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 الرحيم  الرحمن للا  بسم

 

 كلمة السيد األستاذ الدكتور/عميد الكلية 
 

يمد المجتمع    الذيالمصدر األول    وهيمنارة العلم والمعرفة،    هيكل مجتمع    فيإن الجامعة  
جامعة قناة    نشئتوفى هذا الصدد    والمعرفة.شتى مجاالت العلم    فيبالعلماء والمتخصصين  

إصرار وإخالص بمنطقة    في، ومنذ ذلك التاريخ تواصل الجامعة العمل  1976السويس عام  
 قناة السويس وسيناء. 

وفي مطلع القرن الحادي والعشرين صدر قرار السيد االستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة في   
تحت مسمي الفصول الدراسية    باإلسماعيليةم بفتح فرع لكلية هندسة بورسعيد  ٢٠٠۱عام  

بإنشاء كلية الهندسة   ٢٠٠۹لسنة    ٣۱۷، ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم  باإلسماعيلية
قناة السويس. ثم أعقب ذلك إعالن انفصال فرع الجامعة ببورسعيد عن  بجامعة    باإلسماعيلية

هي كلية الهندسة الوحيدة   باإلسماعيليةم تحت مسمي جامعة بورسعيد ولتصبح كلية الهندسة  ٢٠۱٠الجامعة األم في عام
 والرئيسية بجامعة قناة السويس. 

قامت بتطبيق نظام    التيمصر    فيوائل كليات الهندسة  م من أ2010وتعتبر كلية الهندسة باإلسماعيلية منذ نشأتها عام  
الساعات المعتمدة. ولقد شهدت الكلية نموا ملحوظا سواء من ناحية أعداد الطالب بها وإمكانياتها البشرية والمادية. وقامت 

كاتب االستشارية  بالمؤسسات الصناعية وقطاعات المقاوالت والم  الغالبية منهمبتخريج العديد من كوادر المهندسين التحق  
 مصر والخارج. العلمية في والبيئات

)نظام الدراسة والقبول بالكلبة، نظم تقويم الطالب،  بنقاط هامة تشمل    للتعريف   دليلهذا الأن أقدم إصدار    نفسيويطيب إلى  
إطار تحديث الئحة الكلية بنظام الساعات المعتمدة بدءا من العام   في  حقوق وواجبات الطالب، نظام التأديب الطالب(

المجتمع   احتياجاتوتبني برامج أكاديمية تخصصية ومتميزة جديدة وفق المعايير العالمية التي تلبي    2021/2022الجامعى
ذي يتماشى ويتوافق مع  وتعزز المشاركة مع التخصصات المختلفة لمواكبة المتغيرات العلمية والمجتمعية وعلى الشكل ال

 احتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي. 
ويشتمل الدليل على تعريف بنشأة الكلية وتطورها وعلى الئحة نظام الدراسة والخدمات الطالبية المقدمة، وبعض اإلرشادات   

المتميز متمنيا لهم دوام   العلميإلى هذا الصرح  باالنتسابطالب كلية الهندسة بالتهنئة   ألبنائيوالتعليمات العامة. وأتقدم 
 .واالزدهارجاح والتقدم  نالتوفيق وال

وختاما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع الزمالء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين ولكل من ساهم بجهد  
 ز. إعداد هذا الدليل، وأدعو هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا العزي في

 وهللا ولى التوفيق ......،
                                                            
 عميد الكلية                                                            

 
 أ.د/ محمود فؤاد محمود                                                        
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 التقديم واملفاهيم والتعريفات

 الباب االول

جامعة قناة السويس -كلية اهلندسة   
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 التقديم  الباب األول:  
 (: مقدمة 1مادة )

  وعلى لمواكبة المتغيرات العلمية والمجتمعية    تم إعداد وصياغة هذه الالئحة بنظام الساعات المعتمدة المطبق عالميا  
من خالل إتاحة الفرصة للطالب لدراسة مجموعة    سوق العمل المحلي واإلقليمي  احتياجاتويتوافق مع    يتماشىالشكل الذي  

وآخري   إجبارية  أساسية  مقررات  تشمل  المقررات  بعض    اختياريهمن  في  وتميزه  ومهاراته  لميوله  طبقا   الطالب  يختارها 
وموعد المحاضرة وذلك عند طرح  التخصصات عن غيرها، كما يتيح للطالب المفاضلة في اختيار عضو هيئة التدريس  

 .كثر من مجموعة في ضوء اإلمكانات المتاحة بالكليةالمقرر أل 
 

 : وقد روعي في جميع مواد هذه الالئحة أن تتفق مع
 التنفيذية.( والئحته 1972لسنة  49قانون تنظيم الجامعات )رقم   -
 – National Academic Reference Standards) واالعتمادمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    -

Engineering (NARS) 2018). 
لجنة قطاع الدراسات  )  2020اإلطار المرجعي لتصميم برامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة    -

 (.2020مارس  7بتاريخ  8الجلسة رقم  – بالمجلس األعلى للجامعات  الهندسية والتكنولوجية والصناعية
)لجنة قطاع الدراسات الهندسية     2020بكليات الهندسة اإلطار المرجعي إلعداد البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس  -

 .(2020مارس  7بتاريخ  8الجلسة رقم  –والتكنولوجية والصناعية بالمجلس األعلى للجامعات 
 .2019 –  اعات المعتمدة بجامعة قناة السويسالالئحة الموحدة لطالب مرحلة البكالوريوس بنظام الس -
المعاير واالشتراطات المتبعة في تصميم البرامج الدراسية الهندسية لمرحلة البكالوريوس الخاصة بمؤسسات االعتماد    -

   .  UIAو  NAAP و  ABETالدولي للبرامج الهندسية مثل 
 ودولية.المقارنات المرجعية ببرامج مماثلة محلية وإقليمية  -

 
معايير التقييم، باإلضافة   /التدريسوقد روعي ان المقررات المشتركة لها نفس الكود/ أهداف التعلم/ المحتوى/ طرق  

 ( من أجل تيسير تنقل الطالب مع الجامعات األوروبية. ECTSالي االمتثال للنظام األوروبى لتحويل الساعات المعتمدة )
 

 بمصروفات.  برامج تخصصية 5، وعدد تخصص مفرد راسية ذاتبرامج د 9وتتضمن هذه الالئحة عدد 
 

 رؤية الكلية(: 2مادة )
 : فيتمثلت رؤية الكلية 

 العلوم الهندسية على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية"  في"الريادة والتميز 
 

 رسـالة الكلية(: 3مادة )
 : فيندسة جامعة قناة السويس هكلية ال تتمثل رسالة

ارات  هالمو   لمعارفاب  همندسية المختلفة وتزويد لهفي التخصصات ا  الكوادر الهندسية المتميزة القادرة على المنافسةإعداد  
ت هاي المطلوب في جهنواالرتقاء باألداء الم من خالل برامج تعليمية متميزة وفقا للمعايير األكاديمية والمهنية  الالزمة  
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لتنميةالعمل   التدريب  التطبيقية وبرامج  االستشارية والبحوث  الخدمات  محليا و   البيئة وخدمة  من خالل    ليميا إق المجتمع 
 ودوليا. 

 ويتحقق ذلك من خالل: 
 (.CM1) لتميز في التعليم الهندسي الجامعي والبحوث التطبيقيةدعم ا .1
 (. CM2) لضمان مالءمتها الحتياجات مجتمع التوظيف  التقييم والتطوير المستمر للبرامج االكاديمية .2
  في المهنة فاعلينيصبحوا أعضاء ل، المطلوب مهنيالتدريب ال، والحصول على الفكري الطالب على النمو  مساعدة .3

(CM3 .) 
 (.CM4)في مجاالت التخصص  دعم أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة لالكتشاف والتكامل والتطبيق .4

 

 األهداف اإلستراتيجية للكلية (: 4مادة )
التي تلبي احتياجات المجتمع وتعزز المشــــاركة مع التخصــــصــــات  وفق المعايير العالمية يةكاديمأ  برامجتبني  •

 . المختلفة
 تقديم خبرة تدريسية فنية متميزة وفق برنامج متخصص يلبي االحتياجات المحلية للمجتمع المصري.  •
 واألكاديمي.تعزيز نشاط البحث العلمي و  ،تطوير برامج الدراسات العليا للخريجين •
  المجتمع.تفعيل المشاركة والتعاون مع المجتمع المحلى مع تعزيز دور الجامعة في التنمية في  •
  الحديثة.تتوافق مع البرامج  لألقسام العلمية وللبرامج الدراسية دارة متخصصة ومتطورةإ نشاءإ •
 الرئيسية.مع شبكة الجامعة  االتصاالتقسام مع تعزيز ألتطوير التجهيزات الخاصة با •
  باألنشــطة وخدماته من خالل االســتفادة  األقســام والبرامج االكاديميةنشــطة  ألى التمويل الخارجي لدعم إالتطلع   •

 البحثية بالكلية وتعزيز جاذبية البحوث. 
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 اهليكل التنظيمي والتعريفات

 الباب الثاني
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 الباب الثانى: الهيكل التنظيمي والتعريفات

 أقسام الكلية العلميةالتعريف ب (:5مادة )
وتتولى أقسام الكلية المسئولية عن تدريس المقررات  قسام علمية  الهندسة، جامعة قناة السويس خمسة أ  تضم كلية

 العلمي لجميع البرامج التى تحتاج إلى مقررات دراسية فى تخصص القسم والتي تحمل كود القسم. البحث و 
 والقسم مسئول عن المحتوى العلمي للمقرر الدراسي وكذلك ترشيح القائم بالتدريس لكل مقرر دراسي، سواء من أعضاء

 هيئة التدريس بالقسم، أو من أعضاء هيئة التدريس بقسم أخر، أو من خارج الكلية. 
 : كالتاليواألقسام العلمية بالكلية هى  

 قسم العلوم األساسية. -1
 قسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمرانى. -2
 قسم الهندسة المدنية. -3
 قسم الهندسة الكهربية. -4
 الميكانيكية.قسم الهندسة  -5
 قسم العلوم األساسية. -1

ويختص هذا القسم ببناء الطالب فى مجال علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والتى تؤهله للدراسة لألقسام االخرى 
الطبيعية أو الصناعية والفيزياء بأنواعها   الهندسية سواء  بالكيمياء  الخاصة  العلوم  الطالب جميع  بالكلية، حيث يدرس 

 ياضيات الهندسية بكل مشتمالتها كما أن مواد هذا القسم تدخل فى المقررات الهندسية لجميع األقسام العلمية بالكلية. والر 
 قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني. -2

وهو  القسم  ويشمل أساسي  تخصصي  عدد  العمارة  هندسة  برنامج )  برنامج  الي  باإلضافة  تخصصي   برنامج   2(، 
 المدن(.برنامج هندسة تخطيط ( و)برنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة المستدامة) وهمابمصروفات 

 العمارة والتخطيط العمرانى للمدن  وتاريخ  التصميم المعمارى واإلنشاء المعمارى ونظريات  فى هذا القسم  ويدرس الطالب 
ويدرس الطالب فى هذا القسم أيضا  مواد مثل  اقع  وتنسيق المو الحديثة والمعاصرة  والعمران  ونظم العمارة  والتصميم العمرانى  

، وتكنولوجيا  واختباراتهاميكانيكا التربة واألساسات ، الخرسانة ، والمساحة والمنشآت المعدنية ومقاومة المواد وخواصها  
 البناء. 
 قسم الهندسة المدنية. -3

  – برنامج هندسة االشغال العامة    –نشائية  اال   برنامج الهندسة)وينقسم القسم إلى ثالث برامج تخصصية أساسية هى  
)برنامج هندسة التشييد وإدارة المائية( باإلضافة الي برنامج تخصصي واحد بمصروفات وهو والموارد  ى برنامج هندسة الر 

 (.المشروعات
قاومة المواد  وم  بأنواعها،والخرسانة    اإلنشاءات،ويدرس الطالب فى هذا القسم هندسة اإلنشاءات وديناميكا وميكانيكا  

وعلوم المساحة بأنواعها    والمطارات،كما يدرس هندسة الطرق    واألساسات.وهندسة التربة    المعدنية،والمنشأت    واختباراتها،
النقل    الصحية،والهندسة   الرى    والمرور،وهندسة  هندسة  أيضا   ويدرس  الحديدية.  السكك  هندسة    والصرف،وهندسة 

ميكانيكا الموائع ، الهيدروليكا ، القنوات المفتوحة والترع والمصارف واألنهار ،   ائية،المالمنشأت   الري،وتصميمات أعمال 
 وبناء حواجز األمواج واألرصفة.  الشواطئوالمالحة الداخلية ، علوم حماية  الموانئهندسة 

 قسم الهندسة الكهربية. -4
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 االتصاالت برنامج هندسة  و   واالالت الكهربيةهندسة القوى  برنامج  )وينقسم القسم إلى ثالث برامج تخصصية اساسية هى  
برنامج هندسة  والتحكم(، باإلضافة الي برنامج تخصصي واحد بمصروفات وهو )  برنامج هندسة الحاسباتواإللكترونيات و 

 واالتصاالت(تكنولوجيا المعلومات 
يدرسها الطالب إلى مجاالت عديدة منها: الدوائر الكهربية ، المجاالت الكهرومغناطيسية ، وأسس    وتتنوع المواد التى

تحويل الطاقة الكهربية والدوائر المنطقية والمعالجة واألجهزة والقياسات الكهربية ، القوى الكهربية ، الدوائر اإللكترونية 
والحاسب   الجهد    اآلليوالبرمجيات  وهندسة   ، نظرية  عاليالوالتحكم   ، الكهربية  اآلالت  والذكاء   االتصاالت،  والروبوت 

الذكية ، الصوتيات ، واألقمار الصناعية ، والموجات   االصطناعي التحكم  الحاسبات ، نظرية  البيانات وشبكات  وقواعد 
والرقمية ، ونظم المالحة   ات الحاسبو  االتصاالتبأنواعها ، واإلشارات الرقمية والهوائية ، االلكترونية ومجاالتها المتعددة ، 

 بالراديو والرادارات ، واألجهزة المرئية والمسموعة. 
 قسم الهندسة الميكانيكية. -5

هى   اساسية  تخصصية  برنامجين  إلى  القسم  الميكانيكية  وينقسم  القوى  هندسة  هندسة    –)برنامج  نتاج  اإل برنامج 
 ( برنامج هندسة الطاقة المستدامةروفات وهو )باإلضافة الي برنامج تخصصي واحد بمص (الميكانيكيوالتصميم 

القوى   وهندسة  الحراريات  مجاالت  القسم  هذا  فى  الطالب  والموائع    المحركة،ويدرس  والطاقة  الحرارة  وديناميكية 
والتبريد    للماكينات  اآلليالماكينات ونظم التحكم    واهتزازات وعلوم الطاقة    االحتراقالحرارة والكتلة ونظرية    وانتقالوالهيدروليكا  

، شبكات األنابيب والمحركات والمبادالت الحرارية  الداخلي  االحتراق ونظم    التربينةوالتكييف ومحطات القوى الحرارية واآلالت  
، تكنولوجيا القطع  الميكانيكيالرسم    واللحام،وعلوم المواد والفلزات، تكنولوجيا السباكة    الصناعية،ومعدات التبريد. الهندسة  

وقياسات   والمعادن،والتشغيل   الهندسية،  المشروعات  وتنظيم  وقطعها،  المعادن  تشكيل  ومعدات  الماكينات،  ونظريات 
ومعدات   اإلنتاج  هندسة  وورشة  ،ومختبرات  الرقمية  التشغيل  وماكينات  القياس،  علم  علوم وتكنولوجيا   الماكينات 

والتشغ والمساحيق  للمواد  التشغيل  الميتالوروجى  وتجهيزات  فى    واستخدامالماكينات    واهتزازاتيل  والمثبتات  المرشدات 
 مساعدات اإلنتاج .

