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 أعزاءنا الطلبة

 

 . ومثسخةمسيدة، متسشين لكم تجخبة تعميسية كمية اليشجسة أن نخحب بكم في رحاب نييدعج

 بجهدة عالية عمى أيٍج  عسميةندعى في الكمية إلى تهفيخ تعميم متسيد، واكداب الطالب ميارات وخبخات

 .أكاديسية ذو كفاءة وخبخة عسمية واسعة في مجال التعميم العالي

 .، وقاعات دراسية ذات مهاصفات عاليةمخابخ مجيدة بسعجات حجيثة الكمية العجيج من تزم

دعه جسيع الطمبة إلى ضخورة استغالل أوقاتيم في الجامعة في الجج واالجتياد والتحريل العمسي، ن

والسذاركة في األنذطة والفعاليات، واالستستاع بهقتيم خالل مجة دراستيم حتى يتسكشها من الهصهل إلى 

. الغاليوكحلك السداىسة في بشاء وطششا ، أرقى درجات العمم والسعخفة وضسان مدتقبل واعج

  والخطة الجراسية كل ما يتعمق بالجراسة الجامعيةفي معخفةالجليل بيجف مداعجة الطمبة  لقج تم وضع ىحا

. باالحتفاظ بيحا الجليل لمخجهع إليو في أي وقتالطالب في الكمية بجسيع تخرراتيا، وأنرح جسيع 

 لمجسيع في دراستيم وسشدعى دائسًا لتطهيخ العسمية الجراسية وفق اعمى معاييخ  التهفيق والشجاحينآمل

 .الجهدة

 

 عًيد كهيت انهندست

 راتب صائغ. د
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WIU …... Your Gateway to Success 

Page 5 of 32 

 

 انفصم األول

 رؤية الكمية ورسالتها وأهدافها

 العمل على تشجيع الشباب وتعزيزهم بالمهارات العلمية واالجتماعية ليكونوا لادرين على :رؤية الكمية

وضع الخطط وإيجاد الحلول لكافة المشاكل الهندسية والمجتمعية التي تواجههم من خالل اعتماد احدث 

 .التمانات العلمية ومتابعة احدث ما توصلت له نتائج البحث العلمي في كافة المجاالت الهندسية

 تزويد المجتمع بمجموعة من المهندسين المزودين بالمهارات بكافة االختصاصات :رسالة الكمية

الهندسية وأصحاب رؤية هندسية من شأنها دفع عجلة التمدم العلمي في بلدنا والمشاركة بعملية إعادة 

 .االعمار على كافة االصعدة

  :أهداف الكمية

تطوير وسائل البحث والتعليم وأصول التدريس وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على تطوير  - أ

 .لدراتهم ومتابعة أحدث ما توصل له البحث العلمي بالمجاالت الهندسية

خلك عاللات ثمة وتواصل بين الطالب والمشرفين االكاديمين خالل حياة الطالب الجامعية من خالل  - ب

 .توفير بيئة تعليمية واجتماعية صحية وتشجيع الطالب على التميز والعمل وتخطي الصعوبات

تحسين لدرات الطالب على التواصل باللغة االجنبية ليكونوا لادرين على متابعة دراستهم  - ت

واالنخراط بالحياة المهنية وسوق العمل واالستفادة من اتفاليات التعاون العلمي والتبادل الطالبي 

 .المعمول بها مع الجامعات االجنبية
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 انفصم انثاني

 اختصاصاث انكهيت

أقدام الكمية 

 : التاليةاليشجسة من األقدام كمية تتألف

 .اليشجسة السعمهماتية.1

 .اليشجسة السجنية.2

. اليشجسة السعسارية. 3

التي يحرل عميها الطالب عند إكمال البرنامج  (الذهادة)المؤهل 

 .اليشجسة بحدب التخررات الستاحة في الكميةإجازة في 

  



 
 

 

 

WIU …... Your Gateway to Success 

Page 7 of 32 

 

الفرل الثالث 

 الهندسةمتطمبات القبهل في اختراصات كمية 

 متطمبات القبهل

 الهندسة المعمهماتيةمتطمبات القبهل لبرنامج 

 أو الثانهية الرشاعية باالختراص السساثل يعادليا،حاممي الثانهية العامة الفخع العمسي أو ما 
 .(الذبكات الحاسهبية- أنظسة التذغيل والبخمجة- تقشيات حاسهب)

 الهندسة المدنيةمتطمبات القبهل لبرنامج 

حاممي شيادة الثانهية العامة الفخع العمسي أو ما يعادليا أو السعيج الستهسط اليشجسي باالختراص 
 .أو ما يعادلو (انذائي)السساثل 

 الهندسة المعماريةمتطمبات القبهل لبرنامج 

حاممي شيادة الثانهية العامة الفخع العمسي أو ما يعادليا أو السعيج الستهسط اليشجسي باالختراص 
. أو ما يعادلو (عسارة)السساثل 

تهزع الداعات المعتمدة لكل برنامج 

في ضهء  (اليشجسة السعسارية، اليشجسة السجنية، اليشجسة السعمهماتية)تتهزع الداعات السعتسجة لبخنامج 
 :الستطمبات عمى الشحه اآلتي

 العدد الكلي للساعات المعتمدة : 1جدول 

 

 الشدبة السئهية العجد الكمي لمداعات السعتسجة نهع الستطمب
 %9 15 متطمبات الجامعة
 %5 9 متطمبات الكمية

 %86 145 متطمبات قدم اليشجسة السعمهماتية
 %86 145 متطمبات قدم اليشجسة السجنية

 %86 145 متطمبات قدم اليشجسة السعسارية
 100% 169 السجسهع
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 . يعتًدةاثساع)9(: يتطهباث انكهيت اإلنزاييت
 

 متطلبات الكلية اإللزامية: 2جدول 

 

