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 إمكانيات الكلية التي تساهم في إنجاح البرنامج أوال :

 
 والمراجع األجنبيةالمكتبة  -

 بالكلية معامل وورش الكلية حيث يوجد -

 معامل علوم اساسية مثل:    

 معمل فيزيقا هندسية – 1

 معمل كيمياء هندسية – 2

 معمل مبادئ االلكترونيات والهندسة الكهربية  - 4

 وائر الكهربية وااللكترونيةدمعمل ال  - 5

 معامل تخصصية مثل:      

 لدقيقة.معمل الحاكمات ا - 1

 معمل الحاكمات المبرمجة. - 2

 معمل نظم التحكم. - 3

 معمل الروبوت. - 4

  المدمجةمعمل االنظمة  – 5

نادي العلوم حيث يحتوي علي ورشة مصغرة لتعليم الطالب علي عمل الدوائر  -

 وصناعة الروبوت.

 قاعات  المحاضرات وهي مجهزة بأدوات العرض المختلفة  -

 ترنت وقاعات الحاسباتشبكة الكلية وشبكة اإلن -

 

وبالفعل  هندسة التحكم الصناعيةصص خيوجد بالكلية أعضاء هيئة تدريس ت

يقومون بتدريس المقررات التخصصية في هذا المجال في مرحلة البكالوريوس 

وقد تم عمل العديد من مشاريع التخرج العملية ورسائل الماجستير في  اوالدرسات العلي

 هذا التخصص

 ني الكلية طبقا للمعاير القياسيةوقد جهزت مبا
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----------------------------------------  
 

 رؤيـة ورســالة كلية الهندسة اإللكترونية

 

 الرؤيــة :

تتطلع كلية الهندسة االلكترونية بمنوف جامعة المنوفية ان تتبوء مكانة   
 رائدة بين كليات الجامعات الوطنية واالقليمية فى مجال الهندسة االلكترونية.

 الرسالة :

منوفية هى تخريج مهندسين رسالة كلية الهندسة االلكترونية بجامعة ال 
منافسين فى مجاالت الهندسة اإللكترونية المختلفة وتقدم الكلية برامج 
أكاديمية مميزة لدعم الخريجين بالمعارف االساسية والمهارات التى تتوافق مع 

 المعايير القومية.
كما تعد الكلية خريجين مدربين على ادارة المشروعات الهندسية فى 

رونية المختلفة مع الوعى الكامل باحتياجات المجتمع المجاالت اإللكت
 ومشاكل البيئة فى اطار اإللتزام بأخالق المهنة.

كما تمتد رسالة الكلية ايضا لتقديم برامج الدراسات العليا والبحوث 
 واإلستشارات الهندسية لخدمة متطلبات المجتمع وسوق العمل. 
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 عتمدةالئحة البرامج الخاص بنظام الساعات الم
 

  للبرنامجالعلمية  منح الدرجة (1مادة )

 بكالوريوسجامعة المنوفية بناء علي طلب مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف  منحت

هندسة التحكم الصناعية، فى احدى الشعب  فيبنظام الساعات المعتمدة  – الهندسة اإللكترونية

 -اآلتية :

 الميكاترونيك -1

 .عملية التحكم -2

 .روبوتات  -3

 .المدمجةاالنظمة  -4

 األهداف

 لإلعتماد مؤهلليصبح   هندسة التحكم الصناعية تطوير التعليم الهندسى  فى مجال -1

ية نلكتروكلية الهندسة اإلإنشاء منظومة جديدة للدراسة على مستوى البكالوريوس فى  -2

 .ة.بجامعة المنوفي

ت مهنية عالية لتلبية ذوى مهارا هندسة التحكم الصناعيةص تخريج مهندسين فى تخص -3

 .إحتياجات منطقة الدلتا من المهندسين فى هذا التخصص

هندسة التحكم  مجالأعضاء هيئة التدريس فى خبرات استغالل إمكانيات الجامعة و -4

 .بتقديم درجة عالية من الجودة النظرية والعملية المهنة تطويرل الصناعية

 .هندسة التحكم الصناعية تهيئة رواد فى مجال -5

 
 األقسام العلمية المشاركة في تنفيذ البرنامج( 2مادة )

 الرياضيات والفيزياء في متطلبات قسم الفزيقا و الرياضيات الهندسية يتولي تدريس مقررات-1