 
 

 الدرجات العلمية(: 6مادة )
برنامج(. كل برنامج يتم إدارته من  14تقدم كلية الهندسة، جامعة قناة السويس مجموعة من البرامج الهندسية المفردة )بعدد  - أ

برامج( وبرامج تخصصية بمصروفات )في    9البرنامج. وتنقسم البرامج إلى برامج تخصصية مفردة )في عدد  خالل لجنة إدارة  
 برامج(. حيث تم اختيارهم بعناية لتلبية احتياجات السوق المحلية واإلقليمية والدولية. 5عدد 

فى التخصصات العلمية  العلوم فى الهندسة"    درجة بكالوريوس"   الهندسةتمنح جامعة قناة السويس بناء على طلب مجلس كلية  و  - ب
 التالية:

 العمارة والتخطيط العمرانىقسم هندسة  .1
 )هندسة العمارة( –العلوم فى الهندسة المعمارية  درجة بكالوريوس •
 (هندسة وتكنولوجيا العمارة المستدامة) –ة العلوم فى الهندسة المعماري درجة بكالوريوس •
 (تخطيط المدن)هندسة  –العلوم فى الهندسة المعمارية  درجة بكالوريوس •

 الهندسة المدنية قسم  .2
 ( هندسة اإلنشائية)ال –العلوم فى الهندسة المدنية  درجة بكالوريوس •
 )هندسة األشغال العامة( –درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة المدنية  •
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 والموارد المائية(  الري )هندسة  –رجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة المدنية د •
 )هندسة التشييد وإدارة المشروعات(  –درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة المدنية  •

 قسم الهندسة الكهربائية  .3
 )هندسة القوى واالالت الكهربية(  –درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة الكهربائية  •
 ( واإللكترونيات  االتصاالت)هندسة  –لوريوس العلوم فى الهندسة الكهربائية درجة بكا •
 )هندسة الحاسبات والتحكم(  –درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة الكهربائية  •
 ( واالتصاالت)هندسة تكنولوجيا المعلومات  –درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة الكهربائية  •

 قسم الهندسة الميكانيكية  .4
 )هندسة القوى الميكانيكية(  –كالوريوس العلوم فى الهندسة الميكانيكية درجة ب •
 ( الميكانيكي)هندسة اإلنتاج والتصميم  –درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة الميكانيكية  •
 )هندسة الطاقة المستدامة(  –درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة الميكانيكية  •

 البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس.( قائمة 1ويوضح الجدول رقم )
 كلية الهندسة، جامعة قناة السويس –( قائمة البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس 1جدول رقم )

 بمصروفاتالبرامج التخصصية  البرامج التخصصية )مفردة(  القسم العلمي
هندسة العمارة 

 برنامج هندسة العمارة  1 والتخطيط العمراني 
هندسة وتكنولوجيا   برنامج 10

 المستدامة  العمارة
 برنامج هندسة تخطيط المدن 11

 الهندسة المدنية 
وإدارة  12 برنامج الهندسة اإلنشائية 2 التشييد  هندسة  برنامج 

 برنامج هندسة األشغال العامة  3 المشروعات
 برنامج هندسة الري والموارد المائية 4

الهندسة 
 الكهربائية 

تكنولوجيا   13 برنامج هندسة القوى واالالت الكهربية 5 هندسة  برنامج 
 هندسة االتصاالت واإللكترونياتبرنامج  6 المعلومات واالتصاالت 

 برنامج هندسة الحاسبات والتحكم 7
الهندسة 
 الميكانيكية

هندسة   14 هندسة القوى الميكانيكيةبرنامج  8 الطاقة برنامج 
 هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكيبرنامج  9 المستدامة 

 وتمنح الدرجة فى ثالثة فصول خالل العام الجامعي / األكاديمي )فصل الخريف، وفصل الربيع، وفصل الصيف(. 
 

بأداء رسالتها وتحقيق رؤيتها بصورة   االلتزاممتطلبات الكلية نحو    تقتضيهيجوز أن تنشأ بالكلية برامج علمية أخرى وفق ما   - ت
العمل المحلي واإلقليمي  يتماشىمتطورة ومستدامة وبما   المقومات البشرية والعلمية والمادية    ، وإذا توافرتمع حاجة سوق 

جلس  ، ويمكن لماإلجراءات الالزمة وفقا ألحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية  اتخاذ  يتمو التخصصات،  إلنشاء هذه  
الجامعة، بناء على توصية مجلس إدارة البرامج ومجلس الكلية بعد العرض مجلس شؤون التعليم والطالب تجميد برنامج بشكل  

 مؤقت أو دائم إذا لزم األمر مع ذكر االسباب. 
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 تالتعريفا(: 7مادة )
 :األكاديمى العام الجامعي - أ

ويحدد موعد بدء  ،    " وفصل ثالث " الصيف"الربيع    –"الخريف    فصلين دراسيين رئيسيين هما  يتكون العام الجامعي من
 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وقرار المجلس األعلي للجامعات. 62الدراسة سنويا  وفقا لنص المادة 

 الفصل الدراسي: - ب
يتكون الفصل الدراسي الصيفي من تسعة اسابيع  ، و بوعا  خمسة عشر أس  الربيع( منيتكون الفصل الدراسي )الخريف /  

 ". لالمتحاناتُتقسم على النحو التالي: أسبوع للتسجيل، سبعة أسابيع للدراسة، أسبوع 
 :(Credit Hour System)نظام الساعات المعتمدة  - ت

لية، كما يتيح للطالب هو نظام يشترط لتخرج الطالب تحقيق عدد من الساعات المعتمدة وفق الشروط التي تحددها الك
حرية الدراسة وفقا لقدراته وحسب النظام المعمول به، وبتوجيه من المرشد األكاديمي، وذلك فى ضوء الحدود الدنيا والعليا  

 لعدد الساعات المعتمدة التى يسمح له بالتسجيل فيها لكل فصل دراسي. 
 :(Credit Hour – CH) الساعة المعتمدة - ث

وحدة قياس دراسية لتحديد وزن المقرر الدراسي وتكافئ وهي مقياس لساعات االتصال بين القائمين بالتدريس، وهي    -
 سبوعيا  في المقرر طوال الفصل الدراسي. ألطالب اعدد الساعات التي يدرس فيها 

 :ة ساعات االتصال كما يليوالتي تعادل الساعة المعتمدة الواحدتحدد ساعات المقرر بعدد من الساعات المعتمدة  -
خالل الفصل    أسبوعية  دقيقة(  50)بالنسبة للدروس النظرية: تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل محاضرة مدتها ساعة واحدة   •

 .أسبوعا( 15)مدته  الدراسي الواحد
ــاعة معتمدة واحدة لكل فترة  • ــب سـ ــبة للدروس العملية والتدريبات التطبيقية: تحتسـ ــاعة   2مدتها    باتتدريأو    تمارينبالنسـ سـ

 . أسبوعا( 15مدته )الواحد خالل الفصل الدراسي ساعة أسبوعيا  3أسبوعيا، ولكل فترة معمل 
 المستويات الدراسية: - ج

يدل المستوى الدراسي على المرحلة التعليمية للطالب والتي تشتمل على خمس مستويات دراسية أساسية، ويحتوي كل  
العلمي له تحت إشراف  مستوى على مجموعة من   الدراسية والتخصص  للخطة  الطالب وفقا   الدراسية يختارها  المقررات 
 ومعاونة المرشد األكاديمي.

 الخطة الدراسية: - ح
( لكل تخصص موزعة علي الفصول الدراسية والتي تكون فى مجموعها اختيارية  –هى مجموع المقررات الدراسية )إجبارية  

طبقا للخطة    -  ساعة معتمدة  165-160)تتراوح بين  جب على الطالب اجتيازها بنجاح  عدد الساعات المعتمدة التى ي
 طبقا.  للحصول على درجة البكالوريوس فى التخصص المعتمدة للبرنامج(

 العبء الدراسى: - خ
 .طبقا للخطة الدراسية للتخصص العلمييكون  مجموع الساعات المعتمدة المسموح بتسجيلها في الفصل الدراسى الواحد    -
لوضع قيمة    (ECTS) المعتمد  لنقل وتجميع الساعاتاألوروبي  في هذه الالئحة، يستخدم النظام  سى  لكل مقرر درا  -

يعرف بأنه "عدد و  وه.  Student Workload (SWL)الطالبي  عنه بداللة عبء العمل    يعبر وصفية للمتطلب الذي  
في    ساعات التعلم  أنشطة  إلنجاز  عادة  المطلوبة  التعليميةالعمل  نتائجها  تحقيق  أجل  من  الدراسية  المقررات   وحدات 

 . أوروبا عبرالطالب  تنقل ير في جامعه بولونيا في إيطاليا لتيس 1999بولونيا سنة  اعتمد خالل إعالن الذيو  ،المتوقعة"
  :من عنصرينإجمالى عبء العمل الطالبى يتألف  -

 محددة للمقرر.الطالبى المنظم، وهو ساعات االتصال الالعمل  عبء •
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واستكمال مهام المقررات    منظم، وهو الوقت الذي يقضيه الطالب في الدراسة الذاتية الخاصة بهم،  الطالبى الغيرعبء العمل   •
 التقييمي.الدراسية، واالستعداد لجميع أنواع االمتحانات، مثل عبء العمل 

  عنصرا أساسيا فى بوصفها    العالى األوروبىهذا النظام وصفا أساسيا للمتطلبات التعليمية في مجال التعليم    اعتبر   -
 المتطلبات اإلطارية لبولونيا وأوروبا من حيث إجمالي عبء العمل الطالبى.

أسبوعا   15مدته    أكاديميلكل فصل    وينبغيساعة من مجموع ساعات عمل الطالب،    25الواحدة تناظر  ECTS وحدة     - 
 ECTS.وحدة  30أن يقابل 

ساعة    50األكاديمى، أو حوالي  بالفصل    وريةبى ضر العمل الطال  ساعة من إجمالى عبء  750وكمتطلب متفق عليه، فان  
 .لكل أسبوع إجمالى العمل الطالبىمن 

 2020لتصميم برامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة    المرجعيإلطار  )طبقا لالقيم المتوقعة لكل فصل دراسى    -
 :( 2020مارس  7بتاريخ  8الجلسة رقم  - )لجنة قطاع الدراسات الهندسية والتكنولوجية والصناعية بالمجلس األعلى للجامعات 

 ساعة معتمدة. 19 – 16من  •
 أسبوعا. 15ساعة اتصال فى األسبوع لمدة  28 – 25من   •
 ساعة من إجمالى عبء العمل الطالبى. 750 •
 ECTS.وحدة  30 •

حيث أن بعض    ، الدراسى لمصمم المقرر للبت فيها. وهذا يعتمد على طبيعة المقرر الدراسىدرجات المقرر  ويترك توزيع    -
مقررات نظرية، وبالتالي يمكن إعطاء مزيد من الدرجات لالمتحانات، وبعض المقررات الدراسية هى  المقررات الدراسية هي  

 أكثر عملية، وبالتالى يمكن إعطاء درجات أكثر للمشروعات والتمارين والمعامل.
 المقرر الدراسى: -د 

المقررات أن يكون لها متطلب هو المادة العلمية المدرجة بالخطة الدراسية المعتمدة فى كل تخصص علمي. ويجوز لبعض  
المتطلب السابق قبل دراسة هذا  هذا  يستوجب على الطالب دراسة  او متطلب موازي، في حالة المتطلب السابق    سابق واحد

الموازي في نفس الفصل الدراسي  يستوجب على الطالب دراسة المتطلب    وازي مالالمتطلب    حالة  وفي  ،المقرر والنجاح فيه
 . مع المقرر

 مقرر:رمز ال -ذ 
علي  (  1شكل رقم )  –يخصص لكل مقرر رمز يتكون من ثالثة أحرف باللغة اإلنجليزية يليه عدد مكون من ثالث أرقام  

 النحو التالي:
 
 
باللغة    -1 المقرر الحروف  لطبيعة  طبقا  اإلنجليزية 

 كالتالي: 
 ( UNIمتطلبات الجامعة: ) •
 (ENGمتطلبات الكلية: ) •
القائم   • للقسم  يرمز  التخصص:  متطلبات 

قسم العمارة والتخطيط  قرر مثال: مبتدريس ال
 (.  ARC) العمرانى

 األرقام: -2
 . 4،  3، 2، 1،  0للمستوي المئات وترمز خانة  •

  مسلسل المقرر  من

( 1-9 )  

 التخصص الدقيق من 

( 1-9 )  

(4-0المستوى من )  

 كود القسم / البرنامج

لمقررات الدراسية  ا  (: نظام تكويد1شكل رقم )  
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 .   9الي   1داخل البرنامج، و تشمل األرقام من  للمقرر خانة العشرات و ترمز للتخصص الدقيق •
 5و  3و  1، وتخصص األرقام الفردية  البرنامج الدراسي أو التخصصيفى  اآلحاد وترمز لرقم المقرر  خانة   •

الدراسي األول بالخطة االسترشادية للبرنامج، في حين تعطي األرقام للمقررات التي تدرس بالفصل    9و  7و
 بالخطة االسترشادية.  للمقررات التي تدرس بالفصل الدراسي الثاني 8و 6و 4و 2الزوجية 

 
 (: النظام الكودي للمقررات الدراسية 2جدول رقم )

 كود المقررات اإلجبارية  المقررات  
 UNI مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية  متطلبات الجامعة
 ENG مقررات العلوم األساسية والرياضيات  متطلبات الكلية 

متطلبات األقسام  
العلمية 

 التخصصية 

مقررات الهندسة  
والتخطيط  المعمارية

 العمرانى 

 ARC العمارة
 UPL التخطيط العمرانى

مقررات الهندسة  
 المدنية

 إنشاءات
CIV  أشغال عامة 

 رى وهيدروليكا 
مقررات الهندسة  

 الكهربية
 قوى وآالت كهربية

ELC  اتصاالت وإلكترونيات 
 حاسبات وتحكم 

مقررات الهندسة  
 الميكانيكية

 إنتاج MEC قوى ميكانيكية
 
 المتطلب السابق: - ر

بنجاح قبل التسجيل في مقررات دراسية أخري تحددها الخطة الدراسية  في الفصول   اجتيازههو المقرر الدراسي الواجب  
 . الدراسية الالحقة

 :(Grade)التقدير - ز
باللغة اإلنجليزية ونقاط محددة  الدراسية ويرمز له بحرف  الالئحة  الطالب في مقرر ما في  التقدير هو وصف لمستوى 

(Grade points)  وهو الرمز الذى يحصل عليه الطالب لتي حصل عليه الطالب في المقررللداللة على الدرجة النهائية ا ،
والمقابل لما حققه فى المقرر الدراسى طوال فترة دراسته له بما فى ذلك االمتحان النهائى لهذا المقرر، والذى يقوم بمنحه 

 للطالب هو 
 (A,A-,B+,B,B-,C+,C,C-,D+,D,F) ،(NP, NF, BF, W, FW, WF, DN, IC, DS, S, IP, AU) . 

 :(Degree)الدرجة  -س 
المقرر )األنشطة  الطالب خالل دراسته لهذا  التى يحصل عليها  الدرجات  لمقرر على أساس  الطالب  ويتم حساب درجة 

   االمتحان النهائى(. –االمتحان العملي  –امتحان منتصف الفصل الدراسى  –الطالبية 
 (Grade Point- P)نقاط التقدير  -ش 

 القيمة الرقمية المقابلة للتقدير وهى كاألتى:  هى
 (A+&A=4,A-=3,7,B+=3,3,B=3,00,B-=2,70,C+=2,30,C=2,00,C-=1,70, D+=1,30,D=1, 
00, F=0,00) 

 : (Grade Point Average – GPA)التقدير المتوسط  -ص 
 وهو حاصل ضرب الدرجة فى الساعات المعتمدة للمقرر. 
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هو حاصل مجموع نقاط التقدير لكل المقررات التى تم دراستها فى الفترة المطلوب حساب التقدير المتوسط لها )تقدير  و 
( فصلى  سنوى    -  SGPA  Semester Grade Point Average)متوسط  متوسط             (AGPA)تقدير 

Annual Grade Point Average  -    تقدير متوسط تراكميCGPA)  )Comulative Grade Point Average 
مقسوما على حاصل مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات وفى نفس الفترة. مع مراعاة إن يتم تقريب الناتج ألقرب  

 .(FW/IC)رقمين عشريين وإال يدخل فى حسابه المقررات ذات التقدير 
 المعدل الفصلي: -ض 

 هو مستوي التحصيل العلمي للطالب خالل فصل دراسي. 
 المعدل التراكمي: - ط

 هو مستوى التحصيل العلمى للطالب خالل جميع الفصول الدراسية التي درسها في البرنامج الدراسي. 
 :االنذار األكاديمى - ظ

هو   األكاديمي  تقدير اإلنذار  على  دراسي  فصل  أي  في  متدني  مستوى  علي  حصوله  حالة  في  للطالب  يوجه  إشعار 
 . 2,0أقل من   (GPA)تراكمي

 :ن التحريري / الشفوي النهائىزمن االمتحا  - ع
يحدد زمن االمتحانات التحريرية/ الشفوية النهائية )إن وجدت( بعدد ساعات تعادل عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر، 
ويجوز زيادة / تخفيض زمن االمتحان لبعض المقررات عما ورد بالالئحة بعد تحديدها من مجلس القسم المختص ويصدر 

 .لكليةبها قرار من مجلس ا
 :Exchange Studentالطالب الزائر  - غ

يقوم بدراسة بعض المقررات بالكلية بدون تأدية أي امتحانات أو يحسب له تقديرات أو ساعات معتمدة،   وهو الطالب الذى
ساعات معتمدة للتسجيل فى الفصل   9ساعة معتمدة،    12يكون الحد األقصى للتسجيل فى الفصل الدراسى الرئيسي هو  

ية بالبرامج التخصصية، وسداد الرسوم الدراسية المقررة  الدراسى الصيفى، ويتم ذلك بعد تسديد مقابل تحسين العملية التعليم
 لهذه المقررات بالبرامج التخصصية بمصروفات، وتعطى للطالب إفادة بحضوره المقررات التى درسها.
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جامعة قناة السويس -كلية اهلندسة   

 

 قبول الطالب ونظام الدراسة بالكلية

 الباب الثالث
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 قبول الطالب ونظام الدراسة بالكلية: الثالثالباب 
  قبول الطالب: (8)مادة 

رياضيات( أو ما يعادلها  :  الطالب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة )القسم العلمي    الهندسةكلية    تقبل  -أ
يكون الطالب مستوفيا  لشروط القبول وفقا     ، وأنوالذين يتم ترشيحهم من خالل مكتب التنسيق أو اإلدارة العامة للوافدين

 .سنويا القبول التي يحددها المجلس األعلى للجامعاتوفقا لشروط و  ،( من قانون تنظيم الجامعات75للمادة )
  هندسية درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من كليات / معاهد    محولين من كليات تمنحيجوز لمجلس الكلية قبول طالب    -ب

جامعة على للدراسة بالكلية وذلك بعد موافقة مجالس األقسام المختصة ووفقا للقواعد التى يحددها مجلس الكلية ومجلس ال
التي يلتحق بها الطالب وبعد عمل مقاصة له من خالل القسم العلمي المختص بشرط أال يقل   والبرنامج المستوى حدد يأن 

 ساعة معتمدة(.  100قبل التخرج )أو ال يقل دراسته بالكلية عن عدد سنوات الدراسة بالكلية للطالب عن ثالثة سنوات 
( من قانون تنظيم 75لقبول التى يحددها المجلس األعلى للجامعات ووفقا  للمادة )أن يكون الطالب مستوفيا  لشروط ا-ج

 الجامعات. 
 يكون الطالب مستوفيا  لشروط القبول بالكلية وهى: أن -د

 الكشف الطبى الخاص بالكلية. اجتياز .1
 أن يكون الطالب متفرغا  للدراسة بالكلية.  .2
 لاللتحاق بالكلية. المؤهلة المقررةالقبول والقدرات أو المقابالت الشخصية  اختبارات اجتياز .3

 البرامج التخصصية بمصروفات يقرها مجلس الكلية كل عام جامعى. -ه 
للبرامج التخصصية أو البرامج بمصروفات مع دفع الرسوم الدراسية    يمكن للطالب التسجيل فى مقررات الفصل الصيفى  -و

 التى يحددها مجلس الكلية كل عام فى سنة تسجيل المقرر.
يمكن للطالب الذين لم يلتحقوا مباشرة بكلية الهندسة جامعة قناة السويس من خالل مكتب التنسيق، وتحقيقهم الحد   -ز

لتحاق بالبرامج التخصصية بمصروفات فقط مع دفع الرسوم الدراسية المقررة لها. األدنى من متطلبات القطاع الهندسى، اال 
 وال يحق لهم التحويل إلى البرامج التخصصية بالكلية حتى تخرجهم.