رمز املقرر 
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

عدد الساعات األسبوعية 
Hours per Week 

الساعات 
 املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 

GE101 
 مدخل إىل الرايضيات

Introduction to Mathematics 
2 2 3 None 

GE102 
 التصميم مبساعدة احلاسوب

Computer Aided Design 
2 2 3 GN101 

GE103 
 إدارة ادلشاريع اذلندسية

Engineering Project Management 
2 2 3  None 

  9  اجملــموع 

 يتطهباث األقساو انعهًيت

 ساعت يعتًدة (145 ):انهندست انًعهىياتيتيتطهباث قسى  -3-1

 ساعت يعتًدة (133):  انًتطهباث اإلنزاييت نقسى انهندست انًعهىياتيت3-1-1

 المتطلبات اإللزامية لقسم الهندسة المعلوماتية: 3جدول 

رمز املقرر 
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

عدد الساعات األسبوعية 
Hours per Week 

الساعات 
 املعتمدة
 CH 

املتطلب السابق 
Pre-Requisite 

 عملي نظري

SE101 الفيزايء اذلندسية 
Physics for Engineers 2 2 3 None 

FS100 اجلرب 
Algebra 

2 4 4 None 

FS101  1التحليل 
Calculus 1 2 2 3 GE101 

SE102 
 الدارات الكهرابئية

Electric Circuits 2 2 3 None 

FS102  2التحليل 
Calculus 2 2 2 3 FS101 

SE203 
 1الربرلة 

Programming 1 2 4 4 None 
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رمز املقرر 
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

عدد الساعات األسبوعية 
Hours per Week 

الساعات 
 املعتمدة
 CH 

املتطلب السابق 
Pre-Requisite 

 عملي نظري

SE204 الرايضيات ادلتقطعة 
Discrete Mathematics 

2 2 3 FS100 

SE205 
 الدارات االلكرتونية

Electronic Circuits 2 2 3 None 

SE206  1اخلوارزميات وبىن ادلعطيات 
Algorithms and Data Structures 1 

2 2 3 SE203 

SE207  2الربرلة 
Programming 2 2 4 4 SE203 

SE208  1قواعد ادلعطيات 
Databases 1 

2 2 3 GN101 

SE209 الدارات ادلنطقية 
Logic Circuits 2 2 3 None 

SE210 
 االحتماالت واإلحصاء

Probability and Statistics 2 2 3 None 

SE310 بنيان احلاسوب 
Computer Architecture 2 2 3 SE209 

SE311 
 اللغات الصورية

Formal Languages 2 2 3 SE204 

SE312  2قواعد ادلعطيات 
Databases 2 

2 2 3 SE208 

SE313 
 2اخلوارزميات وبىن ادلعطيات 

Algorithms and Data Structures 2 2 2 3 SE206 

SE314 
 مدخل إىل االتصاالت الرقمية

Introduction to Digital 
Communications 

2 2 3 SE206 

SE315 
 نظم التشغيل

Operating Systems 2 2 3 GN101 

SE316 األعمال االلكرتونية 
eBusiness 2 2 3 None 

SE317 
 أساسيات الشبكات احلاسوبية

Basics of Computer Networks 2 2 3 SE205 

SE318 مبادئ الذكاء الصنعي 
Artificial Intelligence Principles 

2 2 3 SE210 

SE319 
 البياانت احلاسوبية

Computer Graphics 2 2 3 SE313 
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رمز املقرر 
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

عدد الساعات األسبوعية 
Hours per Week 

الساعات 
 املعتمدة
 CH 

املتطلب السابق 
Pre-Requisite 

 عملي نظري

SE320 قواعد ادلعطيات ادلتقدمة 
Advanced Databases 

2 2 3 SE312 

SE321 
 النمذجة واحملاكاة

Modeling and Simulation 2 2 3 None 

SE421 نظم الوسائط ادلتعددة 
Multimedia Systems 

2 2 3 None 

SE422 هندسة الويب 
Web Engineering 2 2 3 SE208 

SE423  1هندسة الربرليات 
Software Engineering1 

2 2 3 SE207 

SE424 الربرلة التفرعية 
Parallel Programming 2 2 3 SE312 

SE425 
 بنيان احلاسوب ادلتقدم

Advanced Computer Architecture 2 2 3 SE310 

SE426 تصميم النظم 
System Design 2 2 3 SE209 

SE427 
 2هندسة الربرليات 

Software Engineering 2 2 2 3 SE423 

SE428 مشروع فصلي 
Term Project 

0 6 3 SE313 

SE429 
 لغات الربرلة

Programming Languages 2 2 3 SE313 

SE430 الشبكات العصبونية 
Neural Networks 

2 2 3 SE318 

SE431 
 حبوث العمليات

Operation Research 2 2 3 SE321 

SE531 خوارزميات البحث الزكية 
Intelligent Search Algorithms 

2 4 4 SE318 

SE532 
 النظم والتطبيقات ادلوزعة

Distributed Systems and 
Applications 

2 2 3 SE424 

SE533 ادلرتمجات 
Parallel Programming 

2 2 3 SE313 

SE534 
 أمن نظم ادلعلومات

Information Systems Security 2 0 2 SE317 
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رمز املقرر 
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

عدد الساعات األسبوعية 
Hours per Week 

الساعات 
 املعتمدة
 CH 

املتطلب السابق 
Pre-Requisite 

 عملي نظري

SE535  1مشروع التخرج 
Graduation Project 1 

2 6 5 125H 

SE549 
 2مشروع التخرج 

Graduation Project 2 2 6 5 SE535 

  43   اجملـموع
 

ساعة معتمدة من المقررات  (12 )يتم اختيار: الهندسة المعمهماتية المتطمبات االختيارية لقدم 3-1-2
 :التالية

 المتطلبات االختيارية لقسم الهندسة المعلوماتية : 4جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week  الساعات املعتمدة

CH 
املتطلب السابق 

Pre-Requisite 
 عملي نظري

SE536 
 هندسة نظم ادلعلومات

Information System Engineering 2 2 3 SE427 

SE537 نظم البحث عن ادلعلومات 
Information Retrieval Systems 2 2 3 SE320 

SE538 امن الشبكات احلاسوبية 
Computer Network Security 2 2 3 SE317 

SE539 الرؤية احلاسوبية 
Computer Vision 2 2 3 SE318 

SE540 نظم الزمن احلقيقي 
Real Time System 2 2 3 SE401 

SE541 
 اخلوارزميات الوراثية

Genetic Algorithms 2 2 3 SE318 

SE542 الواقع االفرتاضي 
Virtual Reality 2 2 3 SE425 

SE543 
 النظم ادلوزعة ادلتقدمة

Advanced Distributed Systems 2 2 3 SE502 

SE544 معاجلة اللغات الطبيعية 
Natural language processing 2 2 3 SE318 

SE545 
 نظم ادلعلومات اإلدارية

MIS 2 2 3 None 
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رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week  الساعات املعتمدة

