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 واإلرشادسجيل وحدة الت
 :مهام وحدة التسجيل واإلرشاد

  حساب المعدالت الفصلية والتراكمية 

  ساعة دراسية  21الحد االدنى )للطالب بناءا على المعدالت الفصلية والتراكمية  الدراسى العبءتحديد
 (ساعة  21اسبوعيا والحد االعلى 

 المواد للطالبف واضافة ذادارة عمليات حـ. 

  عمليات االنسحاب الجزئى والكلىادارة 

 توجيه اإلنذارات األكاديمية بتوصية من المرشد األكاديمي 

 الدراسي لكل طالب  لإصدار الجدو 

 الدراسية الفصلية لالسترشاد بها فى تحديد الجدول الدراسي للطالب  تإصدار السجال 
 

 تعليمات فصلي الخريف والربيع 

 اكتوبر  6لموقع الرسمى لكلية االقتصاد واالدارة الخاص بجامعة قيام الطالب بالتسجيل المبدئي على ا

 :www. O6u. edu.eg  ( نتائج الطالب  –التسجيل المبدئي  –حيث يتاح السجل االكاديمي للطالب

الجدول الدراسي الخاص  –ارشادات عامة خاصة بقواعد التسجيل  –تحديد رغبات التخصص  –

 (وغيرها من البيانات –لجان االمتحانات لكل طالب  –بالكلية 

  بعد التسجيل المبدئي على النظام يجب التأكد من دفع المصروفات الدراسية في الموعد المحدد ثم

اال مقابله المرشد االكاديمي الخاص به لعمل خطوة التسجيل النهائي حيث ال يعتد بالتسجيل المبدئي 

 .حتى يتحول التسجيل الى نهائيبعد سداد المصروفات الدراسية 

  ساعة  41ساعة ال يزيد عن  411لطالب الئحة جديدة ( عدد ساعات التسجيل)العبء الدراسي

 .باستثناء حاالت التخرج( مواد 1)ساعة  41وال يقل عن ( مواد6)

  ( صيف, ربيع, خريف)فصول متتالية  3بعد  1في حالة حصول الطالب على معدل تراكمى اقل من

 .ساعة دراسية 41بء االكاديمي الى ض العيتم خف

  يفضل للطالب تسجيل المواد الحاصل فيها على تقديرF وذلك لتجنب انخفاض المعدل التراكمى. 

  واالخذ في االعتبار جدول ( اختياري او اجباري) يجب على الطالب االنتباه لنوع المقرر االكاديمي

 .تقرير ساعات االنجاز
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 41المستوى الثاني  -ساعة دراسية  16المستوى االول : ساعات االنتقال من مستوى الخر كالتالى 

 .ساعة دراسية 411ساعة دراسية المستوى الرابع  11المستوى الثالث  –ساعة دراسية 

  بالنسبة للفصل الصيفي سيتم انتهاء التسجيل خالل اسبوع ويتم سداد المصروفات بعد هذه المدة

 (مواد 3)ساعات دراسية   9لحد االقصى للساعات ويكون ا

  يتم التواصل مع الطالب في حالة اعالن تعليمات او بيانات تخص االرشاد االكاديمي من خالل

كلية االقتصاد واالدارة وحدة )الخاص بالكلية  (face book)الموقع التالي على صفحة الفيس بوك 

 .فسارات الطالبوالرد على جميع است, ( االرشاد االكاديمي 

 
 

 ب للمواد الدراسيةاجراءات تسجيل الطال
  تنسق وحدة التسجيل واالمتحانات مع االقسام المختلفة لتحديد المقررات التى سيتم  تدريسها فى الفصل

 الدراسى التالى ومن ثم عمل جدول دراسى للقسم يحدد من خالله 
 ـ اسم المقرر

 ـ اسم القائم بتدريس المقرر
المحاضرةـ موعد   

 ـ رقم المجموعة
 لك قيل انتهاء الفصل الدراسي الجاري ذا الجدول للطالب ويخطر به المرشد  األكاديمي وذويتم إعالن هـ

