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بعم هللا الشخمً الشخُم
جلذًم
في إظار خعت كلُت العلىم  -حامعت عين شمغ لتحدًث بزامجها التعلُمُت
للىصىل إلي املـستىٍاث ألاكادًمُت الدولُت والحصىل على الاعتماد الدولي من
هُئاث الاعتماد املحلُت والدولُـت كاهت رغبت الكلُت في اختُار هظام الساعاث
املعتمدة املعمىل بها في العدًد من الجامعاث في العالم ،وهذا النظام ٌسمح
بمىاكبت التعىر الهائل في كافت مجـاالث العلـم وَـسمح بمشاركت ظالبُت أكثر
ً
من خالل إععاء العالب فزصت اختُار املقزراث الدراسـُت جبعـا لقدراتهم
وإمكاهاتهم ،ومزاعاة لتباًن القدراث بين العالب اختارث الكلُت هظام
التخصصين (المنفزد – واملزدوج ) والذي ًتُح للعالب املتميزًن جحقُق
ظمىحاتهم العلمُت بـشزوط جماجل الشزوط املتبعت بالجامعاث العاملُت .كما
جم استحداث بعض التخصصاث العلمُت الجدًدة وجعىٍز التخصصاث
الحالُـت سىاء بتحدًث مقزراتها أو بئضافت مقزراث حدًدة ملىاكبت التعىر
العلمي املعاصز لـسد حاحت سىق العمل في كافت مؤسساث الدولت .
و ٌععذ ئداسة اليلُت أن جلذم هزا الىخِب للعادة املششذًين الاوادًمُين
على معخىي ألاكعام الزي ٌشخمل على الاحابت على معظم اظئلت الؼالب
عبر املعخىٍاث املخخلفت و هي أظئلت شائعت  ،و كذ سوعى ان جىىن احابدىا
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مً واكع بىىد الالئدت الذاخلُت ليلُت العلىم – حامعت عين شمغ بىظام
العاعاث املعخمذة ختى ًىىن الشد على اي اظخفعاس سد مىخذ او ئحابت
مىخذة.
وعأٌ هللا العلى اللذًش لىم الخىفُم والىجاح
وهُل اليلُت لشئىن الخعلُم والؼالب

عمُذ اليلُت
أ.د .أخمذ علي أظماعُل

أ .د .هشام أخمذ مذًً
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ما هى هظام العاعاث املعخمذة؟
هظام العاعاث املعخمذة هى بشهامج دساس ي حامعي مخبع في العذًذ مً دوٌ
العالم في الجامعاث ألاوسبُت و ألامشٍىُت  ،و العاعت املعخمذة هي وخذة
كُاط للملشساث التي ًجب على الؼالب دساظتها في الفصل الذساس ي أو في
العام وامال ليل مادة بدُث ًىىن ليل مادة عذد ًيافئها مً العاعاث  ،و
ًخخلف عذد العاعاث املعخمذة خعب اليلُت أو الجامعت  ،و ًىحذ خذ
أدوى و خذ أكص ى لعذد العاعاث التي ًمىً للؼالب خظىسها أظبىعُا ،
و ًلىم ول ػالب بخلعُم العاعاث أظبىعُا خعب ظشوفه.
و ًدُذ هزا الىظام للؼالب فشصت أهبر للخذسٍباث العملُت و ٌعاعذه أًظا
في وطع خؼت للؼالب في خذود سػباجه و ئمياهُاجه و كذساجه أًظا و هى
ًىضح مذي جلذم الؼالب في خؼخه الذساظُت و ٌعاعذه في جلذًم الىصح
و املشىسة للؼالب و جىحيهه ئحخماعُا و هفعُا  .و ًىىن هىان مششذ
أوادًمي مً أعظاء هُئت الخذسَغ ملعاعذة الؼالب و ًىىن معئىٌ عنهم
و عً حسجُلهم و ٌعاعذهم في وطع خؼت دساظُت  .و يواظب الؼالب في
اليلُت ملذة ظاعت هظشٍا في ألاظبىع ملابل ظاعخين أو زالر عملُا في
املعمل للملشس (او جماسًٍ لبعع امللشساث) املدذد و ًخؼلب هزا الىظام
أًظا مجهىد خاسجي ليل مادة و الزي ًترحم ئلى ظاعاث ػىاٌ فصل
دساس ي وامل  ،و هزا الىظام ًدُذ للؼالب ئخخُاس ملشساث مً ئخخصاصاث
مخخلفت و هى ما ًإدي ئلى الخىىع.
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و ًىىن الفصل الذساس ي ػالبا مً  16-15أظبىع  ،و ًجب أن ال ًلل عً
 14-12أظبىع و جىلعم الذساظت ئلى  3فصىٌ دساظُت  ،و جىىن بعع
املىاد ئحباسٍت و بعظها ئخخُاسٍت  ،و ئرا سظب الؼالب بمادة ئحباسٍت ًجب
علُه ئعادتها ختى ًىجح بها و ئرا واهذ مادة ئخخُاسٍت ًمىً ئخخُاس مادة
بذًلت عنها.
و ًىحذ في هظام الذساظت ببرهامج العاعاث املعخمذة جذسج دساس ي و ًىىن
ليل مادة مخؼلباث حسجُل حعمى املخؼلب العابم فهزا الىظام أشبه
بعلعلت مترابؼت  ،فارا واهذ هىان مادة ًذسظها الؼالب على حضئين ًجب
الىجاح في الجضء ألاوٌ مً املادة كبل دساظت الجضء الخالي.