  CR( Collage Requirements( الكلية

قسم هندسة األلكترونيات الصناعية والتحكم يتولي تدريس المقررات التي يشرف عليها  -2

 .ACEتي تحمل الحروف  وال

التي يشرف عليها  قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية ويتولي تدريس المقررات -3

 .ECE  والتي تحمل الحروف

قسم هندسة وعلوم الحاسبات يتولي تدريس المقررات التي يشرف عليها والتي تحمل  -4

 .CSEالحروف 

 

 االشراف علي المقررات العامة  (3ادة )م

النسانيات يعهد مجلس الكلية الي قسم أو اكثر في االشراف علي المقررات العامة والخاصة با

 University (UR)  وهي متطلبات الجامعة والتي تحمل الحروف والعلوم االجتماعية

Requirements 

 

 شروط القيد (   4مادة )

 على شهادة الثانوية العامةيقيد الطالب لدرجة البكالوريوس فى هذا البرنامج  إذا كان حاصال  -1

شعبة رياضيات او ما يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق او من المحوليين 

 .من كليات أخري طبقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس االعلي للجامعات سنويا

  نجاح.ال يقبل الطالب فى هذا البرنامج إال بعد إجتياز امتحان قبول للغة االنجليزية ب -2

يضع مجلس الكلية قواعد عامة للقبول بحيث تكون رغبة الطالب ومبدأ تكافؤ الفرص هو  -3

 .االساس في قبول طالب بنظام الدراسة في هذا البرنامج
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 الدراسة ظامن (  5مادة )

الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وتحسب ساعات التدريس كالتالي: الساعة المعتمدة تعادل -1

 و في المتوسط ساعتان تمارين أو ثالث ساعات معمل.ساعة محاضرة ا

 .ية الدراسة باللغة االنجليز-2

 

  واعيد الدراسة والقيد(   م6مادة )

علي النحو  فصلين اساسين باالضافة الى فصل صيفى اختيارىتنقسم السنة األكاديمية إلى 

 :التالي

  أسبوعا  15ولمدة  من السبت الثالث من شهر سبتمبرالفصل الدراسى األول: ويبدأ

 تدريسيا

  أسبوعا  15لمدة من السبت الثاني من شهر فبراير والفصل الدراسى الثانى: ويبدأ

 تدريسيا

 ةأسابيع تدريسي  7شهر يوليو ولمدة  من السبت االول من الفصل الصيفى: ويبدأ 

قيد بعد استيفاء شروط ال قبل بداية كل فصل دراسيخالل اسبوعيين ويتم القيد و التسجيل 

 .ودفع الرسوم المقررة ويعتبر الفصل الصيفي أختياري للطالب

 

 مادة )7(   مدة الدراسة  

انهاء جوز لة مقررات في فصول صيفية يمدة الدراسة خمس سنوات والطالب الذي يدرس  -1

فال يجوز للطالب ان يتخرج اقل من تسعة  المتطلبات قبل ذلك بفصل واحد علي االكثر

 صل الصيفي ال يعد فصل رئيسي(فصول دراسية )الف

الحد االقصى للدراسة عشر سنوات ويفصل الطالب الذى اليستوفى متطلبات التخرج خالل  -2

 .هذه الفترة وال يجوز اعادة قيدة مرة اخري

 

 رسوم الدراسة(   1مادة )
 

ي اقتراح لمية المقررة لكل ساعة معتمدة بمعرفة الجامعة بناء عليخدمة التعيتم تحديد رسوم ال -1

وذلك  %5يا علي الطالب الجدد في حدود والرسوم سن همجلس الكلية سنويا ويمكن زيادة هذ

  .ها المجلس االعلي للجامعاتعطبقا للضوابط التي يض

يوقع الطالب علي تعهد باإللتزام بدفع رسوم الخدمة التعليمية التي تقترحها الكلية وتوافق  -2

 الرسوم للطالب منذ التحاقة وحتي تخرجة. عليها الجامعة مع اإللتزام بنفس

تحصل رسوم الخدمة التعليمية كل فصل دراسي وتقدر قيمة رسوم الخدمة التعليمية بعدد  -4

الساعات التي يسجل فيها الطالب كل فصل دراسي ) الفصل االول والفصل الثاني( وبحد ادنى 

ون رسوم الخدمة التعليمية وتك .ساعة معتمدة فصليا 12ما يقابل رسوم خدمة تعليمية لعدد 

 للفصل الصيفي  معتمدة علي عدد الساعات المعتمدة التي سجل فيها الطالب.