يقوم بتسجيل أى    انيجوز للطالب )غير المقيد( بكلية الهندسة بجامعة قناة السويس )ومؤهل للدراسة الهندسية(    -س
لدراسية مع دفع الرسوم المنفصلة التى يحددها مجلس الكلية فى كل عام فى سنة تسجيل المقرر.  عدد من المقررات ا

ويمنح هذا الطالب إفادة بالمقررات التى سجل فيها وتقديراته بها. وال يحق لهذا الطالب الحصول على درجة البكالوريوس 
 من كلية الهندسة، جامعة قناة السويس بأي حال من األحوال.

الحاصلين علي مؤهالت عليا )درجة البكالوريوس( في أحد التخصصات العلمية من غير    للكلية قبول الطالب   وزيج  -ص
الكليات والمعاهد الهندسية في التقدم للقبول بالكلية مع بدء العام الدراسي في المستوي االكاديمي )صفر(، بعد أخذ رأي 

 لمقاصة الالزمة للمقررات العلمية التي سبق دراستها. المجالس العلمية المختصة ورأي مجلس الكلية وعمل ا
 
 
 

 نظام الدراسة (:9مادة )
الدراسة في الكلية باللغة اإلنجليزية وتكون دراسة متطلبات الجامعة أو المواد ذات الطبيعة الخاصة باللغة العربية فيما   -أ

 . اللغةعدا مقرر 
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الدراسة، وتشترط جميع    فىنظام الدراسة بالبرامج الدراسية باألقسام العلمية بالكلية على نظام الساعات المعتمدة    يعتمد  -ب
  تخصيص  ويتم  دراسى،نهاية كل فصل    فى  امتحان  ويعقد  دراسى،كل فصل    فىاسة إتمام الساعات المعتمدة  برامج الدر 

 . المقررات ببعض الخاصة والمعامل للتمارين الدرجات  من نسبة
رات  ويعرض قائمة بالمقر   برنامج.يقدمها كل    التىتقوم األقسام العلمية قبل بداية كل فصل باإلعالن عن مقررات الدراسة    -ج

 يتم تدريسها ومحتويات هذه المقررات وكذلك مواعيد تدريسها والقائمون على التدريس. التى واالختياريةالتخصصية 
الخاص بهم وأن يستعينوا بالمشرفين    -د الدراسة  المخصصين لهم   ناألكاديميييجب على الطالب أن يخططوا لبرنامج 

 برنامج الدراسة.  واختيارلتصميم 
  فىالدراسة    استكمال  فىحالة رغبتهم(    فىيمكن الطالب )  بالكلية  الدراسة  بالبرامج  المعتمدة  الساعات  بنظام  الدراسة  -ه

 يتم إبرامها بين جامعة قناة السويس والجامعات األجنبية. التى لالتفاقياتاألجنبية ووفقا إحدى الجامعات 
 ال طالب، وإذا زاد عن ذلك يتم تقسيم المستوى الواحد إلى مجموعات    150عدد طالب المستوى الواحد عن    يزيد  ال  -و

 طالب. 100عدد الطالب عن  يزيد
الطالب داخل الكلية على األقسام والبرامج الدراسية المختلفة، وفقا لرغبات الطالب ويتم تطبيق المعايير    توزيعيتم    -س

العلمى   قبول   فىالتالية   القسم  إمكانات  الدراسية فى حالة زيادة رغبات إعداد الطالب عن  بالبرامج  الطالب  أعداد 
 : البشرية والمادية التابع له البرنامج الدراسى ومنها

 األعلى تقدير للمعدل التراكمى للطالب.  •
 األعلى تقدير للمقررات الدراسية التخصصية المؤهلة للشعبة )يحددها القسم العلمى(.  •
 أعداد الطالب المسموح بها فى البرنامج. •

 بكل برنامج.  المقبولةوفى جميع االحوال يحدد مجلس الكلية االعداد 
، عن طريق المزج بين التعليم وجها لوجه والتعليم    عليم والتدريب للطالبمدخل التعليم الهجين في الت  إتباعيجوز    -ص

عن بعد من خالل اإلنترنت ووسائل االتصال الحديثة والبنية التكنولوجية المتطورة ، وذلك في أجزاء أو كل مقرر  
المجالس العلمية بعد أخذ رأي  ،    حسب طبيعة المقررات الدراسيةوذلك    دراسي أو جميع مقررات البرنامج الدراسي 

 وموافقة مجلس الجامعة وقرارات المجلس األعلى للجامعات. المختصة ورأي مجلس الكلية 
 التسجيل فى البرامج (:10مادة )

البرامج مع مراعاة رغبات الطالب، ومبدأ تكافؤ الفرص كأساس لقبول الطالب    يضع مجلس الكلية قواعد عامة للقبول فى  -
 فى هذه البرامج، مع األخذ فى االعتبار القدرة االستيعابية المتاحة للبرنامج باألقسام العلمية المختلفة. 

زمة مع دفع الرسوم  يمكن لطالب البرامج التخصصية االلتحاق بالبرامج التخصصية بمصروفات بعد عمل المقاصة الال   -
 الخاصة بتلك البرامج التخصصية بمصروفات. 

 يتمتع الطالب الراغبون فى القيد بالبرامج التخصصية بمصروفات بالمميزات التالية: -
قبول التحويل إلى كلية الهندسة، جامعة قناة السويس بشرط الحصول على الحد األدنى الذى يؤهل لاللتحاق بأي كلية   •

 ومية بصرف النظر عن قواعد التوزيع الجغرافي. هندسة بجامعة حك
 اإللحاق بالبرامج الجديدة والحديثة المطلوبة حاليا فى سوق العمل.  •
 اختيار البرنامج عند االلتحاق بالكلية. •
نقطة، وبعد   3,0إمكانية التحاقهم بالبرامج التخصصية التى يختارونها بالكلية فى حال تحقيق معدل تراكمى اليقل عن   •

 لمقاصة الالزمة. عمل ا 
 . طالب 50طالب، وفى التمارين والمعامل   100المحاضرة   فىعدد للطلبة  أقصى •
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 خطة الدراسة   (:11مادة )
 لخطة الدراسية المعتمدة للبرنامج الدراسي على النحو التالي: تتضمن ا

  -علوم المواد -وتشمل الفيزياء والكيمياء العامة والميكانيكا * العلوم األساسية -متطلبات الكلية: وتشمل الرياضيات  -أ
 حاسب ألي.  -الرسم الهندسى 

العلوم  ، وتشملالعلوم األساسية هي تخصصات تركز على المعرفة أو فهم الجوانب األساسية للظواهر الطبيعية األساسية:العلوم *)
 (... الخاألرض والفضاءوطبقات ا في ذلك علوم الحياة األساسية الكيمياء والفيزياء والعلوم الطبيعية األخرى بم

 متطلبات البرنامج الدراسى: مقررات هندسية تخصصية أساسية واختيارية. -ب
 

 الهندسةعدد الساعات المعتمدة لمتطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس فى (: متوسط 3جدول رقم )
 الهندسةالبكالوريوس فى عدد الساعات المعتمدة لمتطلبات التخرج لنيل درجة 

 نوع المتطلب 
النسب  الدراسية  عدد المقررات عدد الساعات المعتمدة 

المحققة في 
 الالئحة)%(

النسب المسموح  
 * بها )%(

 إجمالى اختياري  إجباري  إجمالى اختياري  أجباري 
 % 12-8 %8,5 7 3 4 14 6 8 متطلبات الجامعة  

 % 25-20 % 24,24 14 3 11 40 6 34 متطلبات الكلية  
 الهندسية المتطلبات

 %35ال تقل عن  يحدد طبقا للبرنامج والتخصص  للبرنامج 
 %30ال تزيد عن  يحدد طبقا للبرنامج والتخصص   متطلبات التخصص

 - % 100 ساعة  165ال يزيد عن  المجموع
ــة    إلعدادإلطار المرجعى  طبقا ل * ــية لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندســ ــية والتكنولوجية     2020البرامج الدراســ ــات الهندســ )لجنة قطاع الدراســ

 (. 2020مارس    7بتاريخ   8الجلسة رقم  -والصناعية بالمجلس األعلى للجامعات  
 
ســاعات اإلجمالية التى يســمح لألقســام العلمية بالتعديل فى عدد الســاعات التخصــصــية واالختيارية بحيث يكون عدد ال -د

ســـــــــاعة معتمدة( كما يجوز لألقســـــــــام العلمية زيادة عدد المقررات   165-160درســـــــــها بالبرنامج تتراوح ما بين )
  االختيارية على حساب المقررات التخصصية وفقا للبرنامج الدراسى.

ــابق في أي فصـــل دراســـي يختار  -ه ه بعد مراجعة المرشـــد  للطالب الحق في تســـجيل أي مقرر دراســـي ليس له متطلب سـ
 ، ووفقا للخطة الدراسية للبرنامج الدراسى من القسم العلمى التابع له البرنامج.األكاديمي

في حالة وجود متطلب سـابق للمقرر ال يجوز دراسـة المقرر إال بعد دراسـة المتطلب السـابق له والنجاح فيه وال يجوز  -و
 .فى نفس الوقت دراسة المقرر والمتطلب السابق له بشكل متزامن

)المستوى   -س األخير  المستوى  فى  إجباري(  )متطلب  التخرج  مشروع  له عنوان الرابع  يتم دراسة  التابع  القسم  ( ويحدد 
 بما هو وارد بالالئحة في هذا الشأن. االلتزامالمشروع وأسلوب إعداده وطريقة عرضه وآلية تقييمه مع  

 
 ( االنتقال للمستويات األعلىمستويات الدراسة ) (:12مادة )

ساعة معتمدة( سوف يتم نقله من مستوى إلى المستوى    33% من متطلبات البرنامج )تعادل  20كلما استكمل الطالب  
التالى )من المستوى العام إلى المستوى الرابع(. ويوضح الجدول التالى حالة الطالب استنادا إلى العدد المكتمل للساعات 

 إنجازها.المعتمدة التى تم 
 (: مستويات الدراسة والعالقة بينها وبين الساعات المعتمدة التى تم إنجازها )اإلنتقال للمستويات األعلى( 4جدول رقم )
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 اجتازها الطالب  التىعدد الساعات المعتمدة  تعريف موقع الطالب بنظام الدراسة  المستوى الدراسي 
 33إلى أقل من  0من   ( Freshman)المستوى العام 0
 65إلى أقل من  33من   (Sophomore)األول  المستوى  1
 98إلى أقل من  65من  Junior))المستوى الثاني  2
 130إلى أقل من  98من  (Senior-1 ) المستوى الثالث 3
 فأكثر  130من  Senior-2 )) المستوى الرابع 4

 

 : (: مدة الدراسة13مادة )
 (، بخالف الفصل الصيفى. الربيع –الخريف رئيسية )مدة الدراسة عشرة فصول دراسية  -
والحد األدنى للدراسة ثمانية فصول دراسية رئيسية )أربعة أعوام أكاديمية(، وبعد إجتياز كافة متطلبات التخرج بنجاح    -

يسيا للحصول على درجة البكالوريوس طبقا لالئحة والقواعد المنظمة، والحد األقصى للدراسة عشرون فصال دراسيا رئ
ويفصل الطالب    -التشمل الفصول الدراسية المجمدة )وقف القيد( ألسباب مقبولة من قبل الكلية  –)عشر سنوات أكاديمية(  

 إذا تجاوز الحد األقصى ولم يحقق متطلبات التخرج، وبما ال يخالف قانون تنظيم الجامعات. 
 

 :الدراسيةل والفص(: مواعيد 14مادة )
، وهذه   " وفصل ثالث " الصيف"الربيع    –"الخريف    فصلين دراسيين رئيسيين هما  من  األكاديمى  الجامعييتكون العام    -أ

 المواعيد ملزمة مالم يصدر قرارات وزارية بخصوص تحديد مواعيد الدراسة، وهى على النحو التالى:
أـسبوعا    15األول )الخريف(: يبدأ يوم الـسبت من األـسبوع الثالث من ـشهر ـسبتمبر حيث يـستمر لمدة    الفصـل الدراـسى .1

 أسابيع من االمتحانات.   3من التدريس تليها 
أسـابيع من  3أسـبوعا من التدريس تليها    15الفصـل الدراسـى الثانى )الربيع(: يبدأ فى شـهر فبراير حيث يسـتمر لمدة   .2

 االمتحانات. 
ويسـتمر   يف )يتطلب موافقة مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القـسم المختص(، يبدأ فى أوائل شـهر يوليو،فصـل الصـ .3

 لمدة ال تقل عن سبعة أسابيع تليها أسبوع واحد من االمتحانات.
 تسجيل المقررات ليس نهائيا إلى أن يتم سداد الرسوم الدراسية كاملة للفصل الدراسى.  -ب
الجدد بالبرامج طوال العام، وذلك بعد الوفاء بجميع متطلبات البرامج وسداد رسوم االلتحاق، وفقا  يجرى التحاق الطالب    -ج

 لحالة الطالب.
 التسجيل فى الفصل الدراسى الصيفى اختياري للطالب.  -د
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( التقويم األكاديمى )العام الجامعي(2شكل رقم )
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 :(الدراسي ء(: شروط تسجيل المقررات الدراسية )العب15مادة )
 يحدد مجلس الكلية قبل بداية العام الجامعي البرامج المطروحة والتي يسمح للطالب بالتسجيل فيها.  -أ

(، ساعة معتمدة في كل فصل دراسي )الخريف والربيع 21ساعة وبحد أقصى   14يسمح للطالب بالتسجيل بحد أدنى  -ب
( طبقا  للخطة لصيفىدراسي )االفصل  الساعة معتمدة في    9ساعة وبحد أقصى    5يسمح للطالب بالتسجيل بحد أدنى  و 

بحيث يكون الحد األقصى للساعات المعتمدة التى   .، )وبعد موافقة المرشد األكاديمى(الدراسية للتخصصات المختلفة
 يسجلها الطالب فى الفصل الدراسى الواحد هى:

 (: الحد األقصى للساعات المعتمدة التى يسجلها الطالب فى الفصل الدراسى الواحد*5جدول رقم )
)الخريف الفصل الدراسى الرئيسي  المعدل الفصلي 

 ( والربيع
 الفصل الدراسى الصيفى

ساعة معتمدة" وبحيث ال تزيد   21بحد أقصى " أو أكبر 3,00
 مقررات دراسية   7عن 

  3 وبحيث ال تزيد عن ساعات معتمدة"    9بحد أقصى" 
 مقررات دراسية  

 )ال يقل عن مقررين لتخصص البرنامج(
إلى أقل    2,00
 3,00من 

وبحيث ال تزيد  ساعة معتمدة"  18" أقصىبحد 
 مقررات دراسية   6 عن

  3وبحيث ال تزيد عن   "ساعات معتمدة  8بحد أقصى "
 مقررات دراسية  

 يقل عن مقررين لتخصص البرنامج( )ال 
وبحيث ال تزيد  ساعة معتمدة"  14" أقصىبحد  2,00أقل من 

 مقررات دراسية   5 عن
مقرران   وبحيث ال تزيد عن ساعات معتمدة"    5" أقصىبحد 

 دراسيان  
 البرنامج()ال يقل عن مقرر واحد لتخصص 

ات  * ال يسمح للطالب بتسجيل أكثر من مقررين من متطلبات الجامعة اإلجبارية األساسية أو متطلبات الجامعة اإلجبارية أو االختيارية )مقرر 
تطلبات  ، وال يسمح بأكثر من مقرر من متطلبات الجامعة اإلجبارية األساسية أو م)الخريف والربيع( إنسانية( فى الفصل الدراسى الرئيسى  

 الجامعة اإلجبارية أو االختيارية )مقررات إنسانية( فى فصل الصيف.
 

