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      روس باإلسكندريةجامعة فا  - كلية الهندسة 

 

 الهندسةكلية 

Faculty of Engineering 
 

 االعتمادحصول كلية الهندسة على  1

من الهيئة القومية لضللللللما  جودل التعليم  االعتمادحصللللللل  كلية الهندسللللللة جامعة فاروس على 

ماد و تاريخ  واالعت لك ب ما يؤكد على  .13/3/2018ذ ية التي عتراف بجودل البرامج األاألم كاديم

 تطرحها الكلية و تحقيقها للمعايير القومية لجودل التعليم۔

 :الرؤية والرسالة  1.1

 : الرؤية •

تتبنى كلية الهندسة بجامعة فاروس رؤية خاصة للوصول إلى مستوى أكاديمى متميز. و يتم ذلك من خالل تقديم تعليم هندسى 

الدولى. كما يعمل على تنمية قدرات الطالب التعليمية و المهنية و البحثية و القيادية للمنافسة و التميز مواكب للتطور التقنى 

 فى سوق العمل المحلى و اإلقليمى و الدولى.

   

 الرسالة :  •

من  تهدف كلية الهندسة بجامعة فاروس إلى تحقيق مستوى أكاديمى راقى لتخريج مهندس متميز قادر على التعلم المستمر

خالل تخصصات و برامج أكاديمية متميزة تلبى اإلحتياجات التقنية للمؤسسات الصناعية و المصالح الخدمية و تساهم فى 

التنمية المستدامة فى مصر. و تسعى الكلية إلى تطوير البحوث التى تنتجها إلى نواحى تطبيقية تساهم فى خدمة المجتمع و 

القدرة على  لتقنية. و تسعى الكلية نحو رعاية وتشجيع مناخ أكاديمى يمكن الطالب من تنميةتنمية البيئة و التفاعل مع قضاياه ا

 اإلبتكار وتعلم األخالقيات واآلداب المهنية واإلحساس بالمسئولية تجاه المجتمع.
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 الغايات اإلستراتيجية :  1.2

 : وتتلخص هذه الغايات فيما يلى تبنت الكلية مجموعة من الغايات العامة لتحقق بها رؤيتها و رسالتها،

 الغاية األولى :

 جامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال التعليم الهندسى. –كلية الهندسة 

 الغاية الثانية :

 جامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال البحث العلمى. –كلية الهندسة 

 الغاية الثالثة :

 جامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة. – كلية الهندسة

 الغاية الرابعة :  

 جامعة فاروس. –تطوير و تنمية الموارد الذاتية لكلية الهندسة 

إلي مستوي دولي من التعليم ومستوي عالي من البحث العلمي تم توقيع اتفاق مشاركة مع  للوصولومن منطلق رسالة الكلية 

 وذلك لتطبيق معايير جودة التعليم األوروبية 1827س عام ـوالذي تأس (KTH)ة ـلتقنيات الهندس السويدي الملكيالمعهد 

 اآلتية:برامج هندسية في التخصصات  سبعة دتم اعتما وبموجب توقيع هذه االتفاقية جامعة فاروس –ببرامج كلية الهندسة 

 (و الهندسة الصناعية و التصنيع القوى الميكانيكيةهندسة الهندسة الميكانيكية )برنامج  -

 هندسة الحاسبات. -

 القوى و التحكم(.هندسة و برنامج  هندسة االتصاالت و االلكترونياتالهندسة الكهربائية )برنامج  -

 هندسة البتروكيماويات. -

 الهندسة المعمارية. -

 هندسة و إدارة التشييد -

معادلة لما تمنحه وهي ، واحدة من جامعة فاروس شهادتينعند التخرج  PUA-KTH برنامج فييمنح الطالب المشارك 

وبناء عليه نضمن للخريج   KTHواألخرى منالجامعات المصرية والمؤهلة لاللتحاق بعضوية نقابة المهندسين المصرية 

 السوق المحلية واإلقليمية والدولية فيمستوى متميز للعمل 

 هل تعرف ما هى أقسام وتخصصات الكلية العلمية؟ 1.3

 أقسام الكلية هى: 

 قسم العلوم األساسية ـ 1    

 ـ قسم الهندسة المعمارية2   

 ـ  قسم هندسة الحاسب3   

 قسم الهندسة الكهربية -4   

 ب. هندسة القوى والتحكم.  أ . هندسة االتصاالت و اإللكترونيات           

 قسم الهندسة الميكانيكية ـ 5   

 الهندسة الصناعية والتصنيع.ب.            أ . هندسة القوى الميكانيكية           

 ـ قسم هندسة البتروكيماويات6   

 قسم هندسة وإدارة التشييد ـ 7   

 ؟ ت العلمية التي تمنحها الكليةالدرجاما هى  1.4

 الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية هى: 

 (B.Sc. in Architectural Engineering) بكالوريوس الهندسة المعمارية •

 (B.Sc. in Computer Engineering) بكالوريوس هندسة الحاسب •

  (B.Sc. in Electrical Engineering) بكالوريوس الهندسة الكهربية •

  (B.Sc. in Mechanical Engineering) بكالوريوس الهندسة الميكانيكية •

  (B.Sc. in Petrochemical Engineering) بكالوريوس هندسة البتروكيماويات •

  (B.Sc. in Construction Engineering & Management) بكالوريوس هندسة وإدارة التشييد •
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 بالكليةسياسات قبول و تحويل و دعم الطالب  2

 سياسات القبول )نظم قبول و تحويل و توزيع الطالب( 2.1

تقبل الكلية الطالب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة علمي رياضة أو ما يعادلها تبعا" للقواعد التي ينص 

كما تقبل الكلية الطالب المحولين المجلس األعلي للجامعات و القواعد التي يحددها مجلس الجامعات الخاصة و األهلية ، عليها 

من الكليات المناظرة من الجامعات األخري بشرط الخضوع للتقييم لموقفهم األكاديمي و معادلة المقررات التي سبق و أن 

إجتازوها من قبل لجنة متخصصة تشكل تبعا" للتخصص الذي يتقدم له الطالب علي أن يتوافر بالطالب المتقدم اإللتحاق بالكلية 

 رط التفرغ الكامل للدراسة طبقا" لما أقرتة لجنة المناهج بالكلية.ش

 طرق اإلعال  عن قواعد القبول  2.1.1

 تعلن الجامعة عن قواعد القبول و الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لإللتحاق بها من خالل عدة طرق تتمثل في:

ن إمكانية الحصول علي دليل الطالب من خالل اإلعالن عن فتح باب القبول بالجرائد المصرية و التي ينوه به ع •

 إدارة شؤن الطالب بالكلية.

اإلعالن علي الموقع اإللكتروني للجامعة ضمن إعالن شروط القبول لكافة كليات الجامعة حيث يتضمن اإلعالن  •

ب الوافدين و نوعية الشهادات التي تقبلها الكلية و مجالها و تحديد درجة القبول سواء للطالب المصرين أو الطال

 كذلك المستندات المطلوبة من الطالب للتفدم لإللتحاق بالكلية 

 البرامج التعريفية  2.1.2

تتواصل هذه العملية بعد إلتحاق الطالب بالكلية مباشرة و ذلك لطبيعة الدراسة في الكلية، حيث يمر الطالب بمرحلتين أساسيتين 

األولي و تنتهي بإجتياز للسنوات الدراسية األربع في مجال التخصص و  للدراسة بالكلية تبدأ بمرحلة عامة متمثلة في السنة

 من ثم فإن سياسة القبول تأتي للطالب الجدد و كذاك للطالب في مرحلة تحديد التخصص.

 للطالب المستجدين بالكلية مع السماح بحضور أوليا األمور للتعرف علي األقسام اليوم المفتوحعلي هذا تقوم الكلية بتنظيم 

المختلفة بالكلية و يشمل التعريف علي تاريخ نشأة القسم العلمي و نظام الدراسة به و منتهج الدراسة و فرص العمل المتوفرة 

الطالب لوجهتة التالية في تحديد مجال  ديله و كذلك اإلمكانيات و الموارد المادية و البشرية المتوافرة بها مما يساعد علي تحد

 ج الدراسية التي تقدمها الكلية.التخصص في نطاق البرام

إلي جانب ذلك يقوم المرشد األكاديمي في السنة األولي للدراسة متمثلة في المرحلة األولية للطالب في تعاملة مع الكلية بتعريف 

ة في الطالب و النقاش معه جول التخصص األمثل المتناسب مع قدراته التي تظهر تباعا" من خالل ممارسته للعملية التعليمي

 النواحي الدراسية و األنشطة المختلفة. 

بالنسبة للطالب الذين يتم قبولهم في قسم الهندسة المعمارية تبدأ قدراتهم التخصصية إبتداء" من السنة األولي من إلتحاقهم 

  الكلية.

 سياسات توزيع الطالب علي التخصصات الداخلية بالكلية  2.2

حيث تقوم لجنة يتم توزيع الطالب علي األقسام المختلفة تبعا" للرغبات التي يقوم الطالب بتقديمها إلدارة شؤن الطالب بالكلية 

مختصة تشكل بمعرفة مجلس الكلية بالنظر في هذة الرغبات و إقرار األعداد المقبولة في كل تخصص من تخصصات الكلية 

ية و الذي يبدأ قبول  الطالب فية بدأ من السنة األولي بعد إجتيازهم للمقابلة الشخصية المختلفة )عدا قسم الهندسة المعمار

  :بالقسم ( و التي تشمل

 قسم الهندسة الميكانيكية  •

 قسم الهندسة الكهربية •

 قسم هندسة البتروكيماويات •

 قسم هندسة و إدارة التشيد •

 قسم هندسة الحاسبات •

ولي من الدراسة عملية توجيه الطالب بالصورة التي سبق اإلشارة إليها و ذلك للمساعدة و يتولي المرشد األكاديمي في السنة األ

في تشكيل رؤية واضحة للطالب يتحدد من خاللها إختياره األمثل للقسم الدراسي المتخص الذي يمكن أن يتم به مرحلته 

  الجامعية.
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 تحويل الطالب من خارج الكلية و التحويل داخل الكلية  2.3

بشكل ضمني ضمن إطار اإلعالن عن فتح باب القبول للطلبة الجدد و هو ما يظهر  من خارج الكليةالتحويل عالن عن يتم اإل

في صورة اإلعالن بالجرائد الرسمية و الموقع اإللكتروني الخاص بالجامعة، وذلك في ضوء القواعد التي يحددها المجلس 

الطالب المحول إلي دراسة دقيقة لحالته األكاديمية في الجامعة المحول  علي أن يخضعاألعلي للجامعات الخاصة و األهلية، 

 منها من قبول لجنة خاصة بمقاصة المواد و الساعات و الدرجات التي حصل عليها الطالب في جامعتة السابقة.