ما هي املزاًا املترجبت على إجباع هظام الساعاث املعتمدة ؟
من أهم مزاًا هظام الساعاث املعتمدة ما ًلي:
جعبُق مبدأ حزٍت الاختُار أمام العالب للتخصصاث التي ًدرسىنها بماًتىافق مع مُىلهم واهتماماتهم
 ًتمتع العالب بحزٍت أكبر في اختُار املىاد  .وَستعُع العالب اختُار ما ٌشاءمن قائمت املىاد الدراسُت كما ًمكنه جأحُل دراست بعض املىاد لسنىاث
الحقت.
 إجاحت مساحت أكبر للتدرٍباث العملُت املتعىرة بما ًىاكب متعلباث العمل4
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في كافت املؤسساث.
 وضع خعت دراسُت للعالب في حدود إمكاهُاجه ورغباجه وقدراجه.ً
إًضاح مدي جقدم العالب ظبقا للخعت الدراسُت أجباع هظام إلارشاد ألاكادًمي الذي ٌعتبر من أهم وسائل مساعدة العالبلالهدماج في البِئت ألاكادًمُت والتأكد من حسن سير مسيرة العالب العلمُت
وَساهم في التىحُه الاحتماعي والنفس ي واملتابعت الدقُقت ملشاكل العالب
ومحاولت لتقدًم النصح واملشىرة.
ما هي العاعت املعخمذة؟
 هظام الذساظت املخبع باليلُت هى هظام العاعاث املعخمذة فى ئػاس
الفصل الذساس ى والعاعت املعخمذة هى وخذة كُاظُت جخألف مً
ظاعت واخذة مً املداطشاث الىظشٍت أو ظاعخين أو زالر ظاعاث مً
الذساظت العملُت أو الخماسًٍ ملذة  15أظبىع .
ما عذد العاعاث املعمىح الدسجُل فيها بالفصل الذساس ي الاعخُادي؟
مادة ( : )8العبء الذساظ ــي:
 الحذ ألاكص ى للعبء الذساس ي هى (  ) 19ظاعت معخمذة للفصل
 ) 21ظاعت
الذساس ي الىاخذ  ،وٍجىص أن ًشفع الحذ ألاعلى ئلى (
معخمذة بمىافلت مجلغ اليلُت  ،بششغ أال ًلل معذٌ الؼالب في
الفصل الاعخُادي العابم عً (  )3.0هلاغ مً (  )4.00هلاغ أو أن
5