بغرض  )بمقرر واحد فقط( يجوز لمجلس الكلية الترخيص بتجاوز الحد األدنى والحد األقصى لعدد الساعات المسجلة   -ج 
أو التخرج  متطلبات  الدراسى أو  إتمام  بالبرنامج  مقررات دراسية مفتوحة    مالئما  المجلس  سبب يراه  أي  عدم وجود 

 . لصالح الطالب
الجامعات المعترف بها من المجلس األعلي للجامعات من بعض المقررات    إحدىيجوز أن يعفى الطالب المحول من    -د

اصل عليه فى هذه المقررات التى تمت معادلتها  بالتقدير الح  احتفاظهبعد عمل مقاصة لما تم دراسته والنجاح فيه مع  
الكلية   مجلس  بالكلية وموافقة  التعليم والطالب  شئون  العرض على لجنة  بعد  نائب رئيس   واعتمادويكون ذلك  أ.د 

 الجامعة لشئون التعليم والطالب. 
واعيد المحددة بتوقيتات  وفى جميع األحوال السابقة يجب على الطالب استيفاء شروط التسجيل فى كل مقرر وفى الم  -و

التسجيل وقواعده التى تصدرها الكلية، وبعد استشارة المرشد األكاديمى، وال يعتبر التسجيل نهائيا إال بعد سداد رسوم  
 الخدمة التعليمية والمصروفات الدراسية المقررة.

 

 :(: الجدول الزمنى إلجراءات التسجيل والدراسة16مادة )
 خمسة عشر أسبوعا  موزعة كالتالي: الربيع( منيتكون الفصل الدراسي )الخريف / . 1

لهم    فيسمحاألسبوع األول من الدراسة للتسجيل للطالب الجدد والمسجلين للفصل الصيفي أما الطالب القدامى   •
 التسجيل خالل أسبوعين قبل بدء الدراسة. 
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 فترة الدراسة ومدتها أربعة عشر أسبوعا .  •
 فترة الدراسة ومدتها أسبوعان على األقل. انتهاءمتحانات وتبدأ بعد فترة اال •

 سابيع ُتقسم على النحو التالي: أيتكون الفصل الدراسي الصيفي من تسعة  . 2
 ". لالمتحاناتأسبوع للتسجيل، سبعة أسابيع للدراسة، أسبوع  •
سي لنفس المقرر عند طرحه  العبء الدراسي األسبوعي للمقرر خالل الفصل الصيفي يكون ضعف العبء الدرا •

 في أحد الفصول األساسية.
 طالب فى المقرر.   10في حالة تسجيل عدد ال يقل عن    فى الفصول الرئيسية أو الفصل الصيفى  ُيطرح المقرر •
كان عدد طالب    إذاالتخرج أو    إلتمام متطلباتالشرط السابق في حالة تسجيل طالب أو أكثر    استثناء  يجوز •

 طالب. 10البرنامج يقل عن 
يسمح بالتسجيل للطالب المتأخرين عن الموعد المقرر المعلن بأسبوع واحد فقط وبشرط موافقة المرشد األكاديمى وبعد   .4

بالنسبة للبرامج التخصصية أما بالنسبة للبرامج التخصصية    تسديد مقابل تحسين العملية التعليمية التى يحددها مجلس الكلية
 . بمصروفات فى حال توفر أماكن شاغرة فيتعين على الطالب أن يسدد رسوما إدارية إضافية تعادل ساعة معتمدة واحدة

 فصل الصيف( /الخريف والربيع ىفصل والدراسة )الجدول الزمني للقبول والتسجيل (: 6جدول رقم )
 فصل الصيف  الخريف والربيع  ىفصل الزمن 

 أسبوع قبل الدراسة   – تسجيل الطالب  تسجيل الطالب القدامى. اسبوعان قبل الدراسة 

 تسجيل الطالب الجدد والُمسجلين في الفصل الصيفي. األسبوع األول 
للفصل    إضافةيجوز   االولي  الثالث  األيام  خالل  مقرر 

 الدراسي.
 .حتي نهاية األسبوع االول   حذف أي مقرر يجوز  

 األسبوع الثاني

مجلس   موافقة  بعد  التسجيل  يجوز  المتأخر"  "التسجيل 
 الكلية في حالة وجود أسباب قهرية.

 
 .نهاية األسبوع الثانيأي مقرر  حذفيجوز للطالب 

مجلس  "التسجيل   موافقة  بعد  التسجيل  يجوز  المتأخر" 
 الكلية في حالة وجود أسباب قهرية.

   األسبوع الثالث 

 األسبوع الرابع

 

الفصل  منتصف  مواعيد    الدراسى  إختبارات  نفس  فى 
 المحاضرات.

أو   األسبوع الخامس  القيد  وقف  أو  التأجيل  بطلب  التقدم  موعد  اخر 
 اإلنسحاب من مقرر بدون رسوب.

أو اإلنسحاب من   األسبوع السادس  القيد  التأجيل أو وقف  بطلب  التقدم 
 األسبوع السابع مقرر يعتبر رسوبا.

مواعيد   نفس  فى  الدراسى  الفصل  منتصف  إختبارات 
المحاضرات   األسبوع الثامن  المحاضرات. توقف  عليها  )اليترتب  العملى  اختبارات 

 النظرية(.

فترة اإلختبارات النظرية طبقا لجداول الكلية المعتمدة من    األسبوع التاسع 
 الجامعة.

موعد   األسبوع العاشر  أو  اخر  القيد  وقف  أو  التأجيل  بطلب  التقدم 
 اإلنسحاب من مقرر بدون رسوب.

 
 األسبوع الحادي عشر 

من   اإلنسحاب  أو  القيد  وقف  أو  التأجيل  بطلب  التقدم 
 األسبوع الثاني عشر  مقرر يعتبر رسوبا.

 األسبوع الثالث عشر 
 األسبوع الرابع عشر 
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المحاضرات   األسبوع الخامس عشر  توقف  عليها  )اليترتب  العملى  اختبارات 
 النظرية(.

 النظرية طبقا لجداول الكلية المعتمدة من الجامعة. فترة اإلختبارات 
 

 الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقرر دراسي : (17مادة )
هذا المستوى من    طالب، أو عدد الطالب المسجلين فى  10الحد األدنى لعدد الطالب الالزم لفتح مقرر دراسى هو    -أ

 البرنامج، أيهما أقل. 
% من عدد الطالب فى هذا المستوى 25طالب أو    10الحد األدنى لعدد الطالب الالزم لفتح مقرر دراسى اختياري هو    -ب

 .من البرنامج، أيهما أقل
 زمة. يتوقف فتح المقررات الدراسية على توفر القائمين بالتدريس لتلك المقررات وتخصيص الوسائل الال  -ج
 يجوز لمجلس إدارة البرامج أن يتجاوز عن هذه الحدود إذا كانت هناك ضرورة لذلك بعد موافقة مجلس الكلية. -د
 

 : المواظبة (18مادة )
حددها ينظامية عملية وال يجوز فيها االنتساب وتخضع عملية متابعة حضور الطالب لقواعد    كلية الهندسة،الدراسة فى  

 مجلس الكلية.
أال تقل نسبة حضوره لساعات العملي في    على% من إجمالي عدد ساعات المقرر  75يلتزم الطالب بحضور ما ال يقل عن   - أ

 % من إجمالي عدد الساعات العملية.75المقرر الذي له دروس عملية عن  
عند التحاق الطالب بالكلية يلتزم بالتوقيع على إقرار بعلمه بنظام المواظبة وضرورة المراجعة الدورية للوحة إعالنات شئون   - ب

لتخطى نسبة   نتيجةنذارات أو حرمان في مقرر ما  إاء الطالب الحاصلين على  الطالب بالكلية للعلم واالحاطة ببيان بأسم 
 الغياب المسموح بها.

 . لحرمان الطالب من استكمال المقرر % من إجمالي عدد ساعات المقرر ُينذر اإلنذار األول10عند غياب الطالب بنسبة   - ت
 من استكمال المقرر. لحرمان الطالب    نذار الثاني% من إجمالي عدد ساعات المقرر ُينذر اإل   20عند غياب الطالب بنسبة   - ث
إجراءات حرمان الطالب من استكمال المقرر    اتخاذيتم    ،% من إجمالي عدد ساعات المقرر  25في حالة تخطي نسبة غيابه   - ج

 النهائي له.  االمتحانأو دخول 
" وتدخل نتيجة  (DNبدون عذر" )بسبب الغياب    في حالة حرمان الطالب يعد راسبا في المقرر ويسجل له تقدير "محروم - ح

الرسوب في حساب المعدل التراكمي للطالب وعند إعادة المقرر والنجاح فيه يحصل الطالب على أعلى تقدير المقبول بحد  
 .((-C أقصى

% وكان غياب الطالب بعذر تقبله لجنة شئون التعليم والطالب ويعتمده مجلس الكلية يسجل  25إذا زادت نسبة الغياب عن   - خ
 .التراكمىأو  الفصلىالمعدل  فىدون أن يؤثر و  ،( وال يعد راسبا في المقررFWالب تقدير "انسحاب اجباري" )للط 

 تحتسب المواظبة من تاريخ اإلضافة. المحددةفى حالة إضافة الطالب لمقرر جديد وفق التوقيتات  -د 
بتدريسه وعليه إبالغ المرشد األكاديمي ليتولى  استاذ المقرر هو المسئول عن رصد غياب الطالب في المقرر الذي يقوم   -ذ 

 إبالغ شئون الطالب بالكلية الحتساب نسب الغياب وتوجيه اإلنذارات او الحرمان للطالب. 
  مجلس وفى حالة قبول العذر من    عذره،  يثبت  ماعليه أن يقدم    قهري بعذر مرضى أو عذر    نهائى  امتحانمن يتغيب عن    كل - ر

تقدير للطالب  يوضع  اجباري""  الكلية  أو    (FW)  انسحاب  الفصلى  المعدل  فى  يؤثر  أن  ودون  المقرر،  راسبا في  يعد  وال 
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عليه في هذه الحالة أداء االمتحان في أقرب    (I)"  غير مكتمل"مقرر  التقدير    اعتباربطلب    كما يمكن للطالب التقدم  التراكمى،
 ب.وقت ممكن وفق ما يحدده مجلس الكلية والقسم العلمي التابع له الطال 

المقرر،   فى(  BF)   راسب الئحة" "مقبول، يرصد له تقدير   قهرى بدون عذر مرضى أو    نهائى  امتحانمن يتغيب عن    كل - ز
 .التراكمىوالمعدل  الفصلى،ويحسب هذا المقرر ضمن المعدل 

عميد الكلية باإلعالن في لوحة    اعتمادتختص شئون الطالب بالكلية باتخاذ إجراءات إعالم الطالب باإلنذار أو الحرمان بعد   -س 
إعالنات شئون الطالب بالكلية وبتوجيه خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان الطالب المدون في ملفه بالكلية وترسل  

تفظ بها في ملف الطالب. ويتم إضافة رسوم سنوية على المصروفات للمراسالت  المقرر والمرشد األكاديمي يح  ألستاذنسخة  
 يحدد قيمتها مجلس الجامعة. 

األكاديمي فى جامعة   للبرنامج  المعتمدة  الساعات  اجمالي  من%  15  عنيسمح للطالب المقيدون بالكلية بدراسة ماال يزيد   -ش 
 أخرى معترف بها، وذلك في الحاالت في الحاالت التالية:

 دم توفر عضو هيئة التدريس لتدريس المقرر المراد دراسته. ع •
عدم توفر عضو  و   ،التخرج    و يحتاج إتمام متطلبات  Senior-2 Level ))"طالب في سنة التخرج"    في حالة •

 . هيئة التدريس لتدريس المقرر المراد دراسته
 .(طالب 10)الحد األدنى لفتح المقرر  يقل عن المقرركان عدد طالب  إذا •

 وتحسب لهم هذه الساعات وفقا للشروط التالية:  
 جامعة قناة السويس. فىمعتمدة(  ساعة  72أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ماال يقل عن ) •
 الواحد. الدراسىالفصل  فىمقرر واحد فقط   دراسة •
 باإلضافة إلى   ينوبه، من عميد الكلية أو من    واعتمادها ورئيس القسم التابع له،    األكاديمىالمرشد    موافقة •

 تقديم الطالب موافقة معتمدة من الكلية المناظرة على المقررات التى سيقوم بدراستها بها. 
 
 
 

 إضافة أو حذف المقررات الدراسية: (19مادة )
أو خالل األيام الثالث    الدراسى الرئيسىفصل  المن    األوليجوز للطالب أن يضيف مقرر أو أكثر حتى نهاية األسبوع    -أ

 الخامسة عشر من هذه الالئحةاالولي للفصل الدراسي الصيفى بما ال يخل بالعبء الدراسي المنصوص عليه فى المادة  
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.ختص، واعتماد ورئيس القسم الموذلك بعد موافقة المرشد األكاديمي 

األسبوع    حتي نهاية  من الفصل الدراسى الرئيسى أو  الثانييجوز للطالب أن يحذف مقرر أو أكثر حتى نهاية األسبوع    -ب
من الفصل الصيفى بما ال يخل بالعبء الدراسي المنصوص عليه فى المادة الخامسة عشر من هذه الالئحة    االول

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. واعتماد المختص،ك بعد موافقة المرشد األكاديمي ورئيس القسم وذل
 نسبة غياب الطالب في المقررات المضافة من تاريخ تسجيل الطالب لها.  تحتسب -ج
الحد األدنى أو الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة المسجلة   زإضافة أو حذف المقررات الدراسية يتم بما ال يتجاو   -د

 لكل فصل دراسى.
 

 المقررات الدراسية: االنسحاب من  (20مادة )
  من بدء التسجيل للفصل الدراسى  العاشرمقرر بدون رسوب حتى نهاية األسبوع    أيأن ينسحب الطالب من دراسة    يجوز  -أ

وكيل الكلية لشئون التعليم    واعتمادلصيفى وذلك بموافقة المرشد األكاديمى  من الفصل االرئيسى او األسبوع الخامس  
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، وال يرسب الطالب في المقرر المنسحب منه، شريطة ان يتم االنتهاء من طلب االنسحاب والموافقة عليه والطالب
 خالل الفترة الزمنية المحددة 

يكون الطالب قد تجاوز    أالبشرط (  W" )دير "منسحبفي سجل الطالب األكاديمي بتق)الذى تم سحبه(  يسجل المقرر    -ب
بحيث ال يقل عدد الساعات المسجلة للطالب عن الحد األدنى للتسجيل فى الفصل و .  االنسحابنسبة الغياب المقررة قبل  

 ساعات معتمدة( لفصل الصيف. 5لفصلي الخريف والربيع، و) ساعة معتمدة( 14الدراسي الواحد )
للمقرر المنسحب منه ويسمح له بتسجيل هذا المقرر )الحضور الكامل  W) "منسحب" )  ويحصل الطالب عل تقدير  -ج

 .الفصول الدراسية الالحقةفى  جميع األنشطة بما فى ذلك االمتحانات( وأداء
باالنسحاب منه. وهذا يخضع    الفصول الدراسية الالحقة إذا قامبتغييره فى  لطالب  للمقرر االختياري، يسمح لبالنسبة    -د

 .ومتطلبات برنامجه األكاديمى لموافقه المرشد
المقرر يتعين عليه سداد   دال يستر   -ه التالية لتسجيل هذا  المرة  المنسحب منه، وفى  الدراسية للمقرر  الرسوم  الطالب 

 ر.الرسوم الدراسية كاملة لهذا المقر 
يجب على الطالب، الذى ينسحب من فصل دراسى كامل بدون تسجيل أى مقررات دراسية، أن يسدد الحد األدنى للرسوم    -و

 ساعة معتمدة.  14الدراسية الذى يعادل رسوم 
 (الصيفىالفصل  )من    الخامسأو األسبوع    (فصل الخريف أو فصل الربيع)من    العاشرالطالب بعد األسبوع    انسحاب  ُيعد  -س

 . ( Fويرصد له تقدير راسب ) رسوبُا في المقرر
 

 المقررات الدراسية الغير مكتملة : (21مادة )
فصل   الدراسى فىللمقرر    ئىالطالب االمتحان النها   يحضرلم  أو  تؤجل نتيجة مقرر من المقررات لعدم اكتمال متطلباته    -

وال    -(  I)  "غير مكتمل"مقرر  ألسباب قهرية يقدرها ويعتمدها مجلس الكلية ويعطى الطالب في هذه الحالة تقدير    دراسى
علي أن يستكمل الطالب متطلبات المقرر في الفترة التي يعقد بها االمتحان   -يدخل فى حساب المعدل التراكمى للطالب  

او في الموعد الذي    ،مباشرة  ل من الفصل الدراسي األساسي التالياألسبوع األو  وهيالنهائي للمقررات غير المكتملة،  
 . (F)وإال يعتبر الطالب راسبا ويرصد له تقدير راسبيحدده مجلس الكلية 

تعادل التى  إلجراء االمتحان، وذلك بعد سداد رسوم إعادة االمتحان  يقوم الطالب باالمتحان فى الموعد التالى المتاح    -
 الدراسى  أعمال الفصل  درجاتئى إلى  لنهاا  حالة انطباق ذلك. وتضاف درجات هذا االمتحان  يف   دة،رسوم ساعة معتمدة واح

 الدراسى.  لهذا المقرر ىلحساب التقدير الكل لكوذ
 

 تحويالت الطالب / نقل القيد من الجامعات األخرى  (:22مادة )
 حكومية:التابعة لجامعة أخرى المناظرة  كليات الهندسةإحدى التحويل من  -أ

الجامعات اآلخري الُمعترف بها بقانون تنظيم الجامعات    ألحديالمناظرة التابعة    كليات الهندسةالتحويل من إحدى  ب  يسمح
 قبل بدء الدراسة طبقا للشروط األتية:   إلى كلية الهندسة، جامعة قناة السويس

من الجامعة والكلية وطبقا لشروط   المعلنةوالمواعيد    لإلجراءاتأن يتم تقديم طلب التحويل قبل بداية العام الجامعي وفقا    •
 التحويل التى يقرها المجلس األعلي للجامعات.  