 

 شروط التسجيل(  9مادة )
  

 تم ممن يعادلها، ما أو رياضيات، شعبة العامة الثانوية شهادة على للحاصلين بالقيد يسمح -1

 أخرى معاهد أو كليات من نالمحولي من أو التنسيق، مكتب طريق عن الكلية على توزيعهم

  . للجامعات األعلى المجلس يضعها التي للشروط طبقا

يمكن للطالب التسجيل في الفصل الدراسي الرئيسى في مقررات تصل ساعاتها المعتمدة الي  -2

ساعة معتمدة كحد أقصى ويمكن للطالب التسجيل فى الفصل الصيفي في مقررات ال تزيد  21
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اعات معتمدة أو مقررين دراسين . وذلك تبعا للمعدل التراكمى س 6ساعاتها المعتمدة عن 

 للطالب كما يلى: 

  ساعة معتمدة للطالب الحاصل على معدل تراكمي 21حتى    =3 أو الطالب المستجد 

  ساعة معتمدة للطالب الحاصل على معدل تراكمي 11حتى    2  إلى 3 ) 

  صل على معدل تراكمي مقررات للطالب الحا 5ساعة معتمدة أو  14حتى 2 

  حتى مقررين ألي طالب في الفصل الصيفي إال إذا أدت إلى تخرج الطالب وبموافقة

 المرشد أكاديمي.

يجوز للطالب التسجيل في المقررات التي قد اكمل جميع متطلباتها وال يجوز له التسجيل في مقرر 

 لم يستكمل المتطلبات الخاصة به

 

 دراسة( متطلبات ال11ادة )م
 

ة أجبارية تقسم متطلبات الدراسة الي اربعة اجزاء تشتمل علي مجموعة ساعات معتمد 

 حة كتالي:واختيارية وتبينها الالئ

وهى أساس التعليم العام للعلوم الطبيعية، واإلجتماعية  : URمتطلبات جامعة   -1

 واإلنسانيات

الهندسية العامة التي  التي تمثل مقررات العلوم االساسية والعلوم: وCR متطلبات الكلية  -2

 . البد لجميع الخرجيين من دراستها

يجب ان يجتاز الطالب متطلبات التخصص الرئيسي التي  متطلبات التخصص الرئيسي -3

تمثل مقررات العلوم والتطبيقات والتصميمات الهندسية التخصصية وكافة المتطلبات التي 

 .يطلبها التخصص الرئيسي 

جب ان يجتاز الطالب متطلبات التخصص لتكميلية التي ي التكميلية: التخصصمقررات  -4

تمثل مقررات العلوم والتطبيقات والتصميمات الهندسية التخصصية وكافة المتطلبات 

 التكميلية التي يطلبها التخصص 

 ويوضح الجدول االتي توزيع عدد الساعات لكل المتطلبات
 

مجموع الساعات 
 المعتمدة

التخصص 
 الدقيق

Minor 

Core 

 خصص العامالت
Discipline 

Core 

 الكليةمتطلبات 
College 

Core 

متطلبات 
 الجامعة

University 

Core 

 باللغة العربية التخصص منطوق

  هندسة التحكم الصناعيةبكالوريوس فى  71 71 55 55 715

 
 

 البكاريوس الحصول على درجةمتطلبات ( 11مادة )

 

 المطلوب من  عددالون الطالب قد أتم للحصول على درجة البكالوريوس يجب أن يك -1 

 . 2 عنال يقل بمعدل تراكمى  و  معتمدةال اتساعال

ن يكون المشروع مقسما علي أويجوز يطلب من الطالب تقديم مشروع للتخرج  -2

 فصليين دراسيين متتاليين وال يتخرج الطالب اال بعد ان يستوفي شروط النجاح في المشروع

  .الالئحةيب صيفي كما هو موضح في هذه علي الطالب تأدية تدر -3
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 األكاديمى دشر( الم12مادة )

   

 اكاديميا من بين االدراسة مرشدبلكل طالب عند التحاقة  والطالب التعليم ونوكيل الكلية لشؤ يعين

 و يمكن ان يستمر معة حتي نهاية الدراسة.تدريس كمشرف الهيئة  اءعضأ

 .اداء الطالب ومعاونتة في اختيارمقررات كل فصل دراسي كديمي  بمتابعة يلتزم المرشد األ

