انالئحت انذاخهيت نبرنامج هنذست انطاقت و
انطاقت انمستذامت بنظاو انساعاث انمعتمذة

انالئحت انذاخهيت نبرامج انساعاث انمعتمذة
تم إعداد الئحة برامج الساعات المعتمدة حسب الشروط المرجعٌة لبرامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة
لمرحلة البكالورٌوس و الصادرة من المجلس االعلى للجامعات و التى تم إعتمادها بجلسة لجنة قطاع الدراسات
الهندسٌة رقم  15فى  16ماٌو .2013
 -1األقسام العلمية المشاركة فى تنفيذ برامج الساعات المعتمدة:
ٌدخل فً اختصاا كال قسام مان ققساام الكلٌاة التادرٌس وإجارا البحاو الخاصاة بمقاررات بارامج السااعات
المعتمدة طبقا لجدول النظام الكودى للمقررات الدراسٌة وجداول تفاصٌل المقررات الدراسٌة المرفقة.
 -2المقررات العامة:
ٌعهد مجلس الكلٌة إلً قسم قو قكثر من الكلٌة و/قو الجامعة بتدرٌس المقررات العامة ذات الكود (عام) حسب
الجداول التفصٌلٌة للمقررات المرفقة.
 -3شروط القيد:
ٚ غًر تانمٛذ نهساطه ٍٛػهٗ شٓادج انثإَٚح انؼايح شؼثح سٚاضٛاخ ،أٔياٚؼادنٓا ،يًٍ ذى ذٕصٚؼٓى ػٍ
طشٚك يكرة انرُغٛك ،أٔيٍ انًسٕن ٍٛيٍ كهٛاخ أخشٖ طثما نهششٔط انرٗ ٚضؼٓا انًدهظ األػهٗ
نهدايؼاخ.
 ذضغ انكهٛح لٕاػذ ػايح نهمثٕل تسٛث ذكٌٕ سغثح انطانة ٔيثذأ ذكافؤ انفشص ْ ٙاألعاط ف ٙلثٕل طالب
تُظاو انذساعح تانغاػاخ انًؼرًذج.
 -4نظام الدراسة:
 انذساعح تُظاو انغاػاخ انًؼرًذجٔ ،ذسغة عاػاخ انرذسٚظ كانران :ٙانغاػح انًؼرًذج ذؼادل عاػح
يساضشج ،أٔ 2عاػح ذًاس ٍٚأٔ  3عاػاخ يؼًم أٔ ٔسشح.
 انذساعح تانهغح اإلَدهٛضٚحٔ ،ذضغ انكهٛح َظايا نهرؤكذ يٍ يغرٕٖ انطانة ف ٙانهغح االَدهٛضٚح  .زٛث ٚهرسك
طالب انًغرٕٖ االٔل تذٔسج يرخظظح فٗ انهغح االَدهٛضٚح نًذج ( 55عاػح) ٚمٕو ترذسٚغٓا أعاذزِ انهغح
االَدهٛضٚح انًرخظظ ٍٛتاندايؼح ٔ ٚدة أٌ ٚدراص انطانة ْزِ انذٔسج تُداذ زرٗ ٚغرطٛغ االنرساق
تانًغرٕٖ االػهٗ.
 -5مواعيد الدراسة والقيد:
ذمغى انغُح األكادًٛٚح إنٗ ثالثح فظٕل دساعٛح ػهٗ انُسٕانران:ٙ
انفصم انرئيس األول (انخريف)ٚ :ثذأ فٗ أٔل األعثٕع انثاَٗ يٍ شٓشعثرًثشٔنًذج  55أعثٕػا.
انفصم انرئيس انثاني (انربيع)ٚ :ثذأ فٗ أٔل األعثٕع انثاَ ٙيٍ شٓشفثشاٚشٔنًذج 55أعثٕػا.
انفصم انصيفـيٚ :ثذأ فٗ أٔل األعثٕع انثانث يٍ شٓش ٔ َٕٕٛٚنًذج ال ذمم ػٍ  7أعاتٛغ.
ٔٚرى انمٛذ أل٘ يشزهح خالل األعاتٛغ انثالثح انغاتمح نثذء أ٘ فظم دساع ٙتؼذ اعرٛفاء ششٔط انمٛذ ٔ دفغ انشعٕو