المعتمدة، ويجوز لمجلس الكلية قبول طالب  أن يكون الطالب مقيدا  بالكلية )الجامعة( المحول منها وفق نظام الساعات   •
محولين من كليات الهندسة تطبق النظام الفصلى فى بعض البرامج، وفى هذه الحالة يتم عمل المقاصة الالزمة للتحويل  

  من النظام الفصلى إلى نظام الساعات المعتمدة.
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يجوز نقل الطالب من المستويات األعلى إلى يجب أن ينتقل الطالب إلى المستوى األول فقط من مستوى مكافئ آخر. وال   •
 المستوى األول. 

، إذا كان تحويله من نظام ساعات معتمدة أو أن يكون  2,0يجب أن يكون الطالب حاصال على معدل تراكمى ال يقل عن   •
 التقدير " جيد" فى السنة اإلعدادية على األقل إذا كان تحويله من نظام الفصلين الدراسيين. 

 . تأديبياالب مفصوال من جامعته أال يكون الط  •
 األكاديمية أو مرات الرسوب.  تال يسمح بنقل الطالب المفصولين من كليتهم بسبب تجاوز الحد األقصى لعدد اإلنذارا •
 يتم اعتماد طلبات التحويل من إدارة جامعة قناة السويس. •

 
 : الكلية غير المناظرة من داخل أو خارج الجامعة إلىالكليات  إحدى التحويل من  -ب
إلى الكلية قبل بدء الدراسة    قناة السويس  من إحدى الكليات غير المناظرة من داخل أو خارج جامعة  البيجوز نقل قيد الط 

 طبقا للشروط األتية:
يساوي أو أعلى من الحد األدنى للقبول في الكلية في نفس العام الجامعي    العامة  الثانويةفى    ع الطالبمجمو   يجب أن يكون  •

التخصصية    البرامجلالنضمام إلى  سى  القطاع الهند  لكلياتلمكتب التنسيق    نىالتخصصية أو الحد األد  البرامج لالنضمام إلى  
وط المؤهلة للقبول بالكلية ووفقا   الثانوية العامة وأن يكون مستوفيا للشر  ىنفس العام الذي حصل فيها علفى  بمصروفات  

 للوائح والضوابط التى يضعها المجلس األعلي للجامعات وبعد موافقة مجلس الكلية على التحويل. 
كانت هذه الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة فقط ووفقا     إذاعام دراسي للطالب في الكلية المنقول قيده منها    انقضاءبعد   •

 يضعها المجلس األعلي للجامعات وبعد موافقة مجلس الكلية على التحويل. للوائح والضوابط التى 
 
 التحويل إلى البرامج التخصصية: - ج

 يجب أن يكون الطالب المنتقل إلى البرامج التخصصية مقيدا فى النظام الرئيسى فى جامعته المنقول منها. •
أن  وأ .قناة السويسلجامعة  الجغرافي الثانوية العامة من مدرسة داخل النطاق ىيكون الطالب قد حصل عل يجب أن  •

  إثبات ذلك عن طريق بطاقة الرقمالجغرافي لجامعة قناة السويس، ويجب يكون محل إقامة الطالب يقع ضمن النطاق 
 .ر قبل إجراءات التحويلشه12من  أكثرويجب أن تكون صادرة من القومي للطالب 

 .بجامعة قناة السويسدراسته بكلية الهندسة  فترةيسمح للطالب باستخدام المدينة الجامعية طوال ال  •
الطالب   • طلبات  ترتيب  درجاتهم  المتقدمينيتم  على  بناء  التنازلي  درجات  فى  بالترتيب  أو  األولى  الدراسية   السنة 

 .يتم األخذ في االعتبار درجات مرحلة الثانوية العامة طالبين متساويينكان هناك  إذا يريةالسنة التحض
برنامج   • إلى  الطالب    معينلالنضمام  درجة  تكون  أن  الحد    أكبر يجب  هذا    األدنىمن  الهندسة   البرنامجلدرجة   بكلية 

 .قناة السويسبجامعة 
المنقولين أقل    عدد الطالبأن يكون الحد األقصى ل  بشرطالمختلفة بناء عل تنسيق خاص    بين البرامجالطالب    توزيعيتم   •

 % من إجمالى عدد الطالب فى نفس المستوى فى هذا البرنامج. 5من 
 ته فى التعليم فى البرامج التخصصية طوال فترة دراسته.أحقيبيحتفظ الطالب  •

 
 التحويل إلى البرامج التخصصية بمصروفات: -د

الدراسية    مع دفع الرسومبمصروفات  التخصصية    البرامجيسمح بتحويل الطالب من أي كلية هندسة بأي جامعة حكومية إلى   •
 .نفس عام االلتحاقالمنفصلة التى تقرها جامعة قناة السويس فى 

للطالب الحاصل    األول بالبرنامج التخصصى بمصروفات، وذلك إلى المستوى    ىمن الممكن نقل الطالب من المستويات األعل •
 .فى نظام الفصل الدراسى ساعة معتمدة أو ما يعادله 68أقصى  على حد

 



 

                   
كلية الهندسة –جامعة قناة السويس                   

Suez Canal University – Faculty of Engineering 

33 
 

 التحويل من الكليات العسكرية: -ه
  قناة السويس   لمكتب التنسيق لكلية الهندسة بجامعة  نىللتحويل إلى المستوى العام يجب أن يكون الطالب قد حقق الحد األد •

التخصصية    البرامجلالنضمام إلى  سى  القطاع الهند  لكلياتلمكتب التنسيق    نىلحد األدالتخصصية أو ا   البرامج لالنضمام إلى  
 .الثانوية العامة لىنفس العام الذي حصل فيها ع فى بمصروفات 

 .ألسباب طبية فقط  لهيجب أن يكون الطالب قد استقال أو تم فص •
 .يتم إجراء معادلة لمقرراته ى من المستوى المحول بهلالنتقال إلى مستوى أعل •

 

 عامة للتحويل/ نقل القيد للكلية: اشتراطات - و
من إحدى الكليات غير المناظرة   البنقل قيد الط ، أو  المناظرة  كليات الهندسةالتحويل من إحدى  فى حال  في جميع األحوال  

 لشروط األتية: يتم تطبيق اإلى الكلية قبل بدء الدراسة 
أن الطالب قد سبق فصله   أو نقل القيد  بعد الموافقة على التحويل  اتضحأال يكون الطالب مفصوال  من جامعته تأديبيا  وإذا   •

 ه.  تأديبيا  من الكلية المحول منها يفصل من الكلية من تاريخ تحويل
المنقول قيده    /يقوم مجلس القسم المختص بإجراء مقاصة لمعادلة المقررات التى درسها الطالب فى الكلية المحول منها   •

يعد الطالب ناجحا في المقرر الذي تم معادلته إذا نجح فيه في الكلية المنقول قيده منها بغض النظر عن  علما بان   منها،
 ، ويقوم القسم العلمي بالمقاصة وفق الضوابط التالية:الكليتيناختالف درجة النجاح في كال 

% من محتوى المقرر المناظر له في  75عن    المحتوي العلمي له  ال يقلا  ،أن يكون الحد األدنى لمعادلة المقرر -
   .الئحة الكلية

، او ان تكون الكليةالمقرر المناظر له في الئحة المطلوب معادلته و لمقرر ل تساوي عدد الساعات المعتمدة  -
 .بالكلية له المناظر لمقررساعات المقرر المطلوب معادلته أعلي في عدد الساعات المعتمدة ل 

وفق ( )وفق نظام التقديرات ببرامج الساعات معتمدة(، او )جيد( )-Cال يقبل معادلة مقررات تقديرها اقل من ) -
  ببرامج الفصلين الراسيين(.نظام التقديرات 

   مراعاة عدم احتساب أى ساعات معتمدة لمقررات مضى على دراستها أكثر من أربع سنوات أكاديمية. -
بعد موافقة مجلس الكلية على نتيجة المقاصة تسجل المقررات التي تمت معادلتها في السجل األكاديمى للطالب مقرونة  •

 بالتقديرات التي حصل عليها الطالب في تلك المقررات. 
لجامعة قبول بعض الطالب المنقول قيدهم حتى األسبوع الرابع من الدراسة ألسباب قهرية وبما ال يتعارض  يجوز لمجلس ا •

 مع حسن سير العملية التعليمية. 
من الدراسة للطالب الحاصلين على الثانوية العامة في نفس عام التحويل    المستوى )صفر(ال يجوز النظر في تحويل طالب   •

 ألسباب األتية:بأحد اأو نقل القيد إال 
 )لتقليل االغتراب(.  النقل اإلداري لولي األمر •
من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم   86ألسباب مرضية تقدرها اللجنة الطبية بالجامعة )وتطبق نصوص المادة   •

 . الجامعات(
 لاللتحاق ببرنامج غير تقليدي بالكلية غير متوفر في الكلية المحول منها.   •

 من الدراسة. المستوى الثالث والمستوى الرابع )النهائى(نقل قيد طالب ال يجوز النظر في  •
 

 تحويل الطالب بين النظام الفصلى ونظام الساعات المعتمدة: (23مادة )
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)من خارج كلية الهندسة، جامعة قناة السويس(    يسمح بتحويل الطالب من برنامج هندسى أخر يعمل بالنظام الفصلى  -أ
%  50طالما لم يجتاز  إلى أى من البرامج المدرجة فى هذه الالئحة، وفقا لقواعد التحويل والقبول بمواد هذه الالئحة

 . من متطلبات التخرج
صلى والمقررات المكافئة لها يتم إجراء مقاصة بين المقررات الدراسية التى أجتازها الطالب بالفعل فى برامج النظام الف -ب

 فى البرامج المتاحة فى هذه الالئحة.
 ( لحساب التقديرات المكافئة عند تحويل الطالب من النظام الفصلى إلى الساعات المعتمدة.7)يستخدم الجدول رقم  -ج

 

 ( التقديرات المكافئة عند التحويل من النظام الفصلى إلى نظام الساعات المعتمدة 7جدول رقم )

متوسط عدد  عدد النقاط  درجةلل النسبة المئوية
 النقاط 

الرمز  
 التقدير  باإلنجليزية 

%  95أكثر من   4,00 4,00 A+ ممتاز 
09 %- 95 %  A ممتاز 
%09أقل من  -85%  ممتاز -A 3,70 4,00أقل من  -3,70 
 جيد جدا  +B 3,30  3,70أقل من  -3,40 %85أقل من  -80%
 جيد جدا  B 3,00 3,40أقل من  -3,00 %80أقل من  -75%

%  75اقل من  -%  71  جيد   -B 2,70 3,00اقل من  - 2,70 
   جيد +C 2,30 2,70اقل من  - 2,30 %   71أقل من -%  68
 جيد  C 2,00 2,30أقل من  - 2,00 %   68أقل من  -%  65
 مقبول -C 1,70 2,00أقل من  - 1,70 %   65أقل من  -%  60
 مقبول +D 1,30  1,70أقل من -1,30 %  60أقل من  -%  55

  مقبول D 1,00 1,30أقل من  -1,00 %55 أقل من -% 50
 راسب  F صفر  راسب  %50أقل من 

 : االنقطاع عن الدراسة(24مادة )
الطالب عن الدراســة أو عدم تســجيله ألي مقررات دراســية في التوقيتات المحددة بالالئحة بدون عذر   انقطاعفي حالة  -أ

له إنذار أكاديمي بخطاب مـسجل بعلم الوصـول علي  يوجهمقبول تعتمده لجنة ـشئون التعليم والطالب ومجلس الكلية 
عتبر الطالب راســـبا  ويطبق عليه نص عنوانه المســـجل لدي الكلية عن كل فصـــل دراســـي ينقطع فيه عن الدراســـة. وي

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.80المادة )
بعذر مقبول  بالالئحة  الطالب عن الدراسة أو عدم تسجيله ألي مقررات دراسية في التوقيتات المحددة    انقطاعفي حالة    -ب

الكلية بحد أقصى فصلين دراسيين )متصلين أو  وألسباب قهرية توافق عليها لجنة شئون التعليم والطالب ومجلس  
الدراسى التالي، وتحتسب مدة  الفصل  الطالب دراسته فى  منفصلين( يتاح للطالب فرصة أخرى للتسجيل ويستأنف 

 . ةالالئحاالنقطاع من فترات ايقاف القيد المنصوص عليها في 
 

 : إيقاف القيد  (25مادة )
لمجلس الكلية بناء علي رأي مجلس القسم المختص ولجنة شئون التعليم والطالب بالكلية أن يوقف قيد الطالب   يجوز  -أ

لمدد ال تزيد في مجموعها عن سنتين طوال فترة دراسته بناء على طلبه مدعما بموافقة ولي األمر وذلك طبقا لنص 
 التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.  الالئحة( من 69) المادة

تقدم طلبات ايقاف القيد طبقا للجدول الزمني للقبول والتسجيل والدراسة بشرط أن يكون إيقاف القيد عن السنة الحالية   -ب
 أو عن سنوات مقبلة وليس عن سنوات سابقة.
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 أن يكون إيقاف القيد في الحاالت اآلتية: يجب -ج
الثالثة أشهر األولي من تاريخ تجنيده مع تقديم  .1 قيده طوال مدة تجنيده خالل  الطالب بطلب إليقاف  التجنيد: يتقدم 

 المستندات الدالة علي ذلك.
المرض: يتقدم الطالب بطلب عند مرضه مدعما  بشهادة مرضية ويعرض علي اللجنة الطبية للطالب بالجامعة والتي  .2

 الدراسة علي أن ال تقل مدة العالج عن شهر. استكمالف القيد إذا كان مرضه يعوقه عن  تحدد أحقية الطالب في إيقا
الوضع أو رعاية الطفل أو مرافقة الزوج: علي الطالبة أن تتقدم بطلب وقف القيد للوضع أو لرعاية الطفل مدعما  بشهادة  .3

 الميالد.
مجلس شئون التعليم والطالب   وإحاطةيم والطالب  أسباب قهرية يقبلها مجلس الكلية بعد أخذ رأي لجنة شئون التعل .4

 بالجامعة.
النظرية وإال يعتبر راسب في جميع    ال يجوز تقدم الطالب بطلب إيقاف القيد خالل فترة االختبارات النهائية العملية أو  -د

 المقررات التي قام بتسجيلها خالل الفصل الدراسي.
 

 إلغاء أو إعادة القيد (:27مادة )
لمجلس الكلية بناء  علي رأي مجلس القسم المختص ولجنة شئون التعليم والطالب بالكلية أن يوافق على الغاء    يجوز  -أ

 تقدم بطلب فى هذا الشأن مدعوما بموافقة ولى االمر.  إذاقيد الطالب 
إذا تقدم الطالب بطلب إعادة القيد قبل بدء الفصل الدراسى بأربعة أسابيع وطبقا  للشروط الخاصة بالقيد بقانون تنظيم   -ب

مجلس القسم المختص وموافقة لجنة شئون التعليم   اقتراحالجامعات والئحته التنفيذية يجوز لمجلس الكلية بناء  علي  
 س شئون التعليم والطالب ومجلس الجامعة.والطالب إعادة قيده وبعد العرض علي مجل

يكون التقدم بطلب إعادة القيد بحد أقصى عام جامعي علي إلغاء القيد ويراعي أن تطبق عليه القواعد التي تطبق   -ت
 علي الطالب المستجد في مستواه الدراسي على أن يحتسب ذلك العام رسوب بدون عذر.