بين األقسام العلمية المختلفة، فإن اإلعالن عنها يتم من خالل البرامج التعريفية للطالب و  التحويل داخل الكليةبينما في حالة 

التي تعقد سنويا" لطالب المرحلة األولي و أولياء أمورهم، و في هذة الحالة يخضع الطالب لماقصة داخلية تتوالها لجنة القسم 

يمكن أخذها في اإلعتبار لتحديد الخطة الدراسية للطالب في شكلها  الذي يرغب الطالب في التحويل إلية للنظر في المواد التي

 الجديد، و في النهاية يتم مراجعة المقاصة من لجنة المقاصات بالكلية.

 أنظمة الدعم الطالبي المعتمدل بالكلية  2.4

و كان الدعم من منظمات أنشأت الكلية نظاما" متكامال" للدعم الطالبي سواء كان ذلك دعما" من إدارة الكلية و أساتذتها أ

 .طالبية بمساعدة من الكلية وفقا" للقواعد المنظمة لذلك بالكلية

تدعم الكلية أبنائها من الطلبه ماديا" بتوفير حوافز للمتفوقين منهم تتمثل في تخفيض المصروفات الدراسية لهم بما يتناسب مع 

األول علي كل مستوي أكاديمي يحصل علي تخفيض مقداره  نعدلهم التراكمي )التقدير العام(. علي سبيل المثال، الطالب

 (.3.5%( من المصروفات بشرط الحصول علي معدل تراكمي أكبر من أو يساوي )25)

كما تراعي الكلية الظروف الخاصة لبعض الطالب فيمكن للطالب الذي توفي والده أو عائله أن يقدم بطلب لتخفيض 

 حدد نسبة التخفيض طبقا" لكل حاله.المصروفات إلي إدارة الجامعة التي ت

أما عن الدعم النفسي فإن الكلة توفر لكل مجموعة من الطالب مرشدا" أكاديميا" يتابع تقدمهم الدراسي و يحاول معرفة أسباب 

أي تعثر إن وجد. يساعد ذلك علي إزالة الرهبة من نفوس الطالب الجدد الذين يلتحقون بالكلية و يتعرفون ألول مرة علي 

 أسلوب الدراسة الجامعية الذي يختلف عن أسلوب المدرسة.

كذلك فإن الكلية بدعمها إلتحاد الطالب و األنشطة التي يقوم بها فإنها تساعد علي إيجاد روابط بين الطلبة خارج مجال 

رات العمل الجماعي و الدراسة. هذة الروابط و تلك األنشطة مؤثر رئيسيا" في الحالة النفسية للطلبة تساعدهم علي إتقان مها

 التنظيمي بما يفيد الطالب مهنيا" و إجتماعيا".

يختلف الدعم بالطبع من طالب إلي أخر طبقا" إلحتياجات كل منهم. فالطالب المتعثر يحتاج دعما" أكاديميا" و نفسيا" يختلف 

له مع محموعة صغيرة من الطلبه عن الطالب المتفوق. و هنا تظهر أهمية نظام اإلرشاد األكاديمي حيث أن المرشد بتعام

بصفة دائمه حتي تخرجهم فإنه يستطيع أن يتعرف علي كل منهم بصورة قريبة و يستطيع بالتالي معرفة الدعم الذي يتطلبه 

 كل طالب. 

أما عن الدعم المقدم من المنظمات الطالبية كإتحاد الطلبة، فإنه موجه من الطلبه إلي أنفسهم بدعم من الكلية و الطالب، في 

      بعض األحيان، أقرب إلي فهم زميلة حيث يعيشان نفس التجربة و يمران بنفس الظروف.  

 الطالب تسجيلإرشادات  3

 بالكلية التعليم نظامتعرف على  3.1

الدراسة بالكلية باللغة االنجليزية ويجوز تدريس بعض المواد  •

باللغة العربية تبعا لظروف ومتطلبات الجامعة بقرار من مجلس 

 الجامعة. 

 فصول دراسية( 10سنوات ) 5:  عدد سنوات الدراسة •

تتراوح عدد الساعات  عدد الساعات المعتمدة للدراسة: إجمالي •

ساعة  180وساعة  176ة بين المعتمدة المطلوبة إلتمام الدراس

 حسب القسم العلمي.

للعبء الدراسي للطالب خالل فصل الخريف أو  األدنىالحد  •

 ساعة معتمدة 12الربيع: 

للعبء الدراسي للطالب خالل فصل الخريف أو  األقصىالحد  •

 ساعة معتمدة 20الربيع: 

ساعات معتمدة أو مقررين دراسيين بشرط عدم التعارض  7للعبء الدراسي للطالب خالل فصل الصيف:  األقصىالحد  •

 .الصيفيمع التدريب 
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 الطالب المستجدين  تسجيل:أوال 3.2

 يجب علي الطالب المستجد القيام بالتالي عند اإللتحاق بالجامعة:

 عمل المقابلة الشخصية.  .1

 بالجامعة.سداد المصروفات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي بالكامل عند اإللتحاق  .2

 إستكمال كافة أوراقة الخاصة باإللتحاق. .3

 يمكن قبول الطالب المستجدين حتي نهاية األسبوع الرابع من بدء الدراسة بشرط اإلنتهاء من جميع ماتم ذكره سابقا".

 :كالتاليالب المستجد إتباع الخطوات التالية لإلنتهاء من التسجيل بالجامعة خالل الفترل المحدده و هي وعلي الط

التوجه إلي المبني اإلداري لتسلم المستندات الخاصة به و ملئ إستمارة اإللتحاق عند مسجل الكلية في إدارة القبول  .1

 و التسجيل.

الحصول علي حافظة سداد المصروفات من مسجل الكلية و الذهاب بها إلي البنك داخل الحرم الجامعي للسداد ثم  .2

م حافظة السداد و إستالم تصريح الدخول المؤقت و تحديد موعد المقابلة الشخصيه الرجوع إلي المبني اإلداري لتسل

 كال" من الطالب و ولي أمره. مع

الدخول المؤقت إلي إدارة تكنولوجيا المعلومات في الدور األول بمبني كلية الهندسة ليتم عمل تصريح ب هالتوج .3

 تكنولوجيا المعلومات بختم تصريح الدخول المؤقت .( الخاص به و تقوم إدارة e-mailالبريد اإلليكتروني )

التوجه بعد ذلك إلي إدارة القبول و التسجيل بالمبني اإلداري ليقوم بتسليم تصريح الدخول المؤقت المختوم من إدارة  .4

 تكنولوجيا المعلومات و النقطة الطبية و األنشطة الطالبية.

 و يستلم الطالب صورة واحده.التوقيع علي إستمارة التسجيل )أصل و ثالث صور(  .5

التوجه بصورة إستمارة التسجيل إلي مركز اللغة اإلنجليزية لتسجيل إسمه في المجموعة التي تناسب جدولة  .6

 الدراسي، علما" بأنه في في حالة عدم سداد الطالب للمصروفات خالل ثالثة أيام يتم تسجيلة تلقائيا".

أوال" و من ثم التوجه المعمارية يجيب عليهم إجتياز المقابلة الشخصية بالنسبة للطالب الراغبين في قسم الهندسه  .7

 إلي قسم هندسة الحاسب بالدور السادس بكلية الهندسة لتسجيل إسمة في أي من المجموعات الموجودة.

 بعد التأكد من تسجيل الطالب بالوزارة و عدم وجود أي إستيفاءات علي الطالب يتم حضور الطالب إلدارة القبول .8

و التسجيل بالمبني اإلداري إلستالم الكارنية الجديد و التوجه مرة أخري إلي إدارة تكنولوجيا المعلومات ليتم تفعيل 

 ( الخاص به.e-mailال )

 الطالب المقيدين في جامعة فاروستسجيل ثانيا:  3.3

 يقابل الطالب المرشد األكاديمي في مواعيد التسجيل المعلنة. .1

إلكترونيا و يمكن للمرشد الحصول علي قائمة التسجيل الخاصة بالمواد التي مسجل  جميع طالب الكلية مسجلين .2

 بها الطالب سابقا علي الحواسب في غرفة اإلرشاد.

 علي المرشد األكاديمي مراجعة المواد المسجلة مع الطالب و التأكد من صحة النتائج. .3

الدراسة في القسم و حالة الطالب و ملئ إستمارة التسجيل يقوم المرشد األكاديمي بدراسة حالة الطالب تبعا" لخطة  .4

من أصل و ثالث صور و يوقع عليها الطالب علي أن يحتفظ المرشد األكاديمي بصورة و يسلم الطالب أصل + 

 صورتين.

 يتوجه الطالب إلي مركز التحصيل إلستخراج حافظة السداد وفقا" للساعات المسجلة بالنتيجة. .5

 اد من خالل البنك و ختم حافظة السداد.يقوم الطالب بالسد .6

يعود الطالب إلي مركز التحصيل و تسليم أصل و صورة من الحافظة و إستمارة التسجيل للحصول علي العالمه  .7

 المائية.

بإتمام السداد و يتأكد المرشد األكاديمي من ظهور إسم الطالب في قوائم التسجيل  األكاديمي هيخطر الطالب مرشد .8

 و مراجعة المواد التي سبق تسجيلها. اإللكترونية

 تسجيل اللغة اإلنجليزيةثالثا:  3.4

( الخاصه بيه من المرشد األكاديمي يقوم الطالب بالتوجة Registration Formبعد استالم الطالب نسخة ال ) .1

بكتابة إلي مركز اللغة اإلنجليزية لتسجيل إسمه في المجموعة التي تناسب جدولة الدراسي علما" بأنه لن يسمح 

( علي مسؤل مركز اللغة Registration Formإسمة في أي من المجموعات الموجودة إال بعد عرض ال )

 اإلنجليزية.

