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 نظام اإلرشاد األكاديمي  

 األكاديمياإلرشاد  ➢

يكون لكل طالب مرشد أكاديمى يتولى تخطيط برنامجه الدراسى واإلشررراع ى ررى تن يرراب ومتاب رر  

 .أدائه ومساىدته فى حل مشاك ه الدراسي  والك من بدء التحاقه حتى تخرجه

   األقسام العلمية والتخصصات بالكلية ➢

 Journalism                                                                               الصحافةقسم  -

                Internet and Electronic Publishing قسم االنترنت والنشر اإلليكتروني -

                                                                        Radio and TV والتلفزيون اإلذاعةقسم  -

 Advertising and public Relations                        قسم العالقات العامة واإلعالن -

 

 الهيكل العام للبرنامج الدراسي ➢

لكل منها ىدد م ين من   من المقرراتيتكون الهيكل ال ام لبرنامج البكالوريوس من مجموىه  

 : التاليوالك ى ى النحو   الم تمدة،الساىات 

 

 عدد الساعات المعتمدة  مجموعة المقررات  البند 

 ساعة  14:  ساعة12 متطلبات الجامعة )المواد العامة( أول 

 ساعة  22ساعة : 18 اختياري الجامعة ثانيا 

 ساعة  48 متطلبات الكلية اإلجبارية ثانيا 

 ساعة  24 متطلبات الكلية الختيارية ثالثا 

 ساعة  36 الرئيسي متطلبات التخصص  رابعا 

 ساعة           144الساعات المعتمدة        أجمالي
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 متطلبات الجامعة  ➢
 

 ساعة:  14أول: متطلبات الجامعة   -

الك يات  ىن  النظر  بغض  الجام    ط ب   جميع  من  انجازها  المط وب  اإلجباري   المقررات 

أدوات  لهم  وتوفر  جمي ا  بينهم  مشترك   ى مي   قاىدة  تشكل  وهي  بها،  الم تحقين  والتخصصات 

 . ى مي  مهم  لجميع التخصصات

 المستوى الدراسي عدد الساعات  الكود  المادة  م

 ENG 4 اللغة اإلنجليزية 1

 MGT 101 3 مبادئ اإلدارة 2 المستوى األول

 ETS 401 1 آداب المهنة    3

 HUM 101 3 حقوق اإلنسان  4

 المستوى الثانى 
 REM 101 3 التفكير المنطقي والبحث العملي 5

 

 مستويات توزع على ثالث سنوات دراسية   3ملحوظة: يدرس الطالب اللغة اإلنجليزية على 

 المستوى الدراسي عدد الساعات  الكود  المادة  م

 األولالمستوى  ENG 111 1 111اللغة اإلنجليزية  1

 الثاني المستوى  ENG 112 1 112اللغة اإلنجليزية  2

 المستوى الثالث  ENG 113 2 113اللغة اإلنجليزية  3

 ENG 111في فصل دراسي واحد بعد دراسة  ENG 103أو يدرس الطالب اللغة اإلنجليزية 

 - ENG 103 3 103اللغة اإلنجليزية  1
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 ساعة  22:   18من اختياري الجامعة  ➢

حري  هو   ل طالب  يكون  المقررات  من  مجموىه  ضمن  ل ك ي   األكاديمى  البرنامج  في  مقرر 

 . االختيار من بينها الستكمال متط بات الحصول ى ى الدرج  ال  مي 

 مقررات دراسية(  6ساعة )  81اختياري   -1

 

 الكود  المادة   
عدد 

 الساعات 

 المتطلب السابق 
 المستوى الدراسي

 ______  GEN 101 3 العربيةمدخل إلى اللغة  1

 المستوى األول

2 
  والعالمي العربياألدب 

 المعاصر 
GEN 105 3 

 _______ 

 ________  GEN 106 3 مدخل إلى القتصاد  3

 ________  POL 401 3 مدخل إلى العلوم السياسية  4

 _________  GEN 108 3 مدخل إلى علم النفس  5

 __________  LAW 101 3 مبادئ القانون  6

 _______  GEN 110 3 المنظمات الدولية 7

 ________  GEN 111 3 الدولي التسويق  8

 ________  GEN 205 3 األدبيوالفني مدخل إلى النقد  9

 الثاني المستوى 

 _________  GEN 206 3 مدخل إلى الترجمة 10

11 
نظم سياسية واقتصادية  

 معاصرة 
GEN 207 3 

 _________ 

 _________  GEN 208 3 مدخل إلى علم الجتماع  12

 _________  MRK 101 3 مبادئ التسويق  13

 _________  GEN 211 3 أسس التصميم  14

15 
تاريخ مصر الحديث  

 والمعاصر 
GEN 204 3 

 _________ 
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 _________  GEN 209 3 الفنون الدرامية 16

 