 .بحد أقصى أسبوع من بدء الدراسة فى الفصل الدراسي التالى
  التسجيل واالمتحانات سجال دراسيا لكل طالب موضحا به المقررات التى اجتازها والمقررات الباقية  ةتصدر إدار

 . ويسلم للمرشد االكاديمى  والتى لم يجتازها ومعدلة الفصلى والتراكمى
 المعد لرصد  (استمارة التسجيل ) ج االضافةذبملئ نمو بالتنسيق مع المرشد االكاديمى  يقوم الطالب

 اختيارات الطالب من المواد التى يرغب فى تسجيلها فى الفصل التالى
 بتسليمه الى  (استمارة التسجيل ) نموذج االضافه  لموافقة والتوقيع عليبعد االمرشد االكاديمى  يقوم

 .بالكلية وحدة التسجيل واالمتحانات 
 الطالب فى البرنامج المحسب والمعد  تسجبل رغبات المركزية  تتولى وحدة التسجيل واالمتحانات

 لك ومن ثم اصدار الجدول الدراسى للطالبذلـ
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 ج ذنمو) لك ذج معد لـذيمكن للطالب خالل االسبوع االول او الثانى ان يعدل من اختياراته بملئ نمو
 ا االجراءذلك بعد موافقة المرشد االكاديمى على هـذو( ف ذحـ

  تسلم الكنتروالت المختصة وحدة التسجيل واالمتحانات بعد االنتهاء من الدراسة فى نهاية الفصل
الى وحدة ( واعتمادها من عميد الكلية  الكنترولبعد توقيعها من رئيس ) النتيجة النهائية  بالكلية 

 لتسجيلها فى سجل الطالبالمركزية  التسجيل واالمتحانات 
 

 Grading Syastemنظام النقاط 

 :نظام حساب تقديرات المقررات وفقا للجدول التالى  يتم
 نقاط التقدير التقدير

A 40. 
A- 703 
B+ 707. 
B 70.. 
B- 103 
C+ 107. 
C 10. 
C- 203 
D+ 207. 
D 2 
F |.0. 

 

 كيفيه الربط بين نظام النقاط والدرجات الفعليه والتقديرات التقليديه للطالب

 وصف التقدير النسبه المئويه رمز التقدير

A 09-099  
 ممتاز

A- 58  _ 09اقل من  

B+ 59 –  58اقل من  
 جيد جدا

B 58- 59اقل من  

B- 59 –  58اقل من  
 جيد

C+ 58 –  59اقل من  
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C 59 – 58اقل من  

 مقبول
C- 85-  59اقل من  

D+ 85 –  85اقل من  

D 89-  85اقل من  

F  89اقل من  –صفر  راسب 

 

التقىدير فىى  للفصل الدراسى الواحد عن طريق الحصول علىى حاصىل بىرب نقىاط   GPAيتم حساب متوسط نقاط التقدير  -2

ثم يتم قسمه مجموع مجموع النقاط النوعيه علىى مجمىوع , النوعيه عدد الساعات المعتمده لكل مقرر لينتج ما يسمى بالنقاط 

 .فى حساب متوسط نقاط التقدير الساعات المعتمده للمقررات التى تدخل نقاطها 

مجموع الساعات المعتمده للمقررات التىى تىدخل نقاطهىا فىى حسىاب متوسىط ÷ مجموع النقاط النوعيه = متوسط نقاط التقدير 

 .نقاط التقدير

يىىتم قسىىمه مجمىىوع النقىىاط النوعيىىه علىىى مجمىىوع السىىاعات ( CGPA)للحصىىول علىىى متوسىىط نقىىاط التقىىدير التراكمىىى   -5

ويىتم تحديىد . التى تدخل نقاطها فى حساب متوسىط نقىاط التقىدير التراكمىى وللىي لجميىع الفصىول الدراسىيهللمقررات  المعتمده

بناء على قيمه متوسط نقاط التقدير التراكمىى ( باستثناء الفصل الدراسى الصيفى)العبء الدراسى للطالب فى اى فصل دراسى 

(CGPA ) وليس على قيمه متوسط نقاط التقديرGPA للفصل الدراسى السابق . 

