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1 3
  نظام الدراسة) ٣(مادة 
موزعة  التخرج لكل دبلوم بوحدات دراسیة مقننةتتبع الكلیة نظام الساعات المعتمدة، وتحدد متطلبات  -١

 ٧٢كمل ى الدبلوم العام أو المتخصص متى أویمكن للطالب الحصول عل. على أربعة فصول دراسیة
 .ساعة معتمدة ٣٦فیمكن الحصول علیها متى أكمل الطالب أما الدبلومات المهنیة  .ساعة معتمدة

ساعة معتمدة مقسمة على النحو  ٣٢تم الدرجة متى أن للطالب الحصول على أما الماجستیر فیمك
  :التالى
ویقوم طالب الدكتوراه . ساعة معتمدة للرسالة ١٦ساعة مقررات إجباریة واختیاریة إلى جانب  ١٦

  .باستیفاء متطلبات الجامعة عالوة على تقدیم رسالة علمیة
ن كل مقرر فى الفصل الدراسى الساعة المعتمدة هى وحدة قیاس لتحدید وز : تعریف الساعة المعتمدة -٢

 : ساعة معتمدة تعادل ١: وهى تعادل
 .ساعات میدانى ٤ - ساعة عملى    ٢ - ساعة نظرى    ١ - 

 :على النحو التالى ینقسم العام الجامعى إلى فصلین دراسیین وفصال دراسیا صیفیاً  -٣
سبتمبر من كل ویبدأ عادة فى األسبوع الثالث من شهر : الفصل الدراسى األول وهو فصل الخریف  - أ

 .عام
 .عادة فى األسبوع الثالث من شهر فبرایر من كل عامویبدأ : الدراسى الثانى وهو فصل الربیع الفصل  - ب

منها لتسجیل المقررات وخمسة   مدة الفصل الدراسى ثمانیة عشر أسبوعا، یخصص األسبوع األول * 
  .للدراسة الفعلیة وأسبوعان ألداء االختبارات نصف النهائیة والنهائیة عشر أسبوعاً 

وهو فصل دراسى مكثف مدته عشرة أسابیع دراسیة تتضاعف فیها ساعات : الفصل الدراسى الصیفى - ج   
التدریس لكل مقرر بحیث یتساوى مع الفصل الدراسى المعتاد، ویسمح للطالب بالتسجیل فى عدد 

ویخصص عشرة أسابیع للدراسة، األسبوع االول منها . دة خالل هذا الفصلساعة معتم ١٨ - ١٢
  .للتسجیل وثمانیة أسابیع للدراسة الفعلیة واألسبوع األخیر یخصص لالختبارات النهائیة

  لغة الدراسة) ٤(مادة 
 Lectureدبلومأما  .العربیة، ویمكن استخدام لغة أجنبیة عند الحاجةلغة الدراسة فى الكلیة هى اللغة 

Course on Egypt Through Ages  باللغة اإلنجلیزیة فالدراسة فیه.  
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  المواظبة) ٥(مادة 
النسبة المئویة لحضور المحاضرات النظریة والعملیة وغیرها من األنشطة التعلیمیة فى كل مقرر من 

، ویحرم كل طالب لم یحقق هذه النسبة من االختبار النهائى %٧٥ المقررات التى تتم دراستها بالكلیة هى
  .للمقرر
  درجة المقرر) ٦(مادة 

  :قسیمها على النحو التالىدرجة یتم ت ١٠٠یخصص لكل مقرر 
  امتحانات منتصف الفصل% ٢٠
  )حضور - بحث –أعمال سنة % (٢٠
  االمتحان النهائى% ٦٠

   النهائى للمقرر االختبار) ٧(مادة 
للمقررات التى تمت دراستها فى نهایة الفصل الدراسى، وتكون مدة االختبار  تحریریاً  اختباراً  یتم عقد

  .النهائى ساعتان
  اإلرشاد األكادیمى) ٨(مادة 

ویجب . مرشد أكادیمى یقوم بتوجیهه فى دراسته وحل مشاكله فى الجامعة مجموعة طالبیخصص لكل 
المرشد  ویحتفظ. على الطالب أن یتشاورمع مرشده األكادیمى قبل التسجیل والبد أن یحصل على موافقته