 اختيارات حرة  -2

ل مقررات الدراسي  سواء من داخل الك ي  أو من الك يات األخرى  ل طالب حق االختيار الحر 

 م   الستكمال ىدد ساىات التخرج.  بالجا

   ساعة 48متطلبات الكلية 

ى ى   الحصول  متط بات  الستي اء  فيه  والنجاح  بدراسته  الطالب  ي تزم  الدراسي   الخط   في  مقرر 

 . الدرج  ال  مي 

 المستوى الدراسي المتطلب السابق  عدد الساعات  الكود  المادة  م

 _________  COM 101 3 مدخل إلى فنون التصال  1

 المستوى األول
 _________  COM 102 3 مدخل إلى العالقات العامة 2

 _________  COM 103 3 وسائل التصال  3

 _________  COM 104 3 الصحافة فيمقدمة  4

 COM 201 3 نشأة وسائل التصال وتطورها  5
COM 103 

 وسائل التصال 

 الثاني المستوى 
 COM 202 3 نظريات التصال  6

GEN 101 

 مدخل لغة عربية

 COM 203 3 وكالت األنباء 7
COM 103 

 وسائل التصال 

 COM 204 3 تكنولوجيا المعلومات والتصال  8
COM 104 

 مقدمة في الصحافة

 COM 301 3 إدارة المؤسسات اإلعالمية  9
COM 202 

 نظريات التصال 

 COM 302 3 مناهج البحث 10 المستوى الثالث 
COM 203 

 وكالت األنباء

 COM 303 3 العام  الرأي 11
COM 201 

 نشأة وسائل التصال 
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 COM 304 3 1مفاهيم ومصطلحات إعالمية  12
COM 203 

 وكالت األنباء

 COM 401 3 اإلعالم تطبيقيفيبحث  13
COM 302 
 مناهج البحث

 المستوى الرابع

 COM 402 3 2مفاهيم ومصطلحات إعالمية  14

COM 304 

مفاهيم ومصطلحات 
 1إعالمية 

 COM 403 3 الترجمة اإلعالمية  15
COM 203 

 وكالت األنباء

 COM 404 3 مشروع التخرج 16
COM 309 

 إنتاج المواد اإلعالمية 
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 ساعة 24اختيارى الكلية   ➢

حري   ل طالب  يكون  المقررات  من  مجموىه  ضمن  ل ك ي   األكاديمى  البرنامج  في  مقرر  هو 

 . االختيار من بينها الستكمال متط بات الحصول ى ى الدرج  ال  مي 

 الكود  المادة  م
عدد 

 الساعات 
 المستوى الدراسي المتطلب السابق 

 COM 105 3 الشخصيمهارات التصال  1
COM 101 

 إلى فنون التصال مدخل 

 المستوى األول

 COM 106 3 الفوتوغرافيمدخل إلى التصوير  2
COM 104 

 مقدمة في الصحافة

 COM 107 3 التنظيميالتصال  3
COM 102 

 مدخل إلى العالقات العامة

 COM 108 3 اإلعالن فيمقدمة  4
COM 101 

 مدخل إلى فنون التصال 

 COM 205 3 اإلعالمي التوثيق  5
COM 202 

 نظريات التصال 

 COM 207 3 والتليفزيون مدخل إلى الراديو  6 الثاني المستوى 
COM 204 

 تكنولوجيا المعلومات والتصال 

 COM 208 3 اإللكترونيالنشر  7
COM 204 

 تكنولوجيا المعلومات والتصال 

 COM 305 3 اللغةاإلعالمية  8
COM 202 

 نظريات التصال 

 الثالث المستوى 

 COM 306 3 التشريعات اإلعالمية  9
COM 203 

 وكالت األنباء

1
0 

 COM 307 3 العربيوالدولي اإلعالم 
COM 201 

 نشأة وسائل التصال وتطورها 

1
1 

 COM 308 3 التغطية اإلخبارية
COM 203 

 وكالت األنباء

1
2 

 COM 309 3 إنتاج المواد اإلعالمية 
COM 204 

 المعلومات والتصال تكنولوجيا 

1
3 

 COM 405 3 استراتيجيات اإلقناع 
COM 103 

 وسائل التصال 

 المستوى الرابع
1
4 

 COM 406 3 بحوث الجمهور 
COM 302 

 مناهج البحث

1
5 

 ________  COM 407 3 اقتصاديات اإلعالم
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 ساعة   36متطلبات التخصص   ➢

 .المقررات اإلجباري  المقيدة المط وب انجازها من جميع طالب التخصص

 ساعة:   36تخصص الصحافة  -1

 