( و الطالب الذي إجتاز مقرر English 2( يجب علية تسجيل في )English 1الطالب الذي إجتاز مقرر ) .2

(English 2( يجب علية التسجيل في )English 3).   
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 و البرمجة إلتصال تسجيل مهارات ارابعا":  3.5

( الخاصة بية من قبل المرشد األكاديمي يقوم الطاب بالتوجه إلي Registration Formبعد إستالم الطالب نسخة ال )

المشرف علي مركز الحاسب األلي بكلية الهندسة لتسجيل إسمه في المجموعة التي تناسب جدوله الدراسي علما" بأنه لن 

 ( علي مدير المركز. Registration Formإال بعد عرض ال )موعات الموجودة جفي أي من الم هميسمح بكتابة إس

 ما هو العبء الدراسي للطالب 3.6

يسمح للطالب المستجدين عادة بالتسجيل في عبء دراسي كامل 

خالل فصلى الخريف والربيع من العام األكاديمي األول، وبعد 

مرور هذا العام يتم تحديد العبء الدراسي للطالب في أي فصل 

دراسي )باستثناء الفصل الدراسي الصيفي( بناء على قيمة متوسط 

يسمح للطالب في التسجيل  إذ ،(CGPA)نقاط التقدير التراكمي 

في عبء دراسي كامل في حالة حصوله على متوسط نقاط تقدير 

. أما في حالة حصوله على 2.00تراكمي أعلى من أو يساوى 

، يتم تخفيض العبء 2.00متوسط نقاط تقدير تراكمي أقل من 

الدراسي الخاص به تبعا لالئحة الكلية، مع وضعه تحت المراقبة 

 األكاديمية.

لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها  األدنى الحد •

 ساعة فيما عدا حاالت التخرج. 12في فصلي الخريف والربيع 

لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصلي الربيع والخريف يمكن زيادته للطالب الذين  الحد األقصى  •

أو لحاالت التخرج ما لم يتعارض ذلك مع لوائح الكليات وبعد موافقة المرشد  3.5يحققون معدال تراكميا عاليا ال يقل عن 

 األكاديمي وعميد الكلية ورئيس الجامعة.

ساعات  7، يكون الحد األدنى للعبء الدراسي هو ساعة معتمدة واحدة وال يزيد عن وفي خالل الفصل الدراسي الصيفي •

ً لالئحة الكلية.بحيث ال يتعارض مع التدريب الصيفى معتمدة،  ولمجلس الجامعة في حاالت التخرج رفع عدد تلك  طبقا

 الساعات بعد اقتراح من مجلس الكلية المختص. 

 ما معنى المراقبة األكاديمية / التسجيل المعلق / تغيير المسار األكاديمي؟ 3.7

 المراقبة األكاديمية 3.7.1

بعد قيام الطالب بحضووووووور العام األكاديمي األول )متضوووووومنا الفصوووووول 

الدراسي الصيفي( وفي حالة حصوله على متوسط نقاط تقدير تراكمي 

، يتم وضووووووعه تحت المراقبة األكاديمية لمدة عام كامل. 2.00أقل من 

وخالل فترة المراقبة األكاديمية، يتم إلزام الطالب بالتسوووووجيل في عبء 

سوووواعة معتمدة  14بقا لالئحة الكلية(، بحد أقصووووى دراسووووي مخفف )ط

 وذلك إلعطائه فرصة لرفع قيمة متوسط نقاط التقدير التراكمي. 

ويتم تسووووووليم هذا الطالب إخطاراً بوضووووووعه تحت المراقبة األكاديمية 

موضووحا به تاريخ بداية ونهاية فترة المراقبة األكاديمية وما يجب عمله 

بيان الحالة ما يفيد وضووووع الطالب تحت ويظهر في  لرفع هذه المراقبة.

المراقبة األكاديمية، كما يظهر أيضووووووا ما يفيد رفع المراقبة األكاديمية 

 عند تمكن الطالب من ذلك.

ويعتبر الطووالووب الووذي لم يتمكن من رفع المراقبووة األكوواديميووة بعوود عووام 

كامل غير مؤهل لالسووووووتمرار في الدراسووووووة بكليته مما ينتج عنه نظر 

لية في تغيير مساره األكاديمي ـ أي إلغاء قيده بالكلية وتحويله مجلس الك

)بناء على طلب منه( إلى كلية أخرى داخل أو خارج جامعة فاروس. ويمكن للطالب في هذه الحالة تقديم التماس لعميد الكلية 

ي االعتبار متوسووووط نقاط التقدير لمراجعة قرار تغيير المسووووار األكاديمي، حيث يقوم مجلس الكلية بتقييم حالة الطالب  خذا ف

وبناء عليه، يمكن مد فترة المراقبة  التراكمي للطالب وعدد السوواعات المعتمدة التي اكتسووبها وعدد سوونوات التحاقه بالجامعة.

وإذا لم يتمكن الطالب من الحصوووول على متوسوووط نقاط تقدير تراكمي  األكاديمية لهذا الطالب لعام إضوووافي كفرصوووة أخيرة.

بنهاية هذه الفترة، يتم إلزامه بتغيير مساره األكاديمي مع ضرورة اعتماد هذه القرارات من رئيس  2.00 ن أو يساوىأعلى م

 الجامعة.
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 التسجيل المعلق و تغيير المسار األكاديمى  3.7.2

في مقرر إجباري ثالث مرات،  DN)أو  NEأو  Fأو (BL في حالة حصووول الطالب على أي تقدير من تقديرات الرسوووب

يسووومح له بالتسوووجيل في أي مقرر جديد ويتم إلزامه بالتسوووجيل فقط في المقرر أو المقررات التي حصووول فيها ثالث مرات  ال

على أحد تقديرات الرسوب باإلضافة إلى أية مقررات أخرى حصل فيها على أحد تقديرات الرسوب )مرة أو مرتين(، وبحد 

رسوووب )مرة أو مرتين( فيجوز بتوصووية من مجلس الكلية واعتماد  سوواعة معتمدة وإذا لم يوجد للطالب مقررات 12أقصووى 

سووواعة معتمدة. ويمتد التسوووجيل  12مجلس الجامعة  تحميل الطالب بمقررات أخرى بحيث ال يتجاوز العبء الدراسوووي الكلي 

حصل عليها ثالث  المعلق عاما كامال بحد أقصى، وإذا لم يتمكن الطالب بنهاية هذا العام من تصحيح تقديرات الرسوب التي

 مرات، يتم إلزامه بتغيير مساره األكاديمي.

 كيف يتم تحديد القسم أو التخصص؟ 3.8

يجب على الطالب مراجعة المرشوود األكاديمي لتحديد القسووم أو التخصووص الذي سوووف يلتحق به تبعا لالئحة الداخلية للكلية، 

 بيان حالة الطالب. ويظهر القسم أو التخصص في استمارة تسجيل المقررات كما يظهر في

 هل يمكن تغيير القسم أو التخصص؟ 3.9

ويتم ذلك قبل بداية  يمكن للطالب تغيير القسووووووم أو التخصووووووص الذي التحق به بناء على طلب منه وبعد موافقة إدارة الكلية.

التعديالت  الفصوول الدراسووي ويجب على الطالب في هذه الحالة مراجعة المرشوود األكاديمي لتعديل الخطة الدراسووية وإجراء

الالزمة في بيان الحالة، حيث يتم نقل المقررات التي درسها الطالب في القسم السابق وليست من متطلبات القسم الجديد إلى 

 الجزء الخاص بالمقررات التي ال يدخل تقديرها في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي.

 ما هى متطلبات التخرج؟ 3.10

 طالب عند استيفائه المتطلبات اآلتية مجتمعة:تمنح الدرجة الجامعية األولى لل

 .2.00الحصول على متوسط نقاط تقدير تراكمي أعلى من أو يساوى  .1

في أى مقـرر إجـباري مع اجـتياز الحد األدنى من المقـررات  DN)أو  NEأو  Fأو BL)تصـحيح تقديرات الرسوب  .2

 االخـتيارية بنجاح 

 المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة.استكمال الحد األدنى لعدد الساعات  .3

 استيفاء المتطلبات المذكورة عاليه في مدة ال تزيد عن ضعف مدة البرنامج الدراسي األصلي.  .4

أشهر على األكثر من  6استيفاء مدة الدراسة المقررة في الئحة الكلية. ويجوز تخرج الطالب إذا قضى فترة دراسية تقل  .5

 بالئحة الكلية في حالة استكماله متطلبات التخرج.المدة الدراسية المقررة 

 استيفاء أي متطلبات أخرى ترد في الالئحة الداخلية للكلية .6

 متطلبات خاصة للحصول على الدرجة

 يوم خالل سنوات الدراسة. 60يجب أن يقوم الطالب بالتدريب الصيفي في مجال تخصصه العلمي لمدة ال تقل عن 

 ته للطالباإلرشاد األكاديمى و أهمي 3.11

تولي الكلية أهمية كبيرة لعملية اإلرشاد األكاديمي للطالب، بحيث يبذل 

عضو هيئة تدريس و الهيئة المعاونة ( جهده إلفادة  ) المرشد األكاديمي

الطالب بخبراته العلمية وتجاربه العملية. والمرشد األكاديمي من هذا 

عده في تحصيله المنطلق يسعى لكي ينيرللطالب طريقه األكاديمي ويسا

العلمي وتعريفه بالقواعد واإلجراءات التي تنظم سير الدراسة 

, كما يقوم المرشد بمتابعة إنجازات الطالب وتذليل  واالمتحانات بالكلية

العقبات التي قد تواجهه خالل فترات دراسته عن طريق مناقشة مشاكله 

 العلمية، وإرشاده إلى أفضل الحلول لمواجهة تلك المشاكل.

 الرسالة :  •

اإلرشاد األكاديمي خدمة إشرافية تهدف إلي التعرف علي المشاكل 

التي تعرقل عملية التعليم و التعلم و كذلك تعوق بناء مسيرة جامعية 

فعالة تمنح الطالب مهارات مهنية و خصائص مميزة للتفوق في سوق 

 .العمل
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 الرؤية : •

 إعداد طالب مميز مسلح بالعلم و الخبرات الميدانية و تفهمة متطلبات سوق العمل. 