لتاریخ  كامالً  من كل ما یتعلق بسجل الطالب بالكلیة، أى تسجیالً  األكادیمى بملف للطالب یتضمن نسخاً 
  .لب بالقسم والكلیةالطا

  الدراسى فى فصلى الخریف والربیع العبء) ٩(مادة 
الدراسى للطالب فى فصل دراسى معین هو المجموع الكلى لعدد ساعات المقررات التى یدرسها  العبء

  .فى هذا الفصل
ساعة معتمدة توزع على أربعة فصول دراسیة، ویمكن للطالب  ٧٢العبء الدراسى المنتظم للطالب 

ویكون .الحصول على درجة الدبلوم متى أتم عدد الساعات المطلوبة فى مدة ال تقل عن ثالثة فصول دراسیة
  .ساعة معتمدة ١٢الحد األدنى للتسجیل فى الفصل الدراسى الواحد هو 
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   تراكمىالمعدل ال) ١٠(مادة 
 عشریین التى درسها الطالبومقرب لرقمین البرامج یه الطالب فى جمیع مقررات هو متوسط ما یحصل عل

  .نجاحا أو رسوبا حتى تاریخ حساب المعدل
  :على النحو التالى (GPA)معدل التراكمى للطالب الیتم حساب 

  فى عدد الساعات المعتمدة  ) النقاط الموضحة بالجدول(یتم ضرب قیمة تقدیر كل مقرر دراسى . أ
  . للمقرر، لنحصل على عدد النقاط الخاصة بكل مقرر  
  .یتم جمع نقاط كل المقررات الدراسیة التى سجل فیها الطالب. ب
كما  ىیتم قسمة مجموع النقاط على إجمالى الساعات المسجلة للطالب للحصول على المعدل التراكم. ج

  :یلى

  =  GPAالمعدل التراكمى 
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  التقدیرات) ١١(مادة 
  :تكون تقدیرات الطالب فى المقرر وفى المعدل التراكمى على النحو التالى

 grade point averageویعبر عن نظام التقدیر األكادیمى لكل فصل دراسى بمتوسط نقاط الدرجات 
(GPA) وهو كاآلتى:  

  
 GPA  التقدیر  % النسبة المئویة

 ١٠٠ - ٩٠    
  امتیاز

A  ٥,٠ – ٤,٠  
٨٩,٩٩ -  ٨٧  A-  ٣.٩٩ -٣.٧٠  
٨٦,٩٩ -  ٨٣    

  جید جدا
B+ ٣.٦٩ – ٣.٣٠  

 ٨٢,٩٩ - ٨٠  B ٣.٢٩ – ٣.٠٠  
٧٩,٩٩ - ٧٧  B-  ٢.٩٩ -٢.٧٠  
٧٦.٩٩- ٧٣       

  جید
C+ ٢.٦٩ – ٢.٣٠  

٧٢.٩٩ - ٧٠  C  ٢.٢٩-٢.٠٠  
٦٩.٩٩ – ٦٧  C-  ١.٩٩ – ١.٧٠  
٦٦.٩٩ - ٦٣    

  مقبول
D+ ١.٦٩ – ١.٣٠  

٦٢.٩٩ – ٦٠  D  ١.٢٩ – ١.٠٠  
  ٠.٠٠ F  راسب  %٦٠أقل من 

W انسحاب  W(withdraw) *  
I غیر مكتمل  I (Incomplete)  

* 
  
  .GPAال تحسب هذه المقررات ضمن *

  
  الحذف واإلضافة) ١٢(مادة 
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یجوز للطالب بموافقة المرشد االكادیمى أن یحذف أو یضیف أى مقرر فى فصلى الخریف والربیع 
تجاوز الحد األدنى أو الحد األقصى للعبء الدراسى وذلك خالل المدة المصرح بها وهى قبل بشرط عدم 

نهایة األسبوع الثانى من بدایة الفصل الدراسى دون أن یتم تسجیل المقرر الذى تم حذفه فى الشهادة وبدون 
  .الدراسة الصیفیة أیة مصاریف إضافیة، وال یجوز الحذف واإلضافة فى