حامعت عين شمس

مكتب وكُل الكلُت لشؤون التعلُم و العالب

كلُت العلىم

ًخىكف جخشج الؼالب على العماح له بذساظت ( )21ظاعت معخمذة فى
آخش فصل دساس ى باليلُت.
 الحذ ألادوى للعبء الذساس ي للؼالب هى (  )12ظاعت معخمذة للفصل
الذساس ي الىاخذ  ،وٍجىص ئهلاص الحذ ألادوى في خاالث مبرسة ً ،ىافم
عليها مجلغ اليلُت.
هُف جخم عملُت الحزف وإلاطافت وهزلً عملُت الاوسحاب مً دون
سظىب؟ ومارا ًخىحب على الؼالب مشاعاجه عىذ اللُام بهزه العملُت؟
(املادة )9
ً خلذم الؼالب لدسجُل امللشساث فى ول فصل دساس ي بعذ اظدُفاء
ششوغ الدسجُل فى ول ملشس وبعذ اظدشاسة املششذ ألاوادًمي وفي
املىاعُذ املدذدة بخىكُخاث الدسجُل وكىاعذه التى جصذسها اليلُت
ًا
ظىىٍا.
 الؼالب الزي ًخخلف عً مىعذ الدسجُل ألهثر مً أظبىع ال ٌعخبر
ًا
حسجُله فى امللشساث الذساظُت نهائُا ئال بعذ مىافلت اللعم املعنى
واللعم الزي ًؼشح امللشس فى خالت ئخخالفهما ،وٍلىم الؼالب
بالدسجُل املخأخش ختى نهاًت ألاظبىع الثاوى مً بذاًت الذساظت مع
حعذًذ سظم جأخير ًدذده مجلغ اليلُت.
ً جىص للؼالب ئطافت أو خزف ملشس أو اظدبذاٌ آخش به ختى نهاًت
الاظبىع الثاوى للفصل الذساس ي العادي ،ورلً بمىافلت املششذ
ألاوادًمي وبششغ جىافش أماهً بامللشساث املشاد الدسجُل بها وٍخم
ئعخماد الجذوٌ الذساس ي النهائى للؼالب بعذ الحزف والاطافت أو
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الاوسحاب مً وهُل اليلُت لشئىن الخعلُم و الؼالب أو مً ًىىب
عىه.
ًجىص للؼالب بعذ مىافلت املششذ ألاوادًمي إلاوسحاب مً ملشس ما
ختى نهاًت ألاظبىع العادط مً بذاًت الفصل الذساس ي العادي ورلً
بما ال ًخل بالعبء الذساس ي املىصىص علُه فى املادة (  )8وال ًدم
للؼالب امليسحب مً الفصل الصُفي ئظترداد الشظىم الذساظُت
للملشساث التى كام بالدسجُل فيها.
عذد مشاث إلاوسحاب مً ملشس ما ختى نهاًت ألاظبىع العادط (مً
بذاًت الفصل الذساس ي العادي) ال ًجب ان ًخعذي زماهُت مشاث ػىاٌ
فترة دساظت الؼالب باليلُت.
ًلىم الؼالب باظدُفاء إلاظخماسة املخصصت لالوسحاب مً املششذ
ألاوادًمي وأظخار املادة مىضحا بها ظبب الاوسحاب ،وَسجل هزا
امللشس فى سجل الؼالب الاوادًمي بخلذًش ميسحب (  ، )Wورلً ئرا
لم ًخجاوص الحذ ألاكص ى املىصىص علُه للؼُاب  ،وال ًذخل هزا
امللشس في ِعذاد امللشساث التي دسظها مً خُث الىجاح و الشظىب و
مخؼلباث الخخشج.
ئرا اوسحب الؼالب مً حمُع ملشساث الفصل الذساس ي علُه أن
ًا
ًلذم عزسا لليلُت وَشترغ كبىٌ هزا العزس مً مجلغ اليلُت.
ال ًجىص للؼالب إلاوسحاب أو ئلؼاء حسجُله في الفصىٌ الذساظُت
الصُفُت املىثفت وفى خالت عذم ئظخىماٌ الذساظت بذون عزس ًلبله
مجلغ اليلُت ٌعخبر الؼالب ساظب وٍدصل على جلذًش (  )Fفى هزا
امللشس.
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ما هى املخؼلب العابم؟
ال ًجىص للؼالب أن ٌسجل مللشس ما ئرا لم ًىً كذ سجل املخؼلب العابم
في فصىٌ ظابلت هاجح  /ساظب) .وٍجىص له أن ٌسجل مللشس ومخؼلبه
ًا
العابم معا في الفصل هفعه ئرا جىكف جخشحه على حسجُل امللشسًٍ.
ماهى السجل الاوادًمي؟
مادة ( : )6السجل ألاوادًمــي :
السجل ألاوادًمي هى بُان ًىضح ظير الؼالب الذساس ي ،وَشمل
امللشساث التى ًذسظها فى ول فصل دساس ي بشمىصها وأسكامها وعذد
وخذاتها امللشسة و الخلذًشاث التى خصل عليها ،وسمىص وكُم جلً