CH 
املتطلب السابق 

Pre-Requisite 
 عملي نظري

SE546 
 تعّرف األشكال

Pattern Recognition 2 2 3 SE401 

SE547 ادلنطق الرتجيحي 
Fuzzy Logic 2 2 3 SE318 

FS103 
 3التحليل 

Calculus 3 2 2 3 FS102 

SE548 إدارة ادلعرفة 
Knowledge Management 2 2 3 SE208 

 

 :انهندست انًدنيتيتطهباث قسى  -3-2

 ساعت يعتًدة (133):  انًتطهباث اإلنزاييت نقسى انهندست انًدنيت3-2-1

 المتطلبات اإللزامية لقسم الهندسة المدنية: 5جدول 

 رمز املقرر
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

 املتطلب السابق
Pre-Requisite 

 عملي نظري

CV101 
 الرسم اذلندسي واذلندسة الوصفية

Engineering Drawing & 
Descriptive Geometry 

1 4 3 None 

FS201  1رايضيات 
Mathematics 1 

2 2 3 GE101 

CV102 
1ميكانيك هندسي   

Engineering Mechanics 1 2 2 3 GE101 

CV103 بررلة ومعاجلة ادلعلومات 
Programming and Data Analysis 

2 2 3 GN101 

CV104 فيزايء للمهندسني 
Engineering Physics 2 2 3 None 

CV105 كيمياء للمهندسني 
Engineer Chemistry 

2 2 3 None 

CV106 جيولوجيا للمهندسني 
Engineering Geology 

2 2 3 None 

FS202  2رايضيات  
Mathematics 2 2 2 3 FS201 
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 رمز املقرر
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

 املتطلب السابق
Pre-Requisite 

 عملي نظري

CV204 
 تصميم وإنشاء ادلباين

Design and Building 
Construction 

1 4 3 CV101 

CV205 
2ميكانيك هندسي   

Engineering Mechanics 2 2 2 3 CV102 

CV206  1مواد البناء  
Building Materials 1 

2 2 3 CV105 

FS203 
3رايضيات   

Mathematics 3 2 2 3 FS202 

CV207  1مقاومة مواد  
Strength of Materials 1 

2 2 3 CV205 

CV208 
 2مواد البناء 

Building Materials 2 2 2 3 CV206 

CV209  1اجليوديزاي وادلساحة  
Geodesy and Surveying 1 

2 2 3 FS201 

CV210 اذليدروليك وادلنشآت ادلائية 
Hydraulics & Hydro Structures 2 2 3 CV104 

CV311  2مقاومة ادلواد  
Strength of Materials 2 

2 4 4 CV207 

CV312  2اجليوديزاي وادلساحة  
Geodesy and Surveying 2 2 2 3 CV209 

CV313 
 تكنولوجيا البيتون

Technology of  Concrete 2 2 3 CV208 

CV314  1ميكانيك الرتبة 
Soil Mechanics 1 2 2 3 CV106 

CV315 
 اذلندسة البيئة والصحية

Environmental & Sanitary 
Engineering 

1 2 2 CV105 

CV316 هندسة الطرق 
Engineering Roads 2 2 3 CV209 

CV317  1ميكانيك اإلنشاءات 
Structural Mechanics 1 

2 2 3 CV311 

CV318  1البيتون ادلسلح  
Reinforced Concrete 1 2 4 4 CV311 



 
 

 

 

WIU …... Your Gateway to Success 

Page 14 of 32 

 

 رمز املقرر
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

 املتطلب السابق
Pre-Requisite 

 عملي نظري

CV319  1ادلنشآت ادلعدنية 
Steel Structures 1 

2 2 3 CV311 

CV320  2ميكانيك الرتبة  
Soil Mechanics 2 2 2 3 CV314 

CV321 
 جتهيزات فنية للمباين

Technical Equipment for 
Buildings 

1 2 2 CV204 

CV422 
2ميكانيك اإلنشاءات   

Structural Mechanics 2 2 2 3 CV317 

CV423  2البيتون ادلسلح  
Reinforced Concrete 2 

2 4 4 CV318 

CV424 
2ادلنشآت ادلعدنية   

Steel Structures 2 2 4 4 CV319 

CV425 مواصفات وكميات 
Specifications and Quantities 

2 2 3 CV318 
CV319 

CV426 هندسة األساسات 
Foundation Engineering 2 2 3 CV320 

CV427  3ميكانيك اإلنشاءات 
Structural Mechanics 3 

2 4 4 CV422 

CV428  3البيتون ادلسلح 
Reinforced Concrete 3 2 4 4 CV423 

CV429 
3ادلنشآت ادلعدنية   

Steel Structures 3 2 4 4 CV424 

CV430 الرسم ادلدين 
Civil Drawing 1 4 3 CV424 

CV531 
(ادلعدنية والبيتونية)ادلنشآت ادلختلطة   

Composite (Steel&Concrete) 
Structures 

2 4 4 CV428 
CV429 

CV532 بيتون مسبق اإلجهاد 
Pre Stressed Concrete 2 2 3 CV428 

CV533  4ميكانيك اإلنشاءات 
Structural Mechanics 4 

2 2 3 CV428 

CV534 تصميم ادلنشآت ادلقاومة للزالزل 
Design of structures against 2 2 3 GE102 
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 رمز املقرر
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

 املتطلب السابق
Pre-Requisite 

 عملي نظري
Seismic  loads 

CV535 هندسة اجلسور 
Engineering Bridges 

2 2 3 CV429 
CV532 

CV536 
 مشروع التخرج

Graduation Project 0 8 4 140 CH 

ساعت يعتًدة ين انًقرراث  (12)يتى اختيار :  انًتطهباث االختياريت نقسى انهندست انًدنيت3-2-2

 انتانيت

 المتطلبات االختيارية لقسم الهندسة المدنية: 6جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week 

