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 أبناؤنا األعزاء  

 طلبة وطالبات جامعة النهضة،  

أخلص التهاني القلبية بحلول العام الدراسي الجديد، راجين من المولي سبحانه وتعالى أن   

 .  يجعله عاماً سعيداً تتحقق فيه كل األماني واألمنيات 

وإيماناً من إدارة الجامعة بأنكم أمل مصر ومستقبلها، فإننا ندعوكم إلى بذل كل الطاقات في   

 .  ة في جميع األنشطة الجامعية سبيل تحصيل العلم والمعرفة والمشارك

ويسعدنا أن نقدم لكم هذا الدليل ليكون هادياً ومرشداً لكم، ولكي تكونوا على علم بالجامعة   

 .  والكلية التي تنتمون لها

     وفقكم هللا وسدد خطاكم،،،  

 وكل عام وأنتم بخير،،،   

  

 إدارة الجامعة  
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    أحكام عامة

  

المهم قراءة هذا الدليل واالستفادة بما به من معلومات تساعد الطالب على أداء من 

 . واجباتهم الجامعية والمحافظة على حقوقهم بأعلى كفاءة

ال يجوز ألي طالب أن يدعي بعدم علمه بما ورد في هذا الدليل أو بعدم اطالعه على  

 .  النشرات الصادرة عن الكلية فيما يخصه

الجامعة هو الجهة المختصة بتفسير المواد الواردة في هذا الدليل والمستمدة  مجلس 

 . من الئحة الجامعة ولوائح الكليات
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   نظام الدراسة بجامعة النهضة

  

    عزيزي الطالب 

الفصول   المتقدم وليست  العالم  أغلب جامعات  الذي تطبقه  المعتمدة  الساعات  بنظام  الدراسة  تتم 

 .  الدراسية وال السنوات الدراسية

       ماذا يعني نظام الساعات المعتمدة وما يحققه من مزايا؟ 1/1

  

يقوم نظام الساعات المعتمدة علي أساس دراسة الطالب مجموعة من المقررات محددة بساعات  

     -: ايا التالية معتمدة وفقاً لالئحة يحصل بها على الشهادة الجامعية في تخصصه ويحقق هذا النظام المز

مرشدة   .1 بمساعدة  دراسي  فصل  كل  في  دراستها  في  يرغب  التي  المواد  اختيار  في  الطالب  حرية 

 .   األكاديمي 

حرية الطالب في تخفيض عدد المواد التي يتم دراستها في الفصل الدراسي إذا وجدت لديه ظروف   .2

 .   تستدعي ذلك

المعتمدة التي يسجل لدراستها في فصل دراسي إذا حصل  إمكانية أن يزيد الطالب من عدد الساعات   .3

 .  على معدل تراكمي مرتفع وفقاً لالئحة

التالي أو   .4 الدراسي  المواد من الفصل  الدراسي الصيفي دراسة بعض  الفصل  يستطيع الطالب خالل 

ناحية،   من  الدراسي  العبء  من  للتخفيف  سابقة  دراسية  فصول  في  فيها  يوفق  لم  التي  المواد  من 

 .  تحسين معدلة التراكمي من ناحية أخرى ول

يستطيع الطالب التحويل الي أي جامعة أجنبية بسهولة لتطبيق ذات النظام وتحسب له جميع المواد   .5

الذين يدرسون في   اليها، وكذلك يمكن للطالب  المحول  الجامعة  التي تدرس في  التي درسها بنجاح 

لى جامعة النهضة واحتساب جميع المقررات التي  جامعات تطبق نظام الساعات المعتمدة أن يحولوا إ

 .  سبق دراستها واجتازوها بنجاح ولها مقررات مشابهة في برنامج الدراسة بجامعة النهضة 

يمكن للطالب أن ينهي دراسته في أقل من المدة النمطية للكليات الحكومية وفي حدود ما تسمح به   .6

 .  قواعد المجلس األعلى للجامعات الخاصة 

   لغة الدراسة 2/1

طب الفم واالسنان  العالج الطبيعي و الصيدلة و  ت ايزية هي لغة الدراسة بكل من كلياللغة االنجل

الحاسب  شعبتان  .  وعلوم  توجد  العامة،  والعالقات  اإلعالم  األعمال،  وإدارة  التسويق  كليات  في  بينما 

ا أداء  ويكون  االنجليزية  باللغة  وشعبة  العربية  باللغة  شعبة  بها  للدراسة  يدرس  التي  باللغة  المتحان 

ولعميد الكلية المختص في أحوال خاصة أن يرخص للطالب في االجابة بلغة أخرى بعد أخذ  .  المقرر
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وفي حالة الدراسة في شعبة اللغة العربية يحدد مجلس الكلية المقررات التي يتم  .  رأي مرشده العلمي

 .  دراستها باللغة االنجليزية في كل برنامج دراسي

  

  

   العام الدراسي والفصول الدراسية 3/1

 :  يتكون العام الدراسي من الفصول التالية

 .  الفصل الدراسي األول •

 .  الفصل الدراسي الثاني  •

وهو اختياري للطالب والكلية على حد سواء بمعنى أنه يجوز في    )الثالث ( الفصل الدراسي الصيفي  •

الصيفي لبعض الكليات كما يجوز أال يدرس  بعض األحوال عدم طرح أي مقررات في الفصل 

 .  الطالب أي مقرر في الفصل الصيفي

والثاني  األول  الفصلين  من  كل  مدة  الفصل    ( 16  )  تكون  أما  االمتحانات،  فيها  بما  دراسياً  أسبوعا 

 .   أسابيع دراسية بساعات مضاعفة بما فيها االمتحانات  ( 8)الصيفي فتكون مدته 

   البالمستوى الدراسي للط 4/1

المستوى األول، المستوى الثاني، المستوي  )يصنف الطلبة المقيدون بالكلية إلى مستويات دراسية 

على أساس مجموع عدد الساعات المعتمدة التي أنجزها الطالب    (الثالث، المستوى الرابع وغيرها

 .  بنجاح  

 : اإلرشاد األكاديمي 5/1 -

اإلشراف على  يتولى  أكاديمي  لكل طالب مرشد  الطالب    يكون  أداء  وتنفيذه ومتابعة  الدراسي  برنامجه 

 .  ومساعدته في حل مشاكله الدراسية وذلك من بدء التحاقه حتى تخرجه

 : ويرتبط نظام الساعات المعتمدة بنظام اإلرشاد األكاديمي الذي يحقق للطالب -

 .   مساعدته في اختيار المواد في التخصصات المختلفة  .1

 .  حدود إمكانياته وضع خطة تعليمية للطالب في  .2

 .   إيضاح مدي تقدم الطالب طبقاً للخطة الدراسية  .3

 .  مساعدة الطالب في تخطي أي صعوبات أو مشاكل  .4

 .  توجيه الطالب إلي االتجاهات المناسبة إلمكانياته  .5

 

 



 

 -5 - 

  

     البرنامج الدراسي ومصطلحات يجب معرفة المقصود منها 6/1

المقررات اإلجبارية واالختيارية والحرة التي يجب علي الطالب  يتضمن البرنامج الدراسي جميع 

 .   إكمالها للحصول على الدرجة العلمية 

الجامعة   للجامعة يجب على جميع طالب  متطلبات  تمثل  مواد  الي  االجبارية  المقررات  وتنقسم 

ي التي  الكليات  حالة  وفي  طالبها،  جميع  يدرسها  كلية  لكل  متطلبات  تمثل  ومواد  بها  دراستها  وجد 

لإليضاح   وفقاً  تخصص  لكل  متطلبات  تمثل  المواد  من  ثالثة  مجموعة  هناك  يكون  متعددة  تخصصات 

 .  التالي

    

     -متطلبات التخرج:  

  

 اإلجمالي  
اختيارات  

 عامة  

 متطلبات  

 اختيارية  

 متطلبات  

التخصص  

 الفرعي  

 متطلبات  

التخصص  

 الرئيسي  

متطلبات  

 الكلية  

 متطلبات  

 الجامعة  
 الكلية  

 طبيعي العالج ال ةكلي 10         180 -  -          7            197 

 طب الفم واالسنان  14 188 - - 8  210

كلية طب فم وأسنان   14  162      4    180 

طالب مقيدون  

2012/2013   

 كلية الصيدلة   14  175  -  -  11    200 

كلية الصيدلة طالب   14  154  -  -  12    180 

مقيدين ابتداًء من  

2014/2015   

 التسويق وإدارة األعمال   14  63  39  18  10    144 

 التسويق وإدارة األعمال   14  60  33  12  3     122 

 لطالب  122الالئحة الجديدة )

) 2015/2014 

 اإلعالم والعالقات العامة    14  18  18        144 

 كلية الهندسة   14  45  64  33  18  6  180 

 كلية علوم الحاسب   12  72  45  15      144 
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   -متطلبات الجامعة: 

 University Requirements (14 Credit Hours) 

Serial   
Current Course  

Title  
  Code    

 Credit  

Hours  

  Prerequisite  

   Course   Code 

 University Requirements (14 credits )  

1   English 1  ENG 111 1    Registration   ـــــــــ 

2  English 2   ENG 112 1    Registration   ـــــــــ 

3  English 3   ENG 113 2    Registration   ـــــــــ 

4    Humanities    HUM 101  3    Registration   ـــــــــ 

5   Scientific Thinking    REM 101  3    Registration   ـــــــــ 

6     Management     MGT 101  3    Registration   ـــــــــ 

7   Ethics  ETS 401 1    Registration   ـــــــــ 

  Total  14      

   : ملحوظة هامة

يجري حالياً مراجعة ضوابط نظام الساعات المعتمدة في كل الجامعات بمعرفة المجلس األعلى  

اعتماد   بعد  بالجامعة  الملتحقين  على  ستري  التي  التعديالت  بعض  المراجعة  عن  ينتج  وقد  للجامعات 

 .  التعديل

   :متطلبات الكلية 

 .  ستها هي المقررات الواجب على جميع طالب الكلية درا

   :متطلبات التخصص 

وهى المقررات المطلوب دراستها من جميع طلبة التخصص بعضها إجباري واآلخر اختياري  

 .  كما هو موضح في نهاية الدليل

   :متطلبات الفرعي

الكليات   في  الطالب  يختاره  الذي  الفرعي  التخصص  دراستها ضمن  المطلوب  المقررات  وهي 

 .  الرئيسية والفرعية التي تطبق نظام التخصصات 

   :المواد االختيارية

 .  هي مقررات يختارها الطالب الستكمال عدد الساعات المقررة

 .  مرفق في نهاية هذا الدليل البرامج الدراسية لكليات الجامعة 
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   :عدد الساعات لكل ماده  7/1

الساعات  عدد  إجمالي  توزيع  ويتم  ساعات  كعدد  له  تحسب  الطالب  يدرسها  مادة  من    كل  المطلوبة 

الطالب   احتياجات وقدرات  التوزيع وفق  الدراسية وهناك مرونة في هذا  الفصول  للتخرج على  الطالب 

 .  وظروف الكلية 

 :  العبء الدراسي 8/1

العبء الدراسي هو مجموع الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصل الدراسي الواحد  

  : وفق القواعد التالية 

   

و فى االعوام التالية يتم    .ل بتسجيل المقررات الدراسية كاملة لكل فصل دراسىالوالمستجدين فى العام الدراسى ا  الب يقوم الط   1.

دراسي   فصل  أي  في  للطالب  الدراسي  العبء  الصيفي(تحديد  الدراسي  الفصل  نقاط   )باستثناء   متوسط  قيمة  على  بناء 

جبارية  إجتياز  جميع  المقررات  اإل  بعد    النتقال  الى  المستوى  األعلى  إيجوز اإال  ال، و(CGPA)التقدير التراكمي  

 .  األساسية المؤهلة للفصول الدراسية الالحقة

 يسمح للطالب التسجيل في عبء دراسي كامل في حالة حصوله على متوسط نقاط تقدير تراكمي   2.

 2.00.أعلى من أو يساوى 

 . ساعة معتمدة 12بالتسجيل في أكثر من  2,0أقل من   CGPAحقق  يسمح للطالب الذي  ال  3.

 للتسجيل بمقدار  قصىأن يتجاوز الحد اال  (فأكثر 3,5 الذي له معدل تراكمي)يمكن للطالب المتفوق   4.

 ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الواحد من الخطة الدراسية للبرنامج وبعد موافقة المرشد  3

  CGPA  علي أن يضاف تقديره فيها إلي متوسط نقاط التقدير التراكمي ,األكاديمي وعميد الكلية

 دتها ساعات معتمدة ويجوز لمجلس الكلية زيا 6 الحد األقصى للعبء الدراسي بالفصل الصيفي هو  5. 

 .ساعات معتمدة  لدواعي التخرج أو عدم الفصل 8 الى

 يزيد عن الحد ساعة معتمدة وال  12يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية فيما ال يقل عن    6.

 جدول  ، ويجوزالقصى للساعات المعتمدة لكل فصل دراسي على حدة، كما هو مبين في الا

 . لمجلس الكلية التجاوز عن هذه الحدود لدواعي التخرج أو عدم الفصل
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   دراسى  فصل لكل المعتمدة الساعات لعدد االدنى و االقصى الحد

الحد   مالحظات  

 االقصي   

الفصل  الحد االدني  

 الدراسي  

 المستوي  

 االول    االول    12  20   

 الثاني   12  21 

  

  

 الثاني   االول    12  17 

 الثاني   12  19 

 الثالث   االول    12  18  اختياري   2+

 الثاني   12  18 

 الرابع   االول    12  18  اختياري   3+ 

 الثاني   12  19 

 الخامس   االول    12  20  اختياري   2+ 

 الثاني   12  20 

 

   التزام الجامعة بعدد الساعات  9/1

سنوات للكليات    5)تلتزم الجامعة بتوفير عدد ساعات مناسب للطالب بحيث يستطيع التخرج  

 .  (سنوات للكليات النظرية 4  -العملية 

على توصية المرشد األكاديمي  ويجوز تخفيض الحد األدنى للطالب إذا كان لديه عذر مقبول بناء  •

 .  وموافقة رئيس مجلس القسم وعميد الكلية

 

 :  يجوز للطالب أن يسجل الحد األقصى في الحاالت التالية** 

 .  (أو أعلى  3.5إذا كان معدله التراكمي  .1

أعلى   .2 أو  الثاني  الدراسي  المستوى  في  الطالب  يكون  أن 

 .  بعد موافقة المرشد األكاديمي
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كان   .3 المرشد إذا  موافقة  بعد  ذلك  على  يتوقف  تخرجه 

 .  األكاديمي 

 GRADE PONT AVERAGE [GPA]  المعدل التراكمي 

المعدل التراكمي هو متوسط حساب جميع المقررات التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى  

 .  تاريخ احتساب ذلك المعدل

 كيف يتم احتسابه؟   •

نقاط    بضرب  المعدل  احتساب  حاصل    Pointsيتم  يقسم  ثم  المعتمدة  ساعاته  عدد  في  مقرر  كل 

  .الضرب على عدد الساعات الكلية

  

 ما النقاط المعادلة لكل تقدير؟   •

 المعدل التراكمي العام الرمـــــز 
 بالحروف 

Letters 
 التقديــــــر

100الى  95من   3.80 – 4.00 A+ 

95اقل من الى  90من  ممتاز  3.60 – 3.79 A 

90الى اقل من  85من   3.40 – 3.59 A- 

85الى اقل من  80من   3.20 – 3.39 B+ 
 جيد جدا 

80الى اقل من  75من   3.00 – 3.19 B 

75الى اقل من  70من   2.80 – 2.99 C+ 
 جيد 

70الى اقل من  65من   2.60 – 2.79 C 

65الى اقل من  60من   2.40 – 2.59 D مقبول 

60اقل من   0.00 F راسب 

--- 0.00 W منسحب دون رسوب 

--- 0.00 WF منسحب برسوب 

  

 مثال لحساب المعدل التراكمي   

 كلية إدارة األعمال     Xنتيجة الطالب  المقابل بالنقاط   عدد الساعات المعتمدة   نتيجة الضرب  

12  3  4  A    تسويق 

6  3  2  C    محاسبة 

9  3  3  B    قانون 

2  2  1  D    اللغة اإلنجليزية 
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12  4  3  B    حاسب آلي 

 اإلجمالي        15  41

 37.2  =15   ÷GPA = 41 

   :ماذا يترتب على هذه التقديرات من آثار 

    :أولً 

فأكثر يجوز له تسجيل ثالث ساعات معتمدة زائدة عن    3.5إذا حصل الطالب على معدل تراكمي من  -

    3.75أما إذا زاد المعدل التراكمي عن . األقصى للفصل مقابل سداد رسوم إضافية الحد 

   . دون رسوم إضافية فيسمح للطالب بتسجيل مادة إضافية 

 

 ً     :ثانيا

الطالب   إخطار  ويتم  األكاديمي  اإلنذار  نقطتين يوضع تحت  أقل من  للطالب  التراكمي  المعدل  كان  إذا 

 .  رسمياً بذلك

 كيف يؤثر اإلنذار األكاديمي على الطالب؟   •

دراسية   - ثالث فرص  الطالب  الصيفي )يعطى  الفصل  منهما  ليصبح    (ليس  لتعديل وضعه 

 . معدله التراكمي نقطتين أو أكثر

ال يسمح للطالب أن يسجل الحد األقصى للساعات المعتمدة ويسمح له بتسجيل عدد مخفض   -

 : مبين بالجدول التاليمن الساعات كل حسب تقديره كما هو 

   

Faculty    GPA < 1.5  GPA 1.5 to  < 

1.75  
GPA 1.75 to <  
2.00  

GPA 2 to < 

3.3  
GPA 3.3 

and more  

Pharmaceutical  
Sciences  Students  = 12 credit hours  =15 credit 

hours  
=18 credit 

hours  
=21 credit 

hours  
=24 credit 

hours  

Dentistry Students  =15 credit hours  =18 credit 

hours  
=20 credit 

hours  
=23 credit 

hours  
=26 credit 

hours  

Dentistry  new  
Students 2012/2013  

=10 credit hours  =13 credit 

hours  
=16 credit 

hours  
=19 credit 

hours  
=22 credit 

hours  

Engineering  =10 credit hours  =13 credit 

hours  
=16 credit 

hours  
=19 credit 

hours  
=22 credit 

hours  

Mass  
Communication  ,  
Marketing  &  
Computer Science  

= 9 credit hours  = 12 credit 

hours  
=15 credit 

hours  
=18 credit 

hours  
=21 credit 

hours  
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  =21 credit  

hours 
  =18 credit  

hours 
 =12 credit 

hours 
 =9 credit 

hours 
 = 6 credit 

hours 
Faculty of 

computer  

science  

Physical Therapy = 12 credit 

hours 

=15 credit 

hours 
=18 credit 

hours 

= 21 credit 

hours  
=24 

credit 

hours 

  

المرشد  - مع  موعد  تحديد  عليه  يجب  إذ  االنترنت  شبكة  عبر  بالتسجيل  للطالب  يسمح 

 .  األكاديمي الذي يتولى إرشاده في عملية التسجيل حسب العبء الدراسي المسموح له

أول   - في  أبيض  كارت  الطالب  فيعطى  المتابعة  كروت  من خالل  الطالب  تقدم  متابعة  يتم 

فيه   اإلنذار  فصل يوضع  قائمة  له على  ثاني فصل  اإلنذار وكارت أصفر في  قائمة  على 

 .   وكارت أحمر في ثالث فصل على قائمة اإلنذار

بتوقيعها   - ليقوم  والمعامل  المحاضرات  بجميع  المادة  ألستاذ  الكارت  بتقديم  الطالب  يلتزم 

أداءه وتقييم  الطالب  وذلك إلثبات حضور  تعليقه  ا.  وكتابة  يقوم  ذلك  بعد  بتقديم  ثم  لطالب 

 .  الكارت إلى شئون الطلبة أسبوعيا بعد إمضاء المرشد األكاديمي للمتابعة

فصول   - ثالث  أقصاها  مدة  خالل  التراكمي  معدله  تحسين  الطالب  يستطع  لم  خالف  ) إذا 

 .  يتم إدراجه ضمن قائمة الغير مؤهلين ( الفصل الصيفي
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   ( Disqualified  )قائمة الغير مؤهلين 11/1

معدلهم  تضم هذه القائمة أسماء الطلبة الذين لم يستطيعوا الخروج من قائمة اإلنذار األكاديمي برفع  