 المستوى الدراسي المتطلب السابق  عدد الساعات  الكود  المادة  م

 JOR 301 3 1فنية الكتابة الصحفية  1
COM 202 

 نظريات التصال 

 المستوى الثالث 

 JOR 302 3 الصحافة المصورة 2

COM 106 

مدخل إلى التصوير  

 الفوتوغرافي 

 JOR 303 3 فن المجلة 3
COM 305 

 اللغةاإلعالمية 

4 
أنظمة الصحافة العربية 

 والدولية 
JOR 304 3 

COM 307 

 العربي والدولياإلعالم 

 JOR 305 3 الصحافة المتخصصة 5
JOR 301 

 1فنية الكتابة الصحفية 

 JOR 306 3 الصحفيالمعمل  6
COM 305 

 اللغةاإلعالمية 

 JOR 401 3 2فنية الكتابة الصحفية  7
JOR 301 

 1فنية الكتابة الصحفية 

 JOR 402 3 الصحافة المصرية المعاصرة 8 المستوى الرابع
COM 201 

 نشأة وسائل التصال وتطورها 

 JOR 403 3 الصحفياإلعالن  9
COM 108 

 اإلعالن فيمقدمة 

1
6 

وتخطيط   الجتماعيالتسويق 
 الحمالت اإلعالمية 

COM 408 3 
COM 205 

 اإلعالمي التوثيق 

1
7 

 COM 409 3 التربية اإلعالمية 
COM 306 

 التشريعات اإلعالمية 
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10 
الترجمة للصحف ووكالت  

 األنباء
JOR 404 3 

COM 402 

 2مفاهيم ومصطلحات إعالمية 

 JOR 405 3 الصحفياإلخراج  11
GEN 211 

 أسس التصميم 

 JOR 406 3 تكنولوجيا الصحافة  12
COM 204 

 تكنولوجيا المعلومات والتصال 
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 ساعة:  36 اإللكترونيتخصص االنترنت والنشر  -2

 

 الكود  المادة  م
عدد 

 الساعات 
 المستوى الدراسي المتطلب السابق 

 NET 301 3 اإللكترونيالتصال  1
COM 204 

تكنولوجيا المعلومات  
 والتصال

 المستوى الثالث 

 NET 302 3 اإللكترونيةالصحافة  2
COM 204 

تكنولوجيا المعلومات  
 والتصال

 NET 303 3 تصميم مواقع الويب 3
COM 104 

 مقدمة فى الصحافة 

 NET 304 3 تصميم الوسائط المتعددة  4
COM 104 

 مقدمة فى الصحافة 

 NET 305 3 اإللكتروني أساسيات التسويق  5
COM 201 

نشأة وسائل التصال  
 وتطورها 

 NET 306 3 الكتابة لإلنترنت  6
COM 204 

تكنولوجيا المعلومات  
 والتصال

7 
على  اإلذاعي والتليفزيونيالنشر 

 شبكة اإلنترنت 
NET 401 3 

NET 303 
 تصميم مواقع الويب

 المستوى الرابع

8 
على شبكة   الفتراضيةالمجتمعات 

 اإلنترنت
NET 402 3 

NET 303 
 الويبتصميم مواقع 

 NET 403 3 أخالقيات اإلنترنت وتشريعاتها  9
ETS 401 
 آداب المهنة 

 NET 404 3 التجارة اإللكترونية  10
NET 305 

أساسيات التسويق  
 اإللكتروني

 NET 405 3 اإللكتروني التعليم  11
NET 301 

 اإللكترونيالتصال 

 NET 406 3 أنظمة الحكومة اإللكترونية 12
NET 301 

 اإللكترونيالتصال 
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 ساعة:  36تخصص اإلذاعة والتليفزيون  -3

 