 يتم تقريب الرقم العشرى الثالث لمتوسط نقاط التقدير التراكمى لتشمل رقمين عشريين فقىط وفقىا للقواعىد الحسىابيه : ملحوظه

 .المتعارف عليها او وفقا لما تحدده اللوائح المعتمده للجامعات

لمىده اربعىه فصىول متتاليىه يفصىل علىى ا  ( اثنىا )| 2اقل مىن ( CGPA)الطالب الذى يحصل على معدل تراكمى اجمالى  -4

 .وال يحتسب الفصل الدراسى الصيفى بمن الفصول التى ينذر عليها الطالب. انذاره فى كل فصل دراسى  يتم 

اصىه يجوز للطالب المفصول التحويل الى كليه مناظره او غير مناظره فى لات الجامعه او فىى جامعىه اخىرى ويىتم عمىل مق -8

                          لىىىىه بشىىىىرط ا  يىىىىتم فقىىىىط حسىىىىاب المقىىىىررات التىىىىى تىىىىكدى الىىىىى حصىىىىول الطالىىىىب علىىىىى معىىىىدل تراكمىىىىى اجمىىىىالى ال يقىىىىل 

 (.واحد ونصف) 0.8عن 

 

 :كيفيه حساب تقدير المقررات عند اعادتها  -5

   التقىدير الىذى يحصىل عليىه لىو نجىح فىى  يسمح للطالب الراسب فى مقرر اجبارى باعادته حتى ينجح فيه ويحسىب للطالىب -أ   

 .فى حاله اعادته للمقرر الكتر من مره( C)ويكو  تقديره بحد اقصى , المره االولى لالعاده 

بالنسبه للمقرر االختيارى يجوز للطالب تغييره بمقرر اخر عند الرسوب فيه وفقا للوائح الكليات وعند تكىرار الرسىوب فىى  -ب

 .ما  ورد فى الفقره السابقه الخاصه بالمقررات االجباريهنفس المقرر يطبق عليه 

 .من اجمالى متطلبات التخرج % 09الحد االقصى لعدد الساعات المعتمده لتحسين المعدل التراكمى االجمالى هو  -5

 .من الساعات المعتمده من اجمالى متطلبات التخرج% 09الحد االقصى هو  -أ

 ماده ما تحتسب عدد الساعات المعتمده لهذا المقرر كمره واحدهل التراكمى فى عند تكرار الطالب تحسين المعد -ب
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 عند اعاده الطالب تسجيله لمقرر لتحسين معدله التراكمى يحتسب التقدير االعلى وللي فى حاله اعادته لمره واحده -جـ

 (C)بحد اقصى الا اعاد الطالب تسجيل نفس المقرر للمره الثالثه يحتسب له التقدير االعلى  -د

كيفيه احتساب تقديرات المقررات التىى يعفىى منهىا الطالىب عنىد تحويلىه مىن جامعىه اخىرى سىبق لىه فيهىا دراسىه مقىررات  -5

 .مناظره والنجاح فيها

مىن اجمىالى عىدد السىاعات % 89ا  يكو  الحد االقصى للساعات المعتمده المنقوله للطالب المحول من جامعه اخىرى هىو  -أ

الزمه للحصول على الدرجه فى الجامعه المحول اليها الطالىب وللىي بالنسىبه للجامعىات التىى تعمىل بنظىام السىاعات المعتمده ال

االدنىىى لعىىدد السىىنوات الالزمىىه للحصىىول علىىى الدرجىىه فىىى الجامعىىات التىىى تعمىىل بنظىىام  الحىىدالمعتمىىده او مىىا يناظرهىىا ونصىىف 

 .الفصول الدراسيه 

 تخرج المعدل التراكمى االجمالى لل -0

 يتم حساب المعدل التراكمى االجمالى للطالب عند التخرج من الجامعه المقيد بها على اال يقل المعدل التراكمى 

 .عن اثنين عند التخرج

 :ادوار التخرج  -09

 :=تكو  ادوار التخرج فى الجامعات الخاصه واالهليه هى ثالثه ادوار فى السنه الدراسيه الواحده كالتالى 

