مقدمــة

ًظراً لتعاظن دور التكٌىلىجيا الحديثت كإحدي هفرداث الحياة اليىهيت هوا أدي إلً أى أصبح العالن قريت صغيرة
هتصلت ببعضها البعض هوا أوقع علً الوهٌدسيي العبء األكبر فً حول لىاء التقدم والرقً لوجتوعاتهن وصٌع
هستقبل هشرق لوصرًا الحبيبت كً تتبىأ هكاًتها بيي األهن الوتقدم ة .

وحرصاً من الكمية عمى مسايرة التقدم فقد قامت الكمية بتطوير مناىجيا وىيكميا التعميمى لال رتقاء

بمستوى الدراسات العميا والبحوث بيا وذلك عن طريق إعداد الئحة لمدراسات العميا تتضمن

ومنظور عمم ياً جديداً ييدف إلى تزكية روح االبتكار والتحديث وتعميم الطالب
موضوعات جديدة
اً

كيفية التفكير العممى والرجوع لممراجع العممية ومسايرة التقدم العممى المذىل وتزويد الطالب بمزيد
من المعمومات العممية والتكنولوجية وزيادة عدد الدبمومات فى الدراسات العميا عما كانت عميو

وذلك تمبية الحتياجات سوق العمل.
أهداف الالئحة:
 .1إعداد خريج عصرى متسمح بكافة أدوات التكنولوجيا وممما بمعموماتيا ومحسن التعامل معيا.
 .2إعداد خريج لو الشخصية اليندسية الناجحة التى تجعمو يجيد اتخاذ القرار ووضع حمول
لمتعامل مع األزمات.

 .3إعداد خريج قادر عمى المنافسة فى سوق العمل عن طريق إعداده لمتعامل مع أحدث وسائل
التكنولوجيا التى تجعمو قاد اًر عمى التكيف مع التغيرات التى تحدث فى المجتمع الدولى.

 .4إعداد خريجين يكونو ن نوا ة لكوادر عممية تعود بالنفع عمى المجتمع وتساىم فى رفعة ىذا
الوطن.

 .5استحداث بعض الدبمومات فى مجاالت تواكب التطور التكنولوجى فى المجال التطبيقى
واليندسى والتى تساعد عمى ربط الكمية بالمجتمع.

 .6تطوير قواعد التسجيل واالمتحانات بحيث تم تالفى معظم الصعوبات التى ظيرت من خالل
العمل بالالئحة القديمة خاصة فى مجال التسجيل واالمتحانات.

 .7تقديم بعض البرامج التعميمية عمى مستوى الدراسات العميا لمميندسين والمتخصصين لمواكبة
ركب التقدم التكنولوجى فى شتى المجاالت التى يرغبون تأىيل أنفسيم فييا.

 .8إعداد خريج قادر عمى المشاركة فى حل المشاكل البيئية من خالل الدراسات واألبحاث بما
يعود بالنفع عمى المجتمع بأسره.

نبذة تاريخية عن الكمية
مرحمة البكالوريوس:
بدأت الدراسة بكمية اليندسة بجامعة طنطا فى أكتوبر

 1990حيث تم تطبيق الئحة كمية

اليندسة بجامعة عين شمس بصفة مؤقتة ثم صدر القرار الوزارى رقم (

 )828بتاريخ

 1997/8/13بالئحة كمية اليندسة جامعة طنطا .بعد مضى  6سنوات عمى تطبيق ىذه الالئحة
ونظ اًر لمتقدم العممى اليائل ولمسايرة التطورات العالمية لمعموم اليندسية أصبح من الضرورى

تطوير ىذه الالئحة .ومضت الكمية قدماً من خالل الخبرات العممية الموجودة بيا فى إعداد
الئحة جديدة تواكب ىذا التطور العممى .بتاريخ

 2004/4/28صدر القرار الوزارى رقم 583

ابتداء من العام الجامعى
بشأن الالئحة الداخمية الجديدة لمرحمة البكالوريوس والتى تم تطبيقيا
ً
2005/2004
مرحمة الدراسات العميا:
تم فتح باب القيد لمدراسات العميا لدرجتي الماجستير ودكتور الفمسفة من العام الجامعي 93/92
وقد بدأت الدراسات العميا فى فرع الرياضيات بقسم الفيزيقا والرياضيات اليندسية لممعيدين
والمدرسين المساعدين.
تم فتح باب القيد لمدراسات العميا بأقسام الكمية األخرى لممعيدين والمدرسين المساعدين لمماجستير
اعتبا اًر من العام الجامعى  97/96ودكتور الفمسفة اعتبا اًر من العــام الجامعى .98/97
فى العام الجامعى  99/98تم فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العميا لدراسة دبموم الدراسات
العميا ودرجتى الماجستير ودكتور الفمسفة لمطالب من الخارج وقد تم منح العديد من درجات
الماجستير ودكتور الفمسفة لمعديد من الدارسين.
وقد كانت الكمية تطبق الئحة جامعة عين شمس منذ أن تم فتح باب القيد لمدراسات العميا بيا.
ونظ اًر لمتطور العممى والتكنولوجى الكبير كان لزاماً عمى الكمية إعداد الئحة جديدة لمواكبة ىذا

التطور.