 الكود  المادة  م
عدد 

 الساعات 
 المستوى الدراسي المتطلب السابق 

 RDTV 301 3 1الكتابة وإعداد البرامج للتليفزيون  1
COM 202 

 نظريات التصال 

 المستوى الثالث 

 RDTV 302 3 اإلذاعيوالتليفزيوني اإلنتاج  2
COM 309 

 إنتاج المواد اإلعالمية 

 RDTV 303 3 فن اإللقاء وتطبيقاته 3
COM 202 

 نظريات التصال 

4 
أنظمة اإلذاعة والتليفزيون العربية  

 والدولية 
RDTV 304 3 

COM 208 
 نشر إلكتروني 

 RDTV 305 3 2الكتابة وإعداد البرامج للتليفزيون  5
COM 309 

 إنتاج المواد اإلعالمية 

 RDTV 306 3 األخبار والبرامج اإلخبارية 6
COM 308 

 تغطية إخبارية 

 RDTV 401 3 اإلعالن فى الراديو والتليفزيون  7
COM 108 

 مقدمة في اإلعالن

 المستوى الرابع

 RDTV 402 3 برامج المناقشات 8

COM 402 
مفاهيم ومصطلحات 

 2إعالمية 

 RDTV 403 3 الراديو والتليفزيون  فيالدراما  9
GEN 209 
 فنون درامية

 RDTV 404 3 التليفزيوني المونتاج  10
RDTV 302 

اإلنتاج 
 اإلذاعيوالتليفزيوني

 RDTV 405 3 التليفزيوني اإلخراج  11
RDTV 302 

اإلنتاج 
 اإلذاعيوالتليفزيوني

 RDTV 406 3 المواد الجرافيكية وتصميم الشاشة  12
COM 204 

تكنولوجيا المعلومات  
 والتصال

 

 

 



 

 
 كلية اإلعالم والعالقات العامة  

مركز ضمان الجودة واألعتماد                                               
                                                                                    ةجامعة النهض    

                         
           

 

 ساعة:  36تخصص العالقات العامة واإلعالن -4

 الكود  المادة  م
عدد 

 الساعات 
 المستوى الدراسي المتطلب السابق 

 PUBAD 301 3 التصالت التسويقية المتكاملة  1
COM 107 

 التصال التنظيمى 

 المستوى الثالث 

2 
مدخل إلى اإلتيكيت 

 والبروتوكول 
PUBAD 302 3 

COM 105 

مهارات التصال 

 الشخصى 

 PUBAD 303 3 اإلعالنيكتابة النص  3
COM 205 

 التوثيق اإلعالمى

 PUBAD 304 3 إنتاج نشرات العالقات العامة 4
COM 102 

 مدخل عالقات عامة

 PUBAD 305 3 كالمستهلمدخل لدراسة سلوك  5
COM 205 

 اإلعالمىالتوثيق 

 PUBAD 306 3 وسائل اإلعالن 6
COM 108 

 مقدمة في اإلعالن

 PUBAD 401 3 تخطيط الحمالت اإلعالنية  7

PUBADV 301 

التصالت التسويقية 

 المتكاملة

 المستوى الرابع

 PUBAD 402 3 وإدارة اإلعالن اقتصاديات 8

COM 301 

إدارة المؤسسات 

 اإلعالمية 

 PUBAD 403 3 اإلعالنإنتاج  9
PUBAD 303 

 اإلعالنيكتابة النص 

 PUBAD 404 3 إدارة العالقات العامة 10
COM 102 

 مدخل عالقات عامة

 PUBAD 405 3 أخالقيات اإلعالن  11
COM 108 

 مقدمة في اإلعالن

 PUBAD 406 3 التسويق المباشر  12

PUBAD 301 

التصالت التسويقية 

 المتكاملة
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 الدراسيالعبء  ➢

فىال صل   بتسجي ها  ل طالب  يسمح  التى  الم تمدة  الساىات  مجموع  هو  الدراسى    الدراسيال بء 

 : الواحد بحيث يكون

التى يدرسها الطالب فى كل من ال صل   -1   الدراسي األولوالثاني الحد األدنى ل ساىات الم تمدة 
ساى  م تمدة فيما ىدا حاالت التخرج أو الت ثر وبموافق  المج س األكاديمى بناء ى ى    12هو  

 توصي  المرشد األكاديمى وموافق  رئيس مج س القسم وىميد الك ي  إاا كان لديه ىار مقبول 
 

األول   -2 الدراسى  ال صل  من  كل  فى  الطالب  يدرسها  التى  الم تمدة  ل ساىات  األقصى  الحد 
 3.45ساى  م تمدة والك ل طالب الاين يحققون م دال" تراكميا" ىاليا" ال يقل ىن  18والثانى 

 يجوز ل طالب أن يسجل ثالث ساىات م تمدة إضافي  ىن الحد األقصى في الحاالت التالي : -3

 .)غير مدفوى  ويسددها الطالب ( 3.45إاا كان م دله التراكمي   •

 .  من قبل الجام  أو أى ى( مدفوى3.30إاا كان م دله التراكمي)  •

 .أو أى ى الدراسيالثانيالمستوى  فيأن يكون الطالب  •

 إاا كان تخرجه يتوقع ى ى الك •
ساىات   12يكون الحد األقصى ل دد الساىات التى يسمح ل طالب بتسجي ها    :الصي يل صل  ا -4

 . م تمدة
 
 التسجيل   -5

ى ررى   والررك بنرراء  الجررام يل تقررويم    وفقررا  الدراسرريى ى الطالب أن يقوم بالتسررجيل ل  صررل  

 موافق  المرشد األكاديمى واىتماد رئيس مج س القسم ال  مى ووكيل الك ي  المختص

السنوى وت  نه ل طالب والجهات المخت  رر  بالجام رر  وكررالك   وت د الجام   التقويم الجام ى

