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  الباب األول: القواعد األساسية

مادة 
)1(  

 والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح مجلس كلية الهندسة:  الدبلوماتدرية تمنح جامعة اإلسكن
  ى.المهندبلوم الدراسات العليا  - الدراسات العليا دبلوم  - 1

 .ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -                                  
 ماجستير الهندسة  -    : الماجستير  درجة - 2

 .ماجستير العلوم الهندسية -                                 
   .الفلسفة دكتوراه درجة - 3

مادة 
)2(  

  مواعيد الدراسة:
 االمتحانات. اسي شاملةأسبوع در 15فصل الخريف: يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  - 1
  االمتحانات. ةأسبوع دراسي شامل 15فصل الربيع: يبدأ السبت الثاني من فبراير ولمدة  - 2
   أسابيع دراسية شاملة االمتحانات. 8يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة  فصل الصيف: - 3

مادة 
)3(  

  نظام الدراسة:
ساعة معتمدة لكل فصل.  12يُسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات ال يزيد عن 

وال تحتسب   ساعات معتمدة. 9كما يسمح للطالب التسجيل في فصل الصيف في عدد من الساعات ال يزيد عن 
  ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات.

مادة 
)4(  

  الساعة المعتمدة:
  الساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد، وهى تعادل:

 ساعة دراسية نظرية واحدة في األسبوع.  )أ
  لمعملية في األسبوع.أو ساعتين تطبيقيتين أو ساعتين من التدريبات ا  )ب
  أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية في األسبوع طوال الفصل الدراسي.  )ج

مادة 
)5(  

  الشروط العامة للقبول والتسجيل:
من إحدى الجامعات المعترف بها من  أو ما يعادلهايقبل الطالب الحاصل على درجة بكالوريوس الهندسة  - 1

 امج الدراسات العليا إذا أستوفي شروط القبول بكل برنامج.المجلس األعلى للجامعات للدراسة ببر
أن يستوفي الطالب شروط القسم العلمي (إن وجدت) وأن يحصل على موافقة مجلس القسم المختص ومجلس  - 2

 الكلية.
 أن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا. - 3
  مأل نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من المرشد األكاديمي ورئيس القسم.يختار الطالب المقررات المناسبة وي - 4
  التسجيل شرط أساسي لكي يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية له. - 5
 ال يعتبر الطالب مسجالً في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة. - 6
التسجيل قبل نهاية األسبوع الثاني من فصلى الخريف والربيع أو الطالب الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات  - 7

  األسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحق له حضور المحاضرات.

مادة 
)6(  

  قواعد دراسة مقرر:
 يقرر مجلس الكلية الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات دراسية. - 1
 –ثاني من بداية الفصل الدراسي (الخريف يحق للطالب أن يحذف/يضيف أي مقرر قبل نهاية األسبوع ال - 2

الربيع) أو نهاية األسبوع األول من فصل الصيف بعد تعبئة نموذج الحذف واإلضافة واعتماده من المرشد 
 األكاديمي دون أن يظهر المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسي.

عشر من بداية فصلي الربيع يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع الثاني  - 3
والخريف أو األسبوع السادس من الفصل الصيفي بعد تعبئة نموذج االنسحاب واعتماده من المرشد 
األكاديمي وفي هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا المقرر ويرصد للطالب تقدير منسحب 

Withdrawal (W)  .في سجله الدراسي 
على األقل من الساعات التدريسية للمقرر. فإذا  %75النهائي إال إذا حضر ال يسمح للطالب بدخول االمتحان  - 4

من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر. يخطر الطالب بحرمانه من دخول  %25تجاوزت نسبة غيابه 
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 امتحان نهاية الفصل ويرصد له في سجله الدراسي منسحبا انسحابا إجباريا من المقرر
)Forced Withdrawal (FW. 

إذا تعذر عليه دخول االمتحان النهائي لمقرر أو  I (Incompleteيحصل الطالب على تقدير غير مكتمل ( - 5
إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية شريطة 

متحان خالل أسبوعين من بدء على األقل من متطلبات المقرر وعليه أداء اال %75أن يكون قد حضر وأدى 
  ).FW( منسحب اجبارىالفصل الدراسي التالي وإال حصل على تقدير 

ال تحسب له كساعات دراسية وال   (I, W, FW or MW)دير المقررات التي يحصل فيها الطالب على تق - 6
 تدخل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات.