  

 التسجيل مواعيد (13مادة )

 

كما للطالب ساعة معتمدة  21قصى أمقررات كل فصل دراسي وبحد يتقدم الطالب لتسجيل ال .1

شروط التسجيل في كل مقرر وبعد استشارة الطالب وبحيث يستوفي  9رقم  جاء بالمادة

ات التسجيل وقواعده التي تصدرها الكلية تقيومواعيد المحددة بتالمرشد االكاديمي وفي ال

ال بعد دفع رسوم الخدمة التعليمية إسنويا وتنشر في دليل الطالب وال يعتبر التسجيل نهائيا 

 .كل فصل دراسيلالمقررة 

ذا كان إال إيد التسجيل ال يعد تسجيلة في المقررات الدراسية نهائيا الطالب المتاخر عن مواع .2

ضافة الي رسوم الخدمة التعليمية خير تسجيل باإلأويدفع رسوم ت لة اشاغر اناك مكانه

 .المقررة

متطلبات سابقة قبل استيفاء شروط النجاح في  هال يجوز للطالب التسجيل في مقرر ل .3

 المقررات السابقة.

 لهم وذلك بعد اشاغر ايمكن تسجيل طالب كمستمعين في بعض المقررات لو كان هناك مكان .4

تسجيل الطالب النظاميين وبعد سداد رسوم الخدمة التعليمية للمقررات التي سجلوا فيها وال 

 و الحصول علي شهادة بالمقررات.أيحق لهم دخول االمتحان 
 

 غاء واالنسحاب لشروط التعديل وال  (77مادة )
 

ري ذلك عين من بدء الدراسة وال يسومقررات سجل فيها بأخري خالل اسب يحق للطالب تغيير -1

 علي الفصل الصيفي 

سابيع علي االكثر من بداية الدراسة في أيحق للطالب االنسحاب من المقرر خالل ثمانية   -2

 كثر في الفصل الصيفي ، وال ترد له الرسوم.سابيع علي األأبعة أرالفصل الدراسى الرئيسى و

الكلية  و عذر تقبلةأالطالب الذي يرغب في االنسحاب من فصل دراسي لظروف المرض  -3

علية التقدم بطلب لشؤون الطالب ويحصل علي موافقة علي االنسحاب ويقوم بإعادة 

المقررات التي سجل فيها في فصل دراسي الحق دراسة وامتحانا بعد دفع رسوم الخدمة 

 التعليمية المقررة وال تحسب علية كمرة رسوب. 

ر دراسة وإمتحانا بعد دفع ي مقرر رسب فية ويعيد المقرأعادة التسجيل في إ يحق للطالب -4

،  +Bرسوم الخدمة التعليمية المقررة ، ويكون الحد األقصى لتقدير المقرر فى هذه الحالة هو 

خير فقط مع ذكر كال التقديرين فى السجل تراكمى يحسب له التقدير األوعند حساب المعدل ال

  .االكاديمى للطالب
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 راسة تقديرات مقررات متطلبات الد (15مادة )

 

 التقدير عدد النقاط
سبة المئوية التى حصل الن

 بعليها الطال

4.00 A+  97% فأعلى  

4.00 A % 93 97من  أقل حتى %  

3.70 A 19 %93 من أقل حتى% 

3.30 B+ 14% 19 من أقل حتى%  

3.00 B 11% 14 من أقل حتى% 

2.70 B 76% 11 من أقل حتى%  

2.30 C+ 73% 76 من أقل حتى% 

2.00 C 71% 73 من أقل حتى% 

1.70 C 67% 71 من أقل حتى% 

1.30 D+ 64% 67 من أقل حتى% 

1.00 D 61% 64 من أقل حتى% 

0.00 F  61 من أقل% 

 
 

 حساب متوسط النقاط  (16مادة )

 

في المقررات التي تعتبر متطلبات لمقررات تالية قبل  -C البد من نجاح الطالب بتقدير -1

 المقررات التسجيل في تلك

 علي االقل 2قدرة معدل تراكمى اال اذا حقق  الطالب يتخرج ال  -2

 تحسب نقاط كل مقرر علي انها عدد ساعاتة المعتمدة مضروبة في نقاط كل ساعة -3

يحسب مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في اي فصل دراسي علي انها مجموع  -4