 

 تعديل المسار االلتحاق ببرامج الكلية و : (27مادة )
يوزع الطالب الملتحقون بالمستوى العام )صفر( على البرامج العلمية المختلفة وفقا للنظام الذى يقره مجلس الكلية   -أ

   سنويا.
يتم تقديم طلبات االنتقال من برنامج إلى أخر قبل بداية الفصل الدراسى األول )الخريف(، ويحق للطالب لمرة واحدة   -ب

 ة بالكلية.طوال سنوات الدراس
تعديل مساره )تخصصه( بعد موافقة المرشد األكاديمي   المستوى العام )صفر(يجوز للطالب الناجح أو الباقي لإلعادة في    -ج

والقسم العلمي التابع له البرنامج المراد التحويل إليه وموافقة لجنة شئون التعليم والطالب ومجلس الكلية على هذا  
 وط القبول بالبرنامج المحول إليه.التعديل إذا كان مستوفي لشر 

( طبقا  لالئحة التخصص الجديد مع واالختياريةيقوم الطالب بدراسة جميع مقررات التخصص المحول إليه )اإلجبارية    -د
بعد معادلتها بمقررات من التخصص ( في البرنامج السابق  واالختياريةالمقررات التي نجح فيها )اإلجبارية    احتساب
 جراء المقاصة له.عند إالجديد 

بعد إجراء المقاصة في نفس المستوى الدراسي الذي كان مقيد فيه في   قبولهيعد الطالب المحول باق لإلعادة إذا تم    -ه
 عام رسوب للطالب. )العام السابق للتحويل( البرنامج السابق مع احتساب عام إلغاء القيد 

اللتحاق فى برنامج علمى أخر غير تخصصه، وفقا لشروط الكلية يجوز لخريجي الكلية بنظام الساعات المعتمدة فى ا  -و
تزيد   أال  الجديد وبشرط  للتخصص  الدراسية  المقررات  به، والذي يحدد  االلتحاق  المراد  العلمى  القسم  أخذ رأى  وبعد 
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 % من الساعات المعتمدة المتضمنة فى الخطة الدراسية للتخصص50المقررات المحسوبة فى المقاصة للطالب عن  
الجديد. وتدخل المقررات المحتسبة له فى حساب المعدل التراكمى، وذلك بعد سداد ما يقرره المجلس األعلى للجامعات  

  أو مجلس الكلية فى هذا الشأن.
 (: اإلرشاد األكاديمى28مادة )

أكاديمي واحد    التدريس بالكلية للعمل كمشرفين أكاديميين بواقع مرشد  ةأعضاء هيئالكلية بتكليف بعض    يقوم مجلس  -أ
 أقصى بناء على توصيه من مجلس القسم. طالب كحد 50 لكل
 بالكلية وحتى تخرجهم.  التحاقهم يتولى المرشد األكاديمي اإلشراف على الطالب منذ  -ب
 قا إلى أعداد الطالب الملتحقين بالبرنامج.يمكن أن يكون هناك أكثر من مرشد أكاديمى واحد فى البرنامج طب -ج
 القسم المختص وبعد موافقة مجلس الكلية. يقرره مجلسيجوز نقل ملفات الطالب من مرشد ألخر حسب ما  -د

 .طالب الكليةجميع  يطبق اإلشراف األكاديمى على -ه
العلوم اإلنسانية واالجتماعية،   -و الجامعة والكلية،  التعليم والطالب على مقررات متطلبات  الكلية لشئون  يشرف وكيل 

ويحق له أن يعهد باإلشراف على بعض هذه المقررات إلى قسم أو أكثر من أقسام الكلية، وفى هذه الحالة يقوم بتعيين  
 منسق أو أكثر لتلك المقررات.  

 مهام المرشد األكاديمى كما يلي: - س
 عالم الطالب بالقوانين والقواعد الجامعية والالئحة الدراسية للتخصص.ا .1
 . مساره األكاديمى()لتخصصه إعداد الخطة الدراسية النموذجية للطالب طبقا   .2
الدراسى .3 الطالب  ملف  للطالب    اعداد  النموذجية  الدراسية  الخطة  الدراسية    -ويشمل   -للطالب    الفعليةالخطة 

 -وقف قيد    -المستندات الخاصة بحالة الطالب أثناء الدراسة )سحب أو إضافة مقررات    -استمارات التسجيل  
 إنذارات بالغياب أو الحرمان من مقرر .........(.  -إنذارات أكاديمية   -أعذار طبية 

طالب أثناء فترة تسجيل وسحب وإضافة المقررات طبقا للخطة الدراسية النموذجية ويجوز حسب رغبة ارشاد ال .4
 الطالب التعديل في ترتيب تسجيل المقررات بما ال يتعارض مع دراسة المتطلب السابق ألي مقرر يتم تسجيله.

فصل دراسي والتوقيع ع  واإلضافةمراجعه استمارات التسجيل والحذف   .5 التسجيل إال   ليها.للطالب كل  وال يعتمد 
 بموافقة المرشد األكاديمى على العبء الدراسى للطالب. 

 للطالب. واالمتحاناتحل المشاكل الدراسية والتعارض فى مواعيد الدراسة  .6
أن يطلب من الطالب إعادة مقررات دراســــية نجح فيها الطالب بالفعل أو أن يطلب منه   يجوز للمرشــــد األكاديمى .7

 التسجيل فى مقررات دراسية إضافية، وذلك بهدف رفع المعدل التراكمى للمعدل المطلوب للتخرج.
ــد األـكاديمي    يتطـلب اجتـياز .8 ـهذا    مـهام عمـله اـلدورات الـتأهيلـية التى يقرـها مجلس الجـامـعة فيقـبل تولى  المرشـــــــ

 الشأن.
 :(: الرسوم الدراسية للبرامج29مادة )

يتم تحديد رسوم الخدمة التعليمية طبقا للقواعد والشروط التى يضعها المجلس األعلى للجامعات، للبرامج التخصصية  -
 ويحدد مجلس الكلية مقابل تحسين العملية التعليمية. 

يتم تحديد الرسوم الدراسية للبرامج التخصصية بمصروفات سنويا لكل ساعة معتمدة من قبل مجلس الكلية قبل بدء    -
العام الدراسى. ويتم سداد الرسوم الدراسية فى كل فصل دراسى )الفصلين األول والثانى من الفصول الدراسية الرئيسية(  

ساعة معتمدة    14طالب، مع الحد األدنى لرسوم الخدمة التعليمية  على أساس عدد الساعات المعتمدة التى يسجلها ال
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فى كل فصل دراسى، مالم يكن عدد الساعات المعتمدة المتبقية للحصول على الدرجة أقل من ذلك، وفى هذه الحالة  
 يجب على الطالب دفع العدد الفعلى للساعات المعتمدة المسجلة فقط. 

كل فصل دراسى )الفصلين األول والثانى من الفصول الدراسية الرئيسية( مقداره    يتم سداد رسم األنشطة الطالبية فى  -
 ساعة معتمدة واحدة، ووفقا لما يقرره مجلس الكلية.

يتم تحديد رسوم الخدمات التعليمية للفصل الدراسى الصيفى على أساس العدد الفعلى للساعات المعتمدة المسجلة من    -
 قبل الطالب. 

طالب يتحمل   10طالب/ المقرر(، وفي حالة تسجيل عدد طالب اقل من    10د طالب المقرر الواحد )الحد األدنى لعد  -
 طالب(.   10الطالب المسجلون بالمقرر تكلفة الرسوم للحد األدنى للتسجيل في المقرر )

 يعتبر التسجيل الدراسى غير نهائى إال بعد أن يقوم الطالب بدفع الرسوم المقررة للفصل الدراسى. -
على الطالب الذين يرغبون فى اختيار برامج دولية للدراسة )فى حالة تواجدها( أن يحددوا ذلك مبكرا وقبل بدء الفصل   -

 الدراسى حيث يتم تحصيل رسوم إضافية حسب البروتوكول مع الجامعة األجنبية.
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 : تقويم الطالب ومتطلبات التخرجالرابعالباب 
 أساليب التقويم (:30مادة )

 مقرر دراسي وفقا  لما يلي:يتم تقويم الطالب في أي 
األعمال الفصلية وتشمل االختبارات الدورية "الشفهية أو النظرية أو العملية" والتكليفات واألعمال والتقارير واألبحاث    -أ

التي تطلب من الطالب خالل المحاضرات والدروس العملية وتسجل فى سجل أستاذ المقرر، ويتم إطالع الطالب على 
 هذه الدرجات. 

منتصف الفصل ويعقد فى األسبوع السابع أو الثامن من الفصل الدراسى فى نفس مواعيد وتوقيتات المحاضرات   اختبار  -ب
المحددة في الجداول الدراسية للكلية، ويتم إطالع الطالب على هذه الدرجات فى موعد اقصاه أسبوع من تاريخ عقد  

 االمتحان.
ي األسبوعين الرابع عشر أو الخامس عشر من بدء الدراسة في نفس مواعيد العملي أو التدريبات وتعقد ف   اختبارات  -ج

العملية توقف   االمتحاناتفي الجداول الدراسية. وال يترتب على إجراء    المحددةوتوقيتات الدروس العملية أو التدريبات  
 الدراسة النظرية.

وتعقد وفق مواعيد يحددها مجلس القسم    االختياريةالشفوية لمقررات الالئحة الدراسية سواء اإلجبارية أو    االختبارات  -د
 المختص ويعتمدها مجلس الكلية.

أخذ    واعتمادها بعداسابيع الدراسة وتتولي األقسام العلمية إعداد جداول االمتحانات    انتهاءالنهائى ويعقد بعد    االختبار  -هـ
 ي االعتبار.رأي الطالب ف 

يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر عقد االمتحانات    -و
إليكترونيا  فى مقرر أو أكثر، كما يجوز عقد االمتحان فى كل المقرر أو جزء منه بما يسمح بتصحيحه إليكترونيا،   

ال الجامعة  وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون  تعليم والطالب بالجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس 
 إلعتماده.

( ويقوم أعضاء هيئة التدريس في القسم العلمي  رابعمشروع التخرج متطلب إجباري يطرح فى المستوى األخير )ال  -س
مجلس القسم المختص    باقتراح موضوع أو أكثر لمشروع التخرج ويختار الطالب أو مجموعة من الطالب طبقا لما يقرره

أحد هذه المشروعات لتجهيزه وإعداده تحت إشراف عضو هيئة التدريس على أن يقدم الطالب/ الطالب المشروع ويقوم 
من أعضاء   ثالثية  بعرض تقديمى عنه في المواعيد التي يحددها مجلس القسم. ويتم تقييم المشروع عن طريق لجنة

%  60-50% من الدرجة الكلية للمشروع إلى جانب  50-40صص للجنة  هيئة التدريس يختارهم مجلس القسم ويخ
 .طبقا لخطة القسم األكاديمي لمشرف على المشروعوا ألعمال السنةمن الدرجة 

  
 النجاح والرسوب  (:31مادة )

أي مقرر من المقررات الدراسية بالبرنامج الدراسي    درجه والحد األدنى للنجاح فى  100مقرر هى    أليالعظمى    الدرجة  -أ
 من الدرجة الكلية للمقرر. 60هو 

النهائي وإال يعتبر الطالب راسب    االمتحان% علي األقل من درجة  30يشترط لنجاح الطالب في اي مقرر حصوله علي    -ب
ولينطبق هذا    (.BFي رمز )ويحصل علالئحة، بغض النظر عن مجموع الدرجات التى حصل عليها فى هذا المقرر،  

 فيها امتحان نهائى. دالبند على المقررات الدراسية التى ال يوج
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(. حيث يحصل الطالب على F( أو راسب )P( ساعة معتمدة يكون التقدير فيها ناجح )0المقررات الدراسية التى لها )  -ج
%  او 50المقررات، يجب على الطالب الحصول على  تقدير ولكن ال يدخل فى حساب المعدل التراكمى. والجتياز هذه  

 اكثر من الدرجة للمقرر. 
  ( (+Bورمز    3.30كحد أعلى بمعدل  ا يحسب له تقدير  هعند نجاح الطالب في أحد مقررات التى سبق له الرسوب في  -د

 دة الطالب. هذا التقدير فى المرات التالية شريطة أن تظهر عالمة إلعادة المقرر فى شها اذا تجاوزت درجاته
أو تم حرمانه من    –% من درجات المقرر  60أقل من    –(  Fيرسب الطالب فى المقرر الدراسى إذا حصل على تقدير )  -هـ

(.... إلخ، أو لم يحضر االمتحان النهائي DS( أو الغش )DNحضور االمتحان النهائي بسبب تجاوز نسبة الغياب )
 (. BF) دون تقديم عذر مقبول يوافق عليه مجلس الكلية

مقرر ما يكتفى باحتساب عدد ساعات المقرر المسجلة مرة واحدة عند تسجيل المقرر في حالة رسوب الطالب في    -  و
معدله  األخرى ضمن  الرسوب  مرات  في  المقرر  ساعات  فيه وال تحتسب عدد  ثانية عند نجاحه  األولى ومره  للمرة 

 التراكمى. 
 - يلي: مقرر أو أكثر خالل المستوي الدراسي الواحد يلتزم بما  إذا رسب الطالب فى -س

 كان المقرر إجباريا فيتطلب منه ما يلي: إذا -1
 .الحقفصل دراسي   اي إعادة تسجيل المقرر ودراسته عند طرحه في •
ينجح فيه، مع مراعاة العبء الدراسي    حتىفي حالة رسوبه ألكثر من مرة يتم التسجيل في المقرر ودراسته   •

 . من الالئحة والعشرون  الواحدمكافئ لمعدله التراكمي كما هو موضحا بالمادة ال
 كان المقرر اختياريا : إذا -2

 فيمكن للطالب إعادة تسجيله في أي فصل دراسي الحق.  •
 يحق للطالب إعادة المقرر لمرتين فقط ويحق له تبديل المقرر باخر إذا رغب بعد رسوبه في أي مرة. •

بالرسوم الدراسية المناظرة فى البرامج التخصصية   الدراسية كاملة للمقررات التى يتم إعادتهارسوم  اليسدد الطالب   -3
 لقواعد يحددها مجلس الكلية. اوفق  سنويا، ويتم توزيع حصيلتهاوالتي يحددها مجلس الكلية بمصروفات 

 
 : درجات المقررات(32مادة )

 لطالب في أي مقرر دراسي طبقا للجدول التالي:تحتسب الدرجات التي يحصل عليها ا
 الدرجات التي يحصل عليها الطالب في أي مقرر دراسي (: 8جدول رقم )

أعمال  المقرر
 فصلية 

منتصف  
 الفصل 

  -تمارين  -عملي 
 نظري  شفوي  تدريب

 %50 %10 %20 %10 %10 نظري له دروس عملية  مقرر -1
 %50 - ــ %20 %30 مقرر نظري فقط.  -2

 % 60 %10 %20 عملي فقط.مقرر  -3
 ــ %10 )اختبار عملي نهائي( 

 % 30 %10 %20 مقرر عملي له دروس نظرية  -4
 %40 - )اختبار عملي نهائي( 

 
 كالتالي:  األساسية  تقويم مقررات متطلبات الجامعةيتم 

 األساسيةمقررات متطلبات الجامعة اإلجبارية الدرجات التي يحصل عليها الطالب في (: 9جدول رقم )
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جميع مقررات  
  متطلبات الجامعة

 اإلجبارية األساسية 

عدد 
ساعات  

 المقرر
الدرجة 
 العظمى

نسبة  
 النجاح 

 اضافة درجات المقرر
 توزيع الدرجات على المجموع

 أعمال سنة  20 فال يضا 50% 100 2
 نظري  80

 
 ات ونقاط مقررات متطلبات الدراسة تقدير  (:33مادة )

يوضح الجدول التالى كيفية حساب المعدل التراكمى من خالل الدرجات التى تم الحصول عليها، مع مراعاة حصول الطالب  
 كالتالي:  ( الجتياز المقرر الدراسى، والتى يتم استخدامها فى حساب المعدل التراكمى للطالب  Dعلى الحد األدنى من التقدير )

 تقدير المقرر الدراسى والدرجات النهائية الحاصل عليها الطالب (: 10جدول رقم )

متوسط عدد  عدد النقاط  درجةلل النسبة المئوية
 النقاط 

الرمز  
 باإلنجليزية 

%  97أكثر من   4,00 4,00 A+ 
39 %- 97 %  A 
%39أقل من  -89%  -A 3,70 4,00أقل من  -3,70 
 +B 3,30  3,70أقل من  -3,40 %89أقل من  -84%
 B 3,00 3,40أقل من  -3,00 %84أقل من  -80%

%  80اقل من  -%  76  -B 2,70 3,00اقل من  - 2,70 
 +C 2,30 2,70اقل من  - 2,30 %   76أقل من -%  73
 C 2,00 2,30أقل من  - 2,00 %   73أقل من  -%  70
 -C 1,70 2,00أقل من  - 1,70 %   70أقل من  -%  67
 +D 1,30 1,70أقل من -1,30 %  67أقل من  -%  64

 D 1,00 1,30أقل من  -1,00 %64 أقل من -% 60
 F صفر  راسب  %60أقل من 

 
 يتم استبدال الدرجة التي حصل عليها الطالب في كل مقرر بالنقاط المقابلة لها طبقا للجدول التالي: و 

 (: النسبة المئوية للدرجة والنقاط المقابلة الحاصل عليها الطالب  11جدول رقم )
النسبة المئوية   النقاط 

النسبة المئوية   النقاط  للدرجة %
النسبة المئوية   النقاط  للدرجة %

 للدرجة %
3,62 88 2,43 74 1,00 60 
3,70 89 2,56 75 1,07 61 
3,77 90 2,70 76 1,15 62 
3,85 91 2,77 77 1,22 63 
3,92 92 2,85 78 1,30 64 

4,00 

93 2,92 79 1,43 65 
94 3,00 80 1,56 66 
95 3,07 81 1,70 67 
96 3,15 82 1,80 68 
97 3,22 83 1,90 69 
98 3,30 84 2,00 70 
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99 3,38 85 2,10 71 
100 3,40 86 2,20 72 
 3,54 87 2,30 73 

 
 التقديرات التالية: أحد وفقفى الحاالت الخاصة  يرتقد ويتم ال

 (: تقديرات المقررات التى يحصل عليها الطالب فى الحاالت الخاصة12جدول رقم )
 التقدير  المدلول  الحالة 

الالئحة “مقررات     التي تحددها  المقررات  الطالب في  حالة نجاح 
نجاح/رسوب" دون إضافة درجتها الي معدل الطالب مثل مقررات 

 الجامعة االساسية.  
ناجح بدون  

 درجة
No Grade 

Pass  P 

 اختبار% من الدرجة الكلية في  30حصول الطالب على أقل من  
 By law Fail BF راسب الئحة  النظري في مقرر ما.