وفي هذه الحالة تتبع  .  التراكمي خالل المدة المحددة لذلك مع عدم تقديم عذرا مقبوال لذلك إلى إدارة الكلية 

 :  اإلجراءات التالية 

 .  يتم عرض حالة الطالب على المجلس األكاديمي التخاذ قرار في شأن الطالب  .1

بكليته،   .2 الدراسة  في  الطالب  استمرار  األكاديمي  المجلس  قرر  له  إذا  الدراسي  العبء  تحديد  يتم 

 .  وشروط استمراره في الدراسة بالكلية 

يتم عرض تطور األداء األكاديمي للطالب من خالل البيانات المدونة في الكارت األحمر وهو ما   .3

 .  يمثل أخر فرصة للطالب 

فصله من  إذا لم يستطع الطالب تحقيق متطلبات المجلس األكاديمي خالل ذلك الفصل األخير يتم   .4

الكلية ويستطيع في هذه الحالة إعادة التقديم بالكليات األخرى شريطة أن يكون مجموعه بالثانوية  

 .   العامة أو ما يعادلها يسمح بذلك

   تحسين المعدل التراكمي   

فإذا نجح في المقرر بعد إعادة  .  إذا رسب الطالب في مقرر فعليه إعادة دراسته واالمتحان فيه مره أخرى 

 .  ته تحتسب له الدرجات الفعلية التي حصل عليها ويحسب معدله التراكمي على هذا األساس دراس

    التقويم الجامعي 12/1

تعد الجامعة التقويم الجامعي السنوي مبيناً مواعيد بدء اإلرشاد والتسجيل وبدء االختبارات وموعد  •  

الدراسي الفصل  الم.  نهاية  الفعاليات  مواعيد  التقويم  يبين  بالجامعة كما  التقويم  .  همة  ويعلن 

 .  الجامعي في جميع الكليات كما ينشر على موقع الجامعة في شبكة اإلنترنت 

    التسجيل  13/1

على الطالب أن يقوم بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها في كل فصل دراسي في المواعيد  •  

بناًء على موافقة المرشد األك بالتقويم الجامعي وذلك  اديمي واعتماد عميد الكلية أو من  المقررة 

 .  يفوضه 

   التسجيل المتأخر  

الفصل   بداية  قبل  الدراسية  للمقررات  الطالب  تسجيل  بداية  مواعيد  الجامعي  التقويم  يحدد 

المرشد   موافقة  بشرط  الدراسة  بدء  من  األول  األسبوع  الطالب خالل  يسجل  أن  ويجوز  الدراسي، 

 .  األكاديمي ورئيس مجلس القسم العلمي 
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كما يجوز لعميد الكلية الموافقة على تسجيل الطالب قبل نهاية األسبوع الثاني من الدراسة إذا ما       

 .  قبل عذر الطالب عن التأخير وبعد موافقة المرشد األكاديمي ورئيس مجلس القسم العلمي

وفي حالة تقدم الطالب للتسجيل بعد بداية الفصل الدراسي يوقع على الطالب رسم التسجيل المتأخر  

 .  الذي يحدده مجلس الجامعة  

   مقرر استماع    

يجوز للطالب وبموافقة المرشد األكاديمي وعميد الكلية أو من يفوضه أن يدرس مقرراً أو أكثر  

ال.  مستمعا الساعات  تدخل  الحالة  ويمنح درجة  وفى هذه  الدراسي  العبء  للمقرر في حساب  معتمدة 

 .  وال يدخل المقرر في حساب معدله الفصلي أو التراكمي" مستمع"

   المتطلب السابق  

 :  المتطلب السابق هو مقرر يشترط استكماله لدراسة مقرر لحق وتنطبق عليه الشروط التالية

 .  متطلبه السابقال يجوز للطالب أن يدرس مقرراً ما قبل أن يدرس  .1

بعد موافقة المرشد األكاديمي ورئيس مجلس القسم وعميد الكلية أو من يفوضه يجوز للطالب أن   .2

 .   يسجل مقرراً متزامناً مع متطلبه السابق إذا كان تخرجه يتوقف على ذلك

   : (Drop) الحذف  14/1 

الدراسة مع مراعاة    يجوز للطالب حذف مقرر أو أكثر خالل فترة ال تتعدى األسبوع الرابع من 

 .  الحد األدنى للعبء الدراسي الفصلي، وبهذا اإلجراء تحذف المادة تماما من سجل الطالب 

   ADDاإلضافة  15/1

األول   األسبوعين  خالل  أكثر  أو  مقرر  إضافة  للطالب  يمكن  األكاديمي،  المرشد  موافقة  بعد 

 .  الدراسي الفصلي والثاني من بدء الدراسة مع مراعاة الحد األقصى للعبء 

 Withdrawal   1/16 االنسحاب 

األكاديمي وأستاذ   .1 المرشد  أكثر بعد موافقة  أو  التسجيل في مقرر  ينسحب من  أن  للطالب  يجوز 

المقرر خالل فترة ال تتعدى نهاية األسبوع الرابع من بدء الدراسة مع مراعاة الحد األدنى للعبء  

 .  تسجل المقررات التي حذفها في السجل الدراسي للطالب الدراسي الفصلي وفي هذه الحالة ال  

بعد   .2 الكلية  مجلس  يقبله  بعذر  أكثر  أو  مقرر  في  التسجيل  من  ينسحب  أن  للطالب  يجوز  كما 

الفصلي   الدراسي  للعبء  األدنى  الحد  مراعاة  مع  العاشر  األسبوع  نهاية  وحتى  الرابع  األسبوع 

االنس تم  التي  المقررات  تسجل  الحالة  هذه  وبتقدير  وفي  للطالب  الدراسي  السجل  في  منها  حاب 

 .  (W   منسحب 
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   Incompleteمقرر غير مكتمل    17/1

يجوز للطالب عدم إكمال مقرر أو أكثر حتى األسبوع األخير من الدراسة بعذر يقبله مجلس   .1

والذي يعنى مقرر غير مكتمل ولكنه ال يؤثر على   ( I)ويظهر في سجل الطالب حرف   الكلية ، 

 .  التراكمي  معدله 

 .  يستطيع الطالب إكمال المادة خالل أسبوعين من إعالن النتيجة حسب قرار مجلس الكلية .2

    االنقطاع عن الدراسة 18/1

يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسي أو انسحب من جميع المقررات   .1

 .  التي سجلها خالل الفصل الدراسي 

أو   .2 قبل  يقدم  بعذر  دراسية  فصول  ثالثة  عن  تزيد  ال  لمدة  الدراسة  عن  االنقطاع  للطالب  ويمكن 

 .  واصل بعده الدراسة خالل الفصل الدراسي يقبله مجلس الكلية والمجلس األكاديمي وي 

 .  وفى جميع األحوال يسدد الطالب رسم وقف قيد طبقا لما يحدده مجلس الجامعة .3

 .   يفصل الطالب إذا انقطع أربعة فصول بدون عذر يقبله مجلس الكلية والمجلس األكاديمي .4

   إعادة دراسة المقرر 19/1

ة وتحسب الدرجة األعلى في  يمكن للطالب إعادة دراسة مقرر لرفع درجته فيه وذلك لمرة واحد  .1

المنجزة المعتمدة  الساعات  عدد  في  تغير  دون  التراكمي  لعدد .  المعدل  األقصى  الحد  ويكون 

 .  (ساعة معتمدة 12 )الساعات المعتمدة الممكن إعادة دراستها في هذه الحالة 

تقدير الرسوب  في حالة إعادة طالب دراسة مقرر رسب فيه، فانه يسمح له باإلعادة وال يحتسب   .2

 .  األول في المعدل التراكمي إذا نجح في اإلعادة األولى 

   نظام تقييم الطالب في المقرر   20/1 

هي   .1 مقرر  لكل  النهائية  الدرجة  وتكون  الدراسي،  الفصل  خالل  مستمرة  بصفة  الطالب  تقييم  يتم 

وامتح العملية  واالمتحانات  الفصلية  األعمال  في  الطالب  لدرجات  الكلى  منتصف  المجموع  ان 

 .  الفصل وامتحان نهاية الفصل

تمثل أعمال الفصل الدراسي جزءاً من متطلبات المقرر وتتمثل في االمتحانات الدورية والتمارين   .2

 .  النظرية والعملية والبحوث، كما تشمل االنتظام في حضور المحاضرات والدروس العملية

من   .3 الدراسي  الفصل  نهاية  امتحان  الدرجة%  70-50يشكل  تقسم    من  وقد  األكثر  على  النهائية 

 .  الدرجة بين امتحانات تحريرية وشفهية وأعمال بحثية طبقاً لطبيعة المقرر

قاعة البحث  )يجوز منح درجة الطالب في المقررات التطبيقية مثل المشروع والمقررات البحثية   .4

النقاشية هذه    ( والحلقة  وفي  الدراسي،  الفصل  لنهاية  تحريري  اختبار  عقد  عقد  بدون  يتم  الحالة 

لجنة   خالل  من  المنفذة  العلمية  واألعمال  الطالب  من  المقدم  التقرير  تقييم  يتضمن  شفوي  اختبار 

الجامعة   خارج  من  األقل  على  أحدهما  يكون  التدريس  هيئة  من  عضوين  من  تتكون  مناقشة 

 .  باإلضافة إلى مشرف المشروع 
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   إجراءات االمتحانات  21/1

راء االمتحانات من وضع االمتحان وتصحيح كراسات اإلجابة  مجلس الجامعة قواعد إج د يحد .  1

وتعقد االمتحانات في  .  والرصد وتحديد مجموع الدرجات والتقدير في المقرر وإعالن النتيجة

 .  مواعيد المحاضرات حسب الجدول

  

   االمتحان التعويضي  22/1

تحان نصف الفصل الدراسي وموافقة أستاذ المادة  في حال رغبة الطالب في تحسين درجته في ام.  1

بالترتيب إلجراء امتحان تعويضي   بالتنسيق مع رئيس مجلس القسم  العميد أو من يفوضه  يقوم 

 .  للطالب 

   اعتماد النتائج  23/1

االمتحانات  •   نتائج  الجامعة  مجلس  ويعتمد  الدراسية  الفصول  امتحانات  نتائج  الكلية  مجلس  يعتمد 

للح تخرج  النهائية  شهادات  وتحرر  العليا  الجامعية  والدرجات  البكالوريوس  درجة  على  صول 

 .  لخريجي الكلية يوقعها عميد الكلية بعد اعتماد النتيجة من مجلس الجامعة 

   المجلس األكاديمي  24/1

ليتولى تنسيق وتوجيه كافة الشئون األكاديمية المتعلقة بالبرامج الدراسية  "  المجلس األكاديمي"تم تشكيل  

التعليمية   العملية  ومتابعة  والتسجيل  القبول  أ. وشئون  المجلس  لشئون    / د .ويرأس  الجامعة  رئيس  نائب 

التعليم والطالب ويضم في عضويته السادة وكالء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والمشرف على  

 .  لغة اإلنجليزية برامج ال

ويختص المجلس األكاديمي بالنظر في األمور المتعلقة بضمان سير العملية التعليمية على أفضل  •  

مستوى، ومتابعة شكاوى الطالب والعمل على تقديم الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والنظم  

 .  الجامعية

التقدم بأسئلتهم أو رغباتهم أو شك الجامعة  المجلس األكاديمي ويتلقون ردوداً  ويستطيع طالب  إلى  اواهم 

 .  على تلك األسئلة أو الرغبات أو الشكاوى عن طريق مكاتب السادة العمداء

   :التظلمات  25/1 

إذا أراد الطالب التظلم من نتيجته فله أن يتقدم بطلب إلى إدارة الكلية لمراجعة نتيجته بعد دفع الرسم   •

تقوم  .  المقرر الحالة  هذه  من  وفي  والتأكد  التصحيح  إعادة  وليس  فقط  الدرجات  بإعادة رصد  الكلية 

وفي حالة اكتشاف خطأ مادي في رصد النتيجة يتم  .  ويخطر الطالب بنتيجة الفحص .  صحة رصدها

 .  إخطار إدارة القبول والتسجيل إلجراء التصحيح في سجل الطالب 

ستاذ المادة طوال الفصل الدراسي حتى  تنصح إدارة الجامعة الطالب بمتابعة تقدمهم األكاديمي مع أ •

 .  ال يتعرضوا لمفاجآت مع ظهور النتيجة وحتى يتمكنوا من تصحيح مسارهم في الوقت المناسب 
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    إثبات حضور وانصراف الطالب  26/1

حضور   الطلبة  جميع  الفصل  %  75على  في  بها  المسجلين  والمعامل  المحاضرات  عدد  إجمالي  من 

 . الدراسي 

   .الذي لم يحقق هذه النسبة من دخول االمتحان النهائي وبالتالي سيرسب بالمادة  ولن يسمح للطالب 

الكتروني•   الطاب  جميع  وانصراف  حضور  إثبات  عويتم  بإتباع  اً  وذلك  االلكترونية  البصمة  طريق  ن 

 :  اإلجراءات التالية 

 .  لعمل البصمة لهم  ITيتوجه الطالب إلي إدارة نظم المعلومات   .1

الطالب حضورهم في ذات المكان والموعد المحدد في الجدول الدراسي لكل منهم وذلك  يسجل   .2

المحاضرات   قاعات  جميع  في  والمتواجد  البصمة  بتسجيل  الخاص  االلكتروني  الجهاز  بلمس 

مكان   مغادرتهم  العملي وقبل  الدرس  انتهاء  البصمة عند  لمس جهاز  الطالب  يعيد  ثم  والمعامل 

تخل.  الدراسة حالة  التقليدي  وفي  الغياب  بحصر  مطلقاً  يعتد  ولن  غائباً  الطالب  يعد  البصمة  ف 

 .  بالطريقة اليدوية

على الطالب االنتظار إلى أن يقوم أستاذ المادة بتسجيل بصمته هو أوالً حيث أن نظام البصمة ال   .3

 .  بتسجيل بصمته يليه بصمات الطالب يبدأ إال بعد أن يقوم األستاذ  

 .   الغياب من اليوم األول للدراسةيتم احتساب  .4

 .  يمكن للطالب التعرف على نسبة حضوره من خالل الموقع االلكتروني الخاص بالجامعة .5

نظم   .6 إلدارة  التوجه  الطالب  على  مالحظات  أية  وجود  حالة  في  أو  االستفسارات  من  لمزيد 

   IT. المعلومات 

للمادة المحروم فيها ويكون    FWفي حالة حرمان الطالب نتيجة تعدى نسب الغياب يعطى حرف  .7

تأثيرها على المعدل التراكمي مثل تقدير منسحب وفى حالة اإلعادة يكون الحد األقصى للتقدير  

 .  D+ في هذه المادة هو 

يعطى حرف    .8 النهائي  االمتحان  الطالب عن  حالة غياب  ويكون     FXفي  فيها  المتغيب  للمادة 

سحب وفى حالة اإلعادة يكون الحد األقصى للتقدير  تأثيرها على المعدل التراكمي مثل تقدير من

 .   D+ فى هذه المادة هو 

  الطالب هو المسئول عن التأكد من أن البصمة الخاصة به تعمل وبأنه يقوم بالبصمة قبل كل  .9
     .محاضرة أو قبل وبعد كل درس عملي 

  

    مقررات التخرج وطرحها وتعارضها  27/1

ر مطروح في الفصل الدراسي الذي يتخرج فيه أو وجد تعارض  إذا توقف تخرج طالب على مقرر غي•  

ذاتيا ً   المقرر المطلوب دراسته  الفصل، يجوز للطالب دراسة  -مع مقرر إجباري مطروح في نفس 
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Self    study  تحت إشراف أستاذ المقرر بعد موافقة المرشد األكاديمي ورئيس مجلس القسم وعميد

المقررة على  Assignmentsره كافة االمتحانات والتكليفات   الكلية ويتم تقويم أداء الطالب بحضو

 .  الطالب المسجلين في المقرر

  

   التدريب الميداني 28/1

يؤدي الطالب التدريب الميداني الذي تقرره الكلية للمدة المحددة في الئحتها وذلك في المجاالت  

المقررة المواعيد  وفي  الطالب  بتخصص  الصلة  شروط  ويعتبر  .  ذات  من  شرطاً  التدريب  هذا  اجتياز 

 .    التخرج

    قائمة الشرف 29/1

ويكون قد   .3  7يوضع اسم الطالب في قائمة شرف الكلية إذا حصل على معدل تراكمي ال يقل عن  .1

 .  سجل الحد األقصى للعبء الدراسي دون الرسوب في أي مقرر 

نقطة    3.7تراكمي ال يقل عن  يحصل الطالب على مرتبة الشرف بدرجة امتياز إذا تخرج بمعدل   .2

إذا حصل على معدل تراكمي ال يقل   نقطة في جميع    3.3وعلى مرتبة الشرف بدرجة جيد جدا 

 .  سنوات الدراسة

التي حصل   .3 الكلية ومرتبة الشرف  قائمة شرف عميد  يفيد وضعه في  يسجل في سجل الطالب ما 

 .  عليها عند التخرج

    تغيير التخصص   30/1

ير تخصصه بناء على رغبته أو بقرار إداري من الجامعة بعد أخذ رأى الجهات  يمكن للطالب أن يغ

المختصة طالما لم ينجز بنجاح الساعات المعتمدة المطلوبة لالنتهاء من المستوى الثالث، ويتطلب التغيير  

 .  موافقة مجلس القسم الذي يطرح التخصص الجديد المرغوب فيه ومجلس الكلية والمجلس األكاديمي 

الجديد ويل للتخصص  الالئحة  في  المبينة  المتطلبات  باستيفاء  الطالب  وفي حاالت خاصة وعند  .  تزم 

الضرورة يمكن تغيير التخصص في بداية المستوى الرابع للطالب وبموافقة المجلس األكاديمي ورئيس  

 .  الجامعة  

  

   الفصل من الكلية أو التخصص  31/1

أخفق في رفع اإلنذار األكاديمي خالل المدة المحددة لذلك  يفصل الطالب من الكلية أو التخصص إذا   .1

النظرية   للكليات  الدراسي  برنامجه  من  األخير  المستوى  في  المقيد  الطالب  ذلك  من  ويستثنى 

 .  والمستويين األخيرين للكليات العملية

في    يتولى القسم العلمي المشرف على التخصص المحّول إليه حساب الساعات المعتمدة التي درسها  .2

دراسي   له سجل  ،ويعد  الجديد  تخصصه  في  الدراسة  برنامج  تدخل ضمن  والتي  السابق  تخصصه 

 .  جديد مع االحتفاظ بالسجل السابق 
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    إعادة قيد الطالب بالكلية 32/1

يمكن بموافقة مجلس الكلية، بعد أخذ رأى المرشد األكاديمي ومجلس القسم والمجلس األكاديمي،   .1

المفصول بالكلية وتكون إعادة القيد بحد أقصى فصل دراسي واحد أو فصلين بعد  إعادة قيد الطالب 

 .  موافقة المجلس األكاديمي 

 .  يسدد الطالب رسم إعادة القيد الذي يحدده مجلس الجامعة .2

   طالب مستمع   33/1

يجوز اعتبار شخص ما طالب مستمع وذلك للسماح له بتنمية مهاراته ومعارفه المهنية أو الخاصة   •

برنامجه    أو إلى  تحويلها  بهدف  مقررات  لدراسة  أو  الجامعة  تطرحها  مقررات  بدراسة  العامة 

الدراسي في كلية أو معهد علمي عاٍل مقيداً فيه خارج الجامعة وبموافقة الجهة المقيد بها للدراسة،  

برنا متطلبات  جميع  بدراسة  له  يسمح  وال  بالجامعة  مقيداً  طالباً  المستمع  الطالب  يعتبر  مج  وال 

 .  دراسي تطرحه الجامعة ولكن عدد محدد من المقررات 

عليه   • يسرى  الذي  الدراسة  ونظام  المستمع  الطالب  بوضع  السماح  شروط  الجامعة  مجلس  ويحدد 

 .  والرسوم والمصروفات الدراسية وغيرها من األمور التنظيمية 

  

 المنح الدراسية  24/1

للطلبة  •   دراسية  الجامعة منحاً  لنظام  تقدم  خاصة طارئة وفقاً  يواجهون ظروفاً  الذين  المتفوقين والطلبة 