  تأجیل الدراسة) ١٣(مادة
الدراسة إذا كانت هناك ظروف تمنعه من مواصلتها لمدة فصل دراسى واحد أو یمكن للطالب تأجیل 

" التأجیل"أكثر بحد أقصى ثالثة فصول دراسیة طوال مدة الدراسة، وعلیه فى هذه االحوال استیفاء نموذج 
یل بأسبوعین على أن یحدد فى موضحا به أسباب التأجیل ویجب موافقة مجلس الكلیة وذلك قبل التسج

  .عن الدراسة تاریخ مواصلة الدراسة، وٕاذا لم یلتزم بهذا التاریخ یعتبر متقطعاً الطلب 

  التسجیل) ١٤(مادة 
االنتظام فى  تتم عملیة تسجیل الطالب فى مواعید محددة حسب التقویم الجامعى المعلن، وال یجوز

  .التسجیل ینبغى ان یتم فى فترة الحذف واإلضافةوأى تغییر فى الدراسة إال بعد التسجیل، 

  :وینبغى عند التسجیل مراعاة اآلتى

 .ساعة معتمدة، فیما عدا حاالت التخرج فقط ١٢الحد األدنى للتسجیل فى الفصل الدراسى الواحد  -
 .ال یجوز التسجیل فى أى مقرر إال بعد النجاح فى متطلبه السابق -
 .دول الدراسى ا تعارض فى الال یسمح بالتسجیل فى مقررات بینه -
 .ال یجوز للطالب التسجیل فى أكثر من دبلوم بالكلیة -

  االنسحاب) ١٥(مادة
یسمح للطالب باالنسحاب من دراسة المقرر بعد التسجیل وقبل مضى ثالثة أسابیع من بدء الدراسة، 

بإضافة مقرر أو أكثر إلى وفى هذه الحالة یسمح له أن یسجل فى مقرر آخر كما یسمح له خالل هذه المدة 
العبء الدراسى بشرط أال یتجاوز ما هو منصوص علیه فى الفقرة الخاصة باالعتذار وذلك بموافقة مرشده 

  .األكادیمى
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    تغییر التخصص) ١٦(مادة 
إذا رغب الطالب فى تغییر تخصصه داخل الكلیة علیه استیفاء النموذج المعد لذلك، والبد من موافقة 

وعلیه أن یلتزم بخطة الدراسة فى القسم . ذى یرغب فى االلتحاق به واعتماد عمید الكلیةرئیس القسم ال
  .الجدید، وتحسب له المقررات التى سبق له دراستها إذا كانت مشتركة بین األقسام

  الرسوب واإلعادة والفصل) ١٧(مادة 
درجة، أو  ٣٠إذا حصل فى االختبار التحریرى النهائى للمقرر على أقل من  یرسب الطالب فى المقرر -١

أو كان المعدل التراكمى أقل % ٦٠إذا كان مجموع األعمال الفصلیة واالختبار النهائى للمقرر أقل من 
 .١,٠٠من 

فى  یجب أال تزید مرات التقدم لالمتحان فى أى مقرر عن مرتین متتالیتین، أى أنه إذا رسب الطالب -٢
بالتقدم لالختبار مرة ثانیة فیما رسب المقرر أو تغیب فى كل المقررات الدراسیة أو فى بعضها، یسمح له 

 .فیه أو تغیب عنه فى فرصتین متتالیتین
 .فى حالة تغیب الطالب بدون عذر أو بعذر غیر مقبول من مجلس الكلیة یعامل معاملة الطالب الراسب -٣
قررات االختیاریة یجوز له أن یختار مقررا بدیال،ویسرى علیه ما جاء إذا رسب الطالب فى مقرر من الم -٤

 .٢فى الفقرة 
  .یلغى قید الطالب إذا استنفذ مرتى التقدم لالمتحان النهائى، أو إذا صدر بحقه قرار من الكلیة بالفصل -٥

  )١٨(مادة
  .والمهنیةن تعقد الكلیة امتحان قبول للمتقدمین لاللتحاق بالدبلومات العامة یجوز أ

وٕاذا زاد عدد المتقدمین لاللتحاق بالدبلومات المتخصصة عما قرره مجلس الكلیة یتم عقد امتحان 
  .تحریرى أو شفهى للمفاضلة بینهم

  
  
  