انًمشسج.
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 -6مدة الدراسة:
 يذج انذساعح ػششج فظٕل سئٛغٛح ف ٙانًرٕعظ ٔ ،انطانة انزٖ ٚدراص يمشساخ فٗ فظٕل طٛفٛح ًٚكُّ
آَاء انًرطهثاخ لثم رنك تفظم دساعٗ سئٛغٗ ٔازذ ػهٗ األكثش.
 انسذ االلظٗ نهذساعح عرح ػشش فظالً دساعٛا ً سئٛغًٛا ٚكٌٕ انطانة يغدال فٓٛا نهسذ االدَٗ نهغاػاخ
انًؼرًذج نهفظم انذساعٗ انٕازذ ٔأدٖ االيرساَاخ انُٓائٛح فٓٛا.
 -7رسوم الدراسة:
ٚ رى ذسذٚذ سعٕو انخذيح انرؼهًٛٛح انًمشسج ،نكم عاػح يؼرًذج ،تًؼشفح اندايؼح تُاءػهٗ الرشاذ يدهظ
انكهٛح عُٕٚاًٚٔ ،كٍ صٚادج ْزِ انشعٕو عُٕٚا ػهٗ انطالب اندذد ٔرنك طثما نهضٕاتظ انرٗ ٚضؼٓا
يدهظ انكهٛح.
ًٚ كٍ أٌ ٚسذد يدهظ انكهٛح سعٕيا إضافٛح ثاترح نكم فظم دساعٗ سئٛغٗ يماتم انخذياخ اإلضافٛح
األخشٖ انرٗ ذمذو نطالب تشايح انغاػاخ انًؼرًذج.
ٕٚ لغ انطانة ػهٗ ذؼٓذ تاإلنرضاو تذفغ سعٕو انخذيح انرؼهًٛٛح انر ٙذمرشزٓا انكهٛحٔ ،ذٕافك ػهٓٛا
اندايؼح ،يؼا نرضاو انكهٛح تُفظ انشعٕو نهطانة يُز انرسالّ ٔزرٗ ذخشخّ.
 ذسظم سعٕو انخذيح انرؼهًٛٛح نكم فظم دساع( ٙانفظم األٔل ٔانفظم انثأَ ،)ٙذمذس لًٛح سعٕو
انخذيح انرؼهًٛٛح تؼذد انغاػاخ انرٚ ٙغدم فٓٛا انطانة نهفظم انذساعٔ ، ٙتسذ أدَٗ يا ٚماتم سعٕو
خذيح ذؼهًٛٛح نؼذد  52عاػح يؼرًذج فظهٛا ،إال إرا كاٌ ػذد انغاػاخ انًؼرًذج انًرثمٛح نهسظٕل ػهٗ
انذسخح ألم يٍ رنك فٛرى يساعثرّ ػهٗ انغاػاخ انفؼهٛح نهذساعحٔ ،ذكٌٕ سعٕو انخذيح انرؼهًٛٛح نهفظم
انظٛف ٙيسذدج تُا ًءػهٗ ػذد انغاػاخ انًؼرًذج انرٚ ٙغدم فٓٛا انطانة.
 -8شروط التسجيل:
ٌ تقدم الطالب لتسجٌل المقررات فً كل فصل دراساً و بحٌا ٌساتوفى شاروط التساجٌل فاً
كل مقرر ،وبعد استشارة المرشد األكادٌمً ،وفً المواعٌد المحددة بتوقٌتات التسجٌل وقواعاد
التً تصدرها الكلٌة سنوٌا وتنشر فً دلٌل الطالب ،والٌعتبرالتسجٌل نهائٌاا إال بعاد دفا رساوم
الخدمة التعلٌمٌة المقررة كل فصل دراسً.
 ال ٌسمح للطالب الذى ال ٌزٌد تقدٌر التراكمى عن  0.11بالتسجٌل فى عادد سااعات قكثار مان
 02ساعة معتمدة فى الفصل الدراسى التالى.
 الطالب المتأخرعن مواعٌد التسجٌل ،ال ٌعد تسجٌله فً المقررات الدراساٌة نهائٌاا ،إال إذا كاان
هناك مكان ،وٌمكن للكلٌة قن تقرر رسوم تأخٌر تسجٌل باإلضافة إلاى رساوم الخدماة التعلٌمٌاة