 .  معين يحدده مجلس الجامعة ويعتمد من مجلس األمناء 

   تأديب الطالب   35/1

 .  ينطبق في شأن تأديب الطالب الئحة جامعة النهضة للتأديب والتهذيب 

    االنسحاب من الجامعة 36/1

ألسباب وسحب ملفه بها ويحدد مجلس الجامعة قواعد التعامل مع  يمكن للطالب ترك الكلية ألي سبب من ا 

 .  الرسوم والمصروفات الدراسية المتعلقة بهذا الشأن 

   مكتب خدمة أولياء األمور   37/1

 :  أنشأت الجامعة مكتب خدمة أولياء األمور وهو مختص بما يلي 

الجامعة وأولياء األمور إلتاحة ك .1 إدارة  بين  دائمة  اتصال  الضرورية  بناء جسور  المعلومات  افة 

مشكالت   من  يعترضهم  قد  وما  دراستهم  في  والطالبات  الطالب  تقدم  وعن  الجامعة  نظم  عن 

   .  تتطلب تعاون األسرة مع إدارة الجامعة 

في   .2 يساعدهم  وما  الجامعة  بنظم  يتعلق  ما  كل  في  األمور  أولياء  استفسارات  جميع  على  الرد 

 .  أبناءهم وبناتهم بما يحقق لهم التفوق والتميز في دراستهم ضمان وضوح تلك النظم لدى 
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الدراسة   .3 نظم  في  وتحديث  تطوير  من  الجامعة  له  تخطط  فيما  األمور  أولياء  آراء  استطالع 

وإمكانياتها، والتنسيق بينهم وإدارة الجامعة وهيئة التدريس بما يحقق وحدة الرأي بالنسبة لكل ما  

 ..  ع االلتزام بالسياسات والقواعد الجامعية السليمة فيه مصالح الطالب والطالبات م

 .  ابالغ أولياء األمور بالنشاطات واألحداث المختلفة بالجامعة .4

 .  بحث شكاوى أولياء األمور والمساعدة في حلها .5

   إجادة  اللغة االنجليزية والفصل الدراسي التأهيلي -2

يكون طالبها على مستوى عال من   بأن  الجامعة  تحديد مستوى  تهتم  يتم  ولذلك  اإلنجليزية،  اللغة  إجادة 

نتيجة   وفي ضوء  المستوى  تحديد  امتحان  خالل  من  االنجليزي  اللغة  في  بالجامعة  لاللتحاق  المتقدمين 

لكل مستوى على   اإلنجليزية  اللغة  دراسة  ويتحدد مسار  ثالث مستويات  إلى  الطلبة  تقسيم  يتم  االمتحان 

 :  النحو التالي 

المقرر الواجب   لمعتمدة  عدد الساعات ا

 دراسته  

 المستوى   نتيجة المتحان  

 1  Eng.111  األول   %  50أقل من 

 1  Eng.112  الثاني    %  70إلى % 50من 

 2  Eng.113  الثالث   %  70أكثر من 

  

  

 .  تتم دراسة كل مقرر على فصلين دراسيين  -

وال تحتسب    ( Pass or Fail)  ناجح أو راسب يقدر أداء الطالب في مقررات اللغة االنجليزية إما   -

 .  GPAضمن المعدل التراكمي  

بالنسبة لطالب المستويين الثاني والثالث يستبدلون بمقررات اللغة االنجليزية التي تجاوزوها مقررات   -

 .  اختيارية من داخل أو خارج الكلية

Electronic Learning Support                                  3- نظام الدعم اللكتروني للتعلم 

 {ELS] 

المعرفة   • على  الطالب  لمساعدة  وذلك  للتعلم  اإللكتروني  الدعم  نظام  بإنشاء  النهضة  جامعة  قامت 

الرابط   على  للمقررات  مواقع  إنشاء  وتم  االنترنت  شبكة  عبر  يومياً  باألساتذة  وااللتقاء  التعليمية 

 .  الجامعة في شبكة االنترنت  على موقعELSالخاص بالنظام  

التعليمية   • العملية  ركائز  أحد  ليكون  للنظام  األمثل  االستخدام  على  التركيز  إلى  الجامعة  وتتجه 

التعليمية  الفاعلية  زيادة  في  رئيسياً  وعنصراً  كل  .  بالجامعة  تكاتف  أهمية  على  الجامعة  وتؤكد 

دمة الجامعات الخاصة الهادفة إلى  الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف والذي يضع الجامعة في مق

 .  التوظيف الفعال للتكنولوجيا لالرتقاء بالعملية التعليمية 
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   :المزايا التالية للطالبELSويحقق نظام  

 :  التعرف الكامل على كافة عناصر المقرر الدراسي والتي تشمل ما يلي  .1

 .  أهداف المقرر  . 1.1

         )Course Description(  ر     المقروصف  .1.2         

   ( Agenda )  جدول المحاضرات   1..3

لكتاب المستخدم أو عروض  المادة العلمية سواء في شكل محاضرات أو فصول من ا   . 4.1

 . أو غيرها من أشكال ووسائل توضيحية Power Point    ةتوضيحي

وإمكانية تقديمها مباشرة عبر  التي يكلف األستاذ طالبه بها Assignmentsالواجبات  . 5.1

 .البريد اإللكتروني ألستاذ المادة ومعرفة تقييمه لها والدرجة التي حصل عليها الطالب 

  التي يتيحها األستاذ للطالب للتدرب على بعض موضوعات وتقنيات Exercisesالتدريبات  . 6.1

 . يقدمها المقرر 

بصفة مستمرة ومباشرة عبر المواقع  إتاحة الفرصة للطالب للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس  .2

 .  اإللكترونية للمقررات التي يدرسونها في كل فصل دراسي

إمكانية التعرف على المواد التعليمية والمساعدات التوضيحية التي سبق استخدامها في الفصول   .3

 .  السابقة 

داءهم  تواصل أستاذ المقرر باستمرار مع الطالب وتوجيهه لهم في ضوء متابعته لمستويات أ .4

 .  األكاديمي 

 .  استثمار موقع كل مقرر دراسي ليكون معبراً عن النشاط التعليمي للطالب المسجلين بالمقرر  .5

  

  

  

   ELSواجبات الطالب بالنسبة لنظام   1/3

وعنوانه  .1 اإلنترنت  شبكة  على  الجامعة  موقع  نظام     www.nub.edu.eg    زيارة  على  والتعرف 

ELS   وكيفية التعامل معه واالطالع على دليل استخدام النظام User Guide  . 

بإدارة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة للحصول على أسم المستخدم وكلمة المرور للدخول   .2 االتصال 

 .  المقررات التي تم التسجيل فيها /على موقع المقرر

   Password. وكلمة السر  Usernameتسجيل نفسه في موقع المقرر باستخدام أسم ال مستخدم   .3

الفن  .4 الدعم  إدارة  إلى  أي  التوجه  في  والتسجيل  الموقع  إلى  الدخول  في  أي مشاكل  حالة وجود  في  ي 

 .  مقرر

 

http://www.nub.edu.eg/
http://www.nub.edu.eg/
http://www.nub.edu.eg/
http://www.nub.edu.eg/


 

 -21 - 

  

 :  التواصل مع المقرر من خالل القيام بما يلي  .5

 .  إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني ألستاذ المقرر -

 .  تنزيل المحاضرة األولى  -

 .  حل التكليف األول وإرساله من خالل موقع المقرر  -

  

   ايميل بال حدود  2/3

   :توفر الجامعة لجميع الطلبة خدمة البريد اللكتروني الخاص بهم وهو يتميز باآلتي

 المساحة التخزينية   •

يدعم البريد االلكتروني عدد ال محدود من الرسائل المستلمة وكذلك المرفقات بسعة تخزينه كبيرة  

 .  جيجا   30وسريعة جدا تصل الى 

 الصفحة الرئيسية   •

أحصل على عرض سريع للرسائل الخاص بك، بما يتضمن ذلك البريد اإللكتروني والدعوات  

 .  والجديد في شبكتك

 أشخاص   •

أو من خالل   Windows Live Messengerقم بإضافة أصدقائك واساتذتك والتحدث معهم عبر  

 .  مباشرة بالصوت والصورة ويمكنك إضافة أصدقائك من أي بريد أخر Hotmailموقع  

 بـــريد   •

باإلضافة إلى مزيد   Hotmailاحصل على رسائل بريد إلكتروني سريعة وسهلة وموثوق فيها من

 .  من الحماية ضد البريد العشوائي وسعة تخزينية وفيرة 

 تقويم   •

تقويمات مع اآلخرين واحصل على تذكيرات  يمكنك أضافة جدول أعمالك وكذلك يمكنك أن تشارك ال

 .  عندما تكون بحاجة إليها 

  

•  Sky Drive 

 .  قم بتخزين الملفات التي تحتاجها على اإلنترنت ومشاركتها مع األشخاص الذين تختارهم 

 المجموعات   •

 .  Groupsقم بتجميع أصدقائك أو أية مجموعة أخرى باستخدام خاصية 
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•  Spaces 

 .  عبر عن نفسك باستخدام صفحتك المخصصة، فيمكنك إضافة مدونة وصور وملفات فيديو ومزيد 

 التنزيالت   •

واحصل على برامج مجانية لجهاز الكمبيوتر   Windows Live Essentialsقم بتنزيل  

  Writerوالبريد ومعرض الصور وصانع األفالم و  Messengerالشخصي ،بما في ذلك  

 .  وأمان العائلة Toolbarو

 تحويل بريدك إلى بريد أخر   •

من المميزات الرائعة الذي يدعمها بريدك اإللكتروني هو تحويل الرسائل المستلمة من إي بريد أخر  

 .  تختاره إلى بريدك اإللكتروني من الجامعة

 الهواتف الجوالة   •

   POP3 يمكنك استعراض الرسائل عن طريق الهواتف الجوالة، التي تستخدم برامج البريد اإللكتروني 

 .Apple iPhone،  على سبيل المثال IMAP4  أو 

 :    ال يمكن تصفح االيميل الشخصي الذي ال يتبع الجامعة من خالل شبكة الجامعة مثل:  ملحوظة 

• Yahoo •         Gmail •          Hotmail •             CL 

   .لمزيد من المعلومات والدعم الفني يرجى التوجه إلدارة نظم المعلومات    

   بك  الخاص  السري  الرقم   ر تغيي   

تغيير الرقم السري للبريد االلكتروني الخاص بك مع رقم سري تمنحه لك الجامعة ولكننا  

 :   ننصحك بتغيير هذا الرقم إلى رقم خاص بك وذلك بالطريقة اآلتية 

   www.nub.edu.egللدخول علي البريد اإللكتروني يرجى زيارة موقعنا عبر شبكة النترنت

    

http://g.live.com/9uxp9ar-sa/hdr_more5??su=http://shared.live.com/
http://g.live.com/9uxp9ar-sa/hdr_more5??su=http://shared.live.com/
http://g.live.com/9uxp9ar-sa/hdr_more5??su=http://shared.live.com/
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تغيير الرقم السرى الخطوة رقم   -1

   option:اضغط علي زر  1

  

 change your password  2الخطوة رقم أضغط علي :  
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   passwordأمام خانة الرقم السرى أو  changeأضغط علي   :3الخطوة رقم 

  

 :كما بالصورة  4الخطوة رقم 
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خطوات أرسال رسالة جديدة  الخطوة  

 إلرسال رسالة جديدة   new:نقوم بالضغط علي   1رقم

  

 :كما بالصورة  2الخطوة رقم
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 الساعات المكتبية    -4

جميع أعضاء هيئة التدريس يتواجدون في حجراتهم في أوقات محددة للرد على أي استفسارات  

 .  للطالب من خالل ساعاتهم المكتبية والمعلنة داخل كل كلية

 أسئلة وإجابات سريعة؟   -    5

 كيف أستطيع التسجيل عبر النترنت؟  . 5.    1

 يمكنك الذهاب إلى الرابط التالي   

 http://www.nub.edu.eg/ar/download/portal.pdf 

الملف الذي يحتوي على التعليمات التي ستساعدك  لتحميل طريقة عمل اإلرشاد والقيام بتحميل  

ولكن تذكر أن اختيارك للمواد الدراسية يجب  .  ال تقلق فالتعليمات بسيطة وواضحة .  في التسجيل 

أن تتم الموافقة عليه من مرشدك األكاديمي ولحين قيام مرشدك األكاديمي بالموافقة على المواد  

 .  نت فأنت لم تقم بعملية التسجيل الفعلي الدراسية التي قمت باختيارها عبر االنتر

 ما مواعيد الرشاد األكاديمي؟  .  5.  2

 موجودة في التقويم األكاديمي المرفوع على موقع الجامعة            

 هل يجب على مقابلة مرشدي األكاديمي؟  . 5.  3

األكاديمي ولكن إذا كنت غير  ال يتوجب عليك مقابلة مرشدك األكاديمي إال في حاالت االنذار  

متأكد من عدد المواد الدراسية التي تستطيع تسجيلها أو أي المواد الدراسية تحتاج للتخرج في  

 .  الموعد المحدد لذلك فمن فضلك قم بتحديد موعد لمقابلة مرشدك األكاديمي 

  

 كيف أستطيع معرفة اسم مرشدي األكاديمي؟  . 5.  4

المرش من  عدد  لها  كلية  أسماء  لكل  ويوجد  الكلية  طالب  جميع  عن  مسئولين  األكاديميين  دين 

 .  المرشدين األكاديميين لكل كلية على موقع الجامعة مع بياناتهم ووسائل االتصال بهم 

  

 كيف أحصل على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بي؟  . 5. 5

يد الكلية الخاصة بك  يمكنك الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من مكتب سكرتيرة عم

المعلومات  بهذه  تزويدك  يسرها  المستخدم  .  التي  اسم  نفس  باستخدام  المستوى األول  يقوم طلبة 

الجامعة وللدخول على موقع دعم   بهم على موقع  الخاص  إلى الحساب  للدخول  المرور  وكلمة 

بالنسبة لطلبة  .  ت ويجدر بالذكر أنه يمثل مصدراً قيماً جداً للمعلوما  (ELS  )التعليم االلكتروني

إلى الحساب الخاص   للدخول  لديهم اسم مستخدم وكلمة مرور  الرباع  الثالث،  الثاني،  المستوى 

 .  بهم وآخر للدخول إلى موقع دعم التعليم االلكتروني 

  

 ؟  (الكارنية )كيف أستطيع الحصول على البطاقة التعريفية الجامعية . 6.5

كل فصل دراسي يجب أن تقوم بإحضار البطاقة  .  والتسجيل فقط قم بالمرور على مكتب القبول  

الجديدة البطاقة  على  لتحصل  السابقة  طول  .  التعريفية  لتفادي  مبكراً  الذهاب  حاول  فضلك  من 

 .  االنتظار

  

  

http://www.nub.edu.eg/ar/download/portal.pdf
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 كيف أستطيع معرفة مكان المحاضرات؟  . 7.5

وأماكن   مواعيد  جداول  بها  يوجد  اعالنات  لوحة  كلية  كل  في  لجميع  يوجد  الدراسية  القاعات 

كل  .  المحاضرات  وأيضا  بالكلية  الخاص  الجدول  من  نسخه  العميد  سكرتيرة  لدى  يوجد  أيضاً 

 .  جداول الكليات الدراسية موجودة على موقع الجامعة 

  

 من أين أحصل على الكتب والمراجع؟  .  8.5

، الدور األرضي، مكتب رقم  العالج الطبيعيفقط توجه إلى مخزن اللوازم الورقية بمبنى كلية        

 .  ستجد جميع الكتب الدراسية، المراجع، األوراق وجميع اللوازم الدراسية هناك       .…

 كيف أستطيع الحصول على نتائج امتحاناتي؟  . 9.5

فصل   كل  بنهاية  النهضة  جامعة  موقع  على  بك  الخاص  الحساب  في  االمتحانات  نتائج  توضع 

معر إلى  بحاجة  كنت  إذا  الحالدراسي  في  نتائجك  أو  .  فة  المادة  أستاذ  سؤال  ببساطة  يمكنك 

 .  االستاذ المساعد 

  

 أين تقع العيادة الطبية؟  . 10.5

اخصائي عالج  يتواجد هناك    .…  مكتب رقم  العالج الطبيعيية في مبنى كلية  تقع عيادتنا الطب 

إذا لم تكن  .  مساءً …وحتى  ..العيادة مفتوحة من  .  لمساعدتكم وإمدادكم بالرعاية الصحيةطبيعي  

 .  على ما يرام من فضل ال تتردد في زيارة العيادة 

 للطالب المقيمين في المدينة الجامعية  

 ماذا أفعل إذا أردت تغيير أي شيء في غرفتي؟  .  11.5

بالجامعة  .…  / يتطلع األستاذ  اإلدارة  الهرم)بمبنى  ا  (مبنى  أو  أسئلة  أن  لإلجابة على أي  يمكن  هتمامات 

  . تكون لديكم أثناء إقامتكم في المدينة الجامعية

  

 . إدارة رعاية الشباب  6

الفكري والفني للشباب وتوفر    تهدف إدارة رعاية الشباب بجامعة النهضة إلى االرتقاء بمستوى اإلنتاج

 :  لمساندة األنشطة الطالبية التالية لهم الفرص ليتسنى لهم اإلبداع، وتوجه الجامعة إدارة رعاية الشباب 

 فرص ومتطلبات التدريب على األنشطة الثقافية، والفنون المسرحية ومختلف األنشطة الفنية   .1

ممارسة األنشطة الرياضية في المالعب الداخلية والمفتوحة لرياضات كرة القدم وكرة السلة والكرة   .2

 .  الطائرة واليد والتنس

الرحالت   .3 والدول  تنظيم  المصرية  والمحافظات  القاهرة  معالم  لمختلف  والترفيهية  والثقافية  العلمية 

 .  األجنبية 

وهو عبارة عن تالحم أعضاء هيئة التدريس مع الطالب وأسرهم وتقدم  FUN DAYتنفيذ المرح    .4

 .  فيه العديد من الفقرات الغنائية والترفيهية وألعاب الموبيت شو 

مثل ألعاب القوى والمالكمة وكما األجسام لما لها من أهمية كبرى في خلق  االهتمام باأللعاب الفردية   .5

 .  جيل قوي قادر على تحمل مسئوليات المستقبل 
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تقديم العديد من الندوات والمحاضرات لكبار الشخصيات العامة في المجاالت المختلفة لتوسع دائرة   .6

 .  معارف الطالب والطالبات في شتى نواحي الحياة 

 الصيفي للطالب   التدريب  1/6

تتعلق   التي  األماكن  أهم  في  الصيف  وإجازة  العام  نصف  إجازة  خالل  الطلبة  تدريب  يتم 

 .  بتخصصاتهم تمهيداً للتوظف بها بعد التخرج مباشرة

 :  يتم تدريب عدد كبير من الطالب في الجهات التالية  –كلية التسويق : أولً 

 .  البنك المركزي المصري  -1

 .  بنك مصر إيران  -2

 .  المركز المصرفي هورايزون -3

 .  البنك األهلي المصري  -4

 .  البورصة المصرية -5

 .  مختلف المؤسسات الصناعية والتجارية -6

 وغيرها   -7

 ً  :  كلية الصيدلة: ثانيا

 .  شركة سيد لألدوية  -1

 .  الشركة القابضة للمصل واللقاح -2

 .  شركة فايزر لألدوية -3

 .  مجموعة صيدليات العزبي  -4

 .  لألطفال 57357مستشفى  -5

 .  المستشفى العام ببني سويف  -6

 .  المستشفى العام بالفيوم  -7

 .  التدريب الخارجي في جامعة ببراخ بألمانيا -8

 .  وغيرها  -9

  

 ً  :  كلية العالم: ثالثا

 .  مدينة االنتاج االعالمي  -1

 .  يروباتحاد االذاعة والتلفزيون بماس -2

 .  مؤسسات األهرام والجمهورية وأخبار اليوم -3

 . وغيرها  -4
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 ً  :  علوم الحاسبكلية : رابعا

  .بالقرية الذكية ) ITI( معهد تكنولوجيا المعلومات  -1

   .57357وحدة تكنولوجيا المعلومات بمستشفى  -2

   .شركة اتصاالت مصر -3

  .شركة فودافون بالقرية الذكية -4

   .المعهد القومي لالتصاالت  -5

   .شركة اوراكل مصر بالقرية الذكية -6

  .شركة ميكروسوفت بالقرية الذكية -7

   .موبينيلشركة  -8

  .بالقرية الذكية  IBMشركة   -9

10- .Xceed Contact Center  شركة إكسيد    

  .معهد بحوث اإللكترونيات  -11

 .  وغيرها  -12

 ً  :  كلية طب الفم واألسنان: خامسا

وكبار   واألسنان  الفم  عالم  تقنيات  بأحدث  المزود  بالجامعة  الجامعي  األسنان  بمستشفى  التدريب  يتم 