الساعات 
 املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-Requisite 

 عملي نظري

CV431 
 مسائل يف اذلندسة اجليوتكنيكية

Geotechnical Engineering 
Problems 

2 2 3 CV320 

CV322 
 تصميم ادلنشآت احلجرية

Design of Masonry Structures 
2 2 3 CV311 

CV537 
 ديناميك اإلنشاءات

Structural Dynamics 
2 2 3 CV427 

CV538 
 إصالح وأتهيل ادلنشآت اذلندسية

Repair & Rehabilitation Of Eng. 
Structures 

2 2 3 
CV427 
CV428 

CV323 
 هندسة ادلطارات وادلوانئ

 ِ Airports & Ports Engineering 
2 2 3 CV313 

CV432 
 هندسة األنفاق

Tunneling Engineering 
2 2 3 

CV320 
CV313 

CV324 
 هندسة السكك احلديدية

Railway Engineering 
2 2 3 

CV314 
CV316 

CV325 
 هندسة النقل وادلرور

Transport & Traffic Engineering 
2 2 3 CV312 
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رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week 

الساعات 
 املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-Requisite 

 عملي نظري

CV326 
 كيمياء ادلياه

Water Chemistry 
2 2 3 CV105 

CV327 
 هندسة ادلياه العادمة

Waste Water Engineering 
2 2 3 CV315 

CV433 
 هندسة ادلواد اخلطرة والنفاايت الصلبة

Hazardous Materials Solid Waste 
Engineering 

2 2 3 CV327 

CV434 
 تقييم التأثريات البيئية

Environmental Impact 
Assessment 

2 2 3 CV327 

CV328 
 اذليدرولوجيا اذلندسية

Engineering Hydrology 
2 2 3 CV210 

CV329 
 هندسة مصادر ادلياه

Water Resource Engineering 
2 2 3 CV210 

CV330 
 هندسة الري والصرف

Irrigation & Drainage 
Engineering 

2 2 3 CV210 

CV331 
 هندسة السدود

Dams Engineering 
2 2 3 CV210 

CV539 
 تنظيم وإدارة ادلشروعات

Organization &Projects 
Management 

2 2 3 CV435 

CV435 
 تكنولوجيا اإلنشاءات

Construction Technology 
2 2 3 

CV422 
CV423 

CV540 
 االقتصاد اذلندسي

Engineering Economy 
2 2 3 CV435 

CV541 
 ضبط اجلودة والتحكم

Quality Assurance & Control 
2 2 3 CV435 
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 انهندست انًعًاريتيتطهباث قسى -3-3

 ساعت يعتًدة (133):  انًتطهباث اإلنزاييت نقسى انهندست انًعًاريت3-3-1

 المتطلبات اإللزامية لقسم الهندسة المعمارية:  7جدول

 رمز املقرر
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week 

الساعات 
 املعتمدة
CH 

 املتطلب السابق
Pre-

Requisite عملي نظري 

AR101 
 الرسم احلر

Free Hand Drawing 
2 2 3 None 

AR102 
 الرسم اذلندسي واذلندسة الوصفية

Engineering Drawing & Descriptive 
Geometry 

1 4 3 None 

AR103 
 الرسم والتشكيل

Plastics & Colors 
2 2 3 None 

AR104 
 أسس التصميم

Design Basics 
3 4 5 AR102 

AR105 
1اتريخ العمارة   

Building History 1 
2 0 2 None 

AR106 
 ادليكانيك اذلندسي

Engineering Mechanics 
2 2 3 None 

AR207 
 1التصميم ادلعماري 

Arch. Design 1 
3 4 5 AR104 

AR208 
 اإلنشاء ادلعماري

Building Construction 
2 0 2 None 

AR209 
 2اتريخ العمارة 

Building History 2 
2 0 2 AR105 

AR211 
2التصميم ادلعماري   

Arch. Design 2 
3 4 5 AR207 

AR212 
1مواد بناء   

Building Materials 1 
2 2 3 None 

AR213 
1نظرايت العمارة   

Architectural Theories 1 
2 2 3 None 
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 رمز املقرر
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week 

الساعات 
 املعتمدة
CH 

 املتطلب السابق
Pre-

Requisite عملي نظري 

AR214 
 مقاومة ادلواد

Strength of Materials 
2 4 4 AR208 

AR216 
 الظل وادلنظور

Perspective & Shadows 
2 2 3 None 

AR316 
3التصميم ادلعماري   

Arch. Design 3 
3 4 5 AR211 

AR317 
 3اتريخ العمارة 

Building History 3 
2 0 2 AR209 

AR318 
 1التصميمات التنفيذية 

Executive drawings 1 
2 2 3 

AR207 
AR208 

AR320 
 التصميم العمراين وتنسيق ادلواقع

Urban Design& Landscape design 
2 2 3 AR207 

AR322 
 4التصميم ادلعماري 

Arch. Design 4 
3 4 5 AR316 

AR323 
 اجليوديزاي وادلساحة

Geodesy and Surveying 
2 2 3 AR102 

AR324 
2نظرايت العمارة   

Architectural Theories 2 
2 2 3 AR213 

AR325 
 حساب إنشاءات

Structural Analysis 
2 2 3 AR214 

AR327 
 نظرايت التخطيط والتصميم العمراين وتطبيقاهتا

Urban Planning & Design Theories 
2 0 2 None 

AR328 
 2التصميم واإلخراج مبعونة احلاسب 

Photoshop & ArchiCAD 
2 2 3 None 

AR428 
 5التصميم ادلعماري 

Arch. Design 5 
3 4 5 AR322 

AR429 
 1التصميم الداخلي 

Interior Design 1 
2 2 3 None 

AR430 
 البيتون ادلسلح

Reinforced concrete 
2 4 4 AR325 
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 رمز املقرر
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week 

الساعات 
 املعتمدة
CH 

 املتطلب السابق
Pre-

Requisite عملي نظري 

AR431 
 2التصميمات التنفيذية 

Executive drawings 2 
2 2 3 AR318 

AR432 
 1التخطيط والتصميم العمراين 

Urban Planning & Design 1 
2 2 3 AR327 

AR433 
 6التصميم ادلعماري 

Arch. Design 6 
3 6 6 AR428 

AR436 
 2التخطيط والتصميم العمراين 

Urban Planning & Design 2 
2 2 3 AR432 

AR437 
 ادلنشآت ادلعدنية

Steel Structure 
2 2 3 AR325 

AR438 
 3التصميم مبعونة احلاسب 

3D Studio Max 
2 2 3 None 

AR538 
 7التصميم ادلعماري 

Arch. Design 7 
3 6 6 AR433 

AR539 
 3التخطيط والتصميم العمراين 

Urban Planning & Design 3 
2 2 3 AR436 

AR542 
 ترميم ادلنشآت األثرية

Rehabilitation of monuments 
2 2 3 

AR212 
AR317 

AR543 
 1مشروع التخرج 

Graduation project 1 
3 4 5 

AR433 
AR436 
125CH 

AR545 
 2مشروع التخرج 

Graduation project 2 
3 4 5 

AR538 
AR539 
AR543 

  133   اجملـموع
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ساعة معتمدة من المقررات  (12)يتم اختيار : الهندسة المعماريةالمتطمبات االختيارية لقدم  3-3-2
 :التالية