الدرجات العممية
 - 1دبموم الدراسات المهنية:
تيدف ىذه الدراسة إلي رفع الكفاءة المينية في مجاالت العمل في فروع اليندسة من خالل

دراسة مقررات تطبيقية وتدريبات عممية ويمكن أن تكون في تخصصات بينية.
 - 2دبموم الدراسات العميا:

تيدف ىذه الدراسة إلي رفع الكفاءة العممية في المجاالت التطبيقية لمتخصصات الدقيقة في

فروع اليندسة المتعددة من خالل دراسة مقررات تطبيقية وعممية متقدمة والمشاركة في فرق

عمل إلعداد مشروعات تطبيقية.

 - 3درجة ماجستير العموم في الهندسة:
تيدف ىذه الدراسة إلي تنمية القدرات البحثية والتفكير العممي والتطوير في الفرع والمجال

الذي يختاره الطالب في مجال تخصصو من واقع الخطة البحثية لمكمية ،وذلك باستخدام

األساليب والتقنيات العممية الحديثة من خالل دراسة عدد من المقررات األكاديمية المتقدمة

واجراء بحث أكاديمي وتطبيقي من خالل رسالة عممية متكاممة.
 - 4درجة دكتوراه الفمسفة في الهندسة:

تيدف ىذه الدراسة إلي تنمية الفكر المستقل والقدرة عمي االبتكار والتطوير ،ومن ثم إضافة
الجديد لمعمم في الفرع والمجال والموضوع الذي يختاره الطالب ،وذلك بإتباع األصول العممية

التقنية والبحثية المتخصصة تخصصاً دقيقاً وتعميق القدرات البحثية التي تم اكتسابيا في
مرحمة الماجستير عن طريق إجراء بحث عممي من خالل رسالة عممية مبتكرة.

البـــاب األول

قــواعد أساســية
مادة (  :)1يمنح مجمس جامعة طنطا بناء عمي طمب مجمس الكمية الدبمومات
والدرجات العممية اآلتية:

 -1دبموم الدراسات المينية
 -2دبموم الدراسات العميا

 -3ماجستير العموم في اليندسة
 -4دكتوراه الفمسفة في اليندسة

وذلك في أحد الفروع المبينة في المادة (  )11لجميع األقسام العممية الموجودة بالكمية
والمبينة بالجدول التالى:
الكود باإلنجليزية
ARE

م
1

القســــــم العلمي
قسم الهندســــــــة المعمارية

2

قسم هندســـــــــــة اإلنشاءات

CSE

3

قسم هندسة الري والهيدروليكا

CIH

4

قسم هندسة األشغال العامة

CPW

5

قسم هندسة الحاسبات و التحكم اآللي

CCE

6

قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

EPM

7

قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

EEC

8

قسم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي

MPD

9

قسم هندسة القوى الميكانيكية

MEP

10

قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية

PME

مادة ( :)2نظام الدراسة

الدراسة بنظام الساعات المعتمدة ويقوم الطالب بالتسجيل في الفصل الدراسي في عدد من

المقررات بحد أقصي ( )12ساعة معتمدة ويمكن لمطالب التسجيل في فصل الصيف في
عدد من المقررات بحد أقصي ( )6ساعات معتمدة.

مادة ( :)3مواعيد الدراسة

تقسم السنة األكاديمية الى ثالثة فصول دراسية وتبدأ الدراسة بجميع مراحل الدراسات

العميا كالتالى:

الفصل الدراسي األول  :يبدأ من السبت الثالث من شير سبتمبر ولمدة  15أسبوع ا.
ـ

الفصل الدراسي الثاني  :يبدأ من السبت الثاني من شير فبراير ولمدة  15أسبوع ا.
ـ
الفصـل الدراسي الصيفي :يبدأ من السبت األول من شير يوليو ولمدة  6أسابيع.