الخلذًشاث ،هما ًىضح السجل املعذٌ الفصلي واملعذٌ التراهمي
وبُان الخلذًش العام ،باإلطافت ئلى امللشساث التى أعفى منها الؼالب
املدىٌ.
ما هى املعذٌ الفصلي وهُف ًخم خعابه؟
ًخم بدعاب الخؼىجين الخالُخين:
أ) خعاب الىلاغ الىىعُت (  : )Quality Pointsو هى الىلاغ
التى حعؼى ليل ملشس وجمثل خاصل طشب عذد العاعاث
املعخمذة لهزا امللشس فى عذد الىلاغ امللابلت للشمض
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ب ، +ب  ،ج ، +ج  ،د  ،س) الزي خصل عليها الؼالب فى
امللشس.
ب) املعذٌ الفصلى ملخىظؽ الىلاغ (  : )Semester GPAو هى
مجمىع الىلاغ الىىعُت التى خصل عليها الؼالب فى هزا
ًا
الفصل ملعىما على مجمىع العاعاث املعخمذة للملشساث
التى سجل فيها الؼالب فى هزا الفصل.
 ألاسكام العششٍت بعذ الشكم الثاوي ال جذخل في خعاب املعذٌ
الفصلى ملخىظؽ الىلاغ أو املعذٌ التراهمى ملخىظؽ الىلاغ.
ما هى املعذٌ التراهمي و هُف ًخم خعابه؟
املعذٌ التراهمى ملخىظؽ الىلاغ (  : )Cumulative GPAو هى
مجمىع الىلاغ الىىعُت التى خصل عليها الؼالب فى حمُع
ًا
الفصىٌ الذساظُت التى دسظها ملعىما على مجمىع العاعاث
املعخمذة للملشساث التى سجل فيها الؼالب فى حمُع الفصىٌ
الذساظُت التى دسط بها.
هُف ًخم خعاب امللشساث التي جم الشظىب فيها أهثر مً مشه في املعذٌ
التراهمي؟
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 عىذ ئعادة الؼالب ألي ملشس سظب فُه ًدعب له الخلذًش
الفعلى الزي خصل علُه ،وعىذ خعاب املعذٌ التراهمي ًُددعب
ُ
له الخلذًش الاخير فلؽ على أن جزهش حمُع الخلذًشاث في سجل
الؼالب ألاوادًمي  ،وٍخم خعاب عذد العاعاث الفعلُت لعذد
املشاث التي جم الدسجُل فيها طمً املعذٌ التراهمي  ،مع حسجُل
عذد املشاث التي أدي فيها الؼالب ئمخدان هزا امللشس في سجله
ألاوادًمي .ورلً بدذ أكص ى  12ظاعت معخمذة ػىاٌ مذة
الذساظت  ،وما صاد عً رلً ًُدعب للؼالب جلذًش (  )Dفى إلاعادة
بؼع الىظش عً الخلذًش الفعلى.
 عىذ كُام الؼالب باعادة الدسجُل فى ملشس ما ًلىم بعذاد
الشظىم عً ول ظاعت معخمذة خعب ما ًلشسه مجلغ اليلُت
بعذ الاعخماد مً مجلغ الجامعت.
مادا ًدذر ئرا حؼُب الؼالب عً الامخدان النهائي؟
ًا
 ول مً ًخؼُب عً امخدان نهائي معلً ٌ ،عخبر ساظبا في جلً املادة
ًا
ًا
ئال ئرا كذم عزسا ملبىال خالٌ اظبىع مً جاسٍخ إلامخدان ئلى
لجىت شإون الخعلُم والؼالب وجىافم علُه اللجىت.
هل ًجىص للؼالب أن ًىكف كُذه باليلُت؟ و ما هي مذة اًلاف اللُذ و
عذدها؟
ً جىص للؼالب أن ًخلذم بؼلب الًلاف كُذه باليلُت لفصل
دساس ي واخذ وبدذ أكص ى أسبعت فصىٌ دساظُت مىفصلت أو
مخصلت ورلً ألظباب ًىافم عليها مجلغ اليلُت.
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ما هى العزس امللبىٌ؟
ٌشترغ في العزس املشض ي أن ًىىن بشهادة صادسة مً هُئت ػبُت معخمذة (
معدشفى خىىمي ،مشهض ػبي او املشاكبت الؼبُت بالجامعت – و حمُع
الشهاداث او الخلاسٍش مخخىمت بخخم اليعش) وعلى الؼالب أن ًلذم
الخلشٍش الؼبي املؼلىب ئلى وهُل اليلُت خالٌ أظبىع مً جاسٍخ صواٌ العزس
وٍلىم الىهُل بابالغ أظاجزة املىاد التي ًذسظها الؼالب بلشاسه عً ػشٍم
سئِغ اللعم املعني.
ماهى إلاهزاس ألاوادًمي ؟
في هھاًت ول فصل دساس ي ًخم اظخعشاض سجلً ألاوادًمي للخدلم مً
معذلً التراهمي .وبالخالي جدذًذ وطعً ألاوادًمي ،وھىان زالر معخىٍا
جدذد الىطع ألاوادًمي للؼلبت:




وطع حُذ
الاهزاس ألاوادًمي
الفصل

ٌشير إلاهزاس ألاوادًمي الى أن الىطع ألاوادًمي ھى بين الىطع الجُذ و
الفصل.
فارا خصل الؼالب في أي فصل دساس ي  -عذا الفصل الذساس ي ألاوٌ الزي
كبل فُه في اليلُت  -على معذٌ جشاهمي أكل مً ( )2.00فاهه ًىطع جدذ
املالخظت ألاوادًمُت خالٌ الفصل الذساس ي الزي ًلُه (ًىزس إلاهزاس ألاوٌ).
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 الؼالب املىطىع جدذ املالخظت ألاوادًمُت ًجب أن ًشفع معذله
التراهمي ئلى  2.00فأهثر ورلً في مذة أكصاها أسبعت فصىٌ
دساظُت مخخالُت  ،وٍشظل ئلُه ئهزاس زان لخزهيره بالفصل
الذساس ي ألاخير ئرا أهمل فصلين دساظُين دون الىصىٌ ئلى
املعذٌ املؼلىب ،هما ًُخؼش ولي أمشه بزلً  ،وئرا لم ًدلم
الؼالب جلذًش جشاهمي  2.00على ألاكل بعذ ألاسبعت فصىٌ
ًا
الذساظُت ًخم فصل الؼالب نهائُا .املادة (.)16
ًخم وطع إلاهزاساث ألاوادًمُت في ملف الؼالب ،وٍجب ان ًىكع على ول
ئهزاس.
مارا ًدذر عىذما ًصبذ الؼالب مىزس أوادًميا؟


ًىطع كُذ على السجل ألاوادًمي للؼلبت املىزسًٍ ًمىعھم مً
الدسجُل.

ًا
 الؼالب املىزسًٍ أوادًمُا ال ٌعمذ لھم بدسجُل عذد ظاعاث
جخعذي الحذ ألاعلى املعمىح لھم خالٌ الفصل الذساس ي الحذ
الادوى9 :ظاعاث و الحذ الاعلى 12 :ظاعت(،اظخثىاء فصل الخخشج
فِعمذ للؼالب باإلطافت ئلى ما جلذم بدسجُل ملشس واخذ بعذد
ًا
ظاعاجه ئن وان رلً وافُا لخخشحه) .وأخُاها كذ ًلىم املششذ
ألاوادًمي باسشادھم لدسجُل الحذ ألادوى مً العاعاث املعمىح
بھا ،ورلً لخدعين معخىاھم الذساس ي وسفع معذلھم التراهمي،
وبالخالي جخؼي مشخلت إلاهزاس.
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كلُت العلىم

بمجشد وطع الؼالب جدذ إلاهزاس ألاوادًمي وكبل أن ًخم فصله
مً اليلُت لذًه (فصلين) مخخالين ( الجدعب الفصىٌ الصُفُت )
لخخؼي مشخلت إلاهزاس ألاوادًمي.