المقررة.
 الٌجوز للطالب التسجٌل فً مقرر له متطلبات سابقة  ،قبل استٌفا الشروط التى تضعها الكلٌاة
للنجاح فً المقررات السابقة.
ٌ مكن تسجٌل طالب كمستمعٌن فً بعض المقررات نظٌر رسوم تقررها الكلٌاة ،لاو كاان هنااك
مكان لهم ،وذلك بعد تسجٌل الطالب النظامٌٌن ،وال ٌحق لهم دخول االمتحان قو الحصول على
شهادة بالمقررات.
ًٚكٍ نهطانة انرغدٛم ف ٙيمشساخ-:
 زرٗ  21عاػح يؼرًذج نهطانة انساطم ػهٗ يؼذل ذشاكً.)3=<) ٙ
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 زرٗ  18عاػح يؼرًذج نهطانة انساطم ػهٗ يؼذل ذشاكً 2 =<( ٙانٗ >.)3
 زرٗ  54عاػح يؼرًذج أٔ  5يمشساخ نهطانة انساطم ػهٗ يؼذل ذشاكً 5<( ٙانٗ >.)2
 زرٗ يمشس ٍٚأل٘ طانة ف ٙانفظم انظٛفٚٔ ٙدٕص اٌ ٚغدم فٗ ثالثح فمظ إرا أدخ إنٗ ذخشج انطانة
ٔتًٕافمح انًششذ أالكاد.ًٙٚ
 -9متطهباث انذراست فى برامج انساعاث انمعتمذة:
ذمغى يرطهثاخ انذساعح إنٗ ػذِ أخضاءٔ ،كم خضء ٚشرًم ػهٗ يدًٕػح عاػاخ يؼرًذج إخثاسٚح ٔيدًٕػح
عاػاخ يؼرًذِ اخرٛاسٚح ػهٗ انُسٕانران:ٙ
 متطلبات الجامعة ٌ:جب قن ٌجتاز الطالب متطلبات الجامعة التً تمثل مقررات اإلنسانٌات والعلوم
االجتماعٌة والثقافة العامة وتكنولوجٌا المعلومات.
 متطلبات العلوم االساسٌة و الرٌاضٌاتٌ :جب قن ٌجتاز الطالب متطلبات العلوم االساسٌة من الفٌزٌا
و الكٌمٌا و الرٌاضٌات و خالفه.
 متطلبات الكلٌة (قساسٌات العلوم الهندسٌة)ٌ :جب قن ٌجتاز الطالب متطلبات الكلٌة التً تمثل مقررات
العلوم األساسٌة والعلوم الهندسٌة العامة ،التً البد لجمٌ الخرٌجٌن من دراستها.
 متطلبات العلوم الهندسٌة التطبٌقٌة و التصمٌم (متطلبات التخص االصلى)ٌ :جب قن ٌجتاز الطالب
متطلبات العلوم الهندسٌة التطبٌقٌة و التصمٌمات الهندسة المتخصصة.
 متطلبات تطبٌقات الحاسبٌ :جب قن ٌجتاز الطالب متطلبات التطبٌقات الهندسٌة للحاسب االلى.
 المشارٌ و التدرٌبٌ :جب قن ٌؤدى الطالب تدرٌب مٌدانى فى المنشأت الصناعٌة و المتخصصة ,هذا
باالضافة الى قنه ٌجب قن ٌؤدى الطالب مشروع تطبٌقى على فصلٌٌن دراسٌٌن.
 مواد قخرى إختٌارٌة (مواد تمٌز الكلٌة)ٌ :جب قن ٌجتازالطالب متطلبات مواد تمٌز الكلٌة التً تمثل
مقررات إختٌارٌة.
 -01متطهباث انحصول عهى درجت انبكانوريوس بنظاو انساعاث انمعتمذة:
 نهسظٕل ػهٗ دسخح انثكانٕسٕٚط ف ٙانؼهٕو انُٓذعٛح تانغاػاخ انًؼرًذج ذخظض "ُْذعح انطالح ٔ