 هدف اإلرشاد األكاديمي:  3.11.1

 يهدف األرشاد األكاديمي إلي وجود مرشد أكاديمي للطالب يعمل علي :

 مساعدة الطالب في األعداد و التخطيط لمستقبلة العلمي. .1

 توجيه الطالب باإلرشادات التي تؤدي لتفوقه. .2

 مساعدة الطالب في إختيار المقررات الدراسية اإلختيارية و كذلك تمهيد له الطريق إلي التخصص. .3

 إرشاده إلي اإلستفادة من نظام الساعات المعتمدة في إعداده بأساس علمي سليم . .4

  حقوق وواجبات الطالب نحو مرشده األكاديمى 3.11.2

الهيئة المعاونة بالكلية ويقوم بهذا الجهد من أجل مستقبلك. هناك  المرشد األكاديمي هو أحد السادة أعضاء هيئة التدريس او

المرشد األكاديمي يعمل لصالح الطالب  بعض األلتزامات يجب على الطالب الجامعى التقيد بها مع مرشده األكاديمى علماً بأن

 منها: وهو في منزلة األب أو األخ األكبر للطالب

كاديمي ورقم الغرفة، وعلى المرشد األكاديمي تزويد الطالب برقم الموبيل أو معرفة الساعات اإلرشادية للمرشد األ •

 رقم المكتب و البريد االلكتروني الخاص.

الحرص على تحديد مواعيد المقابالت مع المرشد األكاديمى الخاص بك واأللتزام بحضورها جميعاً، وعدم التغيب  •

 عنها إال لظرف طارئ.

 األكاديمي ومناقشته في كل ما يهم مستقبلك األكاديمي.المشاركة مع المرشد  •

 الحرص على األنتفاع بالخدمات العامة التي توفرها الكلية والجامعة، والتي يوجهك إليها المرشد األكاديمي. •

 واضحا من مرشده األكاديمي .  شيء يراه غير  أن يراجع دليل الكلية ولوائح وأنظمة الجامعة واالستفسار عن أي •

 الحرص على األستماع لنصائح المرشد األكاديمي. •

 االحتفاظ بجميع األوراق المتعلقة بتسجيل الطالب وتزويد المرشد بصور منها •

 تزويد المرشد بسجل المسابقات والنشاطات الطالبية المشارك فيها.   •

أن يدرسه في الفصول يخطط  لما  أن يعمل مع مرشده األكاديمي لوضع برنامجا دراسيا مع جدول دراسي تنفيذي  •

 الالحقة.

 أدائه أو أهدافه الدراسية. أن يخبر مرشده األكاديمي بالتغيرات الهامة ببرنامجه الدراسي الذي قد يؤثر على •

أن يتحمل مسئولية تقدمه الدراسي, حيث أن النصح واإلرشاد أداة هامة للنجاح ولكن وقبل كل شيء فالطالب هو  •

 المسئول األول عن نجاحه.

 استفسارات إضافية. تصل أو يراسل الكترونيا مرشده األكاديمي بخصوص أي أسئلة أو أن ي •

في حالة وجود مشكلة أو الشعور بعدم التعاون من قبل المرشد األكاديمي الخاص بك يرجي في هذه الحالة التواصل  •

  مع المرشد األكاديمي العام لبرنامجك.

 نظام التقدم بشكوى أو تظلم  3.12

اتخاذ  لجنة تسمى لجنة التظلمات و الشكاوى من أهم مهامهاتوجد بالكلية 

األجراءات الالزمة لحل شكاوي الطالب  و تتضمن  لية معالجة شكاوي الطالب 

والثاني التعامل معها بصورة  مسارين األول هو التعامل معها بصورة غير رسمية

 رسمية تضمن السرية و عدم تضرر الطالب و سرعة البت فيها. 

  لية التقدم بالشكوي الضوابط و اإلجراءات التالية:  و تشمل

 أوالً: شكاوى عامة : •

تقوم لجنة التظلمات والشكاوي بتلقي الشكاوى وفحصها وإعادة توجيهها  .1

للجهات المختصة بالكلية للعمل على حلها ومتابعة االجراءات التى يتم 

تكون أكثر  اتخاذها الزلة أسباب الشكوى ويمكن للجنة اقتراح حلول بديلة

 .فعالية

 اعداد نموذج موحد للشكاوى.  .2

وضع صندوق لتلقي الشكاوي الطالب بسكرتارية شئون الطالب بكلية الهندسة ووضع صندوق لتلقي شكاوي أو  .3

مقترحات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية بسكرتارية مكتب عميد الكلية ووضع صندوق لتلقي شكاوي 

 ريين بمكتب أمين مبني الكلية.العاملين واإلدا
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 .تقوم سكرتارية وحدة ضمان الجودة بتجميع الشكاوى كل أسبوع من الصناديق .4

 يتم إرسال الشكاوي المجمعة إلي المختص من أعضاء لجنة التظلمات والشكاوي في نهاية كل أسبوع. .5

ستها بواسطة اللجنة وإعداد يقوم المختص من أعضاء لجنة التظلمات بإعداد تقرير عن محتويات الشكاوي لدرا .6

 المقترحات الالزمة إلزالة أسباب الشكوي علي أن يتم إجتماع اللجنة مرة كل أسبوعين.

في حالة وجوب إتخاذ إجراءات عاجلة لشكوي مقدمة يقوم المختص من اللجنة بإرسالها مباشرة إلي رئيس اللجنة  .7

 لسرعة إتخاذ الالزم إلزالة أسباب الشكوى.

قى ومتابعة الشكاوى والمقترحات برفع تقرير شهرى لعميد الكلية ولمدير وحدة ضمان الجودة عن تقوم لجنة تل .8

الشكاوى التى مناقشتها وتم االنتهاء من تالفى أسبابها والشكاوى التى لم يتم االنتهاء منها وأسباب ذلك كما تقوم 

ير المتعاونة حتى يتم اتخاذ اجراءات حيال اللجنة بتحديد الجهات المتعاونة فى ازالة أسباب الشكاوى والجهات غ

 .ذلك

ابالغ الشاكى بنتيجة شكواه كتابة فى خالل اسبوعين كحد أقصى وفى حالة عدم امكانية ازالة أسباب الشكوى يتم  .9

 .توضيح أسباب ذلك

لية يعرض عميد الكلية التقرير الشهري المقترحات والشكاوي باإلجراءات التصحيحية التي تمت علي مجلس الك .10

 إليجاد إجراء تصحيحي للمشاكل المعلقة .

اجراء استبيان كل ستة أشهر عن أداء لجنة تلقى ومتابعة الشكاوى والمقترحات واتخاذ االجراءات التصحيحية بناء  .11

 .على نتائج االستبيان

 ثانياً: آلية تنفيذ شكاوى الطالب بالنسبة للعملية التعليمية على النحو التالى : •

سوووكرتارية بتقوووديم الشوووكوى كتابيوووا إلوووى يقووووم الطالوووب  .1

موضوووحا بهوووا القسوووم العلموووى و  شوووئون األقسوووام العلميوووة

 الفرقة الدراسية و المقرر الدراسى محل الشكوى.

يجوووووووب أن يتضووووووومن موضووووووووع الشوووووووكوى تفاصووووووويل  .2

القصووووور فووووى الفعاليووووة التعليميووووة للمقوووورر الدراسووووى و 

التووووى تووووؤثر سوووولبا علووووى تركيووووز الطالووووب و إسووووتيعابة 

 علمية.للمادة ال

يقوووووم رئوووويس اللجنووووة بتحويوووول الشووووكوى إلووووى رئوووويس  .3

القسووووووم المخووووووتص و الووووووذى يقوووووووم بدراسووووووة أسووووووباب 

الشووووووكوى مووووووع منسووووووق المقوووووورر الدراسووووووى و إتخوووووواذ 

 اإلجراءات التصحيحية إلزالة اسباب الشكوى.

يوووتم تقوووديم تقريووور معتمووود مووون رئووويس القسوووم إلوووى عميووود  .4

الكليوووة بموضووووع و نتوووائج دراسوووة أسوووباب الشووووكوى و 

 ت اإلجراءات التصحيحية إلزالتها.خطوا

يقووووم رئووويس القسوووم بمناقشوووة الطوووالب فوووى كيفيوووة إزالوووة  .5

 أسباب الشكوى بعد إعتمادها من عميد الكلية فى غضون أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى.  

يقوووم رئوويس القسووم بمتابعووة تنفيووذ اإلجووراءات التصووحيحية المعتموودة مووع تقووديم تقريوور فووى نهايووة الفصوول الدراسووى  .6

 لى عميد الكلية موضحا فعالية تلك اإلجراءات فى إزالة أسباب الشكوى.  إ

يقووووم عميووود الكليوووة بمراجعوووة إسوووتبيانات الطوووالب للمقووورر الدراسوووى محووول الشوووكوى موووع مراجعوووة الطوووالب مووون  .7

 خالل اللقاء الدورى مع عميد الكلية لقياس درجة الرضا عن إزالة أسباب الشكوى.

 بعد إزالة أسباب الشكوى يتم إيداع صورة من جميع مستنداتها لدى أرشيف لجنة التظلمات و الشكاوى.   .8

 -ثالثاً: آلية تنفيذ شكاوى الطالب بالنسبة ألعمال السنة : •

يووووتم إعووووالن أعمووووال السوووونة لكوووول مقوووورر دراسووووى للطووووالب قبوووول بدايووووة األسووووبوع السووووادس عشوووور موووون الفصوووول  .1

 الدراسى القائم.

ب التقووودم بتظلمووواتهم إلوووى منسوووق المقووورر الدراسوووى مباشووورة أو إلوووى رئووويس القسوووم بالنسوووبة لألسووواتذة يحوووق للطوووال  .2

 المنتدبين فى غضون ثالثة ايام من تاريخ إعالن أعمال السنة للمقرر الدراسى محل الشكوى. 

ة أعموووال يوووتم إعتمووواد أعموووال السووونة مووون منسوووق المقووورر و رئووويس القسوووم و تقوووديمها للكنتووورول للتسوووجيل قبووول بدايووو .3

 إمتحانات نهاية الفصل الدراسى و ال يتم اإللتفات إلى أية تظلمات بعد إستالم الكنترول لها.

يووووتم إيووووداع حصوووور بالتظلمووووات و اإلجووووراءات التصووووحيحية للحوووواالت التووووى تووووم تغييرهووووا لوووودى أرشوووويف لجنووووة  .4

 التظلمات و الشكاوى. 
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 -اإلمتحانات :رابعاً : آلية تنفيذ شكاوى الطالب بالنسبة لنتائج  •

 يتقدم الطالب بالتظلم إلى شئون الطالب بالجامعة فى خالل أسبوع بعد ظهور النتيجة رسميا. .1

 يحول الطلب إلى وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و يتم عرضه على عميد الكلية. .2

 يتم مخاطبة رئيس الكنترول ليتم مراجعة رصد المادة و التأكد من تصحيح جميع األسئلة. .3

 يتم إبالغ وكيل الكلية بنتيجة المراجعة و الذى يقوم بدوره بإخطارالطالب بها.  .4

فووى حالووة تغييوور نتيجووة الطالووب بنوواء علووى مراجعووة الرصوود يووتم إخطووار عميوود الكليووة إلعتمادهووا بعوود التعووديل و  .5

 إرسالها إلى رئيس الجامعة إلعتمادها و إبالغ شئون الطالب و الكلية. 