 .  والخارجاألساتذة المتخصصين في مصر 

 :   الطبيعي العالج  كلية: ساً ساد

ب التدريب  الطبيعي  بأحدث    ةالمزود   ةالجامع   عيادات يتم  العالج  في  أجهزة  المتخصصين  األساتذة  وكبار 

 مصر والخارج 

 

 

   اتحاد الطلبة -8

 .  يشكل اتحاد الطلبة من طلبة الجامعة في الكليات المختلفة 

    الالئحة الطالبية  1/7

   : الطلبة هو التنظيم الشرعي الممثل لطالب الكليات ويهدف إلى تحقيق ما يلي اتحاد 

والوالء   • االنتماء  قيمة  وإعالء  والقومي  الوطني  الوعي  وترسيخ  واألخالقية  الروحية  القيم  تنمية 

كفالة   الفريق مع  بروح  والعمل  الطالب  اإلنسان والمواطنة لدى  الديمقراطية وحقوق  وتعميق أسس 

 .  آرائهم في اإلطار التقاليد واألعراف الجامعية التعبير عن 

بالفائدة على الطالب والجامعة   • بما يعود  صقل مواهب الطالب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها 

 .  والوطن
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  تكوين األسر والجمعيات والنوادي العلمية مع تنظيم أسلوب االستفادة من طاقات ومهارات الطالب  •

   . والعمل على دعم أنشطتهم 

وغيرها   • والتكنولوجية  والثقافية  والفنية  والكشفية  واالجتماعية  الرياضية  الطالبية  األنشطة  تنظيم 

 .  وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز وتشجيع المتميزين فيها

   (موجودة على موقع الجامعة) الالئحة الطالبية  2/7

 :  إلى تحقيق ما يلي اتحاد الطلبة هو التنظيم الشرعي الممثل لطالب الجامعة ويهدف 

تنمية القيم الروحية واألخالقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعالء قيمة االنتماء والوالء   .1

مع   فريق  بروح  والعمل  الطالب  لدى  والمواطنة  األنسان  وحقوق  الديمقراطية  أسس  وتعميق 

 .  كفالة التعبير عن آرائهم في إطار التقاليد واألعراف الجامعية

مواهب   .2 الطالب  صقل  على  بالفائدة  يعود  بما  وتوظيفها  ومهاراتهم  قدراتهم  وتنمية  الطالب 

 .  والجامعة والوطن 

ومهارات   .3 طاقات  من  االستفادة  أسلوب  تنظيم  مع  العلمية  والنوادي  والجمعيات  االسر  تكوين 

 .  الطالب والعمل على دعم أنشطتهم 

لفنية والثقافية والتكنولوجية وغيرها  تنظيم األنشطة الطالبية الرياضية واالجتماعية والكشفية وا .4

 .  من وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز وتشجيع المتميزين فيها

 .  تنظيم أنشطة خدمة المجتمع .5

   شروط العضوية  3/7

تشكيل اتحاد الطلبة من الطالب المقيدين بكليات الجامعة ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية  

 :  لجان مجلس االتحاد أن يكون

 .  متمتع اً بجنسية جمهورية مصر العربية .1

 .  متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة .2

 .  طالباً مستجداً في فرقته  .3

 .  مسدداً الرسوم الدراسية  .4

 .  له نشاط مؤكد ومستمر في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها .5

من الالئحة   183لم يسبق أن وقعت عليه أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة  .6

بشأن تنظيم الجامعات، ولم يسبق إسقاط أو وقف عضويته   1972لسنة  49التنفيذية رقم  

 .  بأحد االتحادات الطالبية أو لجانها 

من بدء الدراسة كل   أسابيع   8يتم انتخابات مجالس االتحادات ولجانها سنوياً خالل مده أقصاها  

وال   المختلفة،  للمستويات  لالنتخابات  التفصيلية  المواعيد  بتحديد  الجامعة  رئيس  من  قرار  ويصدر  عام، 

 .  يحق ألي طالب االدالء بصوته إال إذا كان مسدداً للرسوم الدراسية 

اتح أنشطة  أو  انتخابات  في  الفئوية  أو  الحزبية  أو  الدينية  الشعارات  استخدام  يجوز  ادات  وال 

 .  الطالب ،كما ال يجوز التفرقة بين الطالب بسبب الجنس أو األصل أو اللون
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حضور   الكليات  طالب  اتحادات  لجان  في  االنتخابات  لصحة  من  %  50يشترط  االقل  على 

 .  الطالب الذين لهم حق االنتخاب في كل فرقة دراسية على حدة

التالي اليوم  إلى  االنتخابات  تؤجل  العدد  يكتمل  لم  لصحة  إذا  يشترط  الحالة  هذه  وفي   ،

فإذا لم يكتمل العدد يعين عميد الكلية ممثلي لجان هذه  .  على األقل من الناخبين %  20االنتخاباتحضور  

 .  المستويات الدراسية 

   :أهداف التحاد 4/7

 .  تدريب الطلبة على القيادة وممارسة الديمقراطية وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم  -

 .  الروابط بين الطلبة بعضهم وبعض وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس توثيق  -

 .  اكتشاف وتنمية مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم -

وارتفاع   - والثقافية  والفنية  والكشفية  واالجتماعية  الرياضية  األنشطة  وتنظيم  وتشجيع  نشر 

 .  مستواها

   :مهام لجان التحاد  5/7

 :  لجان األسر •

 .  األسر بالكلية تشجيع تكوين  -

 .  التنسيق بين نشاط األسر المختلفة  -

  

 :  لجان النشاط الرياضي •

 .  تشجيع المواهب الرياضية -

 .  نشر ثقافة حب الرياضة  -

 .  تنظيم النشاط الرياضية -

  

 :  لجنة النشاط الثقافي •

 .  تنظيم أوجه النشاط الثقافي بالكلية -

 .  تنمية طاقات الطلبة األدبية والثقافية -

  

  

 :  لجنة النشاط الفني  •

 .  تنمية النشاط الفني للطالب بما يتفق وأغراضه السامية إلبراز مواهبهم ورفع مستوى إنتاجهم الفني 

 :  لجنة الجوالة والخدمة العامة •

  . تنظيم حركة الكشافة والخدمة العامة بما يساهم في تنمية المجتمع المحيط بالجامعة
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 :  لجنة النشاط الجتماعي •

 .  الروابط االجتماعية بين الطالب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين تنمية 

 :  اللجنة النشاط العلمي والتكنولوجي 

والتكنولوجية   العلمية  القدرات  تنمية  بهدف  العلمية  والمحاضرات  الندوات  بعرض  تختص 

إ يؤدي  مما  العلمية  والجمعيات  العلوم  نوادي  عن طريق  وتطبيقاً  إنتاجاً  لى خلق جيل من  ونشرالمعرفة 

 .  الشباب مزود بالمعرفة العلمية والخبرة التطبيقية التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل 

  

   :لئحة نظام األسر  6/7

 .  يفتح باب التسجيل لألسر خالل شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الدراسي بإدارة رعاية الشباب  -1

 .  طالب وطالبة  30 – 15يكون عدد أعضاء األسرة ما بين  -2

والمدرسين   -3 المعيدين  بين  من  ورائد  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  بين  من  رائدة  أسرة  لكل  يكون 

 .  المساعدين ومشرف من رعاية الشباب 

 .  تقدم األسرة خطة وبرنامج لنشاطها خالل العام الجامعي  -4

 .  إشراف رائد االتحاد ومساندة إدارة رعاية الشباب  لألسر ممارسة األنشطة المختلفة تحت  -5

 

  واجبات الطلبة ومسئوليتهم التأديبية -9

 : واجبات الطلبة 1/8

 .  احترام القوانين واللوائح والقرارات والتقاليد الجامعية -1

 .  المحافظة المنشآت الجامعية وعدم االعتداء عليها -2

بالمواظبة   -3 القوانين واللوائح  التي تقضي  الجامعية  الدروس والمحاضرات وجميع األعمال  حضور 

وفي حالة عدم استيفاء النسبة يحرم الطالب من االمتحان ويتم إنذار الطالب  %  75عليها بحد أدنى  

غيابه   اكتمل  فإذا  ثانية  ينذر مرة  الغياب  تكرار  حالة  وفي  الثالث  األسبوع  اإل %  25بعد  نذار  يتم 

 .  النهائي ويحرم من دخول االمتحان

وفي   -4 سبق  الذي  النحو  على  العملية  والدروس  المحاضرات  في  البصمة  طريق  عن  الغياب  يؤخذ 

الحكومية   الطبية  الوحدات  إحدى  من  طبية  شهادة  بتقديم  يلتزم  مرضي  لعذر  الطالب  تغيب  حالة 

 .  إال يعد غيابه بدون عذرمن تاريخ حدوث السبب المؤدي للعذر و خالل ثالثة أيام وذلك

أو   -5 الجامعة  داخل  للطالب  القويم  بالسلوك  يخل  أو  والكرامة  الشرف  يمس  عمل  بأي  القيام  عدم 

 .  خارجها

في   -6 غيرها  أو  الحريق  إنذار  صفارة  سماع  حين  الطالب  وعلى  المدنية  الحماية  بقواعد  االلتزام 

 .  الحاالت الطارئة التواجد في األماكن المخصصة للتجمع 

 
 

              دم التدخين داخل المنشآت الجامعية والحرم الجامعي إال في األماكن المحددة التي تحمل العالمة ع -7

   . 
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 .  المحافظ على نظافة جميع المنشآت الجامعية  -8

 .  عدم اإلخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وعدم الغش في االمتحان بأي صورة من الصور  -9

مع  معاملة   -10 تتفق  التي  المعاملة  بالجامعة  العاملين  وجميع  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء 

 .  السلوك الجامعي 

 .  عدم توزيع منشورات أو إصدار مجالت حائط أو مجالت ورقية إال بإذن من إدارة الجامعة  -11

  . عدم االعتصام داخل المباني الجامعية ألي سبب من األسباب  -12

  

  

 :  تأديبيةالمساءلة ال 2/8

كل طالب يخل بأحد الواجبات السالف ذكرها يحال للتحقيق وتوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها  

 .  في قانون تنظيم الجامعات والتي تبدأ من اإلنذار وتتدرج حتى الفصل من الجامعات المصرية

 :  التدخين داخل الحرم الجامعي 3/8

 .  الحرم الجامعي إال باألماكن المخصصة لذلك والتي تحمل عالمةممنوع منعاً باتاً التدخين داخل 

 الخطر والحريق   4/8

التجمع   نقطة  الي  االتجاه  الطالب  المختلفة على جميع  والمخاطر  للحريق  إنذار  بأجهزة  الجامعة مجهزة 

ى سماع  الخاصة بكل مبنى ومنطقة والتي تحمل عالمة     فور سماع اإلنذار واالنتظار بهذه النقط حت

 .  الصفارة مرة أخرى 

 :  الدخول والخروج من الحرم الجامعي 5/8

على كل طالب االلتزام بإظهار بطاقة الطالب الخاصة به السارية لدخول الحرم الجامعي وإدخال بصمته  

 .  بالجهاز المخصص لذلك عبر البوابات أثناء الدخول والخروج 

 الزيارات   6/8

بزيارة الحرم الجامعي وذلك بموعد مسبق مع الجهة المعنية أو االتجاه إلى إدارة  يسمح ألولياء األمور  

 .  العالقات العامة بالمبنى الرئيسي من خالل البوابة الرئيسية وذلك في أوقات العمل الرسمية فقط

  

    المدينة الجامعية -10

خدمات   كل  توفر  راق  مستوى  على  جامعية  مدينة  بالجامعة  واآلمنة  يوجد  العصرية  االقامة 

الطالب  والمذاكرة،  .  إلسكان  للقراءة  وقاعة  استقبال،  وقاعة  استراحة  الجامعية  المدينة  تضم 

داخل   وكافيتريا  كبير  مطعم  ويوجد  والرياضية،  الترفيهية  الوسائل  كل  الي  إضافة  ومصلى، 

 .  المدينة لخدمة الطالب طوال الوقت لتوفير الراحة واألمان

حجرات فردية وثنائية وثالثية مكيفة ومؤثثة بأحدث وأرقى األثاث العصري كما تتوفر    وتضم المدينة

 .  خدمة تنظيف الحجرات يومياً 

 ويتولى مشرفو مدينة الطلبة ومشرفات مدينة الطالبات العمل على توفير االحة واالمان وانتظام  
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 .  على االنضباط السلوكي للطالب  الحياة داخل المدينة وااللتزام بالتعليمات الجامعية وكذلك الحفاظ 

  

    القواعد العامة في استخدام المدينة الجامعية  1/9

 .  تنفيذ التعليمات الخاصة بالسكن الطالبي في المدينة -1

 .  االلتزام بآداب المعاملة مع العاملين بالمدينة والزمالء -2

 .  المحافظة على جميع منشآت وتجهيزات المدينة والغرف  -3

 .  افة العامة ونظافة الغرفالمحافظة على النظ -4

 .  عدم التدخين -5

 .  معرفة قواعد الحريق ونقط التجمع وااللتزام بها -6

 .   االلتزام بالسلوك القويم والمنضبط أخالقي اً  -7

  

  

   -: استخدام الغرف 2/9

 .  يقوم الطالب باستخدام الغرفة في النوم والمذاكرة -1

 .  (باستثناء الكمبيوتر) عدم وضع أي أجهزة كهربائية داخل الغرف بدون تصريح كتابي  -2

 .  عدم تناول الوجبات الساخنة داخل الغرف -3

 .  عدم تعليق أي ملصقات داخل الغرف -4

عدم اإلسراف في استهالك المياه والمحافظة عليها واإلبالغ الفوري في حالة وجود أي تلف أو   -5

 .  تسريب مياه 

 .  ألنوار مضاءة دون استخدامعدم ترك ا  -6

 .  عدم استخدام جهاز الحاسب الشخصي في تشغيل أغاني أو فيديو داخل الغرف بصوت مرتفع -7

 .  عدم اإلزعاج داخل الغرف ومراعاة آداب الجيرة  -8

 .  عدم استضافة زمالئه داخل الغرفة وعمل اللقاءات في الصالون المخصص لذلك بالمبنى  -9

 .  الثمينة بدرج الكومود وإغالقه بالمفتاح حفظ المتعلقات  -10

متعلقات الطالب هي مسئوليته وإدارة الجامعة إذ تبذل كل الجهد للمحافظة عليها فهي عهدته   -11

 .  الشخصية وإدارة الجامعة غير مسئولة عن فقدانها أو تلفها

  

 : األمانات 3/9 -

 .  استخدامه من مكتب األمين العام يوجد صندوق أمانات بإدارة الجامعة ويتم االستعالم عن شروط 

  

 : النظافة 4/9 -

تتولى إدارة المدينة المحافظة على النظافة عامة، وتكون نظافة الغرف مسئولية الطالب، حيث  

طعام   فضالت  ترك  وعدم  غرفته  وترتيب  بنظافة  العناية  مراعاة  بالمدينة  مقيم  كل  على  يجب 

إخطا  الطالب  وعلى  فوراً،  نفايات  أي  من  حتى  والتخلص  لهم  المناسبة  بالمواعيد  المشرف  ر 

 .  يتسنى إلدارة المدينة القيام بعملية النظافة
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ويكون على شاغل الغرفة السماح للعمال بالدخول للقيام بأعمال النظافة اليومية وأعمال الصيانة  

الطالب ترتيب  ،حيث يقوم العامل بنظافة الحمام واألرضيات وتلميع المرايا واألثاث فقط وعلى  

 .  سريره وكتبه وحفظ مالبسه واألدوات الخاصة به

  

 : التجهيزات واألعطال 5/9 -

 كما يجب اإلبالغ  . على الطالب ضرورة اإلبالغ عن أي عطل فور حدوثه بموجب طلب الخدمة

 .  عن أي تقصير في الخدمات الموفرة من الجامعة 

  

 :استخدام الغسالت 6/9 -

 .  إشراف مشرف المدينة  يتم استخدام الغساالت تحت  -1

 .  استخدام مساحيق غسيل خاصة بالغساالت األوتوماتيك فقط -2

 .  عدم ترك المالبس بداخل الغسالة -3

على   -4 المالبس حفاظاً  من  بكمية صغيرة  الغسالة  تشغيل  يتم  ال 

 .  سالمتها

  

   -: المواعيد والزيارات 7/9

 :  التاليةللمحافظة على هدوء المدينة الجامعية تراعى القواعد 

 .  إتباع تعليمات األمن بشأن زيارات السادة أولياء األمور -1

 .  إتباع التعليمات واللوائح المنظمة بدخول وخروج الطلبة من المدينة  -2

 .  (االستراحة )ممنوع تواجد أولياء األمور إال في األماكن والمواعيد المسموح لهم فيها  -3

 .  ممنوع استضدافة أي طلبة أو أقارب أو أصدقاء من خارج المدينة ألي سبب من األسباب  -4

  

   -:الجزاءات 8/9

 .  يتحمل الطالب قيمة ما أتلفه من أثاث أو أجهزه طبقا لسعر التكلفة  -1

 .  تحويل الطالب إلى التحقيق في حال مخالفته للوائح المدينة يتم   -2

داخل   -3 ممنوعات  أي  في حال ضبط  تأديب  إلى مجلس  الطالب  إحالة  يتم 

 .  غرفته 

في حالة التدخين داخل األماكن الغير مخصصة لذلك يتم سحب الكارنية   -4

 .  وتطبق الالئحة الخاصة بغرامة التدخين

 .  ب إلي مجلس التأديب في المخالفات الجسيمة يحال الطال -5

  

  

    الخدمات -11

   : المطعم 1/10

 .   يقدم جميع أنوع المأكوالت حسب رغبة الطالب وجميع العصائر الطازجة  والمثلجة والغازية
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ويقوم بإعداد الطعام طهاة على أعلى مستوى من الخبرة ومقدمي الوجبات جميعهم من خريجي السياحة  

 والفنادق   

 .  وهو أيضاً يقوم بإعداد وتقديم جميع وجبات طالب المدينة الجامعية بأسعار رمزية

   :السوبر ماركت 2/10

الساعة   وحتى    8يعمل من  المك  11صباحاً  األدوات  وأيضاً  مساًء وبه جميع  والعصائر  تبية والحلويات 

 .  ماكينة تصوير مستندات 

   NUBكافيتريا   3/10

تطل على البحيرة وهي أول بحيرة تنشأ في داخل جامعة خاصة وتقدم مشروبات ساخنة وباردة وهي  

 .  مساءً  5صباحاً وحتى   8تعمل من الساعة 

   العيادة 4/10

وهي عيادة مجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية مع تواجد أطباء أمناء وممرضة متواجدين  

 .  دائماً داخل الجامعة 

    

الفصل   2021/  2020الجامعيالتقويم األكاديمي للعام 

   2020/2021الدراسي الدراسي االول وبداية الفصل 

 مالحظات 

 الفترة الزمنية  

 البيان  
 من  الى 

        الخميس  

22 /10/2020 

    السبت

 10/10/2020  

 

 بدء االرشاد األكاديمي للطلبة المقيدين  

آخر يوم إرشاد  

 للمرحلة الثالثة  

 الخميس  

22/10/2020 

السبت  

3/10/2020 

 بدء االرشاد األكاديمي للطلبة الجدد  

 بداية الفصل الدراسي االول  17/10/2020السبت   

    

الخميس      

22/10/2020 

 األثنين 

17/10/2020 

 الحذف واالضافة  

 الخميس           

  29 /10/2020 

 المولد النبوي الشريف 

 األربعاء   

6/1/2021   

 السبت        

7/11/2020 

 ( W)االنسحاب 

  فتح باب الترشيح النتخابات اتحاد  21/11/2020السبت ،  26/11/2020الخميس  

 الطالب  

 عيد الميالد المجيد  7/1/2021الخميس    

 امتحانات نهايه الفصل الدراسي الول     

 امتحانات ابتك   14/1/2021.                   الخميس 9/1/2021السبت    
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 امتحانات المواد الحره +مطلبات الجامعه 16/1/2021السبت  21/1/2021الخميس  

 امتحانات مواد الكليات   23/1/2021السبت  4/2/2021الخميس   

 

 عيد الغطاس  19/1/2021 ثالثاء ال    

 يناير  25عيد الشرطه+ثوره  1/2021/  25التنين    

 اعالن نتيجه الفصل الول  8/2/2021الثنين   

الخميس  9/2/2021  لثالثاء ا                        .