 المتطلبات االختيارية لقسم الهندسة المعمارية: 8جدول 

 رمز املقرر
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
 املعتمدة
CH 

 املتطلب السابق
Pre-

Requisite 
 عملي نظري

AR210 
 ورش ومناذج

Modeling & Workshops 2 2 3 None 

AR215 نظرايت تنسيق ادلواقع 
Landscape Theory 2 2 3 None 

AR319 
 2مواد بناء 

Building Materials 2 2 0 2 AR212 

AR321 مواصفات وكميات 
Specifications and Quantities 

2 1 2 AR212 

AR326 
 هندسة صحية وبيئية

Sanitary & Environmental 
Engineering 

2 2 3 None 

AR434  2التصميم الداخلي  
Interior Design 2 2 2 3 AR429 

AR435 
3التصميمات التنفيذية   

Executive drawing 3 2 2 3 AR431 

AR540 اللوائح التخطيطية والتشريع العقاري 
Standards & Law 2 0 2 AR327 

AR541 
 جتهيزات فنية للمباين

Technical equipment for buildings 2 2 3 AR318 

AR544 التصوير الفوتوغرايف 
Photography 

2 0 2 None 
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الفرل الرابع 

نظام الجامعة والتدجيل والعبء الدراسي 
 نظام الدراسة في الجامعة

 نظام الجامعة ىه نظام ساعات معتسجة مهزعة عمى مقخرات دراسية. 

  وفرل ، أسبهع16الفرهل الّجراسية في العام الجراسي ىي فرالن إجباريان مجة كل فرل 
 . أسابيع8اختياري مجتو 

 عجد الّداعات السعتسجة التي يدسح لمطالب بتدجيميا في الفرل الجراسي  :العبء الدراسي
 :الهاحج وفق اآلتي

  ساعة 12الحج األدنى لمعبء الجراسي لمطالب في كل من الفرمين الّجراسيين األول والثاني 
 . ساعة18معتسجة والحج األعمى 

  ساعات9 ساعتين والحج األعمى 2أما الفرل الّريفي فيكهن الحج األدنى . 

 حاالت خاصة

  21تدجيل 3يديج عن يحق لمطالب في فرل الّتخخج أو عشجما يكهن معجلو الفرمي الّدابق 
 . ساعة في الفرل الريفي12ساعة في الفرل العادي و

 الدراسة االستدراكية

  (12 – 15)ساعة في الفرل العادي. 

  (2 – 6)ساعة في الفرل الريفي. 

 فترات الحذف واإلضافة واالندحاب

 ىي فتخة تبجيل أو تغييخ السقخرات السدجمة دون احتداب رسهميا ماليًا عمى  : واإلضافةالحذف
 .الطالب

 من المقرر بالهضع ب االندحا(w)  ىي فتخة سحب مقخر أو أكثخ كي ال يتم احتدابيا بسعجل
الطالب التخاكسي وتؤثخ سمبًا عميو لكن دون استخجاع رسهميا السالية وتستج حتى نياية األسبهع 
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وفي حال سحب الطالب ،الثالث عذخ من الفرل العادي واألسبهع الدادس من الفرل الريف
جسيع مقخراتو في الفرل فيعتبخ مجسجًا لو، ويحدب ىحا الفرل من ضسن السجة الدمشية 

 .القرهى لمجراسة ويحمم الطالب بكمفتو

 ألعسال السطمهبة مشو لتالفي  يعطى الطالب الحي اليتسكن من إنجاز ا:تقدير غير مكتمل
وذلك بشاًء  (I=incomplete)" تقجيخ غيخ مكتسل"التقريخ في السقخر لدبب خارج عن إرادتو 

عمى اقتخاح مجمذ الكمية وبقخار من مجمذ الجامعة، ويتهجب عمى الطالب الحاصل عمى ىحا 
التقجيخ إنجاز األعسال اإلضافية التي ُتطمب مشو إلزالة ىحا التقجيخ قبل نياية األسبهع الثالث من 
الفرل الجراسي التالي، وفي حال تقريخ الطالب وعجم التدامو بيحا التقجيخ يعطى تقجيخ محخوم 

 .في السقخر (Fأو Z )أو راسب 

 لسجة فرل واحج أو أكثخ بسا ال  (إيقاف التدجيل)يحق لطالب تجسيج الجراسة :إيقاف التدجيل
يتجاوز أربع فرهل متتالية أو مشفرمة، بحيث يتقجم الطالب بطمب إيقاف التدجيل في الفتخة 

 وتحجيج السجة السطمهبة لإليقاف مع تدجيج الخسم السطمهب ،السحجدة من قبل الجامعة لحلك
 .بحدب ما ىه محجد من قبل مجمذ التعميم العالي

 سبع سشهات دراسة فعمية كحج أقرى قبل االستشفاذ:مدد اإلبقاء المدمهح بها في الدراسة. 

يجب عمى الطالب أال يتجاوز المدة المحددة تجنبًا لمفرل من الجامعة والتي ال تحدب 
 .ضمنها فرهل إيقاف التدجيل
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الفرل الخامس 

 عدد الّدنهات الدراسية والّترفع

 اعتسادًا عمى العام الجراسي الحي سجل فيو لسعخفة عجد سشهات تيةيسكن لمطالب مخاجعة الججاول اآل
 .دراستو، وعجد الّداعات الهاجب إتساميا لمتخفع لمدشة التالية

 2018/2019الطالب المدتجدين والقدامى المدجمين بدءًا من العام الّدراسي : أوالً 

 5ترفع إىل السنة  4ترفع إىل السنة  3ترفع إىل السنة  2ترفع إىل السنة  الكلية
 مدة الدراسة اذلندسةكلية 

 120 88 56 24 ( سنوات5)

 

 2018/2019الطالب القدامى المدجمين في الجامعة قبل العام الدراسي :  انياً 

 5ترفع إىل السنة  4ترفع إىل السنة  3ترفع إىل السنة  2ترفع إىل السنة  الكمية
 مدة الدراسة اذلندسةكلية 