 يوليودور  -أ

 .دور سبتمبر -ب

 .دور فبراير -جـ

 

 :االنسحاب من المقرر

يجوز للطالب ا  ينسىحب مىن التسىجيل فىى مقىرر او اكثىر بعىد موافقى  المريىد االكىاديمى خىالل فتىري التتعىدى نهايى  االسىبوع 

 .الرابع من بدء الدراس  مع مراعاي الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدي التى ينبغى أ  يسجلها 

 

 :اإلباف  والحذف
يجىوز للطالىب ابىىاف  مقىررات او حىذف  مقىىررات قبىل نهاي الموعىد المحىىدد لفبىاف  واالحىذف  فىىى التقىويم الجىامعى بموافقىى  

 . المريد األكاديمى

 :يروط الحذف واالباف  

   سىىبق لىىه بعىد اإلنتهىىاء مىن عمليىى  التسىجيل وبىىدء الدراسى  يمكىىن للطالىب  حىىذف مقىرر أو أكثىىر مىن المقىىررات التىي

 .تسجيلها أو اباف  مقرر أو أكثر الستكمال الساعات المعتمدي المصرح لي بدراستها في الفصل الدراسي
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   توجه الطالب  للمريد األكىاديمي للتنسىيق معىه بخصىوم المقىررات التىي تىود حىذفها أو ابىافتها, ويحصىل علىى ي

 .توقيعه بعد تعبئ  النمولج

  إلدخىال المقىررات الجديىدي أو حىذف مقىررات سىبق  جيل واالمتحانىات بالكليى  لوحىدي التسىتوجه الطالب مري أخرى ي

 .تسجيلها بشرط عدم وجود تعارض فيما بينها في المواعيد

 

 

 :تحسين درجات مقرر
بشرط االيزيد عىدد المقىررات المطلىوب (-C% )58يعاد تسجيل المقررللتحسين فى المقررات التى تقل درج  النجاح فيها عن 

من مجموع الساعات الالزمه للتخرج , ويبقى فى سجل الطالىب الدرجىه االصىلح للطالىب واليعتىد بالدرجى  % 09عن تحسينها 

 .االخرى 

 

 :اإلنذار األكاديمي
سىىاع  معتمىدي أو الا قىل معدلىىه  55بعىد اسىتيفائه  0يوبىع الطالىب علىى قائمىى  اإلنىذار األكىاديمى الا قىىل معدلىه التراكمىى عىىن 

ساع  معتمدي وتحديد تخصصه, ويتم اخطىار الطالىب وولىى أمىره كتابى  بحالى  اإلنىذار ومىا  52د استيفائهبع 0.8التراكمى عن 

وفىى حالى  اسىتمرار الطالىب . سىاع  معتمىدي 02وفى خالل فترياإلنذار ال يسمح  للطالب بالتسجيل  فىى أكثىر مىن . يترتب عليها

 .ب أو تغيير تخصصه المختار فى قائم  اإلنذار لفصلين دراسيين متتاليين يتم فصل الطال

 

 

 :(ربيع  –خريف ) الدراسى  الحد األعلى للمواد المسجل  في الفصل

 

 (مقررات 6) ساعة معتمدة  81لحد االقصى للعبء الدراسى المسموح به للطالب ا 
  مقررات الرسوب من ) ساعات خالل الفصليين الدراســـين  6لدواعى التخرج يجوز زيادة العبء االكاديمى بحد اقصى

 6المستويات االدنى سواء كانت بالفصل الدراسى االول او الفصل الدراسى الثانى  او االثنين معا اليجوز ان تزيد عن 
 (. ساعات 

 شئة عن الساعات االضافية التى طلب تحملها  وفقا للقواعد المقررة فى هذا يتحمل الطالب التكاليف االضافية النا
  الشأن بالجامعة

   ساعات لدواعى التخرج  6يقر الطالب انه مسئول مسئولية كاملة عن زيادة العبء االكاديمى بحد اقصى
 .لمندوب الكلية وعلى المرشد االكاديمى اعداد كشف باسماء الطالب المحملين بعب اضافى وتسليمة .