ك يحرردد مج ررس الجام رر  رسرروم االنترنررت كررالل جام   ى ى شبك  ى ى الموقع االلكترونى 

 .التسجيل المتأخر ىن الجدول الزمنى الم  ن ل تسجيل إاا سمح ل طالب بالك
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 التسجيل المتأخر ➢

الدراسي، يحدد التقويم السنوى ل جام   بداي  تسجيل الطالب ل مقررات الدراسي  قبل بداي  ال صل  

أن يسجل الطالب خالل األسبوع االول من بدء الدراس  بشرط موافق  المرشررد األكرراديمى   ويجوز

 ال  مي.ورئيس مج س القسم 

ى ررى الطالررب رسررم التسررجيل   وفى حال  تقدم الطالررب ل تسررجيل ب ررد بدايرر  ال صررل الدراسررى يوقررع

 .يحددب مج س الجام   الايالمتأخر  

 المتطلب السابق  ➢

 المتط ب السابق هو مقرر يشترط استكماله لدراس  مقرر الحق وتنطبق ى يه الشروط التالي :

 .ل أن يدرس متط به السابقما قب ز ل طالب أن يدرس مقررا ال يجو -1

مقررا -2 يسجل  أن  ل طالب  م  يجوز  المتط ب متزامنا  درس  قد  كان  إاا  السابق  متط به  ع 
وىميد    األكاديميالسابق ورسب فيه أو كان تخرجه يتوقع ى ى الك وب د موافق  المرشد  

 .الك ي 

 
 اإلضافة والحذف ➢

المرشد   -1 يمكب د موافق   أكثر األكاديمي،  أو  ل طالب إضاف  مقرر  الرابع    ن  خالل األسبوع 
 . ال ص ى مراىاة الحد األقصى ل  بء الدراسىمن بدء الدراس  مع 

 
يجوز ل طالب أن ينسحب من التسجيل فى مقرر أو أكثر ب د موافق  المرشد األكاديمى   -2

وأستاا المقرر خالل فترة التت دى نهاي  األسبوع الرابع من بدء الدراس  مع مراىاة الحد 

فى السجل التي حافها ال ص ى وفى هاب الحال  التسجل المقررات  األدنى ل  بء الدراسى

 . الدراسى ل طالب

 

ب د   -3 الك ي   مج س  يقب ه  ب ار  أكثر  أو  مقرر  فى  التسجيل  من  ينسحب  أن  ل طالب  يجوز 
ل  بء   األدنى  الحد  مراىاة  مع  ىشر  الثانى  األسبوع  نهاي   وحتى  الرابع  األسبوع 

تسجل الحال   هاب  وفى  السجل    الدراسىال ص ى  فى  منها  االنسحاب  تم  التى  المقررات 
 . ل طالب وبتقدير منسحب الدراسي
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 عن الدراسة  النقطاع ➢

أوانسررحب مررن جميررع  ي تبر الطالب منقط ا ىن الدراسرر  إاا لررم يسررجل فررى فصررل دراسررى -1
المقررات التى سج ها خالل ال صل الدراسى . ويمكن ل طالب االنقطاع ىن الدراسرر  لمرردة 

ثالث  فصول دراسرري  ب ررار يقرردم قبررل أو خررالل ال صررل الدراسررى يقب رره مج ررس التزيد ىن 
 الك ي  يواصل ب دب الدراس 

إاا انقطع الطالب أرب   فصول بدون ىار يقب ه مج س الك ي  ي صل مررن الك يرر  بنرراء ى ررى  -2
موافق  مج س الك ي  واىتماد رئيس الجام  .وفى جميع األحوال يسدد الطالررب رسررم وقررع 

 مج س الجام    قيد يحددب

 

 

 إعادة دراسة المقرر ➢

يمكن ل طالب إىادة دراس  مقرر لرفع درجته فيه والك لمرة واحدة وتحسب الدرج  األى ى فى  

ل دد   األقصى  الحد  ويكون   . المنجزة  الم تمدة  الساىات  ىدد  فى  تغير  دون  التراكمى  الم دل 

 ساى  م تمدة  12الحاله الساىات الم تمدة الممكن إىادة دراستها فى هاب 

 

التقدير  -1 ل طالب  بإىادته حتى ينجح فيه ويحسب  الراسب فى مقرر اجبارى  ل طالب  يسمح 
فى حال    cالاى يحصل ى يه لو نجح فى المرة االولى إلىادة ويكون تقديرب بحد أقصى  

 إىادته ل مقرر ألكثر من مرة
ىند الرسوب  فيه وفقا" ل وائح    بالنسب  ل مقرر االختيارى يجوز ل طالب تغييرب بمقرر آخر  -2