 وى يتم إيداع صورة من جميع مستنداتها لدى أرشيف لجنة التظلمات و الشكاوى.بعد إزالة أسباب الشك .6

 هل يمكن للطالب ممارسة أنشطة طالبية داخل الجامعة؟ 3.13

الجامعوووة ليسوووت للدراسوووة فقوووط ولكووون أيضوووا لتفوووتح المواهوووب إيمانووواً بوووأن 

والتعبيووور عووون الطاقوووات الكامنوووة عنووود الطوووالب فوووي مختلوووف المجووواالت 

اعيوووة و الفنيوووة و الرياضوووية و الجوالوووة مووون أجووول تنميوووة الثقافيوووة و االجتم

شخصوووية الطووووالب و إثووووراء شخصووويتهم و تبصوووويرهم بطبيعووووة المجتمووووع 

و دور الثقافوووة فوووي عمليوووة التنميوووة سوووواء تنميوووة الووووطن أو تنميوووة الوووذات 

و القوووودرات الشخصووووية فضووووال عوووون نشوووور الوووووعي الثقووووافي و االدبووووى و 

 . الفنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي

اروس طالبهوووووا علوووووى ممارسوووووة و تشوووووجع كليوووووة الهندسوووووة جامعوووووة فووووو 

األنشووطة الطالبيووة موون خووالل اللجووان الفرعيووة للجنووة األنشووطة الطالبيووة 

 التالية:

 لجنة العلمية و نادى العلوم : ال •

تخووووتص اللجنووووة العلميووووة بنشوووور الوووووعي العلمووووي و الثقووووافي بووووين 

طوووالب الكليوووة وتنميوووة القووودرات الذهنيوووة مووون خوووالل تكووووين فووورق 

و تعمووول  .علميوووة مختلفوووة مثووول فريوووق االبتكوووار ، األبحووواث العلميوووة 

اللجنوووة علوووى إجوووراء لقووواءات دوريوووة لعووورض أحووودث موووا وصووولت 

لهندسوووية و إليوووه العلووووم فوووى مختلوووف المجووواالت و خاصوووة العلووووم ا

كووذلك تعموول اللجنووة علووى مشوواركة فوورق علميووة موون الطووالب فووى مسووابقات تنافسووية فووى مشوواريع علميووة تعموول علووى 

دموووج طوووالب مووون مختلوووف األقسوووام العلميوووة و المراحووول التعليميوووة المختلفوووة لنقووول الخبووورات العلميوووة و العمليوووة بيووونهم 

 مما يزيد من كفاءة الطالب و القدرة على العمل فى فريق. 

  اللجنة اإلجتماعية و الفنية : •

تخوووتص ببحوووث مشووواكل الطوووالب و تقوووديم الحلوووول للمشووواكل المتعلقوووة بحيووواة الطالوووب الجامعيوووة و االهتموووام بمشووواكل الطلبوووة 

المغتوووربين و متابعوووة المووودن الجامعيوووة,و تنميوووة العالقوووات الطيبوووة بوووين الطوووالب و خلوووق بيئوووة داعموووة للطوووالب ماديوووا و 

وح المعنويوووة للكليوووة وضووومان و تشوووجيع مشووواركة الطوووالب فوووى االنشوووطة المختلفوووة و بوووث معنويوووا و الحفووواظ علوووى الووور

روح التعووواون . كموووا تهوووتم بتنظووويم انشوووطة للرقوووى بالوووذوق الفنوووى للطوووالب و المجتموووع ككووول و تشوووجيع المواهوووب الفنيوووة و 

لفنووووون المختلفووووة تنظوووويم مشوووواريع الكتشووووافها و تقووووديم الوووودعم الكاموووول لهووووا كمووووا تهووووتم بتنظوووويم توووودريبات و ورش عموووول ل

لتشووجيع الطووالب علوووى ممارسووة االنشووطة الفنيوووة و التنسوويق بووين المراكوووز الفنيووة و المنظمووات التوووى تهووتم بالمواهووب لفوووتح 

المجوووواالت الفنيووووة للطلبووووة و عقوووود المعووووارض و المسووووابقات الفنيووووة بووووين الطووووالب علووووى مختلووووف المسووووتويات ,داخليووووا و 

 . تناو االهتمام بالفنون التى تعكس هوي .خارجيا
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  اللجنة الرياضية : •

و تخووووووتص بتنظوووووويم و تشووووووجيع و الدعايووووووة لممارسووووووة األنشووووووطة 

الرياضوووووية و تكووووووين الفووووورق الرياضوووووية ، و تنظووووويم المسوووووابقات 

التنافسوووووية بوووووين األقسوووووام بالكليوووووة ، و المشووووواركة فوووووى المسوووووابقات 

التنافسوووووية علوووووى مسوووووتوى الكليوووووات بالجامعوووووة ، و تنظووووويم األيوووووام 

لهندسووووة بالجامعوووات األخوووورى ، باإلضووووافة الرياضوووية مووووع كليوووات ا

إلوووى العمووول علوووى إدخوووال رياضووويات جديووودة كموووا أن اللجنوووة تعمووول 

علوووى تشوووجيع الطالبوووات علوووى المشووواركة فوووى األنشوووطة الرياضوووية 

المختلفوووووة و دموووووج الطالبوووووات فوووووى المنافسوووووات التسوووووابقية بكافوووووة 

 أنواعها..

 :  اللجنة الترفيهية و الرحالت •

الصوووداقه والمحبوووه والوووود بوووين الطوووالب تهووودف الوووى تووودعيم اواصووور 

وبعضوووووهم واعضووووواء هيئوووووة التووووودريس والعووووواملين عووووون طريوووووق 

ممارسووووة االنشووووطة االجتماعيووووة المختلفووووة والبحوووووث التووووى تنوووواقش 

   . مشاكل المجتمع و الرحالت ذات اليوم الواحد والرحالت الطويله والمعسكرات والبرامج الترفيهية

 تقويم سلوك الطالب :  3.14

كليوووة الهندسوووة بووواإللتزام األخالقوووى و المهنوووى لموووا يمثلوووه العمووول  يتميوووز طالوووب

فوووى المجوووال الهندسوووى بالدقوووة و اإللتوووزام فوووى تنفيوووذ المشوووروعات المختلفوووة و أى 

خلوووول فووووى هووووذه األمووووور يووووؤدى إلووووى مشوووواكل جسوووويمة . و حرصووووا موووون إدارة 

الجامعووة و الكليووة علووى تقووويم سوولوك الطووالب تووم وضووع مجموعووة موون القواعوود 

 فظ على اإلنضباط و اإللتزام و هى كاآلتى:التى تحا

 عقوبات حاالت الغش أثناء أداء اإلمتحانات: •

بوووأن الطالوووب الوووذى  2016يوليوووو  28بنووواءا علوووى قووورار مجلوووس الجامعوووة بتووواريخ 

يووتم ضووبطه متلبسووا فووى حالووة غووش أو الشووروع فووى الغووش أثنوواء إمتحانووات نهايووة 

 اسى بالكامل.الفصل الدراسى تلغى له جميع مقررات الفصل الدر

عقوبلللات السللللوك الغيلللر متوافلللق ملللع األصلللول الجامعيلللة أثنلللاء سلللير  •

 العملية التعليمية:

إذا قووووام الطالووووب بووووأى سوووولوك يتعووووارض مووووع األصووووول الجامعيووووة أثنوووواء سووووير 

العمليووة التعليميووة أو أثنوواء التواجوود بالكليووة يووتم تحويلووه إلووى مجلووس تأديووب الكليووة 

 إلتخاذ ما يراه مناسبا.
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 اإلمتحانات و نتائج الطالب  4

 لتـقـويم األكـاديــميافكرل عن  4.1

ويمتد كل من  يشوووتمل العام األكاديمي على فصووولين دراسووويين )الخريف والربيع( باإلضوووافة إلى الفصووول الدراسوووي الصووويفي.

الفعلية للدراسة  علما بأن عدد الساعات .أسابيع 6الصيفي بينما يمتد الفصل الدراسي  اسبوعا 15فصلى الخريف والربيع 

  خالل الفصل الدراسي الصيفي يساوى عدد ساعات الدراسة لنفس المقررات خالل فصل الخريف أو الربيع.

 التقويم األكاديمي لفصلي الخريف والربيع 4.2

 يبدأ التسجيل المعتاد للمقررات قبل موعد بدء الدراسة بأسبوعين وينتهي بنهاية االسبوع الثاني من الدراسة

 دول التالي التقويم األكاديمي العام والمعتمد بجامعة فاروس لفصلي الخريف والربيعيوضح الج

 األسبوع
 األحـــــــــــــــــداث

 األسبوع
 الدراسـة واالمتحانات اإلرشــاد األكاديمي والتـسـجـيل

   بدء التسجيل للمقررات وتسديد الرسوم 

 0  يوم التوعية للطالب الجدد 0

 المعتاد للمقرراتالتسجيل  1
بدء الدراسة واالمتحانات البديلة 

 لمقررات الفصل السابق
1 

2 
 نهاية التسجيل المعتاد للمقررات •

 إضافة وحذف المقررات •
 2 

3 
 التسجيل المتأخر للمقررات بغرامة تأخير * •

 نهاية فترة اإلضافة والحذف للمقررات •
 3 

 4  التسجيل المتأخر للمقررات بغرامة تأخير * 4

5   5 

6   6 

7   7 

 8 امتحانات نصف العام الدراسي  8

9   9 

10   10 

11   11 

12   12 

13   13 

 14  نهاية فترة االنسحاب من المقررات 14

15  

 امتحانات نهاية الفصل الدراسي

 )الشفوية ـ العملية ـ التحريرية(

15 

16  16 

17  17 

18  18 

االمتحانات إعالن نتيجة   19

 النهائية

19 

20  20 

 *يحدد مجلس األمناء قيمة غرامات التأخير سنويا.