الفصول   انسحاب من  السادس  األسبوع  حتى  مقرر  من  الطالب 
 Withdrawal W منسحب في الفصل الصيفي.  الثالثأو األسبوع  الدراسية الرئيسية

مقرر    انسحاب من  الكلية   ألسبابالطالب  مجلس  يقدرها  قهرية 
% وكان 25نسبة الغياب عن    إذا زادت، او  )مثل التجنيد ....(

ويعتمده  والطالب  التعليم  شئون  لجنة  تقبله  بعذر  الطالب  غياب 
 مجلس الكلية

منسحب 
 اجبارى 

Forced 
Withdrawal  FW 

لالنسحاب  المحددة  المواعيد  بعد  مقرر  من  الطالب  انسحب  إذا 
 )انسحاب متأخر( 

منسحب 
 بتقدير راسب

Withdrawal 
With Fail WF 

عذر دون % وكان غياب الطالب ب25نسبة الغياب عن إذا زادت 
 تقبله لجنة شئون التعليم والطالب ويعتمده مجلس الكلية

غياب بدون  
 Denial DN عذر 

بعذر يقبله مجلس الكلية   النهائي  الطالب عن االمتحان  إذا غاب
 ألسباب متطلبات المقرر    أحد أو بعض  أو عدم قدرته على اكمال

 يقبلها المجلس. 
غير مقرر 

 Incomplete I مكتمل 

 Discipline DS حرمان  أكاديمية أو تأديبية.   ألسبابحرمان الطالب من مقرر 
في حالة موافقة مجلس الكلية أو الجامعة على إيقاف قيد الطالب 

 Suspension S إيقاف قيد  طبقا لنصوص مواد قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية. 
علي   التقدير  وحساب  له  التالي  للفصل  مستمر  مقرر  حالة  في 

 In Progress  IP مقرر مستمر  اجمالي عمل الطالب في الفصليين 
 Audit AU مستمع  في حالة حضور الطالب الحد المقررات لمستمع بدون أداء امتحان 

 
 

 (Cumulative GPAحساب المعدل التراكمى ) (:34مادة )
تحسب نقاط المقررات الدراسية التى حققها الطالب على أنها عدد الساعات المعتمدة لهذا المقرر مضروبة فى نقاط    -

 (. 10التقدير وفقا للجدول رقم )
يتم احتساب إجمالي النقاط التى حققها الطالب فى أى فصل دراسى على أنها مجموع نقاط المقررات التى اجتازها الطالب    -

 ل الدراسى. فى هذا الفص
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يحسب المعدل التراكمى للطالب فى نهاية أى فصل دراسى باعتباره إجمالى النقاط التى حققها الطالب فى جميع المقررات    -
التى تمت دراستها مقسوما على العدد اإلجمالى للساعات المعتمدة لهذه المقررات، مع مراعاة القواعد المتعلقة بإعادة 

 لرسوب.وتحسين المقررات أو تكرار ا
 هو وصف للمستوى الدراسي للطالب ويمكن حسابه على النحو التالي: 

 : (GPA) الدراسيمعدل الفصل  - أ
 عدد ساعات المقرر(  xحاصل جمع )النقاط التي حصل عليها الطالب في المقرر

 لجميع المقررات التي درسها في الفصل الدراسي
 في هذا الفصل  **حاصل جمع عدد الساعات المسجلة

 
 : (CGPA)المعدل التراكمى العام - ب

 حاصل جمع )مجموع النقاط التى حصل عليها الطالب فى جميع المقررات التي درسها
x   )عدد الساعات المسجلة خالل دراسته 

 لهذه المقررات  **حاصل جمع عدد الساعات المسجلة
ضمن حساب المعدل التراكمى مع مراعاة المادة التاسعة    Wأو    Fw** ال تدخل المقررات الحاصل فيها الطالب على  

 والعشرون من هذه الالئحة فيما يخص تكرار الرسوب أو تحسين أحد المقررات. 
 التخرج. ويتم االستعانة بجدول تقديرات المقررات لتحديد المعدل التراكمي ورمز تقدير 
 

 إعادة المقررات الدراسية (:35) مادة
الدراسى يستوفى شرط الحد األدنى من   هذا المقررفى  إذا كانت تقديره  ينبهدف التحس دراسى يمكن للطالب إعادة مقرر

 النجاح، وفقا للقواعد التالية: 
بعد اإلعادة. وهذا التقدير هو الذى سيتم احتسابه فى المعدل  يحصل الطالب على التقدير األعلى فى المقرر الدراسى -

 التراكمى للطالب، شريطة أن يظهر عالمة اإلعادة فى شهادة الطالب. 
يطلب من الطالب أن يعيد جميع متطلبات تقييم المقرر الدراسى حيث يعاد تقييمه بالكامل، وحيث يعاد احتساب تقدير   -

 المقرر الدراسى. 
لعدد المرات التى يمكن للطالب تكرارها بهدف التحسين هو خمس مرات خالل مدة دراسته، ويستثنى من   الحد األقصى -

 ذلك المقررات الدراسية التى يتم التحسين فيها بغرض الخروج من اإلنذار األكاديمى أو تلبية متطلبات التخرج. 
 مناظرة للمقررات الدراسية التى يتم التحسين فيها. يجب على الطالب سداد الرسوم الدراسية كاملة للساعات المعتمدة ال -
 

 الصيفيالميدانى  /التدريب العملي  (:36مادة )
هيئات سوق العمل على مدار عدد من الفصول /األعوام األكاديمية   فى  الكليةتدريب لطالب    و الميداني: هالتدريب    -أ

 يحدد فترته وطريقة تقييمه من خالل الكلية. 
إلى تدريب الطالب في أحد هيئات سوق العمل بهدف تنمية وتطوير المهارات   الصيفىالميدانى  يهدف التدريب العملي /    -ب

 في مجال تخصصه. وظيفةالعملية والتطبيقية لديه كي يستطيع أن يتنافس في الحصول علي 
ساعات  احتسابالتدريب العملى/الصيفي هو أحد متطلبات تخرج الطالب وال يجوز للطالب التخرج دون إنجازه وال يتم   -ج

 . اجتيازهتمدة للطالب عند مع
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يؤدى كافة الطالب المسجلين في أي برنامج دراسي تدريبات تطبيقية فى أحد الشركات أو المصانع أو الهيئات أو    -د
الدراسي، ومن الممكن أيضا القيام بتخصص البرنامج    الصلةذات    أو المكاتب الهندسية االستشارية الكبيرة  المؤسسات

 طبقا للشروط األتية:ى بيئة مماثلة بالتدريب داخل الكلية ف 
مرتين  الكلية، بحيث ال تقل عن  التى يحددها مجلس    والمددالصيفي طبقا للشروط    الميدانىيتم التدريب العملي/ -1

ويستحسن ادائها خالل الفصل الصيفي   ،يعيدها الطالب الراسب فيهاو على األقل خالل سنوات الدراسة ويتم تقييمها  
قل يسابيع وال  أالثاني للفرقتين الثانية والثالثة على أال تقل مدة الفترة الواحدة عن ست    الدراسي  التالي للفصل

 أسبوع. 12عن  الميداني تدريب اتإجمالي فتر 
إلى لجنة شئون التعليم يقوم القسم المختص بإعداد خطة التدريب لطالبه واعتمادها من مجلس القسم ورفعها   -2

 والطالب ومجلس الكلية لالعتماد.
المشرف على التدريب بالقسم العلمي إعداد برنامج التدريب بالتنسيق مع جهات التدريب خارج الجامعة   يتولى -3

تمشيا مع المهارات التي يرغب القسم إكسابها للطالب مع مراعاة اإلمكانات المتوفرة في هيئات ومواقع التدريب 
 .التنسيق معهاي يتم الت

يتم تحديد مشرف أكاديمي من القسم وآخر ميداني من جهة التدريب لمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييم الطالب   -4
 أثناء وبعد التدريب طبقا لالئحة الموحدة للتدريب العملي للجامعة.

% 10نسبة المسموح بها للغياب )الصيفي سواء بسبب تخطي الالميداني  التدريب العملى/الطالب الذي لم يجتز   -5
من التدريب أو عدم الحصول على الحد األدنى للنجاح في   االنسحابمن إجمالي عدد ساعات التدريب( أو بسبب  

 %( يقوم بإعادة التدريب قبل التخرج بما ال يتعارض مع دراسته. 70التدريب )
 

 الرحالت العلمية (: 37مادة )
الربط العلمي بين الدراسة األكاديمية والجوانب التطبيقية للعملية التعليمية للطالب المسجلين  تهدف الرحالت العلمية إلى      -أ

 في البرنامج الدراسي. 
يتولى القسم العلمي تنظيم رحالت علمية )حقلية وتطبيقية( إلى األماكن والمناطق وثيقة الصلة بالدراسة التخصصية    -ب

 على أن يقدم الدعم اللوجيستي المتاح من إدارة الجامعة. تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
 قيام الطالب بالرحالت العلمية التي ينظمها القسم إجباري ويعد أحد متطلبات التخرج وال تحتسب له ساعات معتمده.  -ج
مستوى األول من  ال  اجتازواعدد الرحالت هو رحلة علمية واحدة على األقل خالل العام الدراسي الواحد للطالب الذين    -د

 الدراسة.  
 المتاحة.   واللوجستيةمدة الرحلة يوم إلى خمس أيام طبقا لخطة يعتمدها القسم مع األخذ في االعتبار اإلمكانات المادية    -هـ
لقاء ينظمه   تقديمي خالليتم تكليف الطالب بأداء تكليفات أو مشروعات أو تقارير خالل الرحلة ويقدم عنها عرض    -و

 القسم العلمي.
تخلف الطالب عن رحلة ما أو لم يتم التكليفات الموكلة إليه خالل الرحلة فعليه إعادة الرحلة على نفقته الخاصة   إذا  -ز

 يس ومعاونيهم بالقسم. تحت إشراف أعضاء هيئة التدر 
 

 التخرج  مشروع (:38مادة )
ساعة معتمدة وال يجوز تسجيل المشروع فى أى  124تسجيل ساعات مشروع التخرج إال بعد اجتياز الطالب  زال يجو  -أ

 .جامعة أخرى 
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المستوى األخير )الرابع( وفى حالة عرض المشروع على فصلين رئيسيين)الخريف والربيع(، يتم   يتم طرح المشروع فى  -ب
تحديد عدد ساعات المشروع لكل فصل دراسى ويحسب ضمن العبء الدراسى للطالب ويكتب تقدير الطالب فى الفصل األول  

 فصل الدراسى الثانى.، ويتم وضع التقدير النهائى مع نتائج الIn progress  (IP)التقييم مستمر 
 فى حالة رسوب الطالب فى المشروع يتم إعادته كامال فى الفصول الدراسية الرئيسية.  -ج
أسابيع( تبدأ عقب االنتهاء من امتحان الفصل الدراسى الثانى وتكون تحت    4تخصص فترة إضافية للمشروع )لمدة    -د

ها ومناقشتها. وفى نهاية الفترة المخصصة للمشروع يقدم  إشراف أعضاء هيئة التدريس لتنظيم المشاريع واإلشراف علي
 لتقديم المشروع. يقررها القسم المختص الطالب تقريرا علميا واللوحات الالزمة وأي متطلبات

 
 متطلبات التخرج  (:39مادة )

إذا    -أ البكالوريوس  درجة  على  الطالب  األساسية    اجتازيحصل  المقررات  والكلية    واالختياريةبنجاح  الجامعة  )متطلبات 
)علي حسب اجمالي عدد الساعات المعتمدة المطبق لكل برنامج( ( ساعة معتمدة  165-160والتخصص( بإجمالي )

مشروع التخرج والتدريب العملي/ الصيفي/    اجتياز( وبشرط  +C)  2,00على آال يقل المعدل التراكمى عند التخرج عن  
 .الميداني والرحلة العلمية بنجاح

إجتياز الطالب المقررات التثقفية المقررة بالجامعة )دون إضافة درجات أوتقديرات( مثل مقرر الجودة ومقرر القضايا    -ب
 . المجتمعية، ..... إلخ.

ون لمجلس القسم العلمي التابع له البرنامج وذلك بعد موافقة يك (+C)  2,00إذا قل المعدل التراكمي عند التخرج عن    -ج
 إجراء االتي: مجلس الكلية 

ساعة معتمدة( خالل الفترة الكلية للطالب فى    15يقوم الطالب بإعادة دراستها )بما ال يزيد عن    تحديد عدد من المقررات .1
  Bالطالب إذا نجح فى مقرر سبق دراسته هو  الدراسة وفى المقررات الخاصة بعامين سابقين )أقصى تقدير يحصل عليه  

 أو أيهما اعلى سواء التقدير األول أو الثانى(، أما التقدير األول فال يتم جمعه عند حساب متوسط التقدير. 
المدونة في الالئحة الدراسية لتخصص الطالب والتي لم يسبق له تسجيلها   االختياريةالتخصصية تحديد عدد من المقررات  .2

على يدخل تقدير المقرر وعدد ساعاته فى    أن يقوم بتسجيلها ودراستها لرفع معدله إلى الحد األدنى الالزم للتخرجعلى  
 حساب المعدل التراكمى.

ويدون هذا التمييز فى السجل   و أكثر عند التخرجأ  30,3تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي يحصل على معدل تراكمي   -د
خالل   أو قام بالتسجيل لتحسين أى مقرر دراسى  بشرط أال يكون قد رسب في أى مقرر دراسي  األكاديمى للطالب

 ، وأال يكون صدر ضده أى عقوبات تأديبية خالل دراسته بالكلية.دراسته في الكلية أو في الكلية المحول منها
تخرج للخريج يوضح فيها البيانات األساسية للطالب وبيانات الدرجة العلمية وتاريخ الحصول عليها وأسم تمنح شهادة    -ه

 البرنامج الدراسي والتخصص العلمي والمعدل التراكمي ورمز التقدير عند التخرج كما ورد بالالئحة. 
 
 

 ى اإلنذار األكاديم (:40مادة )
، 2,0أقل من   (GPA)على تقدير تراكمي رئيسى يوجه للطالب اإلنذار األكاديمي األول إذا حصل في أى فصل دراسى -
 ، وهكذا. التالي ينذر اإلنذار األكاديمي الثاني  الرئيسى  في الفصل  2,0إذا تكرر حصول الطالب على معدل تراكمي أقل من  و 

أي إنذار أكاديمي مراقبا أكاديميا وال يسمح له إال بتسجيل الحد األدنى من الساعات المعتمدة   يعتبر الطالب الحاصل علي  -
 ساعات معتمده في فصل الصيف. 5وساعة معتمدة )في فصل الخريف أو الربيع(  14وهو 
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  2,0أعلي من      GPAعلي معدل تراكمي  )بما فيها فصل الصيف(  في حالة حصول الطالب في أحد الفصول الدراسية    -
 تلغي اإلنذارات السابقة.

 
 الفصل من الكلية  (:41مادة )

فى  -أ المنصوص عليها  الرسوب  فرص  الستنفاذ  الكلية طبقا  من  للفصل  الطالب  الجامعات    يتعرض  تنظيم  قانون  مواد 
وتعديالتها من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم    80والئحته التنفيذية والتعديالت التي تطرأ عليها في هذا الشأن )المادة  

 أو طبقا لقرارات مجالس التأديب المنصوص عليها بالقانون. ، الجامعات(
  (2,0أقل من  )  ىللطالب إل  ىالفصل  ىالمعدل التراكم  انخفضذا  لتجنب الوصول الى حالة الفصل من برنامج الدراسة إ  -ب

 . (األقل ىعل 2,0ى )إل  ىبضرورة رفع الطالب لمعدله التراكم ىيقض أكاديمييوجه له إنذار   ى رئيسىفصل دراس ىفي أ
راكمي أقل من  معدل ت) إنذارات أكاديمية  4في حالة حصوله علي  بالبرنامجيفصل الطالب المنذر أكاديميا من الدراسة  -ج

 )ال تشمل فصول الصيف إن وجدت(. متتالية رئيسية فصول دراسية 4في ( 2,0
 يتم فصله. أكاديمية للدراسة وهو عشر سنوات ىلم يحقق الطالب شروط التخرج خالل الحد األقص إذا -د

ى  لإ  ىمكانية منح الطالب المعرض للفصل نتيجة عدم تمكنه من رفع معدله التراكمإ  ىيجوز لمجلس الكلية ان ينظر ف   -ه
لرفع معدله    + فصل دراسى صيفي(فصلين دراسيين رئيسيينعام جامعى )خيرة مدتها  أفرصة واحدة و   (،لاألق   ىعل  2,0)

ال )التراكمي  متطلبات    (2,0ى  قد  التخرج،وتحقيق  يكون  أن  بنجاح دراسة  أ  شريطة  م  80تم  المعتمدة %  الساعات  ن 
 على األقل. 2,0األقل وأن يكون هناك فرصه للطالب لرفع معدله التراكمى إلى المطلوبة للتخرج علي 

و الكلية بعذر مقبول يعتبر الطالب مفصوال ويصدر أبالغ الجامعة  إبدون    ىالطالب أكثر من عام دراس  انقطاعحالة    ىف   -و
 بذلك قرار من مجلس الكلية.