 يالدراسمقررات التي درسها في هذا الفصل نقاط كل ال

يحسب متوسط نقاط اي فصل دراسي علي انة ناتج قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها  -5

 الطالب في هذا الفصل مقسوما علي مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات

يعيدة مرة اخري حتي ينجح فية ويحسب تقديرة فية بحد فية الطالب  يرسب  المقرر الذي -6

 +B اقصي

التخرج ) بعد نجاحة في مجمل متطلبات التخرج (  عند ىائالمعدل التراكمى النهيحسب  -7

علي انها ناتج قسمة مجموع كل نقاط المقررات التي درسها الطالب علي مجموع 

 الساعات المعتمدة في هذة المقررات

 

 تقديرات المقررات التي ال تحسب ضمن المتطلبات  (17مادة )

 

 ةلنجاح فقط أو لم يكملها لسبب قبلطلب فيها اتي يالمقررات التي يسجل فيها الطالب كمستمع أو الت

 الكلية وال تدخل في حساب متوسط النقاط يرصد لة أحد التقديرا ت التالية  مجلس

 

 

 التقدير  المدلول

 Satisfactory S مرضي
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 Unsatisfactory U غير مرضي

 Withdrew W انسحاب

 Audit AU مستمع

 Fail F راسب

 Pass P ناجح

 

 تعريف حالة الطالب  (21)مادة 

 

علي منة أ وي إلي مستويمن مست من متطلبات التخرج كلما اعتبر منتقال %22كمل الطالب أكلما 

كملها الطالب ويعتبر و مستوي المقررات التي اأ( وال يتطلب ذلك تحديد نوعية  4ليإ – 2)من 

 بموقع الطالب من برنامج الدراسة اتعريفذلك 

 

 ييم الطالب  أسلوب تق (21مادة )

 

   عمال سنة وعملي أتوضح التفاصيل المدونة بهذه الالئحة توزيع درجات كل مقرر بين

 وشفوي وامتحان نصف الفصل واالمتحان التحريري النهائي

  امتحان تحريري نهائي في نهاية و  الفصل منتصف في تحريري امتحان مقرر لكل يعقد

وع درجات تقييم المقرر بإستثناء مشروع من مجم %42الفصل الدراسي ال تقل درجتة عن 

 التخرج 

   المحاضرات ومن حصص التمارين والمعامل  %75ن يحضر الطالب نسبة ال تقل عنأالبد

 ليسمح لة بدخول االمتحان النهائي للمقرر

 على يحصل لم  أو،% 62 من أقل المقرر في درجاته مجموع كان إذا راسبا الطالب يعد ( 

 التحريري االمتحان يحضر أولم ئي النها التحريري االمتحان درجات من األقل على(  32%

 لم أو الخ، .. الغش أو الغياب نسبة لتجاوز الدخول من لحرمانه الدراسي الفصل نهاية في

 ةالكلي تقبله عذر دون النهائي االمتحان يحضر

 جوز للطالب إعادة دراسة المقررات التي سبق نجاحه فيها بغرض تحسين المعدلي 
التراكمي، وتكون اإلعادة دراسة وامتحانا، ويحتسب له التقدير الذي حصل عليه في المرة 

ذا كان التحسين لغرض رفع إال إمقررات  خمس األخيرة لدراسة المقرر، وذلك بحد أقصي 
يذكر كال التقديرين في  اإلنذار األكاديمي أو تحقيق متطلبات التخرج، وفى جميع األحوال

 .سجله األكاديمي

 راسب / ناجح أساس على والندوات العملي التدريب مثل المقررات بعض تقيم أن يمكن 

(pass / fail) التراكمي المعدل حساب في تدخل وال. 

 

 لى البرنامج  إالتحويل من و (22مادة )
بنظام الساعات المعتمدة بحيث ال  لي البرنامجايضع مجلس الكلية ضوابط وشروط التحويل من و

 من الساعات المعتمدة  %52كثر من يتم نقل أ

 

 

 

 

 ( مراتب الشرف ومنح التفوق23مادة )

 



 اإللكترونية كلية الهندسة   المنوفيةجامعة 
 

 

 بنظام الساعات المعتمدة هندسة التحكم الصناعية كالوريوس فىدرجة البالئحة   

9 

مع تحقيق مثل هذا  3.32 تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي ال يقل معدله التراكمي عن -1