انطالح انًغرذايح" ،التذ أٌ ٚدراصانطانة ػذد  508عاػح يؼرًذج  ،طثما نهًرطهثاخ انر ٙذؼشضٓا ْزِ
انالئسح ٔ ،تًؼذل ذشاكًٗ ال ٚمم ػٍ . 2.0
ٚ طهة يٍ انطانة ذمذٚى يششٔع نهرخشج يمغًاػهٗ فظه ٍٛدساع ٍٛٛيررانٔ ،ٍٛٛال ٚرخشج انطانة إال تؼذ
أٌ ٚغرٕفٗ ششٔط انُداذ ف ٙانًششٔع.
 ػهٗ انطانة ذؤدٚح ذذسٚة طٛف ٙنًذج ال ذمم ػٍ عرح أعاتٛغ ػهٗ األلم ،ػهٗ يشذ ،ٍٛف ٙأزذ انًُشآخ
انظُاػٛح أٔانخذيٛح راخ انظهح ترخظظّ داخهٛا أٔ خاسخٛاٚٔ ،كٌٕ ذسد إششاف انكهٛح تانكايم ٔٚمذو
ذمشٚشا ٔافٛا ػٍ فرشج انرذسٚة ذؼرًذِ انكهٛح.
 -11المرشد االكاديمى:
ٌ عٌن وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب لكل طالب عند التحاقه بالدراسة مرشدا قكادٌمٌا ،من بٌن
قعضا هٌئة التدرٌسٌ ،مكن قن ٌستمر معه حتى نهاٌة الدراسةٌ ،قوم بمتابعة قدا الطالب ومعاونته فى
اختٌار المقررات كل فصل دراسى.
 عند حصول الطالب على معدل تراكمى ققل من ٌ ،2قوم المرشد االكادٌمى بوض الطالب تحت
المالحظة خالل الفصل الدراسى التالى م تخفٌض الحد االقصى لعدد الساعات التى ٌمكنه التسجٌل
فٌها الى  02ساعة معتمدة.
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 -12شروط الحذف و االضافة واالنسحاب:
ٌ حق للطالب تغٌٌر مقررات ،سجل فٌها ،بأخرى ،خالل قسبوعٌن من بد الدراسة ،وال ٌسرى ذلك على
الفصل الصٌفً.
ٌ حق للطالب االنسحاب من المقرر (والترد له الرسوم) ،خالل ثمانٌة قسابٌ على األكثرمن بداٌة الدراسة
بالفصلٌن األول والثانً و قربعة قسابٌ على األكثر فً الفصل الصٌفً.
 الطالب الذي ٌرغب فً االنسحاب من فصل دراسً ،لظروف المرض قو بعذر تقبله الكلٌة ،علٌه التقدم
بطلب لشئون الطالب ،وٌحصل على موافقة الكلٌة على االنسحاب ،وٌقوم بإعادة المقررات التً سجل
فٌها ،فً فصل دراسً الحق دراسة وامتحانا بعد دف رسوم الخدمة التعلٌمٌة المقررة ،والتدخل له هذ
المقررات فً حساب المتوسط العام.
ٌ حق للطالب إعادة التسجٌل فً قي مقرر رسب فٌه ،وٌعٌد المقرر دراسة وامتحانا ،بعد دف رسوم
الخدمة التعلٌمٌة المقررة ،ولكن ال تحسب له فى التراكمى اال بمعدل  B+اذا حصل على قعلى من ذلك.
 -13تقديرات المقررات:
 تقدرنقاط كل ساعة معتمدة على النحو التالً:
عدد النقاط
4.00
4.00
3.70
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
1.70
1.30
1.00
0.00