 
 الصيفى  الحد األعلى للمواد المسجل  في الفصل

المقررات التى سبق قيام ) المقررات المطروحه للتسجيل فى الفصل الدراسى الصيفى هى مقررات الرسوب والتحسين فقط 
 (لدواعى التخرج ) ساعات  9الى  6من   (الطالب بدراستها خالل الفصول الدراسية السابقة 

 
 التراكمي المعدل

يحسب المعدل الفصلى للطالب على أساس مجموع النقاط التى حصىل عليهىا الطالىب فىى جميىع المقىررات التىى سىجل فيهىا فىى 

ويحسىىب المعىىدل التراكمىىى للطالىىب علىىى أسىىاس . الفصىىل الدراسىىى مقسىىوم علىىى مجمىىوع السىىاعات المعتمىىدي لهىىذه المقىىررات

المقىىررات التىىى درسىىها مقسىىوم علىىى مجمىىوع السىىاعات المعتمىىدي لهىىذه  مجمىىوع النقىىاط التىىى حصىىل عليهىىا الطالىىب فىىى جميىىع
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 (CGPA)وترصد تقديرات الطالب فى سجله الدراسى فىى كىل فصىل دراسىى الىى جانىب معدلىه الفصىلى والتراكمىى. المقررات

 للفصل الدراسى السابق (GPA)وليس على قيمه متوسط نقاط التقدير 

 :التقدير العام
ويمىنح الطالىب . طالىب فىى درجى  البكىالوريوس علىى أسىاس معدلىه التراكمىى فىى كىل الفصىول الدراسىي  يحسب التقدير العام لل

 .على األقل 5.8مرتب  الشرف الا كا  تقديره التراكمى العام 

 

 المعدل التراكمى للتخرج

 -:ساع  معتمدي للحصول على درج  البكالوريوس موزع  كما يلي (  144) يتعين على الطالب ا  يتم بنجاح 

 . ساع  معتمدي 72بنجاح وعددها     (مقررات اجباري  عام  ) اتمام متطلبات الكلي  .0

 . ساع  معتمدي 45بنجاح وعددها    اتمام متطلبات التخصص االجباري  .2

 . مديساعات معت 0بنجاح وعددها  االختياري  اتمام متطلبات التخصص .5

  2اتمام جميع المقررات المطلوب  بمعدل تراكمي ال يقل عن 

 المعدل الفصلي و كيف يتم حسابه؟ 
 . معدل نقاط الطالب في المقررات التي درسها لفصل دراسي معين هو 

 :ويحسب كما يلي 

 ( .مجموع الساعات المعتمدي÷ (عدد النقاط×حاصل برب الساعات المعتمدي)مجموع )

 

 قواعد المواظب  على الحضور 

تخضىع عمليىى  متابعىى  حضىىور الطىالب لشىىروط ولىىوائح تحىىددها اداري الكليىى  وتحتسىب درجىىات لتقيىىيم حضىىور الطالىىب    ·

 .ومدى انتظامه ومشاركته في المحابرات

 .ررمن المحابرات في كل مق% 59يتطلب دخول الطالب االمتحا  النهائي تحقيق نسب  حضور ال تقل عن        ·

يكو  لمجلس الكلي  حرمانه من دخىول % 49في حال  تجاوز نسب  غياب الطالب دو  عذر مقبول في أحد المقررات    ·

 .االمتحا  النهائي بعد انذاره

في حال  قبول العذر الذي يتقدم به الطالب من قبل مجلس الكلي  يعتبر الطالىب منسىحب مىن المقىرر الىذي قىدم عنىه        ·

 .العذر

لطالب الذي يتغيب عن االمتحا  النهائي ألي مقرر دو  عذر مقبول يعطي درجى  صىفر فىي للىي اإلمتحىا , وتحتسىب ا   ·

له درجات األعمال الفصلي  التي حصل عليها, ما لم يتقدم الطالب بعذر قهىري يقبلىه مجلىس الكليى  خىالل يىومين مىن 