بالمقررات   الخاص   السابق   ال قرة  فى  ورد  ما  ى يه  يطبق  الرسوب  تكرار  وىند  الك يات 
 االجباري  

 

 كيفية احتساب تقديرات المقررات التى يعفى منها الطالب المحول من جامعة أخرى ➢

الالزم  وحساب الساىات الم تمدة ىند تحويل الطالب من جام   إلى أخرى يتم ىمل المقاص  

من متط بات الحصول ى ى الدرج  بالجام     50المنقول  ل طالب بتقديراتها وبما التزيد ىن % 

 .المحول اليها
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 من اجل التخرج التراكمي تحسين المعدل  ➢

اختياريرر  يمكن ل طالب إن ي يد دراس  مقررات حصل فيها ى ى تقدير جيررد ى ررى األكثررر او مررواد 

بدي   والك لرفع م دله التراكمى إلى الحد األدنى ل تخرج ى ى إن تحتسب الدرج  األى ى فقط فررى 

 .حساب الم دل التراكمى

 

 مقرر الستماع  ➢

وفى  ،  يجوز ل طالب وبموافق  المرشد األكاديمى وىميد الك ي  إن يدرس مقررا" او أكثر مستم ا

مستمع  درج   ويمنح  الدراسى  ال بء  حساب  فى  ل مقرر  الم تمدة  الساىات  تدخل  الحال   هاب 

 التراكمي. واليدخل المقرر فى حساب م دله ال ص ى أو 

 

 ب الحضور والغياقواعد  ➢

% من ىدد الساىات النظري   75اليجب أن تقل نسب  مرات حضور الطالب في أي مقرر ىن  

%  25رر خالل ال صل الدراسى. وفى حال  تجاوز الطالب لنسب  غياب  وال م ي  او التطبيقي  ل مق

ي تب ساىات    إجماليمن   يقب ه مج س المقرر،  ب ار  التغيب  هاا  كان  إاا  إال  فيه  راسبا  الطالب  ر 

من  منسحبا  الطالب  ي تبر  الحال   هاب  وفى  المختص  ال  مى  القسم  مج س  رأى  أخا  ب د  الك ي  

 . ي هالمقرر ويت ين ى يه إىادة تسج 
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 المقرر غير المكتمل  ➢

إاا لم يستطيع الطالب ، وفى أضيق الحدود ، ىدم استكمال المتط بررات الدراسرري  لمقرررر م ررين  .1
بنهاي  ال صل الدراسى ي طى الطالب درج  " غير مكتمل" ويقوم القائم بتدريس المقرر بت بئرر  
نمررواج غيررر مكتمررل محررددا فيرره سرربب أو أسررباب إىطائرره لهرراب الدرجرر  و التك ي ررات التررى لررم 

 لطالب والواجبات المط وب  من الطالب الستكمال المقرر وت ديل الدرج  . يستكم ها ا

الدراسرري التررالي ى ى الطالب أن يستكمل ما ط ب منه قبل انتهاء فترة التسجيل المتأخر ل  صل  .2
 ( وإال حصل ى ى تقدير راسب فى المقرر.الثاني)األول أو 

الدراسررى ل  صررل يسررتكمل فيرره  وال تحتسب ساىات المقرر غير المكتمل ضمن ساىات ال بء .3
إاا كان مقررا واحدا أما إاا كرران أكثررر مررن مقرررر فتحسررب السرراىات الم تمرردة ضررمن ال رربء 

 الدراسي ال ص ي.
وضع تحت اإلنرراار األكرراديمى النخ رراض م دلرره التراكمررى وحصررل ى ررى   الايوفى حال  الطالب  

قررررات أخرررى فررى نهايرر  فترررة تقدير غير مكتمل فى مقرر أو أكثر فال يسمح لرره بالتسررجيل فررى م

 الدراسي.التسجيل المتأخر لهاا ال صل 

 

 مقررات التخرج وطرحها وتعارضها  ➢

يتخرج فيه أو ت ررارض   الاي  إاا توقع تخرج طالب ى ى مقرر غير مطروح من ال صل الدراسى

يجوز دراسته مع محاضر المقرر ب د موافق  المرشد   ال صل،مع مقرر إجبارى مطروح فى ن س  

ويتم تطبيررق نظررام التقررويم ألداء الطالررب فررى المقرررر   وىميد الك ي القسم    األكاديمي ورئيس مج س

إجراء االمتحانات الم مول بها فى المقرر وغيرها   والمشتمل ى ىالم تمد من رئيس مج س القسم  