النجاح أو الرسوب فيه بغرض تحسين تقديره في هذا يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبق له  - 7
 المقرر.

عليها في المقررات في جميع جميع تقديراته الحاصل  (Transcript) في سجل الطالب الدراسييرصد  - 8
 .(CGPA) محاوالته وتدخل جميعاً في حساب المتوسط التراكمي للدرجات في جميع الفصول الدراسية 

ات دراسية من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة ضمن برنامجه الدراسي يجوز للطالب التسجيل في مقرر - 9
وذلك بعد موافقة مجلس الكلية  بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص وتدخل هذه المقررات في حساب 

 .Grade Point Average (GPA)المتوسط التراكمي للدرجات 
 ول على الدرجة إذا حصل فيه على تقدير اقل منال يحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحص  - 10

C  ويحق للطالب دراسة مقرر بديل إذا كان اختيارياً . اساسياً ، ويجب عليه إعادة دراسة المقرر إذا كان 
 ال يحق له التسجيل لنفس البرنامج مرة أخرى في ذات التخصص. في حاله شطب الطالب من البرنامج   - 11
درسه ومر عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر وحتى وقت ال يحسب للطالب المقرر الذي  - 12

 .الحصول على الدبلوم أو الماجستير أو سبع سنوات حتى وقت الحصول على الدكتوراه
 حساب المتوسط التراكمي للدرجات: - 13

  
  نقاط المقرر. Xنقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر   - أ
  لكل فصل دراسي (ألقرب ثالثة أرقام عشرية) وفقاً للمعادلة: GPAلدرجات المتوسط التراكمي ل - ب 

  
  ] + ...........2] + [نقاط تقدير المقرر 1[نقاط تقدير المقرر                                                       

  التي أكملها الطالب في الفصل الدراسيمجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية                           
  

   : وفقا للمعادلةCGPA يتم حساب إجمالي المتوسط التراكمي للدرجات  - ج 
 

  مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التي أكملها الطالب                      
   كل المقررات الدراسيةلمجموع الساعات المعتمدة                          

  
من  %75للطالب التسجيل في مقرر دراسي كمستمع دون دخول االمتحان وفي حالة حضور الطالب يمكن  - 14

 .Listener (L)الساعات التدريسية للمقرر أو أكثر يرصد للطالب تقدير مستمع 
ب السابق  - 15 از المتطل ه أن يجت ب سابق ويجب علي ه متطل ال يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي إذا كان ل

 أوالً.
ه يس - 16 ة العسكرية ويرصد ل د استدعائه ألداء الخدم مح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل عن

  في سجله الدراسي. Military Withdrawal (MW) تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية 
جل الدراسي  - 17 ي الس ب ف دير الطال د تق الة الماجستي In Progress (IP)يرص اء تقدمه في بحث رس ر أو أثن

دكتوراهنتيجة مناقشة  للطالبرصد يو .الدكتوراه دير مرضي  رسالة الماجستير أو ال  Satisfactory (S)بتق
  .GPAوال تدخل في حساب متوسط نقاط التقدير  Unsatisfactory (U)أو غير مرضي 

مادة 
)7(  

  قواعد تقييم المقرر:
ص  - 1 ى  %60يخص د اقص ائي كح ان النه ة لالمتح ن الدرج ا ويخصصم ة ب ارات الدوري ة لالختب قي الدرج

 والتقييم المستمر.
 يكون نظام احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كما يلي: - 2
  

= GPA

= CGPA 

= GPA 
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    Performance   اآلداء    
fors  

Grade  
  المعدل/التقدير

Points 
 النقاط

 ً   ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا أداء عاليا
 High Performance  

A  4.000  
-A  3.666  
+B  3.333 

  

  ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء مرضياً 
 Satisfactory Performance  

  

B 3.000 
-B  2.666 
+C 2.333 

C  2.000 
  ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا أداء أقل من المتوقع منهم

