل بضوابط لتزاماإل مع 

 أخةري حكوميةة هندسةة بكليةات المقيدين الطالب تحويل عند المادة هذر في الواردة وطوالشر

 .بالكلية المعتمدة الساعات نظام الي

  تستخدم الجداول التالية لحساب التقديرات المكافئة عنةد تحويةل الطالةب بةين النظةامين أو عنةد

 .حساب التقدير المكاف  للخريجين المختارين للتعيين كمعيدين

 

 

دول تكافؤ التقديرات عند التحويل من نظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلين ج

 الدراسيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام الفصلين الدراسيين

 النسبة المئوية المناظرة

98 % 

93 % 

88 % 

83 % 

78 % 

73 % 

70 % 

67 % 

63 % 

58 % 

53 % 

 %50أقل من 

 نظام الساعات المعتمدة

 التقدير عدد النقاط

4.00 A+ 

4.00 A 

3.70 -A 

3.30 +B 

3.00 B 

2.70 -B 

2.30 +C 

2.00 C 

1.70 -C 

1.30 +D 

1.00 D 

0.00 F 



 

 

 

 جدول تكافؤ التقديرات عند التحويل من نظام الفصلين الدراسيين إلى نظام الساعات المعتمدة

 

 

 

 

 

 

 

  

 نظام الفصلين الدراسيين

 يهاالنسبة المئوية التى حصل عل

 % 100الى  % 95

 95 % إلى >   %90

 % 90إلى >  % 85

 % 85إلى >  % 80

 % 80إلى >  % 75

 % 75إلى >  % 71

 % 71إلى >  % 68

 %  68إلى > % 65

 % 65إلى >  % 60

 % 60إلى >  % 55

 % 55إلى >  % 50

 <50 % 

 نظام الساعات المعتمدة

 التقدير عدد النقاط

4.00 A+ 

4.00 A 

3.70 A- 

3.30 B+ 

3.00 B 

2.70 -B 

2.30 C+ 

2.00 C 

1.70 -C 

1.30 D+ 

1.00 D 

0.00 F 



 أكواد المقرراتنظام 

     Course Coding System 

No. Department or Branch 

Two 

Semester 

System 

Credit 

Hour 

System 

1 
Engineering Mathematics 

& Physics 

Mathematics 

Physics 

Mechanics 

MTH 

PHY 

MEC 

MTH-C 

PHY-C 

MEC-C 

2 Architectural Engineering ARC ARC-C 

3 Civil Engineering CIV CIV-C 

4 Electronics & Communication Engineering EEC EEC-C 

5 Electrical Power & Machines Engineering EPM EPM-C 

6 Industerial Engineering IE IE-C 

7 General Course GEN GEN-C 

8 Inter - Departmental Course INT INT-C 

9 Construction Engineering and Managment  CEM-C 

10 Urban Design and Planning  UDP-C 

11 Mechatronics Engineering  MCE-C 

12 General College Course  ENG-C 

 

 

لحسةاب التقةةدير المنةةاظر فةى نظةةام الفصةةلين الدراسةيين للمعةةدل التراكمةةى  الجةةدول التةةالىيسةتخدم 

 لمتوسط النقاط الذ  يحصل عليه الطالب فى نظام الساعات المعتمدة.

 التقديرات التراكمية المناظرة بين نظام الساعات المعتمدة ونظام الفصلين الدراسيين

التقدير التراكمى فى نظام 

 الفصلين الدراسيين

التراكمى لمتوسط النقاط فى نظام  المعدل

 الساعات المعتمدة

 4311حتى  3361من  ممتاز

 3361حتى أقل من  2381من  جيد جدا  

 2381حتى أقل من  2311من  جيد



 