 .مما هو مكتمل ى ميا

 قائمة الشرف  ➢

قائم  شرع ىميد الك ي  إاا لم يقل م دلرره فررى ال صررل الدراسررى السررابق   فياسم الطالب    يوضع -1
سجل الحد األقصى ل  رربء الدراسررى ودون الرسرروب   ويكون قدجيد جدا ى ى األقل(  3,  3)ىن  

 .مقرر فيأي
( نقطرر  وى ررى 7,3يحصل الطالب ى ى مرتب  الشرع األولى إاا تخرج بم رردل تراكمرري ىررام ) -2

 نقط   5,3الشرع الثاني  إاا تخرج بم دل تراكمي ىام ال يقل ىن مرتب   

سجل الطالب ما ي يد وض ه فى قائم  شرع ىميد الك ي  ومرتبرر  الشرررع التررى حصررل   فيتسجل  

 التخرج.ى يها ىند  
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 األكاديمياإلنذار  ➢

 أى فصررل دراسررىفرري ( 00,2أقررل مررن ) م رردل تراكمرريينار الطالب أكاديميا إاا حصل ى ررى   .1

 الصي ي.ء ال صل الدراسى األول اللتحاقه بالجام   وال صل بأستثنا
يخطر الطالب بوض ه ى ى اإلناار األكاديمى بخطاب مسجل ى ى ىنوان إقامته المسجل بم  ه  .2

 األكاديمي.موضحا فيه موق ه األكاديمى وما يجب ى يه أن ي   ه بالتشاور مع مرشدب  
فررى مرردة أقصرراها فصررالن دراسرريان مررن ترراري    األكرراديمىى ى الطالب إزال  م  ررول اإلنرراار   .3

 فأى ى.(  00,2اإلناار والك لرفع م دله التراكمى إلى )

 فصال دراسيا لغرض إناار الطالب الصي ير ال صل ال ي تب  .4
م تمرردة كحررد  ساى  12و ساىات م تمدة كحد أدنى   9يسمح ل طالب المنار أكاديميا أن يسجل ) .5

وبما ال يت ارض مع ما ورد فررى الالئحرر  الداخ يرر    والثاني(ول  ألقصى فى كل من ال ص ين األ
 الك ي .فإاا ت ارض تطبق الئح    الطالب،ل ك ي  التى يتب ها  

أثنرراء  ومتاب   تقدمه الدراسرريالمناسب ل طالب    الدراسيتحديد ال بء    األكاديمييتولى المرشد   .6
 األكاديمي.ار  ال صل الدراسى واتخاد ما ي زم إلرشادب إلزال  م  ول اإلنا

يتحاشى الطالب الت رض ل  صل من التخصص أو الك ي  أوالجام   حسب األحوال إاا لم يررزل  .7
الترراليين لذنرراار ى ررى   وال صررل الثررانيم  ول اإلناار األكاديمى إاا حصررل فررى ال صررل األول  

 .كل منهما في(  00,2م دل )
 

 تغيير التخصص  ➢

بقرار   أو  رغبته  "ى ى  بنا  لتخصصه  الطالب  تغيير  رأى   إدارييمكن  أخا  ب د  من  الجام    من 

المستوى   من  لالنتهاء  المط وب   الم تمدة  الساىات  ينجز  لم  طالما  المختص   الثالث، الجهات 

القسم    ويتط ب قبول مج س  فيه    الايالتغيير  المرغوب  الجديد  التخصص  الك ي يطرح   ومج س 

ال ى ى  الرابع ويطبق  المستوى  بداي   فى  التخصص  فى  المبين   ال  مي   الدرج   متط بات  طالب 

 . ل طالب وبموافق  رئيس الجام  
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 الفصل من الكلية أو التخصص ➢

ي صل الطالب من الك ي  أو التخصص إاا أخ ق فى رفع اإلناار األكاديمى خالل المدة المحددة  .1
 .الدراسيستوى األخير من برنامجه  لالك ويستثنى من الك الطالب المقيد فى الم

يجوز ل طالب الم صول من الك ي  أو التخصص انتقاله إلى ك ي  أخرررى أو تخصررص آخررر فررى  .2
وإاا لم يتم قبوله حسررب شررروط االنتقررال ي صررل  بها،ن س الك ي  وفقا لشروط االنتقال الم مول 

 من الجام  .

 نتقل إليرره حسرراب السرراىات الم تمرردةتتولى الك ي  أو القسم ال  مى المشرع ى ى التخصص الم .3
التى درسها فى تخصصه السابق التى تدخل ضمن برنامج الدراس  فى تخصصه الجديررد وي ررد 

 له سجل دراسى جديد مع االحت اظ بالسجل السابق.