11/2/2021 
تظلمات الطلبه من نتيجه الفصل الدراسي 

 االول

 اعالن نتيجه التظلمات  13/2/2021   

  

  

  
 للفصل 2020/2021الجامعي التقويم األكاديمي للعام 

   الدراسي الثاني وبداية الفصل الصيفي  

  

   مالحظات 

 الفترة الزمنية  

 
   من  الى 

 الدراسي الثاني بدا الرشاد الكاديمي للفصل  25/2/2021.      الخميس 23/2/2021السبت  

السبت     

20/2/2021 

 بدايه الفصل الدراسي الثاني 

 الخميس    

4/3/2021 

السبت  

27/2/2021 

 الحذف والضافه 

 

 الخميس                                   السبت   

13/3/2021    .                 15/3/2021 

 النسحاب 

 امتحانات ميد تيرم     

 الثنين                        الخميس          

1/4/2021    .            5/4/2021 

 مواد حره +مطلبات الجامعه 

 الخميس   

15/4/2021 

التالتاء  

6/4/2021 

 امتحانات مواد الكليات  

الحد        

25/4/2021 

 عبد تحرير سيناء 

 الحد  

16/5/2021 

الخميس  

13/5/2021 

 عيد الفطر المبارك 

 امتحانات نهايه الفصل الدراسي الثاني     

  الخميس  

27/5/2021 

الثنين  

22/5/2020 

 امتحانات ابتك  

 الخميس  

3/6/2021 

 

السبت   

29/5/2021 

 امتحانات المواد الحره+مطلبات الجامعه
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 الخميس  

        24/6/2021 

السبت  

5/6/2021 

 امتحانات مواد الكليات 

 اعالن نتيجه الفصل الدراسي الثاني  21/6/2021الثنين   

                                   الثالثاء           

 الخميس 

22/6/2021                              

24/6/2021 

 تظلمات الطلبه من نتيجه الفصل الدراسي الثاني 

 اعالن نتيجه التظلمات  26/6/2021السبت   

  

    
 التقويم األكاديمي  

 2020/2021للفصل الدراسي الصيفي 

  

 مالحظات 

 الفترة الزمنية  

 البيان  
 من  الى 

 الخميس                              السبت        

26/6/2021        .            1 /7/2021 

بدأ الرشاد الكاديمي للفصل الدراسي  

 الصيفي 

  السبت     

3/7/2021 

 2020/2021بدايه الفصل الدراسي الصيفي

 الجمعه    

23/7/202 

الثنين  

19/7/2021 

 اجازه عيد الضحي المبارك 

 

الخميس    

29/7/2021 

السبت  

24/7/2021 

 امتحانات الميد تبرم )خالل الدراسه(

 الخميس   

26/8/2021 

السبت  

21/8/2021 

 الصيفي امتحانات نهايه الفصل اادراسي 

التنين     

30/8/2021 

 اعالن نتيجه الفصل الدراسي الصيفي

 الربعاء    

1/9/2021 

 الثالثاء  

31/8/2021 

تظلمات الطلبه من نتيجه الفصل لدراسي  

 الصيفي  

 الخميس   

 2/9/2021 

 اعالن نتيجه التظلمات 

  

  

 المصروفات الجامعية  .18

   .ويحسب الترم الصيفي بالساعة حسب المقررات تدفع مصروفات الجامعة على قسطين فقط  •

     القسط األول

إليها مصاريف   ومضافاً  األول  الدراسي  الفصل  قيمة مصروفات  وهو  أغسطس  تسديده خالل شهر  يتم 

   . الكتب واألنشطة والمعامل



 

 -39 - 

  

     القسط الثاني

   . ويمثل باقي مصروفات الفصل الدراسي األول

العائدي  للطلبة  يرد  ال  الثاني  الدراسة  القسط  بداية  من  أسبوع  أقصى  بحد  يقدم  الجامعة  تقبله  بعذر  إال  ن 

 .  في هذه الحالة يتم خصم مصروفات قيد على الطالب . بالفصل الدراسي

   .تحدد التواريخ خالل العام الدراسي •

   .ال يسمح باإلرشاد والتسجيل للطالب إال بعد دفع األقساط في مواعيدها  •

يلتزم بمواعيد اإلرشاد أو أقساط المصروفات تحدد بقرار من    تطبق مصروفات إدارية على من ال •

   مجلس الجامعة 

   . تحتفظ الجامعة بحقها في حجب النتائج وشطب قيد من ال يلتزم بهذه القواعد  •

  

    مصروفات المدينة السكنية   1/12

   .سبتمبر  15أخر موعد لسداد مصروفات الفصل الدراسي األول  •

   .ديسمبر  15أخر موعد لسداد مصروفات الفصل الدراسي الثاني   •

   .يونية  15أخر موعد لسداد مصروفات الفصل الدراسي الصيفي  •

ي عدم  على الطلبة العائدين للمدينة حجز المدينة للفصل الثاني مبكراً قبل فتح باب الحجز للجميع لتالف •

   . ايجاد مكان

    البرامج الدراسية لكليات الجامعة .19

إضافة إلى متطلبات الجامعة والمقررات االختيارية كما هو موضح الجدول  يدرس الطالب المواد  

 .  االتية للتخرج بالكليات المختلفة
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   الج الطبيعيالعكلية  1/13

    األول المستوي

    الفصل الدراسي األول

 ساعة  

معتمد  

 ة  

 ساعات التدريس   

 اسم المقرر   
لمتطلب  

 السابق 
 كود المقرر   

 نظري   تطبيقي  

 BAS  -    1التشريح  2  2  3 

1101 

 BAS  -    1علم وظائف األعضاء  2  2  3 

1102 

 BAS  -  علم النسجة   2  2 3 

1103 

 BAS  -    1الكمياء الحيوية   2  2  3 

1104 

  -    1الفيزياء الحيوية  2  2 3 

BAS110

5 

اللغة اإلنجليزية و   2  -  2 

 المصطلحات الطبيه  

 -  

BAS110

6 

حقوق اإلنسان   3 -  3

 واألخالقيات*  

   HUM101 

 ENG111 - 1لغة إنجليزية  - - -

مهارات الحاسب   -أبتك  1  -  -

 *  1اآللي 

  ▪  A-

CS111 

 إجمالي ساعات الفصل         20 
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 الفصل الدراسي الثاني 

 ساعة  

معتمد  

 ة  

 ساعات التدريس   

 كود المقرر    المتطلب السابق   اسم المقرر   
 نظري   تطبيقي  

    2التشريح  2  2  3 

BAS110

1 

 BAS 

1207 

    2علم وظائف األعضاء  2  2  3 

BAS110

2 

 BAS 

1208 

    2الكيمياء الحيوية  2  2  3 

BAS110

4 

 BAS 

1209 

    2الفيزياء الحيوية  2  2  3 

BAS110

5 

 BAS 

1210 

  علم الحركة    2  2  3 

BAS110

1 

 BAS 

1211 

 BAS  -  العلوم النفسييه و الجتماعي ه   2  -  2 

1212 

 3  - 
   * التفكير المنطقي والبحث العلمي 3

   

REM101 

  -  *     1اللغة اإلنجليزية  1 -  1

ENG111 

 إجمالي ساعات الفصل         21 
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    :  الثاني المستوي

 :  الفصل الدراسي األول

 ساعة  

معتمد  

 ة  

 ساعات التدريس   
اسم المقرر  

   
المتطلب  

 السابق  
كود  

 نظري   تطبيقي   المقرر   

التشريح   2  2  3 

3   
 

BAS 

1207 

 

BAS 

2113 

علم   2  2  3 

وظائف  

األعضاء  

3   

 

BAS 

1208 

 

BAS 

2114 

علم   1  -  1 

األمراض  

1   

 -  

BAS 

2115 

علم   1  _  1 

الصحة  

 عام ة  

 -  

BAS 

2116 

الميكانيكا   2  2  3 

   1الحيوية 
 

BAS 

1211 

 

BAS 

2117 

الختبارات   3  4  5 

و  

 المقاييس  

 

BAS 

1207 

 

BAS 

2118 

آداب و   1  -  1 

قوانين  

 المهن ة  

 -  

BAS 

2119 

اللغة   -  -  - 

اإلنجليزية  

2   

 -  

ENG 

112 
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: لفصل الدراسي الثاني ا  

 ساعة  

معتمد  

 ة  

 ساعات التدريس   
اسم المقرر  

   
 المتطلب السابق  

كود المقرر  

 نظري   تطبيقي     

التشريح   2  2  3 

 التطبيقي  
 BAS 

2113 

 BAS 

2220 

علم   2  2  3 

وظائف  

األعضاء  

 التطبيقي  

 

BAS211

4 

 BAS 

2221 

علم   2  -  2 

المراض  

2   

 BAS 

2115 

 BAS 

2222 

الميكانيكا   2  2  3 

   2الحيوية 
 BAS 

2117 

 BAS  

2223 

التمرينات   3  4  5 

 العالجي ة  
 BAS 

2113 

 BAS 

2117 

 BAS 

2224 

معالجة   1  2  2 

األنسجة  

 الرخوة  

 BAS 

2113 

 BAS 

2225 

  -أبتك   -  -  - 

مهارات  

الحاسب  

 *  2 اآللي 

  ▪  A-

CS11

2 

اللغة   1 - 1

اإلنجليزية 

2 

 ENG 

112 

 إجمالي ساعات الفصل         19 
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 المستوي الثالث   

:  الفصل الدراسي األول  

   اإلجبارية  المقررات 

 ساعة 

 معتمد ة  

ساعات   

 التدريس  
 اسم المقرر  

المتطلب 

 السابق  
 كود المقرر  

 نظري   تطبيقي   عملى 

 BAS 1208  العالج الكهربائي   2  2  -  3 

 BAS 1210 

 BAS 3126 

الباطنية  2  -  -  2  األمراض  نظريات 

 والمسنين 

 BAS 1207 

 BAS 1208 

 INT 3127 

 لألمراض  الطبيعي  العالج 3  4  -  5 

   المسنين و الباطنية

 BAS 1207 

 BAS 1208 

 INT 3128 

  الطبيعي   عالج  اكلينيكى  تدريب -  -  8  2 

  المسنين و الباطنية لألمراض

 BAS 1207 

 BAS 1208  

BAS 2224 

 INT 3129 

  القلب أمراض نظريات 2  -  -  2 

    وجراحاتهم الصدر

  BAS 1207 

 BAS 1208 

 INT 3130 

القلب   2  2  4  4 

 و

الطبيعى   العالج 

 ألمراض   

  BAS 1207 

 BAS 1208 

 BAS 2221 

 INT 3131 

 الصدر  وجراحاتهم  

    *3اللغه اإلنجليزية  -  -  -  -
 - 

 ENG113 

 إجمالي ساعات الفصل        18 

 

 الفصل الدراسي الثاني 

 المقررات اإلجبارية  

 ساعة  

ة  معتمد  

 ساعات التدريس    
 كود المقرر    المتطلب السابق   اسم المقرر   

 نظري   تطبيقي   عملي  

 BAS  العالج المائي   1  2  -  2 

1210 

 BAS 

2224 

 BAS 

3232 
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ميكانيكا العمل   1  2  -  2 

   
 BAS 

2223 

 BAS 

3233 

نظريات   2  -  -  2 

أمراض النساء  

 و التوليد  

 BAS 

1207 

 BAS 

1208 

 GYN 

3234 

العالج الطبيعي   2  2  -  3 

ألمراض  

 النساء والتوليد  

 BAS 

1207 

 BAS 

1208 

 BAS 

2224 

 BAS 

3126 

 GYN 

3235 

تدريب    -  -  8  2 

اكلينيكي  عالج  

الطبيعيألمراض  

النساء و  

 التوليد  

 BAS 

1207 

 BAS 

1208 

 

BAS2224 

 

BAS3126 

 GYN 

3236 

 BAS  علم الدويه    2  -  -  2 

1209 

 BAS 

3237 

علم إدارة   1  -  1  1 

 المستشفيات  
 -  BAS 

3238 

اتخاذ القرار   2  -  -  2 

 اإلكلينيكي    
 -  BAS 

3239 

مهارات  –ابتك  -  -  -  - 

  الحاسب اللى

3  *   
 - 

 A-

CS113 
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اللغه   2 - - 2

3اإلنجليزية  * 
  

 
ENG113 

 إجمالي ساعات الفصل           18 

 

: المقررات  الختياريه التخصصية يختار الطالب من بينها مقررين   

اسم المقرر   ساعات التدريس    

   
المتطلب  

 السابق  
كود  

 المقرر   

 ساعة  

 معتمد ة  

تطبيق   عملي 

 ي  
نظر  

 ي  
   

تاريخ   1  -  -  1 

العالج  

 الطبيعى   

 -  ELE 

1 

العالج   1  -  -  1 

الطبيعي  

لطب  

 الصناعات   

 

INT3127 

 

INT3128 

 

INT3129 

 ELE 

2 

التغذية   1  -  -  1 

ة  العالجي  
 

INT3127 

 

INT3128 

 ELE  

3 

مبادئ   1  -  -  1 

 الجودة  
 -  ELE 

4 

  

 

 

 

 



 

 -47 - 

  

:  الرابع  المستوى      

    :الول الدراسى الفصل

  

 ساعة  

معتمدة  

   

 ساعات التدريس   

 المتطلب السابق    اسم المقرر  
كود  

 المقرر  

  

تطبيق   عملي  

 ي 
  نظري  

 أمراض  نظريات   2  -  -  2 

 العظام   

 BAS 

1101 

 

BAS1113 

 ORT 

4140 

 

نظريات   1  -  -  1 

 

 جراحةالعظام  

 BAS 

1101 

 

BAS1113 

 

ORT 

4141 

 

 BAS    1علم الشعه 2      2 

1101 

 

BAS1113 

 

ORT 

4142 

 

العالج   1  2  -  2 

 

الطبيعىالصابات  

 المالعب   

 BAS 

1101 

 

BAS1113 

 

ORT 

4143 

 

العالج   4  4  -  6 

 

الطبيعيألمراض  

 العظام وجراحتها  

 BAS 

1101 

 

BAS1113 

 

BAS2224 

 

ORT 

4144 
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  اكلينيكي  تدريب -  -  12  3 

  عالجالطبيعي 

 

  و  ألمراضالعظام

    جراحتها

 BAS 

1101 

 

BAS1113 

 

BAS2224 

 

ORT 

4145 

 

البحث  العلمي    2  -  -  2 

 والحصاء   
 -  

BAS 

4146 
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   : الفصل الدراسي الثاني 

 المقررات اإلجبارية  

  

 ساعة  

معتمد  

 ة  

 ساعات التدريس    
اسم المقرر  

   
 المتطلب السابق  

كود  

عملي  المقرر   

   
تطبيق  

 ي  
نظر  

 ي  

نظريات   2  -  -  2 

الجراحة  

العامة و  

 الحروق  

 

BAS1103 

 BAS 

2220 

  

 

SUR 

4247 

العالج   2  2  -  3 

الطبيعي  

للجراحة  

العامة  

 والحروق  

 BAS 

1103 

 BAS 

2220 

 BAS 

2224 

 BAS 

 

SUR 

4248 
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3126 

تدريب   -  -  8  2 

اكلينيكى  

عالج  

الطبيعي  

للجراحة  

العامة و  

 الحروق  

 BAS 

1103 

 BAS 

2220 

 BAS 

2224 

 BAS 

3126 

 

SUR 

4249 

الجبائر و   2  2  -  3 

األطراف  

 الصناعية  

 BAS 

2118 

 BAS 

2223  

BAS3233 

 

ORT 

2450 

  

3  

- 

 

2 

 

2 

  العلوم العصبية  

BAS2113 

 BAS 

2114 

 BAS 

4251 

 2  

- 

 

- 

 

2 

   الممارسة

  على  القائمة

  العالج في  الدليل 

    الطبيعي

 -  BAS 

4252  

 2    

2 

 

1 

التحكم الحركى  

 و التعلم   
 BAS 

2113 

 

BAS2114 

 NUR 

4253 

 2  

- 

 

2 

 

1 

اساسيات العالج  

 الوظائفى   
 -  

BAS4254 
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19 

إجمالي ساعات          

 الفصل   

 

           :  الطالب من بينها مقررين  على األقل( )المقررات الختيارية التخصصية يختار 

 ساعة  

 معتمد ة  

 ساعات التدريس   
 اسم المقرر   

المتطلب  

 السابق  
كود  

 نظري   تطبيقي   المقرر   

إعادة التأهيل   2  -  1 

والتقنيات  

   ةالمساعد 

 ORT 

2450 

 ELE 

5 

  ELE  -  السياحه العالجيه    1  -  1 

6 

  اإلسعافات األولية    1  2  2 

INT3128 

 ELE  

7 

 BAS  التوثيق العلمى    1  -  1 

4146 

 ELE 

8 

 

:  المستوى الخامس  

 

   :المقررات اإلجبارية 

 ساعة  

معتمد  

 ة  

 ساعات التدريس    
اسم  

 المقرر   
 المتطلب السابق  

كود  

 نظري   تطبيقي   عملي   المقرر   

نظريات   2  -  -  2 

األمراض  

 العصبية  

 BAS 

2113 

 BAS 

2114 

 

NUR 

5155 

نظريات   1  -  -  1 

جراحة  

 العصاب  

 BAS 

2113 

 BAS 

 

NUR 

5156 
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2114 

األمراض   1  -  -  1 

 النفسي ة  
 BAS 

1212 

 

NUR 

5157 

العالج   1  2    2 

الطبيعى   

لالمراض  

 النفسيه  

 BAS 

1212 

 

NUR 

5158 

العالج   4  4  -  6 

الطبيعي  

لألمراض  

العصبية  

 وجراحتها  

 BAS 

2113 

 BAS 

2114 

  BAS 

2221 

 BAS 

4251 

 

NUR 

5159 

تدريب   -  -  12  3 

اكلينيكى  

عالج  

الطبيعي  

لألمراض  

العصبية  

 وجراحتها  

 BAS 

2113 

 BAS 

2114 

 BAS 

2221 

 BAS 

4251 

 

NUR 

5160 

العالج   1  --   4  2 

الوظائفي  

 للبالغين  

  INT 

3128 

 ORT 

4144 

 BAS 

4254 

 

NUR 

5161 
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علم   1  -  -  1 

   2الشعه 
 BAS 

2113 

 

ORT4142 

 

NUR 

5162 

التقييم   1  2  -  2 

الكهربائى  

   

 

BAS1101 

 

BAS2114 

 

NUR 

5163 

 إجمالي ساعات الفصل           20 

 

 

:لفصل الدراسي الثاني ا    

     : المقررات اإلجبارية 

  

 ساعة  

 معتمد ة  

ساعات   

 التدريس   
اسم  

المتطلب   المقرر   

 السابق  
 كود المقرر   

  نظري   تطبيقي   عملي  

النمو و   1  2  -  2 

 التطور   
 BAS 2113 

 BAS 2114 

 

PED 

5264 

نظريات   2  -  -  2 

 

أمراض  

 

األطفال  

وجراحت 

 ها  

 BAS 2113 

 BAS 2114 

 

PED 

5265 

نظريات   1  -  -  1 

جراحة   

 األطفال  

 BAS 2113 

 BAS 2114 

 

PED 

5266 
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العالج   4  4  -  6 

 

الطبيعي  

 

ألمراض  

األطفال  

وجراحت 

 ها   

 BAS 2113 

 BAS 2114  

BAS4251 

 

PED 

5267 

تدريب   -  -  12  3 

اكلينيكى  

عالج  

الطبيعي  

ألمراض  

األطفال  

وجراحت 

 ها  

 BAS 2113 

 BAS 2114 

 

PED 

5268 

العالج   2    4  3 

الوظائف 

ي 

لألطفال  

   

 BAS 2113 

 BAS 2114  

BAS 4254 

 

PED 

5269 

علم   2  -  -  2 

نفس  

 الطفل  

 BAS 1212  

PED 

5270 

عالج   1  -  -  1 

النطق و  

 الكالم  

 BAS 2113 

 BAS 2114 

 