المعدل على األقل خالل جميع فصول الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة أو عند التحاقه 

ن الدراسيين وذلك بعد عمل مقاصة ويشترط لمنح بالدراسة من البرامج ذات الفصلي

خالل دراسته  في أي مقرر  Fمرتبة الشرف أال يكون الطالب قد حصل على تقدير 

 .الجامعية

تخصص  –عند التحاق أي من الطالب الثالثين األوائل في الثانوية العامة المصرية  -2

صروفات الدراسية رياضيات ببرامج الساعات المعتمدة، يعفى من كافة الرسوم والم

خالل الفصل الدراسي التالي اللتحاقه، ويظل هذه اإلعفاء ساريا طالما حصل الطالب 

 .أو أكثر  3.6على معدل تراكمي يساوى

بنسب تضع الكلية نظاما لتشجيع المتفوقين عن طريق تخفيض المصروفات الدراسية  -3

 يحدد مجلس الكلية.

 

 آليات رفع المعدل التراكمي –الدراسة الفصل من –اإلنذار األكاديمي  (42مادة )

 

في أي فصل دراسي، يوجه له  2.00   إذا انخفض المعدل التراكمي للطالب إلى أقل من -1

 .على األقل  2.00  أكاديمي، يقضى بضرورة رفع الطالب لمعدله التراكمي إلى  إنذار

تكرر انخفاض  فصل الطالب المنذر أكاديميا من الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة إذاي -2

 .ستة فصول دراسية رئيسية متتابعة  2.00 معدله التراكمي عن

اذا لم يحقق الطالب شروط التخرج خالل الحد األقصى للدراسة وهو عشر سنوات يتم  -3

 .فصله 

جوز لمجلس الكلية أن ينظر في إمكانية منح الطالب المعرض للفصل نتيجة عدم تمكنه ي -4

على األقل، فرصة واحدة وأخيرة مدتها فصلين  2.00 من رفع معدله التراكمي إلى

وتحقيق متطلبات التخرج، إذا كان قد  2.00دراسيين رئيسيين لرفع معدله التراكمي إلى

 .من الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج على األقل %12  أتم بنجاح دراسة

عدل جوز للطالب إعادة دراسة المقررات التي سبق نجاحه فيها بغرض تحسين المي -5

التراكمي، وتكون اإلعادة دراسة وامتحانا، ويحتسب له التقدير الذي حصل عليه في 

مقررات أال أذا كان التحسين لغرض  5المرة األخيرة لدراسة المقرر، وذلك بحد أقصي 
يذكر كال  رفع اإلنذار األكاديمي أو تحقيق متطلبات التخرج، وفى جميع األحوال

 .التقديرين في سجله األكاديمي

 

 التحويل بين نظامي الدراسة بالساعات المعتمدة وبالفصلين الدراسيين (25مادة )

 

يجوز تحويل الطالب المقيد بنظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلين الدراسيين، طالما  -1

من إجمالي الساعات معتمدة الالزمة للتخرج، ويتم إجراء مقاصة  %62لم يجتاز 

الب في نظام الساعات المعتمدة وتحدد المقررات المكافئة لها للمقررات التي اجتازها الط

 .في البرنامج الدراسي المطلوب التحويل إليه

ال يجوز تحويل طالب نظام الفصلين الدراسيين المفصولين الستنفاذ مرات الرسوب في  -2

 .السنة اإلعدادية أو السنوات الالحقة إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة

ويل الطالب من نظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلين الدراسيين إذا لم ال يجوز تح -3

 .يحقق شروط القبول لنظام الفصلين الدراسيين عند التحاقه بالكلية

تستخدم الجداول التالية لحساب التقديرات المكافئة عند تحويل الطالب بين النظامين أو عند  -4

 .للتعيين كمعيدين حساب التقدير المكافئ للخريجين المختارين
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 جدول تكافؤ التقديرات عند التحويل من نظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلين الدراسيين

 
 

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

 

 
 

  (26مادة )
في شأنها نص في مواد هذه الالئحة يعرض علي مجلس الكلية كافة الموضوعات التي لم يرد 

إلتخاذ القرار المناسب بما اليتعارض مع االطار المرجعى للمجلس االعلى للجامعات، ثم يرفع 

 .قرار مجلس الكلية ألي مجلس الجامعة للتصديق علية 

 

 

 

 

 