هُف ًمىىني العىدة الى الىطع ألاوادًمي "حُذ"؟






ًمىىً العىدة الى الىطع ألاوادًمي "حُذ عىذما ًىىن معذلً
الفصلي واملعذٌ التراهمي الىلي ھى  2.00أو أعلى .خعاب املعذٌ
التراهمي ًمىً له أن ًدذد معخىي ألاداء الذساس ي الزي جدخاحه
ًا
للعىده الى الىطع الجُذ .ئطافت الى رلًً ،مىً له أن ٌعاعذن
على اهدشاف أوحه اللصىس لذًً وبالخالي ئعؼاءن مىظىس آخش
خىٌ وطعً.
ُ
ًا
خالٌ الفصل الذساس ي الزي أعخبرث فُه مىزس اوادًمُا او أي
فصل دساس ي أخشً ،جب علًُ مخابعت مششذن ألاوادًمي الزي
ظُىىن بمثابت أفظل مصذس للمعلىماث التي ظخدخاحھا ملعشفت
هلاغ طعفً وئعؼائً وحھاث هظش مخعذدة إلعادجً الى الىطع
الجُذ .ومعاعذن على الخخلص مً املخاوف التي كذ جإزش على
معخىان ألاوادًمي ومشاسهخً في وطع خؼت لخدلُم الىجاح
ألاوادًمي.
مع مششذن ،ظخلىم بخؼىٍش خؼت حعاعذن على جخؼي مشخلت
إلاهزاس ألاوادًمي والشحىع بً الى الىطع الجُذ .وباميان مششذن
ألاوادًمي معاعذجً في جىطُذ أھذافً ،وئھخماماجً وكذساجً
13

حامعت عين شمس

مكتب وكُل الكلُت لشؤون التعلُم و العالب

كلُت العلىم

لُخأهذ مً اهً على الؼشٍم الصحُذ ،ومذي ئمياهُت ئعادة بما
أن الذسحت الجذًذة ظخدل مدل الذسحت العابلت ،ومعاعذجً
على الاظخفادة  Cملشساث ظبم وخصلذ فُھا على دسحت أكل مً
مً املصادس واملىاسد املخاخت في الحشم الجامعي .ئطافت الى رلً،
كذ ًىىن علًُ املشاسهت في وسشاث عمل الخميز ألاوادًمي التي
جلذمھا اليلُت في ول فصل دساس ي..
 ما أهمُت الالتزام بدظىس املداطشاث؟
مادة ( : )12املىاظبــت والاعخزاس عً الذساظـت
 الذساظت باليلُت هظامُت وال ًجىص فيها إلاهدعاب وجخظع عملُت
مخابعت خظىس الؼالب لششوغ جدذدها اليلُت.
 على الؼالب خظىس املداطشاث والذسوط العملُت والحذ
ألاكص ى للؼُاب بذون عزس ملبىٌ هى  %15مً مجمل عذد
املداطشاث والذسوط العملُت ليل ملشس خالٌ الفصل الذساس ي
وٍخم أهزاس الؼالب عً ػشٍم املششذ ئرا بلؼذ وعبت الؼُاب
 %20مً خالٌ إلاعالن بلىخت إلاعالهاث باليلُت أو اللعم
ًا
املخخص أو اسظاٌ اهزاس هخابُا للؼالب  ،وٍدشم الؼالب مً
الاظخمشاس فى املادة ودخىٌ الامخدان النهائي فيها ئرا بلؼذ وعبت
ػُابه  %25مً مجمىع العاعاث املدذدة (الىظشٍت والعملُت)
بذون الحاحت لخىبُه آخش  ،وَعخبر الؼالب الزي خشم مً دخىٌ
ًا
الامخدان بعبب الؼُاب ساظبا فى امللشس وَسجل هزا امللشس فى
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سجل الؼالب ألاوادًمي بخلذًش مدشوم (  (Barredما لم ًلذم
ًا
ًا
ًا
عزسا ملبىال للجىت شإون الؼالب وفى هزه الحالت ٌعخبر ػائبا
بعزس وال جددعب هدُجت الشظىب فى خعاب املعذٌ التراهمي
للؼالب.
 مارا أفعل ئرا اخخجذ الظدشاسة أوادًمُت أو شخصُت؟
سؤظاء
ًدذد وهُل اليلُت لشئىن الخعلُم والؼالب باألشتران مع
ًا
ألاكعام ليل مجمىعت مً الؼالب عىذ الخداكهم بالذساظت مششذا
ًا
أوادًمُا مً بين أعظاء هُئت الخذسَغ .وٍخىلى املششذ ألاوادًمي
معاعذة الؼالب في ما ًلي :
 .1املىافلت على ألاعباء الذساظُت للؼالب فى ول فصل دساس ي
وئخخُاس امللشساث الذساظُت ومعاعذة الؼالب فى وطع حذوله
الذساس ي.
 .2معاعذة الؼالب فى ئخخُاس الخخصص ألاظاس ي  ،وهزلً الفشعي
املىاظب للذساجه وػمىخاجه.
 .3مخابعت خاالث اللُذ وإلاًلاف وهخائج الؼالب وجلذمه الاوادًمي.
ًمىىً الاػالع على دلُل الاسشاد الاوادًمي على مىكع اليلُت ،و معشفت
أظماء املششذًً الاوادًمُين الخابعُين لللعم الزي جيخمي الُه و أماهً
جىاحذهم باللعم.
ما هي مخؼلباث الخخشج؟
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مادة ( : )5مخؼلباث الخخشج
 مخؼلباث الخخشج لىُل دسحت البيالىسٍىط فى العلىم هى 134
ظاعـت معخمـذة للخخصصاث املىفشدة و  140ظاعـت معخمـذة
للخخصصاث املضدوحت و  140ظاعـت معخمـذة لخخصص
سئِس ى و فشعى.
ً خخشج الؼالب عىذما ًدصل على معذٌ جشاهمي ال ًلل عً
.2.00
هم عذد ظاعاث مخؼلباث الجامعت ؟
ملشساث ئحباسٍت (  8ظاعاث معخمذة)
 7 - 1ظاعاث ئحباسٍت لجمُع ػالب اليلُت)
حذوٌ ()1؛
سكم امللشس