PED 

5271 

  

 20 
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    المقررات الختياريه العامه يختار الطالب من بينها مقرر واحد فقط 

 ساعة  

معتمد  

 ة  

 ساعات التدريس    

 اسم المقرر   
المتطلب  

 السابق  
كود  

 نظري   تطبيقي   عملي   المقرر   

إعادة التأهيل   1  2  -  2 

 للبالغين    
 

NUR 

5154 

 

NUR 

5158 

 ELE 

9 

إعادة التأهيل   1  2  -  2 

 لألطفال   
 PED 

5264 

 PED 

5266 

 ELE 

10 

 PED  التعليم الخاص    1  2  -  2 

5264 

 ELE 

11 

      PED 

5266 

 

 

  

    كلية طب الفم والسنان 2/13

للطالب المقيدين قبل    (ساعة معتمدة  210  )   متطلبات التخرج لكلية طب الفم واالسنان بجامعة النهضة

 :  يتم تقسيمهم االتي  2020/2021

 المادة   الكود   عدد الساعات   متطلبات سابقة  

 نظري   عملي /تدريب المعتمدة    

   1  -  1  BST 101  Biostatistics 101   إحصاء حيوي 

  101   .1 

   3  2  2  HST101D  Histology 101   هستولوجيا عامة 

  101   .2 

   3  2  2  BTN 101 Botany& Genetics  

101 
 علم النبات  

والوراثة   

101   

.3 
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   3  2  2  ZLG101  Zoology 101   علم الحيوان 

  101   .4 

   3  2  2  CHG101D General &Physical  

chemistry 
كيمياء 

وفيزيائية   عامة 

101   

.5 

   3  2  2  PHY 101  Physics 101   فيزياء

101   

  
.6 

   3  2  2  HMD101 Human Dentition  

101 
 تشريح األسنان 

  101   .7 

   3  2  2  CHO101D Organic chemistry  

101 
 كيمياء عضوية  

  101   .8 

   3  2  2  ZLG102  Zoology 102   علم الحيوان 

  102   .9 

   3  2  2  PHY 102  Physics 102   فيزياء

102   

  
.10 

HMD101   3  2  2  HMD201 Human Dentition  

201 
 تشريح األسنان 

  201   .11 

   3  2  2  HST 201  Histology 201   هستولوجيا عامة 

  201   .12 

   3  2  2  ANT 101D  Anatomy 101  تشريح

101   

  
.13 

   3  2  2  PHS 101D  Physiology 101   فسيولوجيا عامة 

  101   .14 

   3  2  2  ORB201  Oral Biology 201   بيولوجيا الفم 

  201   .15 

PHY102,  
CHG101D  

 CHO101D 

 2  -  2  DBM201 Dental  
Biomaterials 201    
 (fundamentals) 

 خواص مواد  

  
  201   

.16 
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   CHOكيمياء حيوية 

  3  2  2  CHB 201D  Biochemistry 201 
  101D  201  .17 
 BTN 101  3  2  2  MBG101D  Microbiology 101   ميكروبيولوجيا 

  101   .18 

 ORB201  3  2  2  ORB 301  Oral Biology 301   بيولوجيا الفم 

  301   .19 

 ANT101D  4  4  2  ANT  201  Anatomy 201   201تشريح 

  
.20 

PHS  

101D 
 5  2  4  PHS102  Physiology 102   فسيولوجيا عامة 

  102   .21 

   1  -  1  OPH201 Oral physiology  

201 
 فسيولوجيا الفم  

  201   .22 

 CHB201D 3   2  2  CHB 301D  Biochemistry 301   كيمياء حيوية 

  301   .23 

HST101D  3   2  2  PTH 201D  Pathology 201   بثالوجيا عامة 

  201   .24 

 PTH 201D 3   2  2  PTH 301D  Pathology 301   بثالوجيا عامة 

  301   .25 

ORB301,  

PTH301D 
 3  2  2  ORP 301 Oral pathology  

301 
 بثالوجيا الفم  

  301   .26 

PHS 

101D  
 3  2  2  PLG201D  Pharmacology 201   فارماكولوجي 

  201   .27 

PLG201D  3   2  2  PLG302  Pharmacology 302   فارماكولوجي 

  302   .28 

HMD201, 

ORB301,  
 DBM201 

 3  2  2  ODT 301 Operative  
Dentistry  

 Technology 301 

تقنية العالج  

 التحفظي  

  
لألسنان 

301   

.29 

HMD201, 

ORB301,  
DBM201,  

 OPH201 

 4  4  2  RPT 301 Removable  
Prothodontics  

 Technology 301 

تقنية االستعاضة  

 السنية المتحركة  

  
 301 

.30 
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HMD201,  
ORB301,  
DBM201,  

 OPH201 

 2  2  1  FPT 301 Fixed  
Prothodontics  

 Technology 301 

تقنية االستعاضة  

 السنية المثبتة  

  
 301 

.31 

 DBM201  3  2  2  DBM301 Dental  

Biomaterials 301 
 خواص مواد  

  301   .32 

 Oral pathology  بثالوجيا الفم 
 ORP 301  3  2  2  ORP 401 
  401  401  .33 
 BST 101  2  -  2  COM 201 Community  

medicine 201 
  طب أسنان 

 34.   201المجتمع 

 ODT 301  3  4  1  ODT401 Operative  
Dentistry  

 Technology 401 

تقنية العالج  

 التحفظي  

  
لألسنان 

401   

.35 

 FPT 301  3  4  1  FPT401 Fixed 

prothodontics  
 Technology 401 

تقنية االستعاضة  

 السنية المثبتة  

  
 401 

.36 

 RPT 301  4  4  2  RPT302 Removable 

prothodontics  
 Technology 302 

تقنية االستعاضة  

 السنية المتحركة  

  
 302 

.37 

PTH301D,  
PHS102,  
PLG302,  
ANT201  

 2  1  2  GMD301 General medicine  
+ (skin & venereal) 

301  

 باطنة عامة ، 

 جلدية وتناسلية  

  
 301 

.38 

PHS102,  
PLG302,  

 ANT201 

 2  1  2  GSR401 General surgery  
(ENT- 

Ophthalmology)40  

1 

جراحة عامة  

  ،أنف وأذن 

 وحنجرة و رمد  

 401 

.39 

ODT401,  

DBM301 
 2  4  1  ODC401 Operative  

Dentistry (Clinical)  
 401 

 العالج التحفظي  

لألسنان  

401   
.40 

RPT302,  

DBM301 
 3  4  1  RPC401 Removable  

prothodontics(clini  

cal) 401 

 االستعاضة  

 السنية المتحركة  

  
 401 

.41 
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FPT401,  

DBM301 
 2  4  1  FPC401 Fixed 

prothodontics  
 (clinical) 401 

  

 االستعاضة  

 السنية المثبتة  

  
 401 

.42 

ANT201,  
ORB301,  

 ORP401 

 3  2  2  OSA401 Oral surgery  

&Anaesthesia 401 
 جراحة الفم  

والتخدير   

401   
.43 

HMD201,  
OPH201,  

 DBM301 

 2  2  1  ORD401  Orthodontics 401  تقويم األسنان 

  401   .44 

PHY102, 

ORP401  
 3  2  2  DFD401  Diagnosis &x.ray+ 

Forensic  

dentistry+ 

 تشخيص ، أشعة  

، طب    

أسنان 

 شرعي و  

.45 

  Dental ethics 401  أخالقيات طب 
   401األسنان 

 GMD301  2  1  2  GMD401 General medicine  
+(skin&venereal)  

401 

 باطنة عامة ، 

 جلدية وتناسلية  

  
 401 

.46 

 GSR401  2  1  2  GSR 402 General surgery  
(ENT- 

Ophthalmology)40  

2 

جراحة عامة  

  ،أنف وأذن 

 وحنجرة و رمد  

 402 

.47 

 ODC401  2  2  1  ODC 402 Operative  
Dentistry (Clinical)  

 402 

 العالج التحفظي  

لألسنان  

402   
.48 

 RPC401  3  4  1  RPC 402 Removable  
prothodontics(clini  

cal) 402 

 االستعاضة  

 السنية المتحركة  

  
 402 

.49 

 FPC401  2  2  1  FPC 402 Fixed 

prothodontics  
 (clinical) 402 

 االستعاضة  

 السنية المثبتة  

  
 402 

.50 

 OSA401  3  2  2  ORS 402  Oral surgery 402   جراحة الفم 

  402   .51 
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 DFD401  3  2  2  DFD 402  Diagnosis &x.ray+ 

Forensic  

dentistry+ 

 Dental ethics 402 

 تشخيص ، أشعة  

، طب أسنان  

 شرعي و  

  
أخالقيات طب  

   402األسنان 

.52 

 ORD401  2  2  1  ORD 402  Orthodontics 402  تقويم األسنان 

  402   .53 

HMD201,  

ORP401 
 2  2  1  END 501  Endodontic 501   عالج الجذور 

  501   .54 

 ODC 402  3  4  1  ODC 501 Operative  
Dentistry (Clinical)  

 501 

 العالج التحفظي  

لألسنان  

501   
.55 

 RPC 402  3  4  1  RPC 501 Removable  
prothodontics(clini  

cal) 501 

 االستعاضة  

 السنية المتحركة  

  
 501 

.56 

 FPC 402  3  4  1  FPC 501 Fixed 

prothodontics  
 (clinical) 501 

 االستعاضة  

 السنية المثبتة  

  
 501 

.57 

 END 501  2  2  1  END 502  Endodontics 502   عالج الجذور 

  502   .58 
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 ORS 402  3  2  2  OMS 501 Oral &  
Maxillofacial  

surgery 501 

 جراحة الفم 

 والوجه والفكين  

  
 501 

.59 

ODC402,  

COM201 
 2  2  1  PDS 501 Pedodontics+Denti 

stry for  
Handicapped  

patient 501 

 طب أسنان  

األطفال  

  وذوي 

اإلحتياجات   

   501الخاصة 

.60 

ORP401,  
GMD401,  

 DFD402 

 1  1  1  OMD 501  Oral medicine 501   طب الفم

501   

  
.61 

ORP401,  

DFD402 
 2  2  1  PER 501  Periodontics 501   عالج اللثة

501   

  
.62 

 ODC 501  3  4  1  ODC 502 Operative  
Dentistry (Clinical)  

 502 

 العالج التحفظي  

لألسنان  

502   
.63 

 RPC 501  3  4  1  RPC 502 Removable  
prothodontics(clini  

cal)502 

 االستعاضة  

 السنية المتحركة  

  
 502 

.64 

 FPC 501  3  4  1  FPC 502 Fixed 

prothodontics  
 (clinical) 502 

 االستعاضة  

 السنية المثبتة  

  
 502 

.65 

 RPC 501  1  -  1  OMS 502 Maxillofacial  

prosthesis 

 +laser 

(Dental  

implantology) 502 

استعاضة الوجه  

 والفكين ، تقنية 

الليزر ، وغرس   

 66.   502األسنان 

 END 502  2  2  1  END 503  Endodontics 503   عالج الجذور 

  503   .67 

 OMS 501  3  2  2  ORS 501 Maxillofacial  

surgery 

 &anesthesia 501 

جراحة الوجه  

 والفكين 

  
والتخدير  

501   

.68 

 PDS 501  2  2  1  PDS 502  Pedodontics 502   طب

األطفال   أسنان 

502   

.69 

 OMD 501  1  1  1  OMD 502  Oral medicine 502   طب الفم

502   
.70 
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 PDS 502  2  2  1  PDS 503  Periodontics 503   عالج اللثة

503   

  
.71 

 مجموع الساعات المعتمدة  188   

  

  

 متطلبات التخرج لكلية طب الفم واألسنان جامعة النهضة لئحة جديدة  

 )2013-2012( 

للطالب المقيدين للعام  ) ساعة معتمدة 180( متطلبات التخرج لكلية طب الفم واالسنان بجامعة النهضة

 :  يتم تقسيمهم االتي  2012/2013

  المادة   الكود   عدد الساعات   متطلبات سابقة  

 نظري   عملي / تدريب المعتمدة   

  المستوي األول   

-    2  2  1   CHG101D General  
&Physical  

chemistry 101 

كيمياء عامة 

   101وفيزيائية 
 .1 

-    2  2  1  PHY101  Physics 101   فيزياء

101   
 .2 

-    3  2  2  HMD101 Human Dentition  

101 
 تشريح األسنان 

 101  .3 

-    3  2  2  HST101D  Histology 101   علم هستولوجيا 

 4.    101عامة 

-    3  2  2 PHS  

101D 
 Physiology 101   وظائف أعضاء

101    .5 

-    1  -  1  DTS101 Dental  

Terminology 101 
 مصطلحات  

 طب األسنان  

 101 
 .6 

-    2  2  1   CHO102D Organic  

chemistry 102 
 كيمياء 

 7.      102عضوية

-    2  2  1  ANT102D  Anatomy 102  تشريح 

 8.   102عام
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HMD101    3  2  2  HMD102 Human Dentition  

102 
 تشريح األسنان 

 102  .9 

PHS 101D    2  -  2  PHS102D  Physiology 102   وظائف

األعضاء  

102   

 .10 

-    3  2  2   MBG102D Microbiology  

102 
 الكائنات الدقيقة  

 102  .11 

ANT102D    3  2  2  ANT201 Anatomy head &  

neck  
 تشريح الرأس و  

 12.    201الرقبة

PHS102    2  -  2  PLG201D Pharmacology  

201 
علم االقربازين  

 13.    201)األدوية( 

 
HMD 102   3  2  2  ORB201  Oral Biology 201   بيولوجيا 

 14.    201الفم

CHG101D,CHO102D, 

PHY101  
 2  -  2  DBM201 Dental Material  

201  
 (fundamentals)  

مواد األسنان  

 الحيوية  

   201)أساسيات (
 .15 

CHO 102D   2  2  1  CHB201D Biochemistry  

201 
 كيمياء 

 16.    201حيوية

HST101   3  2  2  PTH201D  Pathology 201   الباثولوجيا 

 17.    201العامة

HMD 102   1  -  1  OPH201 Oral Physiology  

201 
وظائف الفم و  

 18.   201الفكين

ORB201   3  2  2  ORB202  Oral Biology 202   بيولوجيا 

 19.    202الفم

PLG201D   2  2  1  PLG202D Pharmacology  

202 
(  علم االقربازين 

 20.    202)األدوية

CHB201D   2  2  1  CHB202D Biochemistry  

202 
 كيمياء 

 21.    202حيوية

PTH201D   2  1  2  PTH202  Pathology 202   الباثولوجيا 

 22.    202العامة

DBM201   3  2  2  DBM202 Dental  

Biomaterial 202 
مواد األسنان  

 الحيوية  

   202)تطبيقات(
 .23 

ORB202+PTH202   3  2  2  ORP301 Oral Pathology  

301 
 باثولوجيا الفم  

 301  .24 
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DBM201+ORB202   4  4  2  ODT301 Operative  
Dentistry  

 Technology 301 

تقنية العالج  

التحفظي  

   301لألسنان 
 .25 

DBM201+ORB202   4  4  2  RPT301 Removable  
Prothodontics  

 Technology 301 

تقنية االستعاضة  

المتحركة لألسنان  

301   
 .26 

DBM201+ORB202   2  2  1  FPT301 Fixed  
Prothodontics  

 Technology 301 

تقنية االستعاضة  

 الثابتة لألسنان 

 301 
 .27 

DBM202   2  2  1  DBM301 Dental  

Biomaterial 301 
مواد األسنان  

الحيوية  

 )  تطبيقات(

 301 
 .28 
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ORB 202   2  -  2  COM301 Community  

medicine 301 
طب  

أسنانالمجتمع 

 و يشمل طب  (

األسنان الوقائي و  

 )  صحة الفم

 301 

 .29 

ORP301   3  2  2  ORP302 Oral Pathology  

302 
 باثولوجيا الفم  

 302  .30 

ODT301   3  4  1  ODT302 Operative  
Dentistry  

 Technology 302 

تقنية العالج  

التحفظي  

   302لألسنان 
 .31 

FPT301   3  4  1  FPT302 Fixed  
Prothodontics  

 Technology 302 

تقنية االستعاضة  

 الثابتة لألسنان 

 302 
 .32 

RPT301   4  4  2  RPT302 Removable  
Prothodontics  

 Technology 302 

تقنية االستعاضة  

المتحركة لألسنان  

302   
 .33 

None   1  -  1  BST302  Biostatistics 302   إحصاء

 34.    302حيوي

ANT201+OPH201   1  -  1  OCC302  Occlusion 302  علم

االطباق 

302     

 .35 

PTH202+  
ANT201 +  
PLG301D  

 3  2  2  GMD401 General  
Medicine  

+(skin&venereal)  

401 

 األمراض  

 و  ( الباطنية 

يشمل األمراض  

)  الجلدية و التناسلية 

401   

 .36 

PTH202+  
ANT201 +PHS201+ 

PLG301D  

 3  2  2  GSR401 General Surgery  
(ENT- 

Ophthalmology)  

401 

 الجراحة العامة  

و يشمل أمراض  (

األذن و  األنف و 

الحنجرة و  

   401) العيون

 .37 

ODT302+DBM301   2  3  1  ODC401 Operative  
Dentistry Clinical  

 401 

العالج التحفظي  

   401لألسنان 
 .38 
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RPT302+DBM301   3  4  1  RPC401 Removable  
Prothodontics  
 Clinical 401 

االستعاضة  

المتحركة  

   401لألسنان 
 .39 

FPT302+DBM301   2  3  1  FPC401 Fixed  
Prothodontics  
 Clinical 401 

 االستعاضة  

 الثابتة لألسنان 

 401 
 .40 

 
ANT201+ORP302   3  2  2  ORS401 Oral Surgery  

401 
و   الفم  جراحة 

 41.    401التخدير 

OPH201+OCC302   2  2  1  ORD401 Orthodontics  

401 
 تقويم األسنان   

 401  .42 

PHY101+ORP302   3  2  2  DFD401 Oral Diagnosis  

401 
   401تشخيص  

 .43 

ODC401   2  3  1  ODC402 Operative  
Dentistry Clinical  

 402 

العالج التحفظي  

   402لألسنان 
 .44 

RPC401   3  4  1  RPC402 Removable  
Prothodontics  
 Clinical 402 

االستعاضة  

المتحركة  

   402لألسنان 
 .45 

FPC401   2  3  1  FPC402 Fixed  
Prothodontics  
 Clinical 402 

 االستعاضة  

 الثابتة لألسنان 

 402 
 .46 

ORS401   3  2  2  ORS402 Oral Surgery  

402 
و   الفم  جراحة 

 47.    402التخدير 

ORD401   2  2  1  ORD402 Orthodontics  

402 
 تقويم أسنان 

 402  .48 

ORP302+ ODC401   3  2  2  ENT402 Endodontics  

Technology 402 
 تقنية عالج  

الجذور  

402   

 .49 

DFD401+ PHY101   3  2  2  ORR402 Oral Radiology  

402 
اآلشعة  

التشخيصية  

   402والليزر 
 .50 

ORS401+ RPC401   1  -  1  IMP402 Dental  
Implantology 

402   

مقدمة في غرس  

     402االسنان 
 .51 
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ODC402   3  4  1  ODC501 Operative  
Dentistry Clinical  

501  

العالج التحفظي  

  501لألسنان
 .52 

RPC402   3  4  1  RPC501 Removable  
Prothodontics  
 Clinical 501 

االستعاضة  

المتحركة  

  501لألسنان
 .53 

FPC402   3  4  1  FPC501 Fixed  
Prothodontics  
 Clinical 501 

االستعاضة  

 الثابتة 

  501لألسنان
 .54 

ENT402   2  2  1  ENC501  Endodontics 501   عالج الجذور

 55.   501)أكلينيكي(

ORS402   3  2  2  ORS501 Oral Surgery  

501 
جراحة الفم و  

الوجه و  

  501الفكين
 .56 

ODC402+COM301   2  2  1  PDS501  Pedodontics 501   طب أسنان

األطفال وذوي  

 االحتياجات  

   501الخاصة

 .57 

ORP302+GMD401+ 

ORR402  
 3  2  2  OMD501 Oral Medicine  

501 
طب  

 58.    501الفم

ORP302+ORR402   2  2  1  PER501  Periodontics 501 501عالج اللثة   
 .59 

ODC501   3  4  1  ODC502 Operative  
Dentistry Clinical  

 502 

العالج التحفظي  

  502لألسنان
 .60 

RPC501   3  4  1  RPC502 Removable  
Prothodontics  
 Clinical 502 

االستعاضة  

المتحركة  

  502لألسنان
 .61 

FPC501   3  4  1  FPC502 Fixed  
Prothodontics  
 Clinical 502 

االستعاضة  

 الثابتة 

  502لألسنان
 .62 

ENC501   2  2  1  ENC502  Endodontics 502   عالج

الجذور 

502   

 .63 

ORS501   3  2  2  ORS502 Oral Surgery  

502 
جراحة الفم  

والوجه  

   502والتخدير
 .64 



  
 