النسبة المئوية الحاصل
عليها الطالب
 %97فأعلى
 %93حتى ققل من %97
 %89حتى ققل من %93
 %84حتى ققل من %89
 %80حتى ققل من %84
 %76حتى ققل من %80
 %73حتى ققل من %76
 %70حتى ققل من %73
 %67حتى ققل من %70
 %64حتى ققل من %67
 %60حتى ققل من %64
اقل من %60

التقدير
+

A
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F

 المقررات التً ٌسجل فٌها الطالب كمستم  ،قو التً ٌطلب فٌها النجاح فقط ،قو لم ٌكملها لسبب قبلته
الكلٌة ،والتدخل فً حساب متوسط النقاط ،وٌرصد له قحد التقدٌرات التالٌة:
المدلول
انسحاب
مستمع
راسب
ناجح

التقدير
Withdrew
Audit
Fail
Pass

W
AU
F
P

 -14مرتبة الشرف و منح التفوق:
 تمنح جامعة بنها مرتبة الشرف للطالب الذي ال ٌقل معدله التراكمً عن  3.31م تحقٌق مثل هذا المعدل
على األقل خالل جمٌ فصول الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة قو عند التحاقه بالدراسة من البرامج
5

ذات الفصلٌن الدراسٌٌن وذلك بعد عمل مقاصة وٌشترط لمنح مرتبة الشرف قال ٌكون الطالب قد حصل
على تقدٌر  Fفً قي مقرر خالل دراسته الجامعٌة.
 عند التحاق قي من الطالب الثالثٌن األوائل فً الثانوٌة العامة بكلٌة الهندسة بشبرا ببرامج الساعات
المعتمدة ٌعفً من كافة الرسوم والمصروفات وٌستمر هذا اإلعفا طوال فترة الدراسة بشرط حصول
الطالب على معدل تراكمى قكبر من قو ٌساوى .3.60
 عند التحاق قي من الطالب الخمسة األوائل فً نتٌجة الفرقة االعدادٌة (من كلٌة الهندسة بشبرا قو قى
من الكلٌات المصرٌة الحكومٌة) ببرامج الساعات المعتمدة ٌعفً من كافة الرسوم والمصروفات
وٌستمر هذا اإلعفا طول فترة الدارسة بشرط حصول الطالب على معدل تراكمى قكبر من قو
ٌساوى .3.6
 -15حساب متوسط النقاط والمعدل التراكمى:
 ال ٌعتبر الطالب ناجحا فً قي مقرر إال إذا حصل على تقدٌر  Dعلى األقل.
 البد من نجاح الطالب بتقدٌر  Dفً المقررات التً تعتبر متطلبات لمقررات تالٌة ،قبل التسجٌل فً تلك
المقررات.
 ال ٌحصل الطالب على البكالورٌوس ،إال إذا حقق معدل تراكمى قدر  2.00على األقل.
 عند إعادة الطالب دراسة مقرر سبق قن حصل فٌه على تقدٌر ٌ ،Fحتسب له التقدٌر الذي حصل علٌه فً
اإلعادة  ،وعند حساب المعدل التراكمً ٌحتسب له التقدٌر األخٌر فقط ،على قن ٌذكر كال التقدٌرٌن فً
سجل الطالب األكادٌمً.
 تحسب النقاط التً حصل علٌها الطالب فً كل مقرر على قنها عدد الساعات المعتمدة للمقرر مضروبة فً
النقاط التى حصل علٌها الطالب حسب جدول التقدٌرات.
ٌ حسب متوسط نقاط قي فصل دراسً  ، Semester-GPAعلى قنه ناتج قسمة مجموع النقاط التً حصل
علٌها الطالب فً هذا الفصل ،مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لهذ المقررات.
ٌ حسب متوسط النقاط التراكمً  Cumulative-GPAعند نهاٌة كل فصل دراسً على قنه ناتج قسمة
مجموع كل نقاط المقررات التً درسها الطالب على مجموع الساعات المعتمدة لهذ المقررات.
 -16تعريف حالة الطالب:
 كل ما قكمل الطالب  % 21من متطلبات التخرج ،قعتبر منتقال من مستوى إلى مستوى قعلى منه
(المستوٌات من صفر إلى  ،)4والٌتطلب ذلك تحدٌد نوعٌة قو مستوى المقررات التً قكملها الطالب،
وٌعتبرذلك نوعا من التعرٌف بموق الطالب بالكلٌة.
 -17أسلوب تقييم الطالب:
 توزع درجات كل مقرر بنسب مئوٌة بٌن  :األعمال الفصلٌة من قبحا وتقارٌر وامتحانات مفاجئة ...
الخ ،امتحانات العملً /الشفوي ،امتحان نصف الفصل الدراسً ،االمتحان التحرٌري النهائً.
ٌ عقاد لكال مقارر امتحاان تحرٌاري فاً منتصاف الفصال وامتحاان تحرٌاري فاً نهاٌاة الفصال الدراساً
وتوزٌ الدرجات الخاصة بكل مقرر كما ٌلى :
()% 31
 األسبوع الساب
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 األسبوع الثانً عشر
 األسبوع السادس عشر
 قعمال فصلٌة وحضور