 

 المنح الدراسية   ➢

خاص  طارئ    يواجهون ظروفا  الاين  والط ب   المت وقين  ل ط ب   دراسي   منحا  الجام    وفقا تمنح 

 لنظام م ين يحددب مج س الجام   وي تمد من مج س األمناء

 

 نظام تقويم الطالب فى المقرر : (83مادة)

األىمال  -1 فى  الطالب  لدرجات  الك ى  المجموع  هى  مقرر  لكل  النهائي   الدرج  
نهاي    واختبار  الدراسى  ال صل  منتصع  واختبار  ال م ي   واألختبارات  ال ص ي  

حيث   الدراسى  ال صل ال صل  خالل  مستمرة  بص    الطالب  ىمل  تقييم  يتم 
 الدراسى

الدراسى -2 ال صل  أىمال  االختبارات   تمثل  وتتمثل فى  النهائي   الدرج   جزءا"من 
حضور  فى  واالنتظام  والبحوث  وال م ي   النظري   والتمارين  الدوري  

%  50المحاضرات والدروس  ال م ي  ،بينما يشكل اختبار أخر ال صل الدراسى  

 الدرج  النهائي  ى ى األكثرمن 
وقد تقسم الدرجات بين اختبارات تحريري  وش هي  وأىمال بحثي  طبقا" لطبي    -3

 المقرر كما هو موضح بالجدول التالى
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والمقررات  -4 المشروع  مثل  التطبيقي   المقررات  فى  الطالب  درج   تقييم  ويجوز 
حريرى لنهاي  ال صل البحثي  )قاى  البحث والح ق  النقاشي ( بدون ىقد اختبار ت

الطالب   من  المقدم  التقرير   تقييم  يتضمن  ش وى  اختبار  ىقد  ،ويتم   الدراسى 
هيئ    من  ىضوين  من  تكون  مناقش   لجن   خالل  من  المن اة  ال  مي   واالىمال 
الجام     خارج  من  األقل  ى ى  أحداهما  يكون  أن  ى ى  بالجام ات  التدريس 

 باإلضاف  إلى مشرع المشروع
 

الطالب ى ى  يجب أن يحص -5 الدرجات الجتياز 50ل  % ى ى األقل من مجموع 

%  30المقرر. وبشرط أن يكون ناجحا" فى اختبار نهاي  ال صل بحصوله ى ى  

 من الدرج  ى ى األقل وتوزيع درجات المقرر ى ى النحو التالى :
 

 المقرر  م

 توزيع درجات المقرر 

اختبار 

منتصف  

 الفصل

أعمال 

 السنة

االختبار  

 العملى

اختبار نهاية الفصل 

 الدراسى

إجمالى 

 الدرجات

 100 50 -------- 25 25 المقرر النظرى فقط  1

2 
  المقرر النظرى

 والعملى 
25 15 10 50 100 

 

 تقديرات أداء الطالب في المقرر: (93مادة)

 

 يقوم الطالب في كل مقرر بالتقديرات األتي :  الدراسي،في نهاي  ال صل 
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 تقديرات تدخل في حساب الم دل التراكمى ل طالب  -1
 

قالت

 دير 
 عدد النقاط نسبة % ال

ديقالت

 ر 

نسبة  ال

% 

عدد 

 النقاط 
 دير قالت

نسبة  ال

% 

عدد 

 النقاط 
 دير قالت

نسبة  ال

% 
 عدد النقاط

A 95-100 4 A- 90-95 3.7 B+ 85-90 3.3 B 80-85 3 

B- 80-75 2.7 C+ 70-75 2.3 C 65-70 2 C- 60-65 1.7 

D+ 60-55 1.3 D 50-55 1 F 0-50 0 FR 0-0 0 

 

 تقديرات التدخل في حساب الم دل التراكمي

 

 وصف التقدير  التقدير

P or F  ناجح او راسب 

I  غير مكتمل 

W منسحب 

AU  استماع 

IP مستمر 
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 GPAمتوسط نقاط التقدير   :(40مادة )

التقدير    يتم نقاط  متوسط  الحصول   GPAحساب  طريق  ىن  الواحد  الدراسي  ل  صل 

ى ى حاصل ضرب نقاط التقدير في ىدد الساىات الم تمدة لكل مقرر لينتج ما يسمى 

نقاطها   النوىي ،بالنقاط   تدخل  التي  ل مقررات  الم تمدة  الساىات  يتم قسم  مجموع  ثم 

 . في حساب متوسط التقدير

 

 اعتماد النتائج  :(14مادة )

الك ي    مج س  الدراسي   ي تمد  ال صول  امتحانات  مج سنتائج  نتائج   وي تمد  الجام   

البكالوريوس   النهائي  ل حصول ى ى درج   الجام ي االمتحانات  بناء   والدرجات  ال  يا 

 .يناير  يونيو،سبتمبر،ى ى اقتراح مج س الك ي  والك بالنسب  ألدوار 

 

 