 -67 - 

  

PDS501   2  2  1  PDS502  Pedodontics 501   طب أسنان

األطفال وذوي  

 االحتياجات  

   501الخاصة

 .65 

OMD501   2  2  1  OMD502 Oral Medicine  

502 
طب  

 66.    502الفم

PER501   3  2  2  PER502  Periodontics 502 502عالج اللثة   
 .67 
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    كلية الصيدلة 3/13

 .  يتم تقسيمهم كما يلي) ساعة معتمدة  200( متطلبات التخرج لكلية الصيدلة بجامعة النهضة

 المتطلبات       
الساعات  
 المعتمدة

 م  اسم المقررات    الكود    
  

 المتطلب     الكود   
   
   

 )  ساعة معتمدة   14(متطلبات الجامعة 

  English 1 1    1لغة انجليزية   Registration 1   ENG 111   ـــــــــ  

  English 2  2   2لغة انجليزية  Registration 1   ENG 112   ـــــــــ  

  English 3  3   3لغة انجليزية   Registration 2   ENG 113   ـــــــــ  

  Humanities 4  حقوق انسان    Registration 3   HUM 101   ـــــــــ  

 تفكير علمي ومنطقي     Registration 3   REM 101   ـــــــــ  
 Scientific  

Thinking 
5  

  Management  6   مبادئ ادارة     Registration 3   MGT 101   ـــــــــ  

  Ethics 7  أداب المهنة    Registration 1   ETS 401   ـــــــــ  

 )  ساعة معتمدة180(متطلبات الكلية 

 )  175( المقررات الجبارية 

    Registration 3   ـــــــــ  
 CHG101P 

 كيمياء عامة وفيزيائية   

 & General 
Physical  

 Chemistry 
1  

    Registration 3   ـــــــــ  
 CHO101P 

   1كيمياء عضوية 
 Organic  

Chemistry 1 2  

 نبات عام وطبي     Registration 3  COG 101   ـــــــــ  
Botany & Medicinal 

Plants  3  

 كيمياء  1تحليلية     Registration 3  CHA 101   ـــــــــ  
Analytical 

Chemistry 1  4  

 واحصاء رياضيات     Registration 2  MTH 101   ـــــــــ  
Mathematics &  

Statistics  5  

 توجه صيدلي     Registration 2  PTO 101   ـــــــــ  
 Pharmacy 

 Orientation 6  

 CHO101   Organic  

Chemistry 1 
3  CHO 201    2كيمياء عضوية   

Chemistry  Organic  

2 7  

CHA 101  Analytical 

Chemistry 1  3  CHA 201   2كيمياء تحليلية   
 Analytical  

Chemistry 2 8  

COG  
101  

Botany & Medicinal 

Plants  3  COG 201   1    1عقاقير Pharmacognosy 9  

  Registration 3   ـــــــــ  
HST    

101P 
  Histology 10  هيستولوجي   

 CHG101  
 & General 

Physical  
 Chemistry 

3  PHP 201     صيدلة فيزيائية 
Physical   

 Pharmacy 1 11  
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CHO201  Chemistry  Organic  

2 3  CHO 301    3كيمياء عضوية   
Chemistry  Organic  

3 12  

 CHA301  Instrumental  

Analysis 3  CHA 401   3كيمياء تحليلية   
 Analytical  

Chemistry 3 13  

COG  
201   1 Pharmacognose 3  COG 301   2عقاقير   Pharmacognosy2   14  

  Registration 3   ـــــــــ  
ANT    

101P 
  Anatomy 15  تشريح   

 

  Registration 3   ـــــــــ  
PHS    

101P 
  Physiology 16  فسيولوجي   

 ENG 111 English 1  2  MDT 201     مصطلحات طبية  Terminology Medical 17  

CHO 301  
Chemistry  Organic  

3 3  
CHB    

201P 
  Biochemistry1   18   1كيمياء حيوية 

COG301   2 Pharmacognose 3   COG 302  3عقاقير   Pharmacognosy 3   19  

CHA 201   Analytical  

Chemistry 2 3   CHA301    تحليل الي 
Instrumental 

Analysis  20  

  Registration 3   ـــــــــ  
MBG    

101P 
ميكروبيولوجيا عامة  

 ومناعة   

Microbiology & 

Immunology  
21  

  Parasitology  22 طفيليات    Registration 3   PRS 101   ـــــــــ  

PHP 201   Pharmacy Physical 3   PTD 101  1اشكال صيدلية   
Pharmaceutical 

Dosage Forms1  23  

 تشريعات صيدلية    Registration 1   PAL 101   ـــــــــ  
Pharmacy  
legistlation  24  

CHO301  Chemistry  Organic  

3 3   CHM 201  1كيمياء دوائية   
 Medicinal 

Chemistry 1  25  

MBG  

101 
 & Microbiology  

Immunology 3   MBG 201    ميكروبيولوجيا اكلينيكية 
Clinical 

Microbiology  26  

 PTD 101 
 Pharmaceutical  

Dosage Forms1 3   PTD 201  2اشكال صيدلية   
Pharmaceutical 

Dosage Forms 2  27  

CHB    

201  1 Biochemistry 3  
CHB    

301P  2كيمياء حيوية   Biochemistry2   28  

COG  
302   3 Pharmacognosy 3   COG401  1كيمياء عقاقير   Phytochemistry1   29  

PHS    

101  Physiology 3   PHS 201    فسيولوجيا مرضية Pathophysiology   30  

المحاسبة وادارة األعمال   Registration 2   PMG 301   ـــــــــ  

 الصيدلية   

Pharmacy  
Accounting and   

Business  
Management  

31  

CHM  

201 
Medicinal    

Chemistry 1 3   CHM 301  2كيمياء دوائية   
Medicinal 

Chemistry 2  32  

 تكنولوجيا صيدلية    Registration 3   PTT 301   ـــــــــ  
Pharmaceutical 

Technology  33  

 صيدلة مجتمع    Registration 3   PTC 301   ـــــــــ  
Community 

Pharmacy  34  
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 PTD 201  Pharmaceutical  

Dosage Forms 2 3   BPD 301   صيدلة حيوية وحركية

 الدواء  

Biopharmaceutics  
& 

Pharmacodynamics  
35  

 COG401  1 Phytochemistry 3   COG 402  2كيمياء عقاقير   Phytochemistry2   36  

HST    

101  Histology 3  
PTH    

201P    علم االمراض Pathology  37  

 اصابات واسعافات اولية    Registration 3   TFA 101   ـــــــــ  
  Traumas & First 

Aid  38  

PHS    

101  Physiology 3   PLG 201P  1فارماكولوجي   Pharmacology1   39  

 PTD 201 
 Pharmaceutical  

Dosage Forms 2 3   PTI 301   1صيدلة صناعية   
Industrial 

Pharmacy1  40  

 BPD 301 
 Biopharmaceutics 

 & 
 Pharmacodynamics 

3   PTL 301  1صيدلة اكلينيكية   
Clinical Pharmacy 

1  41  

 

 BPD 301 
 Biopharmaceutics 

 & 
 Pharmacodynamics 

3   PTL 402    صيدلة مستشفيات Hospital Pharmacy  42  

 PTD 201 
 Pharmaceutical  

Dosage Forms 2 3   PTD 302 
مستحضرات صيدلية  

 منضبطة  
Controlled Dosage 

Forms   43  

CHM  

301 
 Medicinal  

Chemistry 2 3   CHM 401  3كيمياء دوائية   
Medicinal 

Chemistry 3  44  

CHB    

301  2 Biochemistry 2   MBG 401   البيولوجيا الجزئية Molecular Biology  45  

 PLG 201  1 Pharmacology 3   PLG 301  2فارماكولوجي   Pharmacology2   46  

 PTL 301 
Pharmacy  Clinical  

1 3   PTL 401  2صيدلة اكلينيكية   
Clinical Pharmacy 

2  47  

COG  

402  2 Phytochemistry 3   COG 501   التداوي باالعشاب Herbal Medicine  48  

 CHM  
401 

 CHA 301 

Medicinal   
  Chemistry 3 
Instrumental  
 Analysis 

3   CHA 501    تحليل ورقابة االدوية 
Drug Analysis 

&quality  Control  49  

CHB    

301  2 Biochemistry 3   CHC 401    كيمياء اكلينيكية Clinical Chemistry  50  

301 PTL 
 PTL 402 

Pharmacy  Clinical 
 1 

 Hospital Pharmacy 
1   DES 501   اقتصاديات دوائية Drug Economics  51  

MBG  

201 
 Clinical 

 Microbiology 2   PPM 301   الصحة العامة والطب

 الوقائي  

Public Health &  
Preventive  
Medicine  

52  

 PLG 301  2 Pharmacology 3    FCP 401     السموم والكيمياء الشرعية 
Forensic 

Chemistry & 

Poisons  
53  

 PLG 301  

PTL401 

 2 Pharmacology 
Clinical Pharmacy  

2 
3   PLG 401  1العالج الدوائي   Drug Therapy 1  54  
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 BPD 301 
 Biopharmaceutics  

& 
 Pharmacokinetics 

3   PTL 501   حركية الدواء االكلينيكية 
Clinical  

Pharmacokinetics  55  

 PTI 301 
 Industrial 

 Pharmacy1 3   PTI 401   2صيدلة صناعية   
Industrial  

Pharmacy 2  56  

 PLG 301  2 Pharmacology 3   PLG 402   فارماكولوجي اكلينيكية 
Clinical  

Pharmacology   57  

 PLG 401  Therapy 1 Drug 3   PLG 501  2العالج الدوائي   Drug Therapy 2  58  

MBG  

201 
 Clinical 

 Microbiology 3    MBG401     الميكروبيولوجيا الصيدلية 
Pharmaceutical 

Microbiology   59  

 MBG 
 101 

  
CHB    
 301 

    Microbiology& 
 Immunology 

 Biochemistry 2 
3   BTG 501   التكنولوجيا الحيوية

 الصيدلية   
 Pharmaceutical 

Biotechnology  60  

 COG  
401 
COG  

402 

 1 Phytochemistry  

Phytochemistry 2 3   COG 502   المنتجات الطبيعية ورقابة

 الجودة   
Natural Products & 

Quality Control   61  

  

  

  

  

  Registration 2   BST 501    أحصاء حيوي Biostatistics  62  

 الصيدلة )   ساعات معتمدة  6(  المقررات الختيارية  

 PTD 201 
 Pharmaceutical  

Dosage Forms2 3   PTS 301    ثبات االدوية  Stability Drug 1  

201 PTD 
 BPD 301 

 Pharmaceutical 
Forms 2 &  Dosage 
Biopharmaceutics   

Pharmacokinetics 
3   PTB 501    االتاحة الحيوية لألدوية 

Drug         

Bioavailability 2  

  Cosmetics             3  مستحضرات التجميل    Registration 3   COS 401   ـــــــــ  

 PTD 201 
 Pharmaceutical  

Dosage Forms 2 3   PTD 302    تصميم االدوية  Drug Design           4  

 PTD 201 
 Pharmaceutical  

Dosage Forms 2 3   PTV 303    صيدلة بيطرية 
Veterinary           

 Drugs 5  

PTH    

201  Pathology 3   PTH 301 
علم األمراض االكلينيكي  

 وامراض الدم  
 Clinical Pathology    

Hematology & 6  

MBG    

101 
CHM  

 301 

 & Microbiology  
Immunology 

Medicinal  
 Chemistry 2 

3   MBG 301   التقيم البكتريولوجي

 لألدوية   
Microbiological    

evaluation of Drugs 7  

101 HST 
MBG  

 101 

 Histology 
Microbiology   & 
 Immunology 

3   PTC 501    زراعة األنسجة النباتية 
Plant Tissue         

Culture 8  
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أعداد وتقديم التقارير   Registration 3   SRP 501   ـــــــــ  

 البحثية   

Scientific      
Reports and   

Presentation 
9  

301 CHB  

PLG 402 

 Biochemistry 

clinical &2 
 pharmacy 

2  CLN 501     التغذية العالجية Clinical Nutrition      10  

 COG  
401 
COG  

 402 

 1 Phytochemistry  

Phytochemistry 2 3  CHR 401     كروماتوجرافيا Chromatography   11  

COG  
502  

 & Products Natural   

Quality Control 3  SPE 501     التحاليل الطيفية 
Spectroscopy in 

structure  

elucidation   
12  

 COG  
401 
COG  

402 

 1 Phytochemistry  

Phytochemistry 2 3  MAR 501  
المنتجات البحرية  

 الطبيعية   

Marine Natunal 

Proudcts   
13  

 PLG 301  2 Pharmacology 2  PLG 503     التفاعالت الدوائية Drug Interactions   14  

 PLG 301   

PTI 

 2 Pharmacology 
Clinical Pharmacy  

2 
2  PTI 502      المعلومات الدوائية Drug Information   15  

 ساعات دراسات يقررها مجلس الجامعة ( دراسات حرة )   5ملحوظة : يدرس الطالب 
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   كلية التسويق وإدارة األعمال  4/13

يتم تقسيمهم كما  ) ساعة معتمدة 144( متطلبات التخرج لكلية التسويق وإدارة األعمال بجامعة النهضة

 :  يلي

 متطلبات الكلية  

 الكتب 
المتطلبات  

 السابقة 

 عدد  المستوي 

الساعات  

 المعتمدة 

   مسمى المقرر الدراسي  
 الكود 

 )  ساعة معتمدة 51( المتطلبات اإلجبارية   –أ         
  

 مرجع  

 3  األول   ----- 
   Organizationalالسدددددددلوك التنظيمي    

 Behavior  MGT102 
   مرجع

 3  األول   ----- 
 Principles    of    المحاسدددبةمبادئ     

 Accounting         ACT101 
   مرجع

 3  األول   ----- 
 Principles   األعمال رياضة     أساسيات 

of Business      Mathematics  MAT101 
   مرجع

 3  األول   ----- 
   Principles ofمدددددبدددددادئ قددددداندددددون  

 Law                           LAW101 
   مرجع

 3  األول   ----- 
 Principles   مبادئ االقتصدددددداد الجزئي 

  of Micro-Economics 
ECN  

101 
   مرجع

 ECN101 
 3  األول  

    Principles ofمبادئ االقتصدداد الكلي    

 Macro-Economics  ECN102 
   مرجع

 ACT101 
 3  األول  

الدددمدددحددداسددددددددددبدددة   

 )  1(الدددمدددتدددوسددددددددددطدددة 
 Intermediate Accounting (1)  ACT102 

   مرجع
 MGT101 

 3  الثاني  
 Principles              مبادئ التسددددويق   

of Marketing 
MRK  

201 
   مرجع

 MGT101 
 3  الثاني  

 Operations      والعملياتإدارة اإلنتاج     

and Production Management  MGT201 
   مرجع

 3  الثاني   ----- 
 Principles           )1( مبادئ اإلحصاء   

of Statistics(1)  SAT201 
   مرجع

 LOW101 
 3  الثاني  

 القـددـددـددانـددـددون التجاري                         

 Commercial Law  LAW201 
   مرجع

 ACT102 
 3  الثاني  

    Corporateمحددداسدددددددبدددة الشدددددددركدددات 

 Accounting                         ACT201 
   مرجع

 MGT101 
 3  الثالث  

 Management     البشددريةإدارة القوي    

of Human Resources  MGT301 
   مرجع

 SYS101 
 3  الثالث  

    Operationsبحوث العمليات               
 Research  MGT304 

   مرجع
 SYS 101 

 3  الثالث  
 Management    نظم معلومات إدارية   

Information Systems  SYS202 
   مرجع

 ACT201 
 3  الثالث  

    Cost)       1( محدداسدددددددبددة التكدداليف  

 Accounting (1)  ACT301 
   مرجع

  
-ACT201 

MGT101   3  الثالث 
    Financialاإلدارة المددداليدددة          

 Management  FIN 301 

   عدد الساعات المعتمدة   51       

  12( المقــــــــــــــــــيدةالمتطلبات الختيارية   -ب        

   )  ساعة معتمدة
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   مقررات من اآلتي   4يختار الطالب عدد     
   مرجع

 MAT101   3  الثاني 
Financial واالسدتثمار التمويل     رياضة 

and Investment Mathematics  SAT 202 
   مرجع

 MAT101   3  الثاني 
   Insuranceالتأمين وادارة المخاطر     

 & Basic Management 
 
 SAT 203 

   مرجع
 SYS101   3  الثاني 

 البرمجة الهيكلية                     
 Structural Programming 

 
 SYS 201 

   مرجع
 SAT 201   3  الثاني 

 )            2( دئ  اإلحصاء امب 
 Principles of Statistics (2) 

 
 SAT204 

   مرجع
 SYS101   3  الثاني 

 Package         حزم وبرامج تطبيقية  

applied and Programs 
 
 SYS 204 

   مرجع
 ECN102 

 3  الثاني  
 نقود  وبنوك                              

 Money and Banking 
 

ECN  201 

     عدد الساعات المعتمدة  12       

     إجمالي عدد الساعات  المعتمدة   63       

  

المتطلبات   الكتب 

 السابقة 

  
 المستوي 

 عدد 

الساعات  

 المعتمدة 

  

 مسمى المقرر الدراسي  

 

 الكود  

     ) ساعة معتمدة  24(المتطلبات اإلجبارية  –أ         
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 متطلبات التخصص الرئيسي في اإلدارة   

 )  ساعة معتمدة 39(

   

 مرجع  
 MGT101 

واد لمإدارة ا               Materials  3  الثاني      

management 
 MGT202 

 مرجع  
 MRK201 

  Marketingوق          سبحدوث الت  3  الثالث  

 research 
 MRK302 

 ي  نظيمت ر والتطوير اليإدارة التدغ  3  الثالث   MGT101  مرجع  
Management of Change and  

 Organizational Development 

 MGT303 

 -MRK201 مرجع  
MGT301- 
 FIN301 

  Internationalإدارة األعمال الدولية           3  الرابع  
 Management 

 MGT401 

 مرجع  
 FIN301 

    Capital                            أسواق المال  3  الرابع  

  Markets 
 FIN401 

 مرجع  
MRK201 

MGT201 

 ت اإلداريدددة  اسات واالستراتيجي االسي  3  الرابع  

 Management  policies  and  
 Strategies 

 MGT402 

 مرجع  
MRK201-  
MGT201 

 FIN301 

 ات  ى وتقيدم الدمشروعدو لجة ادراس  3  الرابع  

 Feasibility  study  and  project  
 Evaluation 

 MGT403 

 تطبيقات 

 عملية   

MGT401 

FIN301 
  Seminar inحلقة دراسية في اإلدارة             3  الرابع  

 Management 
 MGT406 

      عدد الساعات المعتمدة 24       

   15( المتطلبات الختـــــــــــيارية المقيدة  –ب        
 )  ســــاعة معتمدة

 مقرات من اآلتي   5يختار الطالب عدد 

  

 MRK201   مرجع

SYS204 
 ة       ترونيل مقدمة في التجارة اإلل  3  الثالث  

 Introduction to E- Commerce 
 MRK301 

   مرجع
 MGT101   3  الثالث Management   المتخصصة المنشآت     إدارة 

of Special   Institutions 
 MGT302 

   مرجع
 MGT101   اإلدارة  العددامددة                       3  الثالثPublic  

 Administration 
 MGT305 

   مرجع
 MGT101 3    الثالث  Management إدارة المشروعـات الصغيرة   

of small      Projects 
 MGT306 
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 MRK301   مرجع