أظم امللشس

العاعاث

املخؼلب
العابم
ن

SAFS 101
ENGL 102
ENGL 201
SCTH 301
ETHR 304

الامً والعالمت
لؼت ئهجليزًت ()1
لؼت ئهجليزًت ()2
الخفىير العلمي
أخالكُاث البدث العلمى

ENGL 102
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1
2
2
1
1
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-

1
2
2
1
1
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باإلطافت الى ملشسي خلىق الاوعان (ظاعت دساظُت واخذة) ومذخل
فى الحاظب الالي (ظاعت دساظُت واخذة) والًددعب لهما ظاعاث
معخمذة وٍىىن الخلذًش لهما هاجح ( )Pأو ساظب ( )Fوٍىىن الىجاح
مً  %50في هزًً امللشسًٍ.
حذوٌ (  )2ملشساث ئخخُاسٍت و ًخخاس الؼالب ملشس واخذ مً
امللشساث الخالُت:
سكم امللشس

أظم امللشس

املخؼلب
العابم

 SKIL 401مهاساث العمـل
 ENCU 401زلافت بُئُت
 GHDS 401وشأة وجاسٍخ وجؼىس
العلىم

العاعاث
ن
1
1
1
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هم عذد ظاعاث مخؼلباث اليلُت ؟
مخؼلباث اليلُت
سكم امللشس

أظم امللشس

العاعاث

املخؼلب
العابم

MATH 101

جفاطل وجيامل ()1

ن
3

ث /ع
2

م
4

PHYS 101

فيزًاء ()1

3

3

4

CHEM 101

هُمُاء ()1

3

3

4

حذوٌ ( - :)3ازنى عشش ظاعت معخمذة مً العلىم أألظاظُت عامت:
ما معخىٍاث الؼالب في الجامعت؟
 جىصع امللشساث الذساظُت ليل جخصص على املعخىٍاث املشاس ئليها
في املادة ()4
 جدذد خالت الؼالب خعب عذد العاعاث املعخمذة التى أهدعبها
هما ًلي:
املعخىي
عذد العاعاث املعخمذة التى أهدعبها
الؼالب
ألاوٌ ()Freshman

مً ظاعت واخذة ئلى أكل مً 33

الثاوى ()Sophomore

مً  33ئلى أكل مً 67
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مً  67ئلى أكل مً 101