أو في حالة الفصل ،  بحصوله علي اإلنذار األكاديمي  واإلعالن بالكليةفي جميع االحوال يجب اخطار الطالب كتابيا     -س
 من الكلية. 

  طلبات التماسات النتائج (:42مادة )
يمكن للطالب أن يقدم طلب لمراجعة وإعادة رصد درجات المقرر الدراسى فى غضون أسبوع من إعالن النتيجة، وذلك   -أ

 .بعد سداد الرسوم المقررة وفقا للوائح الكلية المتعلقة بهذا الخصوص
فى حالة الشكوى العامة من مقرر دراسى، مثل ارتفاع نسبة الطالب الراسبين بالمقرر، فتقوم اللجنة المعنية بمراجعة   -ب

 الكلية.درجات الطالب، ورفع توصياتها بشأن درجات هذا المقرر، التخاذ القرار المناسب من مجلس 
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 : تأديب الطالبالخامسالباب 
 نظام تأديب الطالب (:43مادة )

يطبق على الطالب كافة القواعد التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية والتعديالت التي تطرأ عليهما    -أ
 :التاليةبشأن تأديب الطالب والتي تنص على المواد 

 )من قانون تنظيم الجامعات(:  123مادة 
المبين فيما   التأديبيخارج والمستمعون خاضعون للنظام  من ال  امتحانالطالب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية  

 بعد.
 

 )من قانون تنظيم الجامعات(:  124مادة 
 يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص:

 األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.  -1
المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واألعمال الجامعية   االمتناعيه أو  تعطيل الدراسة أو التحريض عل  -2

 األخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها. 
 كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.  -3
 أو شروع فيه.  انامتحأو الهدوء الالزم له وكل غش فى  االمتحانات كل إخالل بنظام  -4
 كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.  -5
 فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.  االشتراككل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو  -6
ترخيص سابق من السلطات  توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو صور بالكليات وجمع توقيعات بدون    -7

 الجامعية المختصة. 
 فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب. االشتراكالجامعية أو   المبانيداخل  االعتصام -8
 

مخالفة تخل باآلداب أو تخالف أنظمة الكلية أو الجامعة أو طبق فى حقه الئحة تأديب   ارتكبيلغى قيد الطالب إذا    -ب
 انون تنظيم الجامعات. الطالب بما يتفق مع ق 

 

 حاالت الغش (:44مادة )
 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات: 125تخضع حاالت الغش لنص المادة  -أ

 )من قانون تنظيم الجامعات(:  125مادة 
 االمتحان حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه فى لجنة    أو شروعا فيه ويضبط فى  امتحانكل طالب يرتكب غشا فى  

من دخول   مواد هذا    باقيفى    االمتحانويحرم  فى جميع  الطالب راسبا  مجلس    االمتحانالمواد ويعتبر  إلى  ويحال 
الدرجة  بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطالن    االمتحانالتأديب. أما فى األحوال األخرى فيبطل  

 العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.
 

 

 ( : العقوبات التأديبية 45مادة )
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 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.  126يخضع الطالب للعقوبات التأديبية طبقا لنص المادة  -أ
 )من قانون تنظيم الجامعات(:  126مادة 

 العقوبات التأديبية هى: 
 أو كتابة.  شفاههالتنبيه  .1
 اإلنذار.  .2
 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية. .3
 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا.  .4
 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا.  .5
 فى مقرر أو أكثر. االمتحانالحرمان من  .6
 راة لمدة ال تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسى. وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتو  .7
 الطالب فى مقرر أو أكثر. امتحانإلغاء  .8
 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال دراسيا.  .9

 فى فصل دراسى واحد أو أكثر.  االمتحانالحرمان من  .10
 حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسى أو أكثر. .11
 الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى. .12
الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى ويترتب عليه عدم صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى   .13

 عربية. فى جامعات جمهورية مصر ال االمتحانات
 ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرارات إلى ولى أمر الطالب. -ب
 وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب. -ج
ى بعد مضى ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور  ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائ  -د

 القرار.
 

 )من قانون تنظيم الجامعات(: 127مادة 
 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى: 

األساتذة واألساتذة المساعدين: ولهم توقيع العقوبات األربع األولى المبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطالب    -1
 ضرات واألنشطة الجامعية المختلفة.أثناء الدروس والمحا

أو إخالل    اضطراباتاألولى المبينة فى المادة السابقة، وفى حالة حدوث    الثمانيعميد الكلية: وله توقيع العقوبات    -2
يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة  االمتحانالدراسة أو  انتظامبالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم 

دة السابقة، على أن يعرض األمر خالل أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبات على مجلس التأديب إذا كانت فى الما
العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر فى تأييد  

 . اأو تعديلهالعقوبة أو إلغائها 
جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة األخيرة، وذلك بعد أخذ رأى عميد   رئيس الجامعة: وله توقيع  -3

 الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.
 مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.  -4
 



 

                   
كلية الهندسة –جامعة قناة السويس                   

Suez Canal University – Faculty of Engineering 

53 
 

 الجامعات(:)من قانون تنظيم 128مادة 
( إال بعد التحقيق مع الطالب كلية 126ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة )  -

وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله، ويتولى 
 التحقيق من ينتدبه عميد الكلية. 

 يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا فى مجلس التأديب. وال -
 

 )من قانون تنظيم الجامعات(: 129مادة 
 ( تكون نهائية.127القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة ) -
يابيا من مجلس التأديب وذلك فى خالل أسبوع من تاريخ إعالنه إلى ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غ  -

الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف 
 الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.

الجامعة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغه    ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس  -
 بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها 

 
 التظلم إلى مجلس التأديب األعلى للنظر فيه.  إحالةولرئيس الجامعة 
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 الباب السادس: حقوق وواجبات الطالب
 

 حقوق الطالب  (:46مادة )
 :األكاديميفى المجال  -أ

 جودة عالية.  و توفير المجال الدراسى والمناخ العلمى المناسب للحصول على تعليم ذ .1
المحافظة على المعلومات الشخصية واألكاديمية التي تخص الطالب وعدم السماح باالطالع عليها أو نشرها أو استخدامها   .2

 اال للمصرح لهم فقط. 
 للجامعة أو دليل الكلية.  اإللكترونيتعريف الطالب بلوائح الكلية والجامعة على الموقع  .3
 تعليمية من خالل المرشد األكاديمى. الحصول على اإلرشاد األكاديمي وحل المشكالت ال .4
للطالب   .5 الدراسة  بدء  قبل  الدراسية  الجداول  الجدد    القدامىاالطالع على  للطالب  الدراسة  من  األول  األسبوع    إلتماموفى 

 . طبقا  للنظام واللوائحاجراءات التسجيل 
لمنظمة لذلك وطبقا للمواعيد المعلنة في  حذف وإضافة أى مقرر أو االنسحاب منه أو إيقاف القيد وفق اللوائح والقوانين ا  .6

 هذا الشأن. 
المقرر   .7 الدراسة شامال  معلومات عن  بدء  عند  الدراسى  المقرر  بالتدريس    -أهدافه    -الحصول على محتويات    -القائم 

ي  أ  -  العلمية  المادةمصادر    -الدرجات    توزيع  -أساليب تقويم الطالب    -موضوعات المقرر والجدول الزمنى لتدريسها  
 معلومات أخرى عن المقرر.  

 انطباقااللتحاق بالبرنامج أو القسم العلمى الذي يرغبه وفق ضوابط وشروط القبول والتشعيب التى تقرها الكلية وفي حالة  .8
 الشروط علية. 

لشروط  ا   انطباقالمتبعة بالكلية وفي حالة    واألنظمةالتحويل من قسم إلى أخر أو تعديل المسار األكاديمي حسب اللوائح   .9
 علية.  

 الحصول على البطاقة الجامعية التي تثبت شخصيته.   .10
أعضاء هيئه التدريس بالكلية بمواعيد الفاعليات التعليمية والساعات المكتبية وعدم الغائها أو تغير أوقاتها إال فى    التزام .11

 الضرورة وبعد االعالن عن ذلك مسبقا. 
اللقاءات    –الساعات المكتبية    –  اإللكترونية الكلية عن طريق البريد  توفير فرص التواصل مع أعضاء هيئه التدريس وإدار  .12

 الدورية.  
 الحق في المناقشة وإبداء الراي فى األمور التعليمية التى تخصه وفقا للوائح الكلية والقوانين المنظمة لذلك. .13
المتعثرين    والمبتكرين والطالبين  الحصول على خدمات وحدة الدعم األكاديمي بالكلية من رعاية واهتمام بالطالب المتفوق .14

 والمقبلين على التعثر وذوي االحتياجات الخاصة. 
الحق في المشاركة في البحث العلمي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص والمشاركة بأبحاث في المؤتمرات   .15

 البحثية الطالبية بالكلية والجامعة.
مقرر ما بكل شفافية وفي سرية كاملة وعدم عرض نتائج التقويم على القائم    تعبئة استبيان مدي رضاء الطالب عن تدريس .16

 النهائية. االمتحاناتبالتدريس إال بعد إعالن نتائج 
فى أى مقرر    اإلجابةاالطالع على درجاته ونتائج االختبارات الدورية والفصلية واختبار المنتصف والحق في مراجعة ورقة   .17

 القائم بالتدريس. بعد االنتهاء من تصحيحها مع 
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التي تنظم  واألنظمةالحق في التقدم بالتماس لمراجعة رصد درجات المقرر في حضور الطالب ألي مقرر وذلك طبقا  للوائح  .18
 ذلك. 

 إي إجراء أكاديمي أو تأديبي تجاهه. اتخاذ أخطار الطالب كتابيا  في حالة  .19
التظلم لدى القسم ثم الكلية ثم الجامعة فى حالة عدم الحصول على حقوقه طبقا للترتيب المذكور ودون تخطي جهة قبل   .20

 األخرى. 
 التعليمية يتم التعامل معها بسرية تامة.  العملية أطراففى حالة تقديم شكوى من الطالب ضد أي من  .21
واللوائح وفي حالة    لألنظمةلتخصص والكلية والجامعة وخالفه وفقا   الحصول على وثيقة التخرج عند االنتهاء من متطلبات ا .22

 سداده لكامل المصروفات المقررة.  
 : األكاديميفى المجال غير  -ب

 التي تقدمها الكلية والجامعة.    االجتماعيةالتمتع بخدمات الرعاية  .1
 االستفادة من الرعاية الصحية الكاملة طبقا  للوائح واألنظمة.  .2
ى األنشطة الطالبية التى تنظمها الكلية والجامعة والحق في عدم احتساب أيام المشاركة الرسمية في األنشطة المشاركة ف .3

من نسب الغياب المسموح بها وتأجيل االمتحانات الفصلية وإعادة شرح المحاضرات التي لم يحضرها خالل مشاركته في  
 األنشطة الرسمية. 

خدمات    -  المكتبة المركزية  – المكتبة العامة    –مطعم الجامعة    –مسكن جامعي  االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة ) .4
 اإلنترنت(. 

الحصول على الحوافز والمكافأت المقررة إذا كان الطالب متفوقا  أكاديميا طبقا للوائح والقوانين أو الحصول على الحوافز   .5
 النظمة التي تضعها الجامعة. والمكافأت المقررة في حالة فوزه في أحد األنشطة طبقا  للوائح وا

 إتاحة الفرص للمشاركة في الدوارات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات بما ال يتعارض مع واجباته األكاديمية.  .6
للوائح والقوانين    اختيار طالب الكلية والجامعة والحق في    اتحادالمشاركة فى أنشطة   .7 من يمثله في تلك االتحادات طبقا 

 ذلك. المنظمة ل 
 الحصول على اللوائح واألنظمة التي تنظم األنشطة والخدمات الطالبية عن طريق المطبوعات أو شبكه المعلومات الدولية.   .8

 

 واجبات الطالب (:47مادة )

 : األكاديميفى المجال  -أ
االطالع والعلم بجميع اللوائح واالنظمة والتعليمات التي تقرها الكلية والجامعة بشأن التعليم والطالب واألنشطة والخدمات   .1

 الطالبية.  
 االلتزام بلوائح وأنظمة وتعليمات الكلية المتعلقة بالدراسة واالختبارات واألنشطة والخدمات الطالبية.  .2
بالبيانات الشخصية واألكاديمية السليمة وااللتزام بتحديثها كلما طلب ذلك أو حدث بها    واإلفادةتقديم الوثائق والمستندات   .3

 أي تغيير.
 الفحوص الطبية التي تطلب منه وفي أي وقت وبدون إبداء أي أسباب من الكلية أو الجامعة.  بإجراءااللتزام  .4
مراجعة المرشد األكاديمي خالل المواعيد المحددة للتسجيل والحذف واإلضافة واالنسحاب والتواصل معه لحل أي مشكالت   .5

 أكاديمية أخرى. 
 دراسية التي توكل له. االنتظام فى الدراسة وااللتزام بالواجبات والمهام ال  .6
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 الحفاظ على قاعات الدرس والمعامل والورش والمكتبات وحسن االستفادة من محتوياتها.  .7
سلوك يتنافى مع الدين واالخالق والتقاليد واألعراف واللوائح   بأيااللتزام بمعايير السلوك الجامعي واألكاديمي وعدم القيام   .8

 والقوانين الجامعية.
 أعضاء هيئه التدريس والطالب واإلداريين والعاملين بالكلية والجامعة مع احترام خصوصية كل منهم.  التعامل باحترام مع  .9

 االلتزام بتنفيذ العقوبة الموقعة من الكلية أو الجامعة.  .10
 تقييم العملية التعليمية لمقرر ما حسب النموذج المعد لذلك بكل أمانه وشفافية.   .11

 :األكاديميفى المجال غير  -ب
 . العامة النظافةظ على مرافق الكلية وعلى الحفا .1
االلتزام بدخول الكلية ومرافقها أثناء اليوم الدراسى أو خالل عقد األنشطة الطالبية فقط وعدم إثارة القلق واالزعاج أو التجمع   .2

 غير المشروع. 
 سلوك خارج عن األعراف والقوانين.  بأيااللتزام بالسلوك القويم وعدم القيام   .3
 أعضاء هيئه التدريس عند طلبها.  –بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجودة بالجامعة وتقديمها إلى أفراد األمن  االلتزام .4
 فى حاله فقدانها أو تغير الصفة أو البيانات.  الكليةااللتزام بالمحافظة على البطاقة الجامعية من التلف أو الفقد وإبالغ  .5
 المالعب(.  –المطعم  –  )السكنااللتزام باللوائح واألنظمة في المرافق األخرى للجامعة  .6
 عدم اإلساءة إلى سمعة الكلية أو الجامعة داخل أو خارج الجامعة والكلية. .7
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 حكام العامة: األ السابعالباب 
 الالئحة ومجلس الكلية (:48مادة )

من الجهات المختصة على الطالب   واعتمادهاصدورها   لتاريخ التالي الجامعي العام من اعتبارا الالئحة هذه تطبق أحكام  -أ
 .العام )صفر(المستجدين بالمستوى 

 يمكن للطالب الحاليين بالكلية االنتقال إلى هذه الالئحة مع عمل مقاصة للمقررات التى نجحوا فيها.  -ب
 عليها لحين تخرجهم من الكلية.   التحقوابالمستويات األعلى والمتعثرين يتم تطبيق مواد الالئحة التي    دون الطالب المقي  -ج
يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح من لجنة اإلشراف األكاديمى باألقسام المختصة العرض على مجلس الجامعة    -د

للتصديق عليه إذا لزم األمر كافة الموضوعات التى لم يرد بشأنها نص فى هذه الالئحة التخاذ القرار المناسب أو  
 عد موافقة مجلس الجامعة، فى االتي:  مراجعة البرنامج الدراسي بالالئحة وتعديل ما يلزم ب

 تحديد أو تعديل متطلبات التسجيل للمستويات المختلفة أو المقررات الدراسية.   -
 تعديل المحتويات العلمية ألي من المقررات الدراسية.  -

 ما لم يرد فيه نص في هذه الالئحة.  فی التنفيذيةالجامعات والئحته  تنظيمتطبق أحكام قانون  -و
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