 

يمكن لبعض الكليات إجراء امتحانات بصوووفة دورية أثناء الفصووول الدراسوووي في مواعيد قد ال تتطابق مع المواعيد : ملحوظة

 الموضحة أعاله.
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 الهندسةاإلجراءات التفصيلية لسير اإلمتحانات المتبعة في كلية  4.3

 ألمتحانات ل اإلعداد و التنظيم 4.3.1

جدول اإلمتحانات النهائية للطالب وفقا"  يتم إعالن •

للتقويم األكووواديمي المعتمووود و ذلوووك قبووول بووودايوووة 

اإلمتحانات بأسبوع علي األقل، و يقوم أعضاء هيئة 

التدريس المسووووووؤلين عن تدريس المقررات بإعالن 

لدرجات الحاصوووووولين عليها من درجات  با الطالب 

 أعمال السووونة مثل الواجبات الدراسوووية و اإلمتحانات

قبللل العمليووة و التحريريووة و الشووووووفويووة )إن وجوود( 

، حتي أسللللللبوع علي األقللل من إجراء اإلمتحللانللات

يتمكن الطالب من تحديد موقفة في جميع المقررات 

يصفة مبدئية. و تقوم لجان الرصد بالكلية باإلحتفاظ 

 بالبيانات التفصيلية للدرجات.

تحدد الكلية إجراءات واضووووووحة و محددة لوضووووووع  •

المادة اإلمتحانية بحيث ترتبط بما تم تدريسووووووة كما يتناسووووووب كم المادة اإلمتحانية و الفترة الزمنية المخصووووووصووووووة 

لإلمتحان، و تشمل المادة اإلمتحانية كافة جوانب التعليم و تعبر عن تعلم حقيقي و واقعي، كما يجب أن تبرز المادة 

( و يجب أن يتصووووووف تقدير درجات اإلمتحانات بالعدالة و الوضوووووووح و ILOSالتعلم المتوقعة )نواتج  اإلمتحانية

 الشفافية.

يتم إعالن السووووووادة أعضوووووواء هيئة التدريس بمواعيد اإلمتحانات الفصوووووولية و النهائية حتي يتسووووووني لكل منهم كتابة  •

يتم طباعة اإلمتحانات في الموعد المحدد و  إمتحاناتهم و مراجعتها و كذلك وضووووووع اإلجابة النموذجية لكل منهم.

المعلن و تسووولم اإلمتحانات في مظاريف خاصوووة إلي لجنة سوووير اإلمتحانات. و يكتب علي كل مظروف المعلومات 

الكاملة الخاصووة بورقة اإلمتحان من حيث )أسووم المادة ، و الرقم الكودي ، تاريخ اإلمتحان ، اليوم و السوواعة ، عدد 

 ة ، أسماء أعضاء لجنة اإلمتحان و أرقام التليفونات الخاصة لهم إلمكانية التواصل(.األوراق المرفق

تتم مراجعة المادة اإلمتحانية الموضوووووعة بمعرفة رئيس كل قسووووم علمي و لجنة الممتحنين التي يضووووم القائم علي  •

 التدريس و عضو علي األقل من أعضاء التدريس بالقسم في تخصص المادة العلمية.

علي السوووادة أعضووواء هيئة التدريس بالمواصوووفات الخلصوووة بورقة أسوووئلة اإلمتحانات بحيث تحتوي علي تنبية يتم ال •

شووووووعار الجامعة و إسووووووم المادة و الرقم الكودي و مدة اإلمتحان و درجة كل سووووووؤال و تعليمات اإلمتحان الموجهه 

 ة و طباعة إلكترونية واضحة.للطالب، كما يجب أن تكون الورقة األمتحانية مكتوبة بلغة واضحة و سليم

هذا و يتم التنبية علي السووووووادة أعضوووووواء هيئة التدريس بضوووووورورة التواجد في لجان اإلمتحان أثناء عقد إمتحانات  •

 المقررات الخاصة بهم لتلقي مالحظات و أسئلة الطالب و التعامل معهم بهدوء و موضوعية.

د وضع األرقام السرية عليها و يتم تصحيح األوراق بمعرفة يتسلم أستاذ المادة أوراق اإلجابة من لجان الرصد بع •

لجنة اإلمتحان و يجب أن يشووووارك أكثر من عضووووو من لجنة اإلمتحان في تصووووحيح الورقة الواحدة و مراجعتها و 

 التوقيع عليها ثم تسلم مرة أخري إلي لجان الرصد في الوقت المحدد.

 هذه اللجان في جدول اإلمتحانات.ت و يتم ذكر أماكن و أرقام يتم اإلعالن عن األماكن الخاصة بعقد اإلمتحانا •

في حالة وجود حالة بعض الطالب من ذوي اإلحتياجات الخاصووووووة، يتم حصوووووورهم و إتخاذ كافة اإلجراءات االزم  •

   لتوفير بيئة صالحة ألداء إمتحاناتهم.

     أعمال لجا  المراقبة  4.3.2

أي مواصفات خاصة بها من حيث إضافة أوراق رسم بياني أو  اوراق اإلجابة تحدد نوعيتها و عدد صفحاتها و •

نصف لوغارتمي أو ....حسب متطلبات أستاذ المادة. و يتم هذا بالتنسيق مع السادة أساتذة المواد أثناء وضع جداول 

 اإلمتحانات.

ت جميع الطالب الذين الكشوف المعدة للتوقيع يكون بها أسماء جميع الطالب المسجلين في المادة كما ينم إثبات حاال •

( أمام أسم كا منهم و ذلك قبل بداية اإلمتحان حتي اليلتبس Wأنسحبوا من كل مادة في كشف المادة بوضع حرف )

 األمر بين الغائب و المنسحب.

 دقيقة علي األقل. 15يحضر السادة المراقبون و رؤساء اللجان قبل موعد عقد اإلمتحان ب  •

و يتبع نظام أرقام الجلوس الموضوع هلي األماكن  ببطاقة التعريف الجامعيةتحان يتم حضور الالب في لجان اإلم •

في اللجان و ترتيب اللجان علي أساس المواد الدراسية و ليس علي أساس السنوات الدراسية، و تعلق قائمة علي 

و أسماء الطلبه و  باب كل لجنة صبيحة و يوم اإلمتحان تبين موعد اإلمتحان و المواد المخصص لها هذه اللجنة

 أرقام الجلوس في اللجنة.
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 من الطالب عند دخول اإلمتحان و تسلم له بعد أستالم ورقة اإلجابة.بطاقة التعريف الجامعية تسحب  •

توزع أوراق اإلجابة علي الطالب قبل بدء اإلمتحان بحوالي خمسة دقائق ثم توزع أوراق األسئلة في بداية الموعد  •

 المحدد لإلمتحان.

 كل طالب أمام إسمه.حصر الغياب في الكشوف المعدة لذلك و يوقع  يتم •

اليسمح ألي طالب بالخروج من لجان اإلمتحان قبل إنقضاء نصف مدة اإلمتحان. كما ال يسمح ألي طالب بالدخول  •

  إال في حالة وجود سبب قوي مقبول من رئيس لجنة اإلمتحان. دقيقة 30بعد بداية اإلمتحان بأكثر من 

مح بتواجد الهواتف النقاله أو أي أداة إلكترونية مماثلة داخل اللجان، و يعاقب الطالب الذي يخالف ذلك علي ال يس •

 أنها حالة الشروع في الغش و تتبع معه اإلجراءات المعنية بذلك.

اء في يتم في نهاية اإلمتحان إستالم أوراق اإلجابة من الطالب و يتم ترتيبها داخل اللجان بحسب ترتيب األسم •

كشوف الماده التي تم حصر الغياب فيها. و ال يسمح للطلبة بمغادرة اللجنة قبل التأكد من أعداد أوراق اإلجابة 

 المسلمة و يتم بعد ذلك تسليم أوراق اإلجابة إلي لجان الرصد.

 أعمال لجا  الرصد  4.3.3

 -و يتم هذا اإلجراء كالتالي:تبدأ أعمال الرصد بعد إستالم جميع األوراق و حصرها في وضع األرقام السرية 

الحجرة مؤمنة و مزوده بأربعة حواسب غير متصلة بالشبكة  -خصصت الكلية حجرة خاصة للجان الرصد •

يتم في الحجرة تحضير أوراق اإلجابة و ختمها و عدها و ترتيبها حسب أيام اإلمتحان و  -العنكبوتية و مشفرة

إستالم أوراق اإلجابة و كتابة األرقام السرية و تسليم األوراق المواد المختلفة خالل اليوم الواحد كما يتم 

 للمصححين.

يوجد بلجان الرصد كشوف بأسماء الطالب المسجلين في المواد المختلفة، و هذه الكشوف بها أربعة أعمدة رأسية،   •

التحريري بعد التصحيح  األول رقم تعريف الطالب، الثاني أسم الطالب، الثالث الرقم السري و الرابع درجة اإلمتحان

( أمام أسم الطالب في العمود W, E, NE, DNو فك السري. يتم قبل وضع األرقام السرية تفريغ حاالت الطالب )

 الخاص بالرقم السري.

(  و أمام أسم كل طالب في الكشف سالفة Slipيتم بعد ذلك كتابة الرقم السري علي كراسة اإلجابة و علي ال ) •

( و يحتفظ بها في مظاريف خاصة بكل مادة و معها الكشف الخاص بها )تتم عملية Slipع ال )الذكر، ثم يتم نز

 بمعرفة لجنة مكونة من أربعة أفراد(. Slipكتابة السري و مراجعته و نزع ال 

يتسلم المصحح أوراق إجابة الطالب و معها كشوف رصد الدرجات باألرقام السرية )كشوف بها عمودين فقط،  •

 قم السري و الثاني للدرجة (.األول للر

يتم عمل كشوف خاصة إلستالم و تسليم أوراق اإلجابة للسادة المصححين يوضح فيها إسم المادة و إسم المصحح و  •

 عدد األوراق و تاريخ التسليم و التسلم باإلضافة إلي التوقيعات.

كل ورقة، و يتم اإلحتفاظ بأوراق اإلجابة يتم التأكد عند إستالم أوراق اإلجابة من توقيع لجنة مصححي المادة علي  •

 لكل قسم علي حده في دوالب خاص، لمده فصل دراسي كامل و حتي قبل بداية الفصل الدراسي التالي.