مادة ( :)4الساعة المعتمدة

نسب إلي المقررات
الساعة المعتمدة ىي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كل مقرر دراسي ـة
األخرى ،وىي تعادل محاضرة نظرية مدتيا ساعة

زمنية واحـدة أسبوعيا أو درس

تطبيقي/عممي مدته ساعتان زمنيتان أسبوعيا.

مادة ( :)5المقررات الدراسية

تنقسم المقررات الدراسية إلى أربعة مستويات ىى:

أوال :المستوى الرابع

ويضم مقررات كل من:

 .1الدراسة التأىيمية لدبموم الدراسات المينية

 .2الدراسة التكميمية لدرجة ماجستير العموم في اليندسة بقسم الفيزيقاء والرياضيات
اليندسية فقط لمطالب الحاصمين عمى بكالوريوس اليندسة.

ثانيا :المستوى الخامس

ويضم مقررات كل من:

-1دبموم الد ارسـ ــات المينيـ ــة
-2دبموم الدراسات العميا

-3الدراسة التمييدية لمحاصمين عمى تقدير أقل من جيد أو معدل تراكمى أقل من

 %65تمييدا لمقيد بدرجة ماجستير العموم في اليندسة.
ثالثا :المستوى السادس

ويضم مقررات درجة الماجستير ومقررات درجة الدكتوراه.

رابعا :المستوى السابع

ويضم مقررات درجة الدكتوراه.
ويجوز لألقسام العممية استحداث أي مقررات أخري حسب طبيعة الدراسة وذلك بعد إقرارىا من

مجمس القسم العممي المختص واعتمادىا من لجنة الدراسات فمجمس الكمية.

مادة ( :)6شروط عامة لمقيد للدرجات العممية والدبمومات

 .1يقبل الطالب الحاصل عمي درجة بكالوريوس اليندسة من جامعة طنطا أو من إحدي
الجامعات المعترف بيا من المجمس األعمى لمجامعات لمدراسة ببرامج الدراسات العميا

إذا استوفي شروط القبول بكل برنامج
(.)20

 .2استكمال الشروط الخاصة بالقسم

كما ىو موضح بالمواد ( ،)16( ،)14( ،)12

العممي (إن وجدت) حيث يجوز أن يضع القسم

العممي شروط ا إضافية معينة لتسجيل الطالب ببرامج الدراسات العميا حسب طبيعة

الدراسة العممية بالقسم العممي ويتم عرض تمك الشروط عمي مجمس الكمية ثم يرفع
لمجامعة لإلعتماد.

 .3استكمال جميع المستندات المطموبة من قسم الدراسات العميا طبقا لمقواعــد المعمول بيا
في الجامعــة.

 .4يجوز قبول قيد الطالب الحاصمين عمى بكالوريوس ىندسة من جامعة طنطا أو من
إحدى الجامعات المعترف بيا من المجمس األعمى لمجامعات ببرامج الدراسات العميا في

ذات التخصص العام بعد أخذ رأي القسم العممي المختص في فرض أى مواد تكميمية
عمييم من عدمو.

 .5سداد رسوم القيد طبقا للموعد المحدد والمعلن بالكمية .ويتم سداد ىذه الرسوم سنويا لكل

مرحمة أو عند إعادة القيد .ويستثنى من ىذا الشرط المعيد ون والمدرسون المساعد ون
وطالب المنح الدراسية.

 .6يقوم الطالب بسداد الرسوم لممقررات الدراسيـة لكي يسمح لو بالحضور واحتـساب
المقررات الد ارسـية وآخر موعد لسداد ىذه الرسوم ىو نياية األسبوع الثاني من بداية

الفصل الدراسي األول أو الفصل الدراسي الثاني ،ونياية األسبوع األول لمفصل الدراسي
الصيفي ،وذلك بالنسبة لمقررات كل فصل عمي حدة.

 .7إيقاف القيد :يكون وقف القيد وفقا لمضوابط التي يقررىا مجمس الدراسات العميا
والبحوث بالجامعة ويشترط تقديم طمب ايقاف القيد قبل انتياء المدة األصمية لمقيد أو

التسجيل ،عمى أن يتم تقديم طمب ايقاف القيد قبل الفصل الدراسى المحدد طبقا لممادة
(.)3

يجوز لمجمس الكمية بناء عمى اقتراح مجمس القسم المختص أن يوقف قيد الطالب في

الحاالت اآلتية:

أ .الحاالت المرضية بشرط ان يتقدم الطالب بالشيادات المرضية الالزمة معتمدة من
اإلدارة الطبية بالجامعة.

ب .مرافقة الزوج أو الزوجة لمسفر لمخارج عمى أن يتقدم الطالب بما يثبت.
ج .حاالت التجنيد لمقوات المسمحة وتقديم ما يفيد ذلك.

