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 هندسة القوى والوقاية الكهربية

 ساعة معتمدة( 160)نظام الساعات المعتمدة 

 كلية الهندسة بحلوان

 

 

 رؤية الكلية: 

والمتوافقة مع سوق العمل لتنمية البيئة وخدمة المجتمع من خالل   مواصلة تقديم البرامج الهندسية المتميزة 

 . التنافسية والريادة محليا وإقليمياالبحث العلمى بما يحقق 

 

 

 رسالة الكلية:

تسعى كلية هندسة حلوان إلى إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة وتزويدهم بالمهارات   

والمعارف الالزمة لخدمة مؤسسات سوق العمل وأداء واجباتهم المهنية، واإلسهام فى التقدم العلمى من خالل  

الدراسات العليا، إضافة إلى االرتقاء باألداء المهنى المطلوب فى جهات العمل من خالل الخدمات برامج 

 االستشارية والبحوث التطبيقية وبرامج التدريب لتنمية البيئة وخدمة المجتمع محليا وإقليميا. 
 

 

 :نظام الدراسة

القوى و الوقاية الكهربية " للطالب الذى مجلس جامعة حلوان درجة البكالوريوس في برنامج " هندسة يمنح  -

ساعة   160يستكمل المقررات الخاصة بالدرجة العلمية المسجل بها طبقا لمتطلبات الالئحة والمكافئة لعدد 

بما في ذلك المقررات التى يقيم أداء الطالب فيها على أساس ناجح/   2.0معتمدة و بمعدل تراكمى ال يقل عن 

 حساب المعدل التراكمى و ذلك بناء على طلب مجلس كلية الهندسة بحلوان. راسب و التى ال تدخل في 

هذه الدرجة تعتمد على نظام الساعات المعتمدة ويمكن أن تكون بالتعاون مع جامعات أجنبية بأستخدام الوسائل   -

 امعات. الحديثة فى األنصاالت بعد إتخاذ اإلجراءات الالزمة من موافقة مجلس الجامعة والمجلس األعلى للج
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 :شروط قيد الطالب

، أو ما يعادلها، ممن تم توزيعهم على الكلية   يسمح بالقيد للحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة رياضيات 

، أو من المحولين من كليات أو معاهد أخرى طبقا للشروط التي يضعها المجلس   عن طريق مكتب التنسيق

 مكتب التنسيق فيما يخص التوزيع أو التحويالت.  وال يجوز تجاوز شروط ،األعلى للجامعات 
 

 

 :مواعيد الدراسة و القيد

 أسبوع.  14األول )الخريف(: يبدأ فى أوائل شهر سبتمبر والدراسة لمدة ال تقل عن  ىالفصل الرئيس −

 أسبوع.  14الثاني )الربيع(: يبدأ في أوائل شهر فبراير والدراسة لمدة ال تقل عن   ىالفصل الرئيس −

 أسابيع.  7الفصل الصيفي: يبدأ فى أواخر شهر يونيو والدراسة لمدة ال تقل عن   −
 

 

 :أسلوب تقييم الطالب

بما تقدير الطالب في هذا البرنامج يعتمد على أداء الطالب في كل مقرر خالل مدة الفصل الدراسى  •

في قاعات الشرح أو  الحاضر، أو التفاعل مع  في ذلك االمتحانات، أو التقارير التى تطلب منه

 مؤتمرات الفيديو أو أى وسيلة أخرى تساعد على تقييم أداء الطالب.

هناك إمتحان نهائي في نهاية الفصل الدراسي لتقييم أداء الطالب خالل هذا الفصل ونسبة هذا اإلمتحان  •

 % من الدرجة الكلية وتترك ألستاذ المادة وظروف كل مقرر.  50تزيد عن  ال 

% على األقل في مجموع درجاته في المقرر،  60، أن يحصل على  يشترط لكي يعد الطالب ناجحا •

 % على األقل من درجات االمتحان التحريري النهائي.30وأن يحصل على  

 ح له بدخول االمتحان النهائي للمقرر.%، ليسم  75البد أن يحضر الطالب نسبة ال تقل عن   •

%، أولم يحضر االمتحان التحريري    60يعد الطالب راسبا إذا كان مجموع درجاته في المقرر أقل من   •

في نهاية الفصل الدراسي لحرمانه من الدخول لتجاوز نسبة الغياب أو الغش .. الخ، أو لم يحضر  

 االمتحان النهائي دون عذر تقبله الكلية.  

 pass (failناجح / راسب  ) أن تقيم بعض المقررات مثل التدريب العملي والندوات على أساس    يمكن •

 وال تدخل في حساب المعدل التراكمي. /

يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية، أن يقرر   •

قد األمتحان فى كل المقرر او جزء منه بما  عقد األمتحان إالكترونيا فى مقرر أو اكثر، كما يجوز ع 

يسمح بتصحيجه إلكترونيا. على ان يتم عرض ذلك على مجلس شئون الطالب والتعليم بالجامعة  

 للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الجامعة إلعتماده. 
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 :تقديرات المقررات
 

 النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب التقدير عدد النقاط

4.00 A+ 97 فأعلى % 

4.00 A 93 97%  حتى أقل من % 

3.70 A- 89 93%  حتى أقل من % 

3.30 B+ 84 89%  حتى أقل من % 

3.00 B 80 84%  حتى أقل من % 

2.70 B- 76 80%  حتى أقل من % 

2.30 C+ 73 76%  حتى أقل من % 

2.00 C 70 73%  حتى أقل من % 

1.70 C- 67 70%  حتى أقل من % 

1.30 D+ 64 67%  حتى أقل من % 

1.00 D 60 64%  حتى أقل من % 

0.00 F  60أقل من % 

 