يتم إستالم كشوف رصد الدرجات من المصححين موقعة من لجان المصححين و معها إحصائية للنتيجة و التي  •

د النسبة المئوية للنجاح و مقارنتها بالنسبة المئوية للنجاح في باقي المواد بناءا" عليها و قبل فك السري يتم تحدي

 المناظرة لتحديد ما أن كانت هناك ضروره لتعديل النتيجة بأي صورة.

يتم بعد إعتماد النتيجة من السيد عميد الكلية، فك السري و رصد درجات اإلمتحان النهائية في كشوف المواد السابق  •

صدها في النسخة اإللكترونية و التي سبق و أن تم بها رصد درجات اإلمتحانات الفصلية و درجات ذكرها. و يتم ر

أعمال السنة و يقوم البرنامج الخاص بالنتيجة و الذي تم إعداده خصيصا" لهذا بعملية الجمع و التقدير، و عمل 

 اإلحصائية كاملة، و طباعة النتيجة.

بعد أخد إذن بإضافة درجة علي أعمال السنة  60ة ترفع تلقائيا" إلي درج 59إذا كان مجموع درجات الطالب  •

المصحح و يوقع المصحح علي ذلك لتفيد حالة الطالب في المادة. و يتم إعتماد النتيجة من رئيس لجان الرصد و 

ونية لشؤون رئيس اإلمتحانات و عميد الكلية و يتم عرضها علي السيد رئيس الجامعة إلعتمادها و تسليم نسخة إلكتر

 الطالب إلعالنها علي موقع الجامعة.

خالل فترة محددة و بعد إعالن النتيجة تم قبول تظلمات و إلتماسات الطالب بشؤون الطالب و يتم تسليمها إلي لجان  •

الرصد مصنفة حسب المواد المختلفة، يتم مراجعة أوراق اإلجابة لكل مادة من قبل لجنة ممتحني المادة باإلضافة 

من لجنة الرصد، كما يقوم أعضاء لجنة الرصد بمراجعة عمليات الرصد كلها لمقدمي اإللتماسات، و يتم عضو 

 إبالغ شؤن الطالب ينتيجة اإللتماسات.

خصصت الكلية حجرة أخري )كمخزن( تنقل إليها أوراق اإلجابة مصنفة ليتم ترتيبها حسب الفصل الدراسي و  •

 ها بسهوله و يسر.السنة و القسم بحيث يمكن الرجوع إلي
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 األعذار 4.3.4

يتم إتخاذ الخطوات التنفيذية التالية و ذلك  2012 /2 /9و الصادر بتاريخ  2012بناء" علي قرار رئيس الجامعة لعام 

 بالنسبة لحاالت الغياب عن اإلمتحانات النهائي و إمتحانات أعمال السنة.

الطالب مستشفي و إجراء عملية جراحية طارئة حتي يقوم الطالب أو ولي أمره إلبالغ الجامعة في حالة دخول  .1

 يتسني للجامعة إرسال مندوب للمستشفي للتأكد من حالة الطالب.

يقوم الطالب أو ولي أمره بإبالغ الجامعة في حالة حدوث حالة مرضية حرجة طارئة يتعرض لها أحد أقارب من  .2

واحد علي األكثر حتي تتمكن الجامعة من أرسال مندوب  الدرجة األولي أو الثانية و ذلك يوم اإلمتحان أو قبلة بيوم

 لها للتأكيد من الواقعة.

و   (E( في اإلمتحانات النهائي )غائب بعذرفي حالة قبول العذر ألحد األسباب السابقة، يعامل الطالب علي أنه ) .3

 يسمح له بدخول األمتحان مع طالب هذا التقدير.

ابقة في إمتحانات أعمال السنة فعلي الكلية إعادة اإلمتحان للطالب قبل بدء في حالة قبول العذر ألحد األسباب الس .4

 إمتحانات نهاية الفصل الدراسي.

للطالب الذي يتعرض لحالة مرضية غير مذكورة في النقاط السابقة فيجب علية التوجه يوم اإلمتحان للوحدة الطبية  .5

 ف يرفع لألستاذ الدكتور رئيس الجامعة. بالجامعة لتوقيع الكشف علية و كتابة تقرير بنتيجة الكش

 اإلمتحانات البديلة 4.3.5

( أو تقدير )غائب Iتعقد إمتحانت بديلة عن اإلمتحانات التحريرية النهائية للطالب الحاصلين علي تقدير )غير مكتمل  •

م الكليات ( في مقرر أو أكثر و ذلك خالل اإلسبوعين )األول و الثاني من الفصل الدراسي التالي(، و تقوEبعذر 

بتسليم درجات اإلمتحانات البديلة إلي قسم شؤن الطالب بالجامعة بعد إعتمادها من مجلس الكلية و من رئيس 

الجامعة، بحد أقصي نهاية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي حيث يتم تسجيل التقدير الفعلي الذي حصل علية 

 ( بدون سداد غرامة تأخير.Eغائب بعذر ( أو )Iالطالب بدال" من التقدير المؤقت )غير مكتمل 

( في Eيمكن عقد اإلمتحان البديل في الفصل الدراسي الصيفي و ذلك للطالب الحاصلين علي تقدير )غائب بعذر  •

اإلمتحانات النهائي. و في حالة إستمرار العذر المرضي يسمح له بدخول اإلمتحان البديل بأول فصل دراسي تالي 

 حتي إنتهاء العذر. 

 قواعد التعامل مع حاالت الغش األكاديمي 4.4

تتبع الكلية القواعد العامة التي تضعها الجامعة بخصوص 

 (.26التعامل مع حاالت التظلم و الغش األكاديمي )مادة 

في حالة قيام أي طالب بالغش أو محاولة غش أثناء 

اإلمتحانات أو أي شكل من أشكال الغش األكاديمي بنية 

كاديمية غير مشروعة، أو في حصوله علي مميزات أ

اإلمتحانات يتم علي  نحاالت اإلخالل بالنظام داخل لجا

المناسبة، و الفور إبالغ عميد الكلية إلتخاذ اإلجراءات 

في هذه الحالةيتم حرمان الطالب من إستكمال اإلمتحان 

و نسبة مئوية   (DNو يحصل علي تقدير "محروم" )

لمقرر في حدود % و علي الطالب إعادة ا0.00تساوي 

عدد مرات التسجيل المتبقية له )أنظر تسجيل المقررات 

 -الدراسية(، و يتم التحقيق مع الطالب داخل الكلية و يتم إجراء التحقيق معه علي النحو التالي:

 يتم ضبط الواقعة و تحرير محضر بها من قبل القائم علي المراقبة في اإلمتحان و يعتمد من رئيس لجنة المراقبة، .1

 و يرفع تقريره مفصال" مرفقا" به ورقة إجابة الطالب و أداة الغش )في حالة وجدها( إلي عميد الكلية.

و يتولي المحقق )المعين لهذا الغرض من قبل عميد الكلية( التحقيق مع الطالب كتابة في الواقعه المنسوبة إليه  .2

 لطالب علي أقوله التي أبداها أمام المحقق.يحقق دفاعه و ذلك في ذات يوم ضبط الواقعة، مع مراعاة توقيع ا

 يشكل مجلس التأديب اإلبتدائي داخل الكلية من : .3

 عميد الكلية )رئيسا"( •

 وكيل الكلية )أو أقدم أعضاء هيئة التدريس( •

 عضو هيئة تدريس يختارة عميد الكلية •

 يتولي كتابة محضر التحقيق أمين سر للمجلس )يعينة عميد الكلية( •

 مجلس التأديب أال يضم في عضويته من سبق له ضبط الواقعة أو الشهادة عليها أو التحقيق فيها. يراعي في تشكيل .4
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يتولي مجلس التأديب اإلبتدائي التحقيق في الواقعة و مواجهة الطالب بما نسب إليه من واقع محضر الضبط و  .5

 واله بمحضر مجلس التأديب اإلبتدائي.تحقيقات المحقق، و يحقق أوجه دفاعه ثبوتا" و نفيا". و يوقع الطالب علي أق

بعد إنصراف الطالب يتداول أعضاء المجلس و يتخذ قراره بأغلبية أعضائة و يتم التوقيع علي محضر مجلس  .6

المجلس، علي أن يحتوي اإلخطار علي بيان بحقة التأديب من جميع أعضائه و أمين السر و يخطر الطالب بقرار 

اإلبتدائي خالل خمسة عشر يوما" من تاريخ اإلخطار أمام مجلس تأديب الجامعة في إستئناف قرار مجلس التأديب 

 الخاص بالطالب.

إلي حين صدور قرار مجلس التأديب اإلستئنافي، يكون للطالب الحق في إستكمال باقي اإلمتحانات التالية لواقعة  .7

 الضبط.

يوم من تاريخ  15م إلي رئيس الجامعة خالل يحق للطالب إستئناف قرار مجلس التأديب اإلبتدائي بطلب كتابي يقد .8

 إخطاره بقرار المجلس اإلبتدائي، و يتم إخطار الطالب كتابه بميعاد مثوله أمام مجلس التأديب اإلستئنافي.

 يتولي كتابة محاضر أعمال المجلس أمين سر يعينة أ.د. نائب رئيس الجامعة. .9

الب علي أقواله، و بعد إنصرافه يصدر المجلس قراره بعد مناقشة المجلس للطالب و تحقيق دفاعه، يوقع الط .10

 أو إلغاء أو تعديال" لقرار مجلس التأديب اإلبتدائي. بأغلبية أعضائة تأييدا"

ال توقع أي عقوبة إال بعد التحقيق مع الطالب كتابة و سماع أقوالة فيما هو منسوب إليه، فإذا لم يحضر في الموعد  .11

ع أقواله. وال يجوز لعضو هيئة التدريس المحدد للتحقيق سقط حقه في سما

 المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا" في مجلس التأديب.

القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية و  .12

 فقا" لما ذكر تكون نهائية.