 114 82 51 23 ( سنوات5)
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الفرل الدادس 

 األنظمة االمتحانية

 عالمة أعسال الفرل لمتقجم لالمتحان الشيائي، وال يعج من % 25تحقيق :حرمان ربع العالمة
 . من عالمة االمتحان الشيائي%25 ناجحًا من لم يحرل عمى

 تجاوز ندبة الغياب السدسهح يحخم الطالب من التقجم لالمتحان الشيائي في حال :حرمان الغياب
 .وذلك استشادا عمى القخارات الهزارية% 15بيا في السحاضخات لمسقخر الهاحج وىي 

 ىه إعادة جسع مفخدات العالمة والتأكج من عجم وجهد :اناالعتراض عمى عالمة مذاكرة أو امتح
 .فقخة أو سؤال غيخ مرحح ويسشع مشعًا باتًا إعادة ترحيح الهرقة االمتحانية

 مدة االعتراض: 

 أسبهع واحج فقط من إعالن نتيجة االمتحان لمسقخر السخاد االعتخاض عميو . 

 االعتخاض عمى عالمة أعسال الفرل بعج صجور نتائج االمتحان الشيائي لمسقخريسشع . 
 

 ضطريقة التقدم لالعترا 

  ًيتم تقجيم طمب االعتخاض عمى العالمة في قدم االمتحانات حرخا . 

 تقدير التخرج

 :تعتسج الجامعة في حداب التقجيخ الشيائي الكمي عشج التخخج لمطالب وفق اآلتي

 التقدير املكافئ النقطي

شرف  3.75 - 4

امتياز  3.25 - 3.74

جيد جداً  2.75 - 3.24

جيد  2.25 - 2.74

مقبول  2 - 2.24
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 :حدب السعجل التخاكسي السئهي الّشيائي السكافئ لمطالب عشج التخخج وفق اآلتيي

 20(+20×  عشج التخخجAGPAالسعجل الشقطي الشيائي)= السعجل السئهي 

 :(GPA)المعدل الفرمي  .1
في نياية كل فرل دراسي وىه مجسهع العالمات لكل طالب ( GPA)يحدب السعجل الفرمي 

الشقطية التي حرل عمييا الطالب في السقخرات التي درسيا خالل الفرل بعج ضخب كل مشيا 
بعجد الداعات السعتسجة لمسقخر مقدهمًا عمى مجسهع عجد الداعات السعتسجة التي درسيا الطالب 

 .خالل الفرل
 :(AGPA)المعدل التراكمي  .2

بشياية الفرل بطخيقة السعجل الفرمي ذاتيا  (AGPA)يحدب لكل طالب معجل تخاكسي كمي 
مع األخح بالحدبان جسيع السقخرات التي درسيا الطالب مشح بجاية دراستو باستثشاء السقخرات التي 

. تست إعادتيا حيث تؤخح العالمة األعمى بالحدبان
 :المكافئ الحرفي .3

تحجد السكافأت الحخفية لمجرجات الشقطية الحاصل عمييا الطالب كسجسهع درجة في مقخر ما 
: وفق الججول أدناه

املكافئ النقطي املكافئ احلريف  الدرجة املئوية

98 <= X < 100 A+ 4.00 

95 <= X < 98 A 3.75 

90 <= X < 95 A- 3.50 

85 <= X < 90 B+ 3.25 

80 <= X < 85 B 3.00 

75 <= X <80 B- 2.75 

70 <= X < 75 C+ 2.50 

65 <= X < 70 C 2.25 

60 <= X < 65 C- 2.00 

55 <= X < 60 D+ 1.75 
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املكافئ النقطي املكافئ احلريف  الدرجة املئوية

50 <= X < 55 D 1.50 

0 <= X < 50 F  راسب – صفر

زلروم  Zحيسب صفراً 

منسحب  Wال حيسب يف ادلعدل 

 -I  غري مكتمل
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الفرل الدابع 

 اإلنذارات األكاديمية

 نقطة بدءًا من الفرل الذي يمي 2 عن النقطي التراكمييتم تهجيه اإلنذار لمطالب عند تدني معدله
 :فرل التدجيل وذلك عمى النحه التالي

بعج اعتساد الشتائج األكاديسية لمطالب في نياية كل فرل تتهلى الجامعة بجءًا من الفرل الجراسي  .1
التالي لمفرل الحي سجل فيو الطالب، وال يعج الفرل الريفي من ضسن ىحه الفرهل، تهجيو 

نقطتين في أي من الفرمين الجراسيين  (2)إنحار إلى الطالب الحي يقل معجلو التخاكسي عن 
 . األول والثاني

نقطتين فسا  (2)عشج حرهل الطالب عمى إنحار عميو أن يمغي مفعهلو بخفع معجلة التخاكسي إلى  .2
 . فهق، وذلك في مجة أقراىا فرالن دراسيان من تاريخ اإلنحار

، ويدتثشى من ذلك الطالب (2)يفرل الطالب من التخرص بعج انتياء السجة السقخرة في البشج  .3
من الداعات السعتسجة حدب خطتو الجراسية، عمى أال يقل معجلو  ( ساعة99)الحي أتم بشجاح 

نقطة أو ما يعادليا مئهيًا، وإذا تجنى معجلو التخاكسي عن ذلك في أي  (1.75)التخاكسي عن 
 . فرل دراسي الحق يفرل من التخرص من دون إنحار

يجهز أن يقبل في الّجراسة الخاصة االستجراكية طالب اإلجازة السفرهل من الجراسة بدبب  .4
 : تجنيسعجلو التخاكسي عن نقطتين وفق األحكام األتية

  أو ما يعادليا مئهيًا يعطى أربعة فرهل  ( نقطة1.5)إذا كان معجلو التخاكسي ال يقل عن
دراسية لخفع ىحا السعجل إلى الحج األدنى السقبهل ليعهد طالبًا مشتظسًا، وإذا أخفق ال يدسح لو 

من الداعات السعتسجة  ( ساعة99)بسهاصمة الجراسة الخاصة إال إذا كان قج أنيى ما مجسهعو 
أو ما يعادليا  ( نقطة1.75)السقخرة في خطتو الجراسية وكان معجلو التخاكسي فييا ال يقل عن 