د .رعاية الطفل بشرط تقديم شيادة ميالد الطفل.

ه .المنح التدريبية والميمات الرسمية التي يوفد فييا الطالب عن طريق جية عممو.
ـ

يشترط في جميع الحاالت أال تزيد مدة وقف ال قيد عن سنتين دراسيتين خالل مدة

التسجيل ،مع االلتزام بسداد رسوم القيد المقررة.

 .8قائمة اإلنذار :يوضع الطالب عمي قائمة اإلنذار بإلغاء القيد إذا لم يحقق المعدل
التراكمي المحدد لكل درجة عممية وفقاً ألحكام ىذه الالئحة وذلك في نياية كل فصل
دراسي ما عدا أول فصل دراسي أساسي يمتحق بو الطالب.

 .9إلغاء القيد :يمغي قيد الطالب من سجالت الدراسات العميا بقرار من مجمس الكمية بناء
عمي توصية مجمس القسم المختص بناء عمي:

أ .طمب مقدم من الطالب بإلغاء القيد.

ب.انقطاع الطالب عن الدراسة بدون عذر لمدة فصمين دراسيين بناء عمي تقرير من
المشرف الرئيسي معتمد من رئيس القسم.

ج .إذا ظل الطالب عمي قائمة اإلنذار لمدة فصمين دراسيين متتاليين بناء عمي تقرير
من المشرف الرئيسي.

د .رفض الرسالة من قبل لجنة الحكم والمناقشة عمي الرسالة ويكون ذلك بموافقة مجمس
القسم المختص ولجنة الدراسات العميا والبحوث.

 .10إعادة القيد :إذا تم إلغاء قيد الطالب ألحد األسباب المذكورة في البند

 ،9عمي

الطالب أن يتقدم بطمب إعادة القيد في المواعيد المحددة لذلك طبقاً لممادة رقم

3

والشروط العامة لمقيد طبقا لممادة رقم  2والشروط الخاصة بالقيد لكل درجة والمبينة بيذه

الالئحة .ويجوز لمجمس الكمية بناء عمي اقتراح مجمس القسم المختص وموافقة لجنة

الدراسات العميا والبحوث إعادة قيده وتعتمد المقررات التي سبق نجاحو فييا إذا لم يكن

مر عمي نجاحو فييا أكثر من عامين دراسيين.

مادة ( :)7قواعد تقييم المقرر

 يتم تقييم المقررات وفقا لمجدول التالي:
النسبة المئوية للدرجات

النقاط

رمز التقدير

4.0

A

 %90أو أكثر

3.7

A-

من  %85وحتي أقل من %90

3.3

B+

من  %80وحتي أقل من %85

3.0

B

من  %75وحتي أقل من %80

2.7

B-

من  %70وحتي أقل من %75

2.3

C+

من  %65وحتي أقل من %70

2.0

C

من  %60وحتي أقل من %65

1.0

D

من  %50وحتي أقل من %60

0.0

F

أقل من %50

 بيان حالة الطالب يوضح كالتالي:

مستمع
اجتياز الطالب مناقشة الرسالة العممية بنجاح
رسوب الطالب في مناقشة الرسالة العممية
انسحاب من المقرر

AU Audit
Satisfactory

S

Unsatisfactory

U

Withdrawal

W

مادة ( :)8قواعد دراسة المقرر:

- 1ال يسم ح لمطالب بالتسجيل في مقرر دراسي اال بعد نجاحو فى متطمبات ىذا المقرر.
- 2يجوز لمطالب أن يحذف/يضيف أي مقرر قبل نياية األسبوع الثاني من بداية الفصل

الدراسي (األول/الثاني) أو نياية األسبوع األول من الفصل الدراسي الصيفي وال يظير
المقرر المحذوف في شيادتو.

- 3يسمح لمطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل وذلك قبل نياية
الثامن من بداية الفصل الدراسي

األسبوع

األول/الثاني أو نياية األسبوع الثالث من الفصل

الدراسي الصيفي .وفي ىذه الحالة ال تحسب لمطالب ساعات ىذا المقرر في متوسط

نقاط التقدير  (GPA( Grade Point Averageويظير له تقدير "انسحاب" ( )W

في شيادتو.
- 4اليسمح لمطالب بدخول االمتحان النيائي إال إذا حضر  %75عمي األقل من الساعات
التدريسية لممقرر ،وفي حالة عدم استيفا ئو ليذه النسبة -بناءا عمى خطاب من أستاذ

المقرر معتمد من رئيس القسم  -يحرم الطالب من دخول االمتحان ويعتبر الطالب
راسبا فى ىذا المقرر ويحصل عمى تقدير ).)F

 5ا-لطالب الذي يتعذر عميو دخول االمتحان النيائي فى مقرر ألسباب قيرية يقبميا مجمس

الكمية بعد أخذ رأي مجمس القسم ويكون قد حضر  %75من الساعات التدريسية لممقرر
عمي األقل يحصل عمي تقدير "غير مكتمل" (  )Iوال تحسب لمطالب ساعات ىذا المقرر
و التدخل فى حساب متوسط نقاط التقدير.