للطالب تقدير غير مكتمل في هذا المقىرر بشىرط أ   اجراء االمتحا , وفي حال  قبول العذر من مجلس الكلي  يحتسب

على األقل من درجات األعمىال الفصىلي , وأال يكىو  قىد تىم حرمانىه مىن دخىول االمتحانىات % 59يكو  حاصال على 

 .النهائي 

فىي له فرص  أداء االمتحىا  النهىائي لهىذا المقىرر فىي الفصىل الثىالي, و" غير مكتمل"الطالب الذي يحصل على تقدير    ·

 .الموعد الذي يحدده مجلس الكلي 
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تحتسب الدرج  النهائيى  للطالىب علىى أسىاس الدرجى  " غير مكتمل"تقدير  في المقرر  الذى يمتحنه الطالب في حال     ·

 .الحاصل عليها في االمتحا  النهائي اباف  الى الدرج  السابق الحصول عليها في األعمال الفصلي 

 

 حاالت االنقطاع عن الدراس 

عتبر منقطًعا ي –سواء بعذر مقبول أو بدو  عذر  الا لم يسجل الطالب في فصل دراسي أو انسحب من فصل دراسي       ·

 .عن الدراس 

 .أقصى  فصلين متتاليين أو اربع  فصول غير متتالي  بحد –بعذر مقبول  –يحوز للطالب  االنقطاع عن الدراس         ·

لدراس  لمدي أطول من للي يعتبر الطالب في هذه الحال  مفصوال من الكلي  مىا لىم يكىن للىي أما في حال  االنقطاع عن ا   ·

 .بعذر يقبله مجلس الكلي  ويوافق عليه مجلس الجامع 

 يجوز للطالب  التقدم بطلب ايقاف القيد بالكلي  حسب الشروط والضوابط التي تضعها الجامع        ·

 

  النهائيتغيب الطالب عن االمتحا  حال  
الا , اال "F"كل من يتغيب عن امتحا  نهائي معلن فى احد المقررات  , يعتبر راسباً في للي المقرر , ويعطى تقدير راسب 

 .أيام من تاريخ عقد االمتحا  5قدم عذرا مقبوال الى رئيس الجامع  خالل 

 

 

  :العذر المقبول
والعذر . الجامع  , ويقبله رئيس الجامع  بتوصي  من عميد الكلي  ب اللجنه الطبي  العذر الطبي المعتمد من : العذر المقبول 

 .القهري هو العذر الذي يقبله رئيس الجامع  بتوصي  من عميد الكلي  أيضاً 

 

 

 التحويل من تخصص الى آخر 
 :يجوز انتقال الطالب من تخصص الى أخر يريط  استيفاء ما يلي

 .التخصص الذي يزمع الطالب االنتقال اليهأ  يتوافر مكا  ياغر في  .0

أ  يكو  المعدل الذي حصل عليه الطالب في الثانوي  العام  يكهله للقبول في التخصص الذي يريد االنتقال اليه  .2

 .وفقا ألسس القبول المعمول بها عند انتقاله 

وتحول الطلبات  .في كل فصل دراسي قدم الطلب الى اداري القبول والتسجيل خالل الفتري التي تحددها االداريتأ  ي .5

ويحسب للطالب جميع المقررات التي نجح فيها يريط  اتفاقها وخط  التخصص  .الى عمادات الكليات للبت فيها

 .المنتقل اليه

 

 :  أباف  اسم الطالب الى الئح  الشرف
( 5.55)على معدل فصلي  يحصل فيه( عدا الفصل الصيفي ) يوبع اسم الطالب على لوح  يرف الجامع  في أي فصل 

 .ساع  معتمد لذلي الفصل ( 05)نقط  وأكثر, ويثبت للي في سجله األكاديمي, يريط  أال يقل عبكه الدراسي عن 

نقط  ( 5.89)يحصل فيه على معدل فصلي( عدا الفصل الصيفي)يوبع اسم الطالب على لوح  يرف الكلي  في أي فصل 

 .ساع  معتمد لذلي الفصل( 05)له األكاديمي, يريط  أال يقل عبكه الدراسي عن وأكثر في للي الفصل, ويثبت للي في سج

 

 