مئهيًا وفي ىحه الحالة يعطى فرميين دراسيين كحج أعمى يفرل بعجىسا إذا لم يتسكن عن رفع 
 .  نقطتين (2)معجلو إلى 

  أو ما يعادليا مئهيًا يعطى فراًل واحجًا لخفع ىحا  ( نقطة1.49-1)إذا كان معجل الطالب بين
أو ما يعادليا مئهيًا وإذا حقق ذلك يعطى ثالثة فرهل إضافية لخفع  ( نقطة1.5)السعجل إلى 
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السعجل إلى الحج األدنى السقبهل، وإذا أخفق ال يدسح لو بسهاصمة الجراسة الخاصة االستجراكية 
من الداعات السعتسجة السقخرة في خطتو  ( ساعة99)إال إذا كان قج أنيى ما مجسهعو 

نقطة أو ما يعادليا مئهيًا، وفي ىحه  (1.75)الجراسية وكان معجلو التخاكسي فييا ال يقل عن 
 . الحالة يعطى فرميين دراسيين كحج أعمى يفرل بعجىسا إذا لم يتسكن من رفع معجلو

يفقج الطالب السقبهل في الّجراسة الخاصة االستجراكية حقو في االنتقال إلى تخرٍص آخخ إذا أتم  .5
األربعة فرهل السسشهحة لو في الجراسة الخاصة االستجراكية، ولم يتسكن من رفع معجلو التخاكسي 

 . إلى الحج األدنى السطمهب، وال يعٌج الفرل الريفي فراًل دراسيًا ليحه الغاية
خسذ عذخة ساعة  (15)يكهن العبء الجراسي لمطالب السقبهل في الجراسة الخاصة االستجراكية  .6

 . ست ساعات معتسجة لمفرل الريفي (6)معتسجة حجًا أعمى لكل من الفرمين األول والثاني و 
يفرل من التخرص الطالب الحي يحرل عمى أقل من نقطة واحجة في السعجل التخاكسي في  .7

أي فرل من فرهل الدشة بعج الفرل األول من التحاقو بالجامعة عجا الفرل الريفي، وإذا 
تكخر حرهل الطالب عمى أقل من نقطة واحجةفي السعجل التخاكسي في أّي فرٍل الحق يفرل 

 .من الجامعة
ال يدسح بقبهل الطالب السفرهل من تخرص ما في تخرص آخخ أكثخ من مخة واحجة خالل  .8

مجة دراستو في الجامعة، وفي جسيع الحاالت يتهلى مجيخ القبهل والتدجيل إنحار الطالب أو 
فرمو أصهاًل، ويبمغ قخار اإلنحار أو الفرل لمطالب بإبالغو من خالل مخشجه األكاديسي أو 

 . بالطخيقة التي تخاىا الجامعة مشاسبة وكحلك إبالغ الجيات السعشية فييا
 . ال يجهز لمطالب السفرهل أكاديسيًا من أي تخرص إعادة قبهلو فيو مخة أخخى  .9
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 الفرل الثامن

 االسئمة واالستفدارات الذائعة
 

ما هه نظام الداعات المعتمدة؟ 

ىه نظام متبع في معظم الجامعات العالسية، ويقهم عمى تحجيج الّداعات السعتسجة التي يجب عمى 
الطالب دراستيا والشجاح فييا بالسدتهى الحي تقخره أنظسة وتعميسات الجامعة، ويعج شخطًا لمتخخج في أّي 

قدم من أقداميا، وتهزع الداعات السعسجة من حيث السبجأ عمى فرهل دراسية ويتخك لمطالب حخية 
اختيار السقخرات السطمهبة مشو والتقجم في دراستو بحدب تقجيخه لحاجتو إلييا واستعجاده ليا، وبتهجيو 

   وذلك ضسن الحجود الجنيا والعميا من الداعات السعتسجة السدسهح بالتدجيل فييا في كلاألكاديسيالسخشج 
 .فرل دراسي

 ما هي الّداعة المعتمدة؟

ىي وحجة قياس لكسية السادة التي يجرسيا الطالب في السقخر الهاحج خالل الفرل الجراسي االعتيادي 
ويحدب عجد الداعات السعتسجة لكّل مقخر بجسع عجد الداعات الشظخية  ( أسبهعاً 16)الحي يستج إلى 

 .(وتحدب الداعة العسمية بشرف ساعة نظخية)والعسمية 

 من هه المرشد األكاديمي؟

ىه عزه الييئة التعميسية الحي يختاره القدم األكاديسي في الكمية ليتهلى تهجيو الطالب في عسمية تدجيل 
مقخرات كل فرل دراسي، ويتابع مديختو العمسية مشح دخهلو في الجامعة وحتى تخخجو ويقجم لمطالب 

. الشرح والتهجيو الجائم، ويعخفو بأنظسة الجامعة وسياستيا

 ما المقرهد بالمدتهى الدراسي؟

 .السدتهى الجراسي يحجد من خالل عجد الداعات التي أنياىا الطالب بشجاح، بسهجب الخطة الجراسية

 ماذا تعني الخطة الدراسية؟

مجسهعة من السقخرات التي يتهجب عمى الطالب اجتيازىا بشجاح، لشيل درجة اإلجازة في االختراص 
 .الحي يجرس فيو
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 ماهي متطمبات الجامعة؟

مجسهعة من السقخرات الجراسية اإلجبارية واإلختيارية التي يجرسيا جسيع طمبة الجامعة لتهفيخ قاعجة ثقافية 
 .ومعخفية ليم، وىي مهاد تتفق مع أىجاف الجامعة

 ماهي متطمبات الكمية؟

التي يجرسيا جسيع طمبة الكمية عمى اختالف  (اإلجبارية واالختيارية)مجسهعة من السقخرات الجراسية 
 .تخرراتيم، وذلك لتهفيخ قاعجة من العمهم األساسية في مجال دراستيم

 ماهي متطمبات الذهادة؟

وتذسل عمى السقخرات اإلجبارية التي يجرسيا جسيع الطالب السقبهلين في تخرص معين، وعمى مقخرات 
اختيارية يختارىا الطمبة من بين السقخرات التي تحجدىا الكمية ليحا التخرص لشيل درجة اإلجازة 

 (البكالهريهس)