في حالة ثبوت تهمة الطالب بالنسبة للغش أو الشروع في الغش أو اإلخالل  .13

ام لجان اإلمتحانات، فيتم توقيع العقوبة التأديبية التي يقرها المجلس و بنظ

ذاته،  التي تصل إلي إعتبار الطالب راسبا" في جميع مواد الفصل الدراسي

و يتم إبالغ أ.د. نائب رئيس الجامعة بالعقوبة التأديبية الموقعة علي الطالب 

 التعليم و الطالب.حتي يتم أخذ اإلجراءات االزمه من خالل إدارة شؤن 

 كليةتقدير المقررات المتبع في الكيفية حساب  5

يتم تقييم أداء الطالب في كل مقرر على مدار الفصل الدراسي، وعند نهاية كل فصل 

دراسوووي يتم تسوووجيل تقدير المقررات والسووواعات المعتمدة لكل مقرر ومتوسوووط نقاط 

 في بيان حالة الطالب. (CGPA)التقدير التراكمي 

 تقدير المقررات نظام 5.1

 جامعة فاروس -كلية الهندسة  يوضح الجدول التالي نظام تقدير المقررات المتبع في 

 ( 2017-2016من العام الجامعي  اً )ابتداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف التقدير رمز التقدير نقاط التقدير
 الدرجات 

4,0     A+  97-100 

4,0 A 
 ممتـاز

 96ـ 93 

3,7 A- 92-89 

3,3 B+ 
 جـيد جدا

88-84 

3,0 B 83-80 

2,7 B- 

 جـيد

79-76 

2,3 C+ 75-73 

2,0 C 72-70 

1,7 C- 

 مـقبول

69-67 

1,3 D+ 66-64 

1,0 D 63-60 

0,0 F 60أقل من  راسـب 

0,0 BL 30أقل من  راسب الئحة 
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 قد تظهر التقديرات التالية في بيان حالة الطالب: (،BLإلى  A من )باإلضافة إلى التقديرات االثنى عشر سابقة الذكر 

 نقاط التقدير رمز التقدير النسبة المئوية وصف التقدير

 ___ NP ___ ناجـح بدو  تقدير

 ___ NF ___ راسـب بدو  تقدير

 ___ IP ___ جـارى حساب التقدير

 ___ W ___ منسـحب

 ___ FW ___ انسحاب إجباري

 ___ I ___ غير مـكتمل

 ___ E ___ غـائب بعذر

 NE 0.00 0.00 غـائب بدو  عذر

 DN 0.00 0.00 محـروم

• NP أو NF  مثل يعطى كل من الرمزين للمقررات التي يحتسب فيها التقدير على أساس نجاح أو رسوب الطالب

التدريب الصيفي. وال يدخل كال التقديرين في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي. وفي حالة المقررات التي حصل فيها 

 ، تضاف الساعات المعتمدة لهذه المقررات إلى الساعات المعتمدة التي اكتسبها الطالب.NPالطالب علي تقدير 

• IP  جارى حسـاب التقدير(: تقدير مؤقت يظهر في بيان الحالة الذي يصدر قبل نهاية الفصل الدراسي وعند نهاية الفصل(

 .IPالدراسي يظهر التقدير الفعلي الذي حصل عليه الطالب في المقرر بدال من التقدير 

• W وال يدخل التقدير المقررات التي قام الطالب باالنسحاب منها )منسـحب(: تقدير يعطى للمقرر أو ،"W"  في حساب

 متوسط نقاط التقدير التراكمي )انظر: إضافة وحذف المقررات واالنسحاب من المقررات واالنسحاب من الجامعة(.

• FW :)بدون عذر مقبول يحرم الطالب من  25إذا تجاوزت نسبة غياب الطالب في المقرر عن  )انسحاب اجباري %

في المقرر وال يدخل ذلك فس حساب  "FW"ذلك ويسجل له تقدير منسحب إجباري دخول اإلمتحان النهائي ويعلن ب

 المعدل التراكمي للطالب

• I .غير مكـتمل(: تقدير مؤقت يعطى للمقرر أو المقررات التي لم يستطع الطالب استكمال دراستها في التاريخ المحدد( 

 "I"وعليه فإنه عند قيام الطالب باستكمال المقرر، يتم تسجيل التقدير الفعلي الذي حصل عليه الطالب بدال من التقدير 

 في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي )أنظر: حضور وغياب الطالب(.  "I"في بيان الحالة، وال يدخل التقدير

• E رات التي تغيب الطالب عن حضور االمتحان التحريري النهائي لها )غائب بعذر(: تقدير مؤقت يعطى للمقرر أو المقر

في بيان الحالة  "E"بعذر، وبعد تقدم الطالب المتحان بديل، يتم تسجيل التقدير الفعلي الذي حصل عليه بدال من التقدير 

 في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي. )أنظر: حضور وغياب الطالب(.  "E"وال يدخل التقدير

• NE  غائب بدون عذر(: تقدير يعطى للمقرر أو المقررات التي تغيب الطالب عن حضور االمتحان التحريري النهائي(

لها بدون عذر. ويكافئ هذا التقدير عدد "صفر" من النقاط كما يدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي )انظر: 

 حضور وغياب الطالب(.

• DN  من صفرالذي تم حرمانه من استكمال المقرر الدراسي ويكافئ هذا التقدير عدد ")محـروم(: تقدير يعطى للطالب "

النقاط كما يدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي. )انظر: حضور وغياب الطالب ـ االنضباط األكاديمي وسلوك 

 الطالب(.

 نهاية الفصل الدراسي ويأخذ تقدير في امتحان Incompleteغياب بعذر يعامل غير مكتمل % 25 الطالب الذي يتجاوز •

I. 
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 (GPA)حساب متوسط نقاط التقدير  5.2

يتم حسوواب متوسووط نقاط التقدير  للفصوول الدراسووي الواحد عن طريق الحصووول على حاصوول ضوورب نقاط التقدير في عدد 

النوعية على مجموع السووواعات السووواعات المعتمدة لكل مقرر لينتج ما يسووومى بالنقاط النوعية، ثم يتم قسووومة مجموع النقاط 

 المعتمدة للمقررات التي تدخل نقاطها في حساب متوسط نقاط التقدير، كما هو موضح في المثال التالي:

 

 النقاط النوعية الساعات المعتمدل نقاط التقدير رمز التقدير النسبة المئوية كود المقرر

UGE01 91.50 -
A 3,7 2 7.4 

UEC01 61.33 D 1.0 2 2.0 

EB 101 42.00 F 0.0 3 0.0 

EB 111 - W - 3 - 

EB 121 0.00 DN 0.0 3 0.0 

EB 141 68.00 -
C 1,7 3 5,1 

HU121 96.00 A 4.0 2 8.0 

 22.5 15 المجموع

 
مجموع السووووووواعات المعتمدة للمقررات التي تدخل نقاطها في  ÷ مجموع النقاط النوعية متوسط نقاط التقدير=

 التقديرحساب متوسط نقاط 

   =22.5  ÷15  =1.50 

، يتم قسمة مجموع النقاط النوعية على مجموع الساعات المعتمدة (CGPA)وللحصول على متوسط نقاط التقدير التراكمي 

للمقررات التي تدخل نقاطها في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي وذلك لجميع الفصول الدراسية. ويتم تحديد العبء 

تقدير التراكمي بناء على قيمة متوسط نقاط ال )باستثناء الفصل الدراسي الصيفي(الدراسي للطالب في أي فصل دراسي 

(CGPA)  وليس على قيمة متوسط نقاط التقدير(GPA)  الباب الثالث: تسجيل المقررات الدراسية(للفصل الدراسي السابق(. 

 ملحوظة: يتم تقريب الرقم العشري الثالث لمتوسط نقاط التقدير التراكمي لصالح الطالب.

 

 يتم حساب النسبة المئوية التراكمية تبعا لما يأتي: •

 {)عدد الساعات المعتمدة للمقرر(   X(   100)درجة كل مقرر على أساس النهاية العظمى =  }مجموع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )مجموع عدد الساعات المعتمدة لجميع المقررات(
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 التعليم الهجين  6

عدد من الخطوات في إطار الجهود من إتخاذ  األعلى للجامعات،و المجلس  والبحث العلمي وزارة التعليم العاليوفقاً لما أعلنته 

للعام الدراسي الجديد ، فمن المقرر إتباع سياسة التعليم الهجين التي ترمي للنهوض بالمجتمعات وبناء اإلنسان واألوطان

  ."الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد ، 2022 /2021

أن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خالل التعلم عن بعد، األمر الذي وتتضمن الخطة 

يُسهم في تقليل الكثافة الطالبية، إلى جانب تحقيق االستفادة األمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة 

 .من البنية التحتية للجامعات

 

مزج بين نظام "التعلم وجًها وتهدف الخطة إلى ال

لوجه" و"التعلم عبر اإلنترنت" تم اعتمادها على 

نطاق واسع في عدد من دول العالم، كما أشاد بها 

بعض العلماء، معتبرين أنها تعد "النموذج التقليدي 

الجديد للتعليم"، أو "الوضع الطبيعي الجديد 

وذلك من  للتعلم"، والسيما في ظل المرحلة الراهنة

" التي  Blackboard"ل منصة البالك بورد خال

تعتمدها الجامعة في تقديم المادة العلمية والتواصل 

المباشر مع الطالب من خالل المحاضرات 

 ."online live sessionاألونالين "

  

ة إلى مجموعات عمليات هي :"التعلم، والتقييم، واألنشطة والخدمات"، وفي مرحلة التعلم سيتم تقسيم الطلب 3وتشمل الخطة 

تدريسية صغيرة، مع اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، وتعقيم وتطهير المعامل 

قبل كل حصة معمل أو حصص عملية، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 .والعاملين

 

 :سيكون على النحو التالي التعليم الهجين، فإن نظام الدراسة بوزارة التعليم العالي أعلنتهووفقا لما 

 
 ."لـ"النظرية 100طالبا للكليات العملية و 50أيام في العام الجديد و 3الحضور  ➢

تتناوب الحضور للجامعة، على أن يحصل كل طالب على الجانب المعرفى  سيتم تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة ➢

 .وبعض المهارات من خالل التعلم عن بُعد

 .«النظرية»بـ 100طالباً فى الكليات العملية، و 50لمجموعات ستكون بحد أقصى  ➢

ام األسبوع، من تقسيم أعضاء هيئة التدريس لمجموعات، وسيتم توزيع أوقات التدريس فى الكليات على جميع أي ➢

 السبت إلى الخميس

 .مساءً  6صباحاً حتى  8تبدأ الدراسة من  ➢

%، 40إلى  30%، ونسبة التعلم عن بُعد من 70إلى  60لكليات العلمية، ستكون نسبة تطبيق التعليم وجهاً لوجه، من ا ➢

 .%50و 40 %، والتعلم عن بُعد بين60و 50الكليات النظرية، فستكون نسبة التعلم وجهاً لوجه بين -8
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