الثالث ()Junior

مً  101فأهثر

الشابع ()Senior

ما هى الفشق بين الاعخزاس عً فصل دساس ي و جأحُله و أيهما أفظل ؟
ًىصح الؼالب بخأحُل الذساظت لفصل دساس ي  ،ئن وان ٌعلم بعذم جمىىه
مً الذساظت لزلً الفصل الذساس ي و ًخم جلذًم الؼلب كبل بذء رلً
الفصل الذساس ي و جيخهي فترة اظخلباٌ ػلباث جأحُل الذساظت بنهاًت
ألاظبىع ألاوٌ مً ول فصل دساس ي  ،وال ًددعب طمً املذة الىظامُت
الظخىماٌ البرهامج الذساس ي.
أما الاعخزاس  ،فهى وظُلت لخفادي الشظىب في حمُع امللشساث الذساظُت
لزلً الفصل الذساس ي ئن عشض للؼالب أي أمش ًدىٌ دون اظخمشاسه في
الذساظت  ،و ًمىً جلذًم ػلب الاعخزاس عً الذساظت لفصل دساس ي مً
ألاظبىع الثاوي و ختى كبل أسبعت أظابُع مً بذاًت الاخخباساث النهائُت  ،و
ًخم اخدعابه طمً املذة الىظامُت الظخىماٌ البرهامج الذساس ي .و في هال
الحالخين جخظع الؼلباث ئلى مشاحعت مً املششذ الاوادًمي و ئكشاس مً كبل
اليلُت و ال ًىصح الؼالب باللجىء ئلى أي منهما ئال في خاٌ عذم امللذسة
ًا
ًا
نهائُا على الاهخظام في الذساظت ألن رلً ظُإدي خخما لخأخير جخشحه.
هل ًمىً لي أن أعشف ئن هىذ ظأخصل على ئهزاس في الفصل اللادم ؟
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ًدصل الؼالب على ئهزاس بعبب اهخفاض معذله التراهمي عً الحذ
ألادوى  ،و ًمىً للؼالب اخدعاب املعذٌ التراهمي بافتراض خصىله على
ًا
جلذًش معين في امللشساث التي ًذسظها خالُا  ،و رلً خعب املثاٌ الخالي:
مثاٌ لحعاب املعذٌ الفصلي و التراهمي
الفصل ألاوٌ
امللشس

عذد
وصن
سمض
الذسحت
عذد
الىخذاث املئىٍت الخلذًش الخلذًش الىلاغ

 301ص

2

85

+ب

3.33

6.66

 324ن

3

70

ج

2.33

6.99

 235س

3

92

أ

4.00

12

312ف

4

80

ب

3.00

12

املجمىع

12

37.65

معذٌ الفصل ألاوٌ = مجمىع الىلاغ ( / )37.65مجمىع الىخذاث ()12
= 3.1375
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الفصل الثاوي
امللشس

عذد
وصن
الذسحت سمض
عذد
الىخذاث املئىٍت الخلذًش الخلذًش الىلاغ

 104س

2

96

أ

4.00

8.00

 327ن

3

82

ب+

3.33

9.99

 314س

4

71

ج

2.33

9.32

326ف

3

81

ب

3.00

9

املجمىع

12

36.31

معذٌ الفصل الثاوي = 12 / 36.31
املعذٌ التراهمي = مجمىع الىلاغ ( / ) 36.31 + 37.65مجمىع الىخذاث (
3.081 = ) 12 + 12
.
هل ًدم لي الخدىٍل مً ولُت علىم ئلى ولُت علىم عين شمغ و ما هي
الششوغ ؟
ً جىص لليلُت كبىٌ ػالب مدىلين مً ولُاث العلىم بجامعاث
أخشي ئلى املعخىي الثاوى أو الثالث بششغ أال ًلل املعذٌ
التراهمى عً  2.00مً أسبع هلاغ وأال ًفشض على الؼالب أهثر
مً  9ظاعاث معخمذة بعذ ئحشاء ملاصت للملشساث التى دسظها
الؼالب بيلُخت ألاصلُت ورلً بعذ مىافلت لجىت شإون الؼالب
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ومجلغ اليلُت .أما باليعبت للفشكت النهائُت فال ًجىص الخدىٍل لها
ًا
ئػالكا.
ً جىص أن ٌعفى الؼالب املدىٌ لليلُت مً ولُت مىاظشة مً بعع
امللشساث الذساظُت بعذ ئحشاء ملاصت وئعخمادها مً مجلغ
اليلُت ئرا زبذ أهه كذ هجح فى ملشساث حعادلها فى حامعت أو معهذ
علمى معترف به مً الجامعت ورلً بدذ أكص ى  %50مً ملشساث
مخؼلباث الخخشج للبرهامج امللخدم به بعذ مىافلت لجىت شإون
الخعلُم والؼالب ومجلغ اليلُت بعذ أخز سأي مجالغ الاكعام
املخخصت.
ً خم خعاب املعذٌ التراهمي ملخىظؽ الىلاغ عىذ الخخشج على
ًا
اظاط العاعاث املعخمذة التي دسظها الؼالب باليلُت مظافا
اليها العاعاث التي جم معادلتها مما ظبم دساظخه باليلُت املدىٌ
منها ( في خذود  %50هدذ اكص ى).
 جلذم ػلباث الخدىٍل في شهش أػعؼغ مً ول عام الى مىخب
الخدىٍالث بالجامعت ،زم ًبذ فيها بىاظؼت الاكعام املعىُت و
عمل امللاصت الالصمت.
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