 ؟(W) ماهه االندحاب من المقرر

يحق لمطالب االندحاب من مادة سبق وأن سجل فييا أو تجسيج مقخرات الفرل جسيعًا وذلك خالل الفتخة 
إزاء ىحا السقخر في سجل الطالب األكاديسي، وال  مشدحب السحجدة في التقهيم الجامعي، وتثبت كمسة

تجخل السقخرات التي اندحب الطالب مشيا في السعجل الفرمي والتخاكسي، ويحمم بكمفة السقخر وال تعاد لو 
 .الخسهم

 ماذا نعني باالنقطاع عن الدراسة؟

إذا انتيت فتخة التدجيل ولم يقم الطالب بالتدجيل أو إيقاف تدجيمو في الفرل، ُيعج الطالب مشقطعًا عن 
 .(ويطهى قيجه)الجراسة 

 ماهه النجاح المذروط؟

، ويعتبخ الطالب ناجح في السقخر ولكشو 50 وأعمى أو تداوي 60وىي عالمة يأخحىا الطالب أقل من 
نقطة،أي أن السعجل الشقطي  (1)نقطة وفهق  (2)نجاح غيخ حقيقي لكهن السعجل الشقطي لمعالمة تحت 

نقطة، وبالتالي تكهن ىحه العالمة عبء عمى السعجل التخاكسي،  (2)لمسقخر تحت السعجل الطبيعي 
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ويسكشممطالب إعادة السقخر الحي نجح فيو سهاء كان شخطيًا أو حقيقيًا بحيث ال يكهن عجد الداعات 
 25/10/2018تاريخ / 41 /رقمساعة معتسجة وفقًا لقخار مجمذ التعميم العالي (15)السعادة تدجيميا عن 

 ؟(GPA) ماهه المعدل الفرمي

ىه مجسهع السكافآت الّشقطية التي حرل عمييا الطالب في السقخرات التي درسيا خالل الفرل بعج 
ضخب كل مشيا بعجد الّداعات السعتسجة لمسقخر مقدهمًا عمى مجسهع الداعات السعتسجة التي درسيا 

 .الطالب خالل الفرل

 ؟(AGPA) ماهه المعدل التراكمي

يحدب السعجل التخاكسي لمطالب بطخيقة احتداب السعجل الفرمي مع األخح بالحدبان جسيع السقخرات 
التي درسيا الطالب مشح بجاية دراستو في الجامعة حتى تاريخ حداب ذلك السعجل، وتجخل السادة السعادة 

 .مخة واحجة في الحداب بأعمى عالمة حرل عمييا الطالب

 ماذا نقرد بالمتطمب الدابق لممقرر؟

السقخر الحي يجب عمى الطالب دراستو ليتسكن من تدجيل الستطمب الالحق لو، حيث ال يسكن لمطالب 
، وفي حال مخالفة بحلك يقهم قدم القبهل /1 /البخمجةقبل أن يجرس مقخر / 2 /البخمجةأن يجرس مقخر 

 .والتدجيل بإلغاء تدجيمو وعالمتو في تمك السقخر

 هل يدتطيع الطالب المدتجد إيقاف التدجيل في الجامعة؟

ال يدتطيع الطالب السدتجج إيقاف تدجيمو في أول فرل دراسي لو لكن يحق لو االندحاب من كافة 
 .السقخرات، أو إيقاف التدجيل في الفرل الّجراسي الّثاني لو في الجامعة

 متى يبدأ التدجيل؟

يبجأ التدجيل وفق الّتاريخ السحجد في التقهيم الجامعي الحي يرجر عن مجمذ الجامعة بشياية العام 
 .الّجراسي الفائت

 كم عدد الفرهل الدراسية التي يدتطيع الطالب إيقاف تدجيمه فيها؟

يدتطيع الطالب إيقاف تدجيمو لسجة أريع فرهل دراسية متتالية أو مشفرمة من حياتو الجامعية، وال 
 .يحدب من ضسن السجة القرهى لمجراسة
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 هل يدتطيع الطالب التدجيل في جامعتين معًا؟

ال يدتطيع الطالب التدجيل في جامعتين معًا في الهقت ذاتو باستثشاء نظاميالتعميم السفتهحهالتعمم عن 
 .بعج

وذلك عند  Z أو تقدير F هل يدفع الطالب رسهم المقرر كاممة في حال سبق وأن حرل فيه عمى تقدير
 إعادة التدجيل فيه؟

 .نعم، عشجما يقهم بإعادة تدجيمو في السقخر يجب تدجيج الخسهم الجراسية كاممة لمسقخر من ججيج

 هل الدوام الجامعي الزامي؟ ولماذا؟

نعم، إنَّ الّجوام الدامي، وال يتخشح الطالب إلى االمتحان الشيائي إذا لم يحقق ندبة الحزهر الكاممة والتي 
من % 25تحدب من ضسن درجة أعسال الفرل، وإذا لم يحقق ندبة الجوام السطمهبة أو لم يحرل عمى 

 ويجخل في ،zمحخومعالمة أعسال الفرل يحخم من الّتقجم لالمتحان الشيائي لمسقخر ويعطى فيو تقجيخ 
 .حداب السعجل التخاكسي

 ما هي منح وزارة التعميم العالي والبحث العممي؟

مشح الجامعات الخاصة ىي مشح حكهمية صادرة عن وزارة الّتعميم العالي والبحث العمسي الّدهرية، وىي 
عبارة عن مقاعج جامعية ضسن الجامعات الخاصة تتيح لمطالب الّجراسة مجانًا دون دفع أية رسهم خالل 

وبعجىا يتم معاممة طالب السشحة ماليًا كأّي /  سشهات خسذ اليشجسةكمية / الحج األدنى لعجد الدشهات 
حيث تقهم الهزارة بتأمين مقاعج مجانية سشهية لمطالب الّدهري الحاصل عمى شيادة ثانهية . طالب آخخ

وذلك بيجف إتاحة الفخصة لمجراسة بذكٍل مجاني في ىحه الجامعات بشدبة  (عمسي أو أدبي)عامة حجيثة 
 .من عجد السقاعج% 5

 ماذا يتهجب عمى الطالب مراعاته قبل الدخهل لالمتحانات النهائية؟

:  عمى الطالب عشج دخهل امتحانات نياية الفرل الجراسي مخاعاة ما يأتي

 تدجيج جسيع االلتدامات السالية السدتحقة  .

 إبخاز البطاقة الجامعية، حيث ال يدسح لمطالب دخهل االمتحان دونيا  .

 