Less than Expected Performance  
-C  1.666 

  ير للطلبة الذين اظهروا أداء غير مرضيرصد هذا التقد
 Unsatisfactory Performance  

+D  1.333 
D  1.000 

 Fail  F  0.000يرصد للطالب راسب                                                     
 ---  Withdrawal  Wيرصد للطالب المنسحب من مقرر                         

 ---  Forced Withdrawal FW    إجبارياً من المقرر يرصد للطالب المنسحب
 ---  Incomplete  I              يرصد للطالب الذي لم يكمل متطلبات المقرر

 ---  Military Withdrawal  MWيرصد للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكرية
 ---  Listener L                                    يرصد للطالب المسجل مستمع

 ---  In Progress IP يرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمية ولم تكتمل بعد  
 ---  Satisfactory S         يرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح

 ---  Unsatisfactory Uيرصد للطالب عند رسوبه في مناقشة الرسالة العلمية
   --- Transfer Trمن جامعة أخرى  يرصد للطالب عند تحويله مادة

مادة 
)8(  

  الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا:
اء  يس الجامعة بن رار من رئ ا بق تحدد في بداية كل عام دراسي قيمة تسجيل الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات العلي

   على موافقة مجلس الجامعة.

مادة 
)9(  

  المرشد األكاديمي:
ا أمكن، يحدد القسم لكل  دريس من نفس التخصص كلم طالب مرشدا أكاديميا ويفضل أن يكون من أعضاء هيئة الت

اد ح واإلرش ديم النص ك لتق ب وذل ة الطال رة دراس الل فت ة خ ة العلمي ررات  والمتابع ار المق ي اختي اعدته ف ولمس
اديمي باالدراسية األساسية و التكميلية الالزمة لمجال تخصصه.  د لمشرف العلميويستبدل المرشد األك تسجيل  عن

ى ر العلم تير لم التقري ة اجس ا .  الهندس دمام ية ل المتق وم الهندس تير العل رف أدرجتي ماجس ون المش دكتوراه فيك وال
اوالذى يجب تحديده فبل  الرئيسى هو المرشد االكاديمى له دم اليه ة ، التسجيل فى الدرجة المتق ب حري ويجوز للطال

   .كان ذلك ممكناكلما  الرئيسى اختيار المشرف

مادة 
)10(  

  تحويل الساعات المعتمدة:
دة  - 1 اعات المعتم ن الس دد م ل ع ب بتحوي راح مجلس القسم يسمح للطال ى اقت اء عل بعد موافقة مجلس الكلية  وبن

د نجح  سبق له أن درسها في جامعة أخرى على أن تكون من بين متطلبات الحصول على الدرجة وان يكون ق
  أو ما يعادله بشرط: C عن فيها بتقدير ال يقل 

ن  ة ع اعات المحول وع الس د مجم ى  %30(أ)  أال يزي ول عل ة للحص ية الالزم اعات الدراس وع الس ن مجم م
  الدرجة،

  (ب) أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى،
ي ح ال (ج) رى ف ة أخ ن جامع ة م دة المحول اعات المعتم ك الس دخل تل درجات ت ي لل ط التراكم اب المتوس س

  . (Tr)وترصد فى شهادة التقديرات 
دة  - 2 ن الساعات المعتم دد م ة الهندسة أن يحول أي ع ا بكلي رامج الدراسات العلي د ب يسمح للطالب المسجل في أح

امج التع  Cالتي نجح فيها بتقدير  ي برن ة اإلسكندرية ف ي جامع بق وأن درسها ف ه س ا يعادل ل أو م ى األق يم عل ل
ذه  ت ه ا إذا كان ي االلتحاق به ب ف ي يرغ ا الت ات العلي رامج الدراس المستمر أو برنامج لم يستكمله إلى أي من ب

درجات  ي لل ط التراكم اب المتوس ي حس اعات ف ذه الس دخل ه امج وت ات البرن ن متطلب ررات م .  CGPAالمق
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دبلوم أو بشرط إال يكون قد مر أكثر من خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المق ي شهادة ال ى حصوله عل رر وحت
  درجة الماجستير وسبع سنوات حتى حصوله على درجة الدكتوراه.