()% 21
()% 41
()% 01

ٌشترط لكً ٌعد الطالب ناجحا ،قن ٌحصل على  60 %على األقل فً مجموع درجاته فً المقرر ،وقن
ٌحصل على  %31على األقل من درجات االمتحان التحرٌري النهائً.
البد قن ٌحضر الطالب نسبة ال تقل عن  ، 75 %لٌسمح له بدخول االمتحان النهائً للمقرر.
ٌعد الطالب راسبا إذا كان مجموع درجاته فً المقرر ققل من ، 60 %قو لم ٌحضر االمتحان التحرٌري
فً نهاٌة الفصل الدراسً لحرمانه من الدخول لتجاوز نسبة الغٌاب قو الغش  ..الخ ،قو لم ٌحضر
االمتحان النهائً دون عذر تقبله الكلٌة او المعهد.
ٌمكن قن تقٌم بعض المقررات مثل التدرٌب العملً والندوات على قساس ناجح /راسب )(pass / fail
وال تدخل فً حساب المعدل التراكمً.

 -18االنذار األكاديمى – الفصل من الدراسة – آليات رفع المعدل التراكمى:
 إذا انخفض المعدل التراكمً للطالب إلى ققل من  2.00فً قي فصل دراسًٌ ،وجه له إنذار قكادٌمً،
ٌقضى بضرورة رف الطالب لمعدله التراكمً إلى  2.00على األقل.
ٌ فصل الطالب المنذر قكادٌمٌا من الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة إذا تكرر انخفاض معدله التراكمً
عن  2.00ستة فصول دراسٌة رئٌسٌة متتابعة.
 اذا لم ٌحقق الطالب شروط التخرج خالل الحد األقصى للدراسة وهو ثمان سنوات ٌتم فصله.
ٌ جوز لمجلس الكلٌة قن ٌنظر فً إمكانٌة منح الطالب المعرض للفصل نتٌجة عدم تمكنه من رف معدله
التراكمً إلى  2.00على األقل ،فرصة واحدة وقخٌرة مدتها فصلٌن دراسٌٌن رئٌسٌٌن لرف معدله
التراكمً إلى  2.00وتحقٌق متطلبات التخرج ،إذا كان قد قتم بنجاح دراسة  80 %من الساعات المعتمدة
المطلوبة للتخرج على األقل.
ٌ جوز للطالب إعادة دراسة المقررات التً سبق نجاحه فٌها بغرض تحسٌن المعدل التراكمً ،وتكون
اإلعادة دراسة وامتحانا ،وٌحتسب له التقدٌر الذي حصل علٌه فً المرة األخٌرة لدراسة المقرر ،وذلك
بحد ققصً  5مقررات قال قذا كان التحسٌن لغرض رف اإلنذار األكادٌمً قو تحقٌق متطلبات التخرج،
وفى جمٌ األحوال ٌذكر كال التقدٌرٌن فً سجله األكادٌمً.
 -19التحويل بين نظامى الدراسة بالساعات المعتمدة و بالفصلين الدراسيين:
ٌ جوز تحوٌل الطالب المقٌد بنظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلٌن الدراسٌٌن ،طالما لم ٌجتاز 60%
