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 تسجيل المقرراتإرشادات 

 /12( بتاريخ 16-04رقم ) األكاديميةاللجنة في اجتماع والقرارات المعدلة لها البرنامج  الئحةنص  بناء على

 شخصيعلى كل طالب بشكل  يجب ،2016 /4 /30( بتاريخ 16-04رقم ) اللجنة العليااجتماع و 2016 /4

، وذلك بالتشاور مع المرشد يكل فصل دراس فيستها درا فييرغب  التيبتسجيل المقررات أن يقوم 

 .يكل فصل دراس فييطرحها البرنامج  التياختيار المقررات من قائمة المقررات  فييساعده  الذي األكاديمي

 القواعد التالية:و الجدول المرفقاشتراطات  التسجيل فييراعى 

مقرر، وفقا لخريطة تسلسل المقررات ذا البق لهيشترط لتسجيل مقرر أن يكون الطالب قد اجتاز المتطلب السا  -1

 بالبرنامج.

بين المقررات اإلجبارية واالختيارية بما يمكن الطالب من إنهاء  يراعى بقدر اإلمكان محاولة التنويع ما -2

 أخير.ة له بدون تقيكل مناسب على مدار الفصول المتبساعاته االختيارية بش

الفصول السابقة أو  فيلمقررات الراسبون فيها الب لل الطيراعى بقدر اإلمكان إعطاء أولوية تسجي -3

 .الماضي فيموعدها  فيلم يأخذوها  التيالمقررات 

 .ساعة معتمدة (12)فصل عن  أي يللطالب ف الدراسيء ال يقل العب -4

 ،بدون حد أدنى له الساعات المعتمدة المتبقيةحسب عدد يسجل أن خير لفصل األيسمح للطالب في ا -5

التي ترفع الساعات المتوقف تخرجه على تحسين معدله التراكمي أن يسجل عدد  بللطال يسمحوكذلك 

 .معدله

 ساعة معتمدة. (21)ال يزيد العبء الدراسي للطالب في اي فصل عن  -6

( ساعة معتمدة يجوز 140التاسع والعاشر( والذين اجتازوا )فصلين الفي لطالب المؤهلين للتخرج )ا -7

 .ساعة معتمدة (23)بحد اقصى ساعات و (3) ساعات زائدة عن نصابهم بمقدارتسجيل  لهم

 مقررات. (3)ساعات معتمدة بحد أقصى  (8) عن الصيفيالفصل  في الدراسيالعبء  ال يزيد -8

 :يوضح عدد ساعات التسجيل حسب المعدل التراكميالتالي الجدول 

 التراكميالمعدل 
عدد ساعات 

 التسجيل

 اتــــــــــــمالحظ

 كما يلي: عند تحديد عدد ساعات التسجيل التراكميقواعد تقريب المعدل 

 ساعة( 12 فيالتسجيل )  0.99تظل  0.994 − ساعة (12)  (1)أقل من 

 ساعة( 15التسجيل حتى ) 1تقرب إلى  0.995 −

 ساعة( 15التسجيل حتى ) 1.79تظل  1.794 −

 ساعة( 17)التسجيل حتى  1.8تقرب إلى  1.795 −

 ساعة( 19التسجيل حتى  ) 2.79تظل  2.794 −

 ساعة( 20التسجيل حتى ) 2.8تقرب إلى  2.795 −

 ساعة (15) (1.8)أقل من  ( إلى1من )

 ساعة (17) (2)أقل من  ( إلى1.8من )

 ساعة (19) (2.8)أقل من  ( إلى2من )

 ساعة (20)  (3)أقل من  ( إلى2.8من )

 ساعة (21) فأكثر (3من )
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 عصام الدين محمد علي /أ.د.                                                                                                  