- 6يجوز لمطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبق لو النجاح أو الرسوب فيو بغرض
تحسين تقديره في ىذا المقرر

ويعيد المقرر دراسة وامتحانا ،وفى ىذه الحالة

يظير

لمطالب في شيادتو التقدير األعمى في محاوالتو ويدخل في حساب متوسط نقاط التقدير

(.)GPA

- 7يجوز لمطالب التسجيل في مقرر واحد أو مقررين ضمن برنامجو الدراسي بقسم آخر
بناء عمى اقتراح مجمس القسم التابع لو الطالب
بالكمية وذلك بعد موافقة مجمس الكمية ً
وتدخل ىذه المقررات في حساب متوسط نقاط التقدير ).)GPA

- 8ينذر الطالب الذي يحصل في مقرر عمي تقدير أقل من  C +وال يحسب لو ىذا المقرر
ضمن الساعات المطموبة لمحصول عمي الدرجة ولكن يدخل في حساب

التقدير الفصمى (.)GPA

متوسط نقاط

- 9يتم حساب متوسط نقاط التقدير ( (GPAلكل فصل دراسي وكذلك متوسط نقاط التقدير

التراكمى ) )GPAوفقا لممعادلو التالية:
متوسط نقاط التقدير الفصمي =

مجموع نقاط الساعات المعتمدة لجميع المقررات المسجمة في الفصل الدراسي
مجموع الساعات المعتمدة لجميع المقررات المسجمة في الفصل الدراسي

متوسط نقاط التقدير التراكمى =

مجموع نقاط الساعات المعتمدة لكل المقررات التى درسيا الطالب
مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التى درسيا الطالب

- 10يمكن لمطالب التسجيل في مقرر دراسي كمستمع .في ىذه الحالة ليس مطموبا منو
النجاح في المقرر أو استيفاء متطمبات النجاح فيو .في حالة حضور الطالب
من حصص المقرر أو أكثر يحصل الطالب عمي تقدير "مستمع" ).(AU

%75

- 11تظير ساعات التسجيل للرسالة إما "اجتياز الطالب مناقشة الرسالة العممية
بنجاح " ( ،)Sأو "رسوب الطالب في مناقشة الرسالة العممية" (

 )Uفي شيادتو وال

تدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمى (.)GPA

مادة ( :)9المرشد األكاديمي والمشرف ببرامج الدراسات العميا

يحدد القسم العممي التابع لو الطالب مرشدا أكاديميا من أعضاء ىيئة التدريس بالقسم

لتقديم النصح واإلرشاد خالل فترة دراستو وكذلك لمساعدتو في اختيار المقررات الدراسية.

يستبدل المرشد األكاديمي بالمشرف عمي الرسالة في حالة تسجيل الطالب لدرجة
الماجستير أو درجة الدكتوراه.

مادة ( :)10تحويل المقررات

▪ بعد موافقة مجمس الكمية وبناء عمي اقتراح مجمس القسم يسمح لمطالب بتحويل عدد من

المقررات الدراسية التي سبق لو دراستيا في جامعة أخري خاضعة لقانون تنظيم الجامع ـات
وذلك بحد أقصي مقررين عمي أن تكون

ىذه المقررات ضمن متطمبات الحصول عمي

الدرجة وأن يكون قد نجح فييا بتقدير ال يق ل عن  C +أو ما يعادليا بشرط أال يكون قد
حصل بيا عمي درجة عممية أخري  ،وال يكون قد مر عمى نجاحو فييا أكثر من عامين

دراسيين.

▪ يجوز لمطالب المسجل في أحد برامج الدراسات العميا أن يحول مقررات سبق لو أن درسيا
في برنامج لم يستكممو ونجح فييا بتقدير ال يقل عن +

 Cإذا كانت ىذه المقررات من

متطمبات البرنامج وبحد أقصي مقررين ولم يمنح بيما درجة عممية  ،وال يكون قد مر عمى
نجاحو فييا أكثر من عامين دراسيين.