من إجمالً الساعات معتمدة الالزمة للتخرج ،وٌتم إجرا مقاصة للمقررات التً اجتازها الطالب فً
نظام الساعات المعتمدة وتحدد المقررات المكافئة لها فً البرنامج الدراسً المطلوب التحوٌل إلٌه.
 ال ٌجوز تحوٌل طالب نظام الفصلٌن الدراسٌٌن المفصولٌن الستنفاذ مرات الرسوب فً السنة اإلعدادٌة
قو السنوات الالحقة إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة.
 ال ٌجوز تحوٌل الطالب من نظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلٌن الدراسٌٌن إذا لم ٌحقق شروط
القبول لنظام الفصلٌن الدراسٌٌن عند التحاقه بالكلٌة.
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 تستخدم الجداول التالٌة لحساب التقدٌرات المكافئة عند تحوٌل الطالب بٌن النظامٌن قو عند حساب التقدٌر
المكافئ للخرٌجٌن المختارٌن للتعٌٌن كمعٌدٌن.
جذول تكافؤ انتقذيراث عنذ انتحويم من نظاو انساعاث انمعتمذة إنى نظاو انفصهين انذراسيين
نظام الساعات المعتمدة
التقدير
عدد النقاط
+
A
4.00
A
4.00
A
3.70
+
B
3.30
B
3.00
B
2.70
+
C
2.30
C
2.00
C
1.70
+
D
1.30
D
1.00
F
0.00

نظام الفصليين الدراسيين
النسبة المئوية المناظرة
%98
%93
%88
%83
%78
%73
%71
%67
%63
%58
%53
-

جذول تكافؤ انتقذيراث عنذ انتحويم من نظاو انفصهين انذراسيين انى نظاو انساعاث انمعتمذة
نظام الساعات المعتمدة
التقدير
عدد النقاط
+
A
4.00
A
4.00
A
3.70
+
B
3.30
B
3.00
B
2.70
+
C
2.30
C
2.00
C
1.70
+
D
1.30
D
1.00
F
0.00

نظام الفصليين الدراسيين
النسبة المئوية التى حصل عليها
 %95الى %011
 %91الى ققل من %95
 %85الى ققل من %91
 %81الى ققل من %85
 %75الى ققل من %81
 %70الى ققل من %75
 %68الى ققل من %70
 %65الى ققل من %68
 %61الى ققل من %65
 %55الى ققل من %61
 %51الى ققل من %55
ققل من %51

 -20قواعد اضافية:
ٌ عرض على مجلس الكلٌة كافة الموضوعات التى لم ٌرد فى شأنها ن فى مواد هذ الالئحة  ،وقد
ٌتطلب االمر الرف الى الجامعة للتصدٌق على قرار مجلس الكلٌة
ٌ طبق فٌما لم ٌرد به ن فى هذ الالئحة وتعدٌالتها األحكام الواردة بقانون تنظٌم الجامعات.
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