SYS202 
  Electronicة  ندظددم األعمال اإللكتروني  3  الرابع 

 information systems 
 
 SYS401 

   مرجع
 MGT101   اوض إدارة التف  3  الرابع  Negotiation  

 Management                    
 
 MGT405 

   مرجع
 MGT101  إدارة األزمدات                        3  الرابعCrisis   

 Management 
 

 MGT408 

    عدد الساعات المعتمدة    15       

   إجمالي عدد الساعات 39       
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 ساعة معتمدة)   18متطلبات التخصص الفرعي في الدارة (

  

المتطلبا  الكتب 

ت 

  السابقة

  المستوى
 عدد 

الساعات  

   المعتمدة

  الكود   مسمى المقرر الدراسي

  
   ) ساعة معتمدة 12(المتطلبات اإلجبارية       

 MGT101    مرجع
 3  الثالث   

  Negotiation  اوض تفلا  إدارة  
 Management                    

 MGT303 
  

  -MGT201   مرجع
MGT301-  
 FIN301 

 MGT401   إدارة األزمات          Crisis Management   3  الرابع   
  

 MRK201   مرجع

MGT201   3  الرابع 
 Negotiation Management              إدارة التفاوض   MGT402 

  
 MRK201   مرجع

MGT201 
 3  الرابع  

  

  Crisis Management             إدارة األزمات   MGT404 

    عدد الساعات المعتمدة  12       

 المتطلبات الختيارية المقيـــدة   -ب         

 )   ساعات معتمدة 6(  

مقرر من مواد اإلدارة بموافقة المرشد  )  2(يختار الطالب عدد 

   األكاديمي

  

  عدد الساعات المعتمدة   6       

  إجمالي عدد الساعات المعتمدة   18       

    

 ساعات معتمدة)  10الختيارات الحرة (

 المتطلبات    المرجع 

   السابقة

  الكود   مسمى المقرر الدراسي   عدد الساعات المعتمدة المستوى

)  ساعات معتمدة 10(اختيارات حره         
يختار الطالب عدد من المقررات  

ساعات معتمدة من أي  10بمجموع 
   كلية

   بموافقة المرشد الكاديمي

  

   إجمالي عدد الساعات 10       

 متطلبات التخصص الرئيسي في المحاسبة  

 )  ساعة معتمدة 39(

 المتطلبات   الكتب  

 السابقة  

عدد الساعات   المستوي  

 المعتمدة  
  

 مسمى المقرر الدراسي  

  
 الكود  

     )  ساعة معتمدة   24(المتطلبات اإلجبارية   –أ         
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    )2(المحاسبة المتوسطة  3  الثاني   ACT102    مرجع

    Intermediate  

Accounting (2) 
 ACT202 

   مرجع
 ACT202   المحاسبة الضريبية )1(  3  الثالث   

Taxation Accounting (1) 
 ACT302 

   مرجع
 ACT101 

    Auditing)1(المراجعـــة    3  الثالث  

 (1) 
 ACT304 

   مرجع
 ACT301   3  الرابع 

 المحاسبة اإلدارية    
 ACT401 

  المراجعة ) Auditing )2  3  الرابع   ACT304    مرجع
 (2) 

 ACT402 

   مرجع
 ACT401   3  الرابع  Cost )2(  محاسبة تكاليف   

Accounting (2) 
 ACT404 

   مرجع

 SYS202   3  الرابع 
  نظم المعلومات المحاسبية 

Accounting  Information 

Systems 
 ACT405 

   مرجع

 ACT202   3  الرابع 
   محاسبة مالية متقدمة  

Advanced Financial  

Accounting 
 ACT406 

   عدد الساعات المعتمدة   24       

 ساعةمعتمدة   15( المتطلبات الختيارية المقيدة    -ب        
  

   مرجع
 ACT101   الـــمـــحـــاســــــــــبـــة الـــحـــكـــومـــيـــة  3  الثالث  

 Government Accounting 
 ACT303 

   مرجع
 ACT302   2(المحـــاســـــــبـــة الضـــــــريبيـــة   3  الثالث (   

 Taxation Accounting (2) 
 ACT306 

   مرجع
 ACT101   نظرية المحاســــــبة  3  الثالثAccounting    

 Theory 
ACT  

307 
   مرجع

 ACT202   3  الثالث 
  محاســـــبة منشـــــ ت متخصـــــصـــــة 

 Accounting  for  special  
 Institutions 

ACT  

308 

   مرجع
 ACT202   المحاسبة الدولية  3  الرابعInternational    

 Accounting 
 ACT403 

 -MGT101   مرجع
SYS   

 202  
 3  الرابع  

  نـــظـــم األعـــمـــال اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 

 Electronic  Business  
 systems 

 SYS401 

   مرجع
 FIN301   أســـــــــــــــواق المــــــــــال  3  الرابعCapital    

 Markets 
 FIN401 

   عدد الساعات المعتمدة             15       

   إجمالي عدد الساعات   39       

  

 متطلبات التخصص الفرعي في المحاسبة  

 )  ساعة معتمدة 18(
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 الكتب   

المتطلبات  
 السابقة  

  
 المستوي  

 عدد  

الساعات  

 المعتمدة  
 مسمى المقرر الدراسي  

  
 الكود  

   )  ساعات معتمدة   12(المتطلبات اإلجبارية المعتمدة    –أ         

   مرجع
 ACT202 

  

 الثالث  

  
    Taxation) 1(المحـــاســــــبـــة الضــــــريبيـــة   3 

 Accounting (1) 
 ACT302 

  

 الثالث   ACT101    مرجع

  
   )                            1(المراجعــة   3 

 Auditing(1) 
 ACT304 

  

   مرجع
 ACT301 

  

 الرابع  

  
    Managerialالمحـــاســـــــبـــة اإلداريـــة        3 

 Accounting 
 ACT401 

  
 دراســــــــــة الـجـــدوى وتـقـيـيـم الـمشـــــــروعـــات    3    الرابع  FIN301    مرجع

Feasibility Studies and Project  
 Evaluation 

  

 FIN403 

  عدد الساعات المعمدة   12       

)        ساعات معتمدة  6( المتطلبات الختيارية المقيدة    -ب 6       

مقرر من مواد تخصص المحاسبة   2يختار الطالب عدد 

 بموافقة المرشد األكاديمي  

  

  إجمالي عدد الساعات المعتمدة   18       

  

 االختيارات الحرة  

 )  ساعات معتمدة 10(

المتطلبا  الكتب 

   السابقة ت 

  
 المستوي

 عدد 

الساعات  

   المعتمدة

  

 مسمى المقرر الدراسي  

  

 الكود 

 )  ساعات معتمدة  10(متطلبات حرة         

يختار الطالب عدد من المقررات بمجموع   

ساعات معتمدة من أي كلية  بموافقة  10

   المرشد األكاديمي

  

  إجمالي عدد الســاعات   10       
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 في نظم المعلومات اإلدارية  

 )  ساعة معتمدة 39(

 الكتب
المتطلبات  

 السابقة 
 المستوي 

  
 عدد 

الساعات  

 المعتمدة 

  

 مسمي المقرر الدراسي  

  
 الكود 

    
  

   )  ساعة معتمدة 24(المتطلبات اإلجبارية    –أ     

 مرجع  
 SYS201   الثاني 

  Advancedبرمجـــة هيكليـــة متقـــدمـــة      3 

 Structural programming 
 SYS203 

   مرجع

 SYS201   الثالث 

نــــظــــم قــــواعــــد    3 

    Databaseالــــبــــيــــانــــات

 systems        

 SYS301 

   مرجع

 SYS101   الثالث 

نــــــظــــــم الــــــتشــــــــــــغــــــيــــــل    3 

Operating  

 systems           

 SYS303 

   مرجع

 SYS202   الرابع 

تـــحـــلـــيـــل وتصـــــــــمـــيـــم نـــظـــم   3 

   الـــمـــعـــلـــومـــات

Information   systems  

 Analysis and Design 

 SYS403 

   مرجع

 SYS301   الرابع 

تصــــــــمـيـم قـواعـــد    3 

    Databaseالـبـيـــانـــات 

 Design            

 SYS402 

   مرجع

 SYS403   الرابع 

  Informationشــــــبكـــات وأمن المعلومـــات    3 

 Network and security 
 SYS406 

   مرجع

 SYS202   الرابع 

    Informationالمعلومات ونظم دعم القرارات  3 

and  Decision support  

 Systems 

 SYS407 

تطبيقات 

 عملية  
 SYS403   3  الرابع 

    Appliedمشروع تطبيقي في نظم المعلومات  

Project in  information  

 Systems 

 SYS408 

   عدد الساعات المعتمدة 24       

   )ساعة معتمدة 15( المتطلبات الختيارية المقيدة                       -ب      

  -SYS204   مرجع
MRK202 3    الثالث 

    Introductionمقـدمـة في التجـارة اإللكترونيـة  

 to E  -Commerce 

 MRK301 
  

   مرجع

 SYS101 3    الثالث 

تـطـبـيـقـــات اإلنـتـرنـــت والـوســــــــــائـط  

 الـمـتـعـــددة  

Applications in internet and  
 multi-media 

 SYS302 



 متطلبات التخصص الرئيسي  
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   مرجع
 SYS204   3  الثالث 

    Organizing andتنظيم وتشــــــغيــل الملفــات  

 Operating Files 
 SYS304 

   مرجع
 SYS202 

 3  الثالث  
    Management ofتقنيـــات المعلومـــات إدارة  

 Information Technology 
 SYS307 

 MGT101   مرجع
SYS202 

 3    الرابع

نـــظـــم األعـــمـــال   

    Electronicاإللـــكـــتـــرونـــيـــة

 Business Systems  SYS401 
   مرجع

 SYS203 3    الرابع 

    Artificialالصــــــطناعي والنظم الخبيرة الذكاء  

Intelligence  and  Expert  Systems 
 SYS404 

   مرجع

 SYS202 3    الرابع 
 Integratedنـظـم الـمـعـلـومـــات الـمـتـكـــامـلـــة 

   

 information Systems 
 SYS405 

 3    الرابع SYS202  مرجع  
    Economics ofاقتصــــــــــاديـــات المعلومـــات  

 Information 
 SYS409 

  
     15 

   عدد الساعات المعتمدة

   إجمالي عدد الساعات 39       

  

متطلبات التخصص الفـــرعي في  

ساعة   18نظم المعلومات اإلدارية (

 معتمدة)  

 الكتب 
المتطلبات  

 السابقة 
 المستوي 

 عدد 

الساعات  

 المعتمدة 

  

 مسمي المقرر الدراسي  

  
 الكود 

   )   ساعات معتمدة  12(المتطلبات اإلجبارية  –أ         

   مرجع

 SYS201 

    Databaseنظم قواعد البيانات  3  الثالث  

 system  SYS301 
 الرابع  SYS301    مرجع

  

  Data baseتصميم قواعد البيانات   3 

 design 

 SYS402 

 SYS403    مرجع

  

 الرابع 

  

 3 

  
 شبكات وأمن المعلومات     

Information net work and  
 security 

 SYS406 

  

 الرابع  FIN301    مرجع

  

   دراسة الجدوى وتقييم المشروعات  3 

Feasibility Studies and Project  
Evaluation 

 FIN401 

 عدد الساعات المعتمدة   12       

       6 

  

 )  ساعات معتمدة6(المتطلـــــبات الختـــــيارية المقـــــــــيدة  –ب 

  

مقرر من مواد نظم المعلومات بموافقة المرشد  2يختار الطالب عدد 
   األكاديمي  
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 إجمالي عدد الساعات المعتمدة  18     

  

 االختيارات الحرة  

 )  ساعات معتمدة10( 

         
المتطلبات        

 السابقة 

  
 المستوي 

 عدد 

الساعات  

 المعتمدة 

  

  

 مسمى المقرر الدراسي  

  
 الكود 

 ) ساعات معتمدة 10(اختيارات حرة        

ساعات من أي كلية  10يختار الطالب عدد من المقررات بمجموع  

 بموافقة المرشد األكاديمي  

  

  إجمالي عدد الســاعات   10     

  

  

  

  

 ساعة معتمدة)   39في التسويق والتجارة اإللكترونية    (

 الكتب 

المتطلبات  

  السابقة
 المستوي 

 عدد 

الساعات  

 المعتمدة 

 الكود  مسمي المقرر الدراسي  

       

  

   )   ساعة معتمدة 24(المتطلبات اإلجبارية   –أ   

   مرجع
 ECN102  3    الثاني  International .الدولية التجارة  ونظم     مؤسـسـات 

commerce systems and institutions 
MRK202  

 MRK201   مرجع
SYS204 3    الثالث  Introduction to  مقدمة في التجارة اإللكترونية    

e-commerce 
MRK301  

   مرجع
 MRK201 بـــحـــوث الـــتســــــــــويـــق     3    الثالث.Marketing    

 research 
MRK302  

  -MGT101   مرجع
SYS202 3    الرابع  Electronic اإللكترونيـــة األعمـــال     نظم 

business systems 
SYS401  

   مرجع
 MRK201 الــتســـــــــويــق الـــدولــي   3    الرابعInternational    

 marketing 
MRK401  

   مرجع
 MRK201 التصــــــــالت التســــــويقيــة    3    الرابعMarketing    

 Communication 
MRK402  

   مرجع
 MRK201 التســـــــويق الســـــــتراتيجي    3    الرابعStrategic    

 marketing 
MRK403  
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 MRK301   مرجع
MRK401 

 حلقــة دراســــــيــة في التســــــويق والتجــارة      3    الرابع

 Seminar in marketing  اإللكترونية 

and e-commerce 

MRK405   

     24     

  
  

  
      

 )ساعة معتمدة 15المتطلبات الختيارية المقيــــــدة    –ب  

  

   مرجع
 MRK201 3    الثالث 

 Art and management  .البيع وإدارة   of   فن 

sale 

 MRK303 

   مرجع
MRK201  3    الثالث 

  Marketing of services . تسويق الخدمات   
 MRK304 

 MRK201   مرجع
SYS202 3    الثالث 

    Marketing. المعلومـــات التســـــــويقيـــةنظم    

 information system 
 SYS305 

   مرجع
 MRK 201 3    الثالث    Product managementإدارة المنتجـات    MRK306 

 -LAW201   مرجع

MRK301    الرابع 

 الجوانـــب القـــانونيـــة وأمن التعـــامـــل في التجـــارة      3 

Legal aspects and   اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 

protection in e-commerce 

 LAW401 

   مرجع
MGT101  3    الرابع 

    Internationalإدارة األعـــــمـــــال الـــــدولـــــيـــــة 

 Management 
 MGT401 

   مرجع
 MRK201 3    الرابع   Consumer behavior .سلوك المستهلك   MRK404 

 -FIN301   مرجع
 MGT401 3    الرابع 

Management   الدولية المصــــرفية  العمليات     إدارة 

of international banking operations 
 FIN406 

  عدد الساعات المعتمدة    15     

  إجمالي عدد الساعات    39     
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ساعة   18الفرعي  في التسويق والتجارة اإللكترونية    ( 

 معتمدة)    

  

 المتطلبات   الكتب 

 السابقة  

 عدد  المستوى  

الساعات  

 المعتمدة  

 الكود  مسمى المقرر الدراسي  

 MRK201    مرجع

SYS204 
اإللكترونية  3  الثالث   التجارة  في     مقدمة 

Introduction to e-commerce 
 MRK301 

   بحوث تسويق Marketing  3  الثالث   MRK201    مرجع

research 
 MRK302 

   التسويق الدولي International  3  الرابع  MRK201    مرجع

marketing 
 MRK401 

 -MRK201   مرجع
MGT201- 
 FIN301 

  دراسة الجدوى وتقييم المشروعات  3  الرابع 

Feasibility Studies and  

Project Evaluation 

 MGT403 

    عدد الساعات المعتمدة 12     

ساعات 6(المتطلبات الختيارية المقيدة  -ب 6     

  .)معتمدة

مقرر من مواد التسويق  2يختار الطالب عدد 

والتجارة االلكترونية بموافقة المرشد االكاديمي  

.   

  

   إجمالي عدد الساعات 18     

  

 االختيارات الحرة    

 )  ساعات معتمدة10( 

  

  

 الكتب 

  

المتطلبات   

 السابقة  

  

 المستوي

 عدد 

الساعات  

 المعتمدة  

  

 مسمى المقرر الدراسي  

  

 الكود 

   )ساعات معتمدة  10(اختيارات حرة          
 يختار الطالب عدد من المقررات بمجموع  

 ساعات من أي كلية  10

 .   بموافقة المرشد األكاديمي  

  

  إجمالي عدد الســاعات   10       
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  39في إدارة البنوك وأسواق المال  (

 ساعة معتمدة)  

   الكتب 
المتطلبات  

  السابقة

عدد الساعات     المستوي

 المعتمدة 

  

 مسمي المقرر الدراسي  

  
 الكود 

      )ساعة معتمدة 24(المتطلبات اإلجبارية  –أ         

   مرجع
 ACT102  2(المحـــاســـــــبـــة المتوســـــــطـــة   3  الثاني(   

 Intermediate accounting (2) 
 ACT202 

   مرجع

 MGT101   3  الثالث 
   إدارة الــبــنــوك والــرقـــابـــة عــلــيــهـــا  

 Banking  management  and  
 control   

 FIN302 

   مرجع
 FIN301   3  الثالث  Principles of مبـادا الســــــتثمـار   

investment 
 FIN303 

   مرجع
 FIN303  3  الرابع   Capital marketsأسواق المال   FIN401 

   مرجع

 FIN302  3  الرابع 
   إدارة الـمـخـــاطـر الـمـــالـيـــة لـلـبـنـوك 

Management of banking and  
 financial risks 

 FIN402 

   مرجع
 FIN302  السياسات النقدية وألئتمانية  3  الرابعCash    

 and credit policies 
 FIN403 

   مرجع
 FIN303  إدارة مــحــفــظـــة األوراق الــمـــالــيـــة  3  الرابع   

 Portfolio Management 
 FIN404 

   مرجع

FIN302 
FIN401  الرابع 

حلقة دراســـــية في إدارة البنوك    3 

 وأســـــواق  

 Seminar in management of   المال 
banking and capital markets 

 FIN405 

   عد الساعات المعتمدة     24     

      
  

  ساعة 15( المتطلبات الختيارية المقيدة  -ب

  )معتمدة

  

   مرجع

 SYS 101   3  الثالث 
النترنت  تطبيقات    والوسائط      

  Application of the internet andالمتعددة
 multimedia 

 SYS   نظم 
 المعلومات  302

 SYS202   مرجع

FIN302   3  الثالث 
 Banking information  نظم  المعلومات

 system البنكية

 نظم المعلومات  
 SYS308 

   مرجع
 MRK201   تسويق الخدمات المصرفية   3  الثالث  MRK305 

   مرجع
 ACT202   محــــــــــــــــــــــاســــبة البنوك  3  الثالثBanking    

 accounting 
 محاسبة 
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   مرجع
  

MRK201- 
 FIN301 

   3  الرابع 

Feasibility  وتقييم الجدوى  دراسة  

 study and project evaluation المشروعات

 MGT403 

   مرجع

 FIN302  3  الرابع 
  الدولية  المصرفية  العمليات  إدارة

Management  of  international  
 operation banking 

 FIN406 

   مرجع
 FIN401  3  الرابع 

    Managementإدارة بورصات األوراق المالية

 of stock exchange and securities 
 FIN407 

   مرجع

 FIN303  3  الرابع 

التمويل  سياسات   والستثمار     

 Banking finance andالمصرفية

investment  
 policies 

 ACT408 

   عد الساعات المعتمدة    15       

   إجمالي عدد الساعات    39       

  

في    - الفرعي  التخصص  متطلبات 

 إدارة البنوك وأسواق المال  

 )  ساعة معتمدة 18(

  
 الكتب 

  
المتطلبات  

 السابقة 

عدد الساعات   المستوي 

 المعتمدة 

  

 مسمي المقرر الدراسي  

  
 الكود 

   )ساعات معتمدة 12(المتطلبات اإلجبارية  –أ         

  
  

 MGT101    مرجع

  

 الثالث  

  

 3  Banking عليها والرقابة  البنوك     إدارة 

management and control 

 FIN302 

  
   مرجع

 FIN303 

  

 الرابع 

  

 3   Capital markets.أســـــواق المال   FIN401 

  

   مرجع

 FIN302 

  

    Cash and.السياسات النقدية والئتمانية  3  الرابع 

 credit policies 

  

 FIN403 

  

 المشروعات   وتقييم   الجدوى   دراسة   3  الرابع  FIN301    مرجع

Feasibility  study  and  

project evaluation 

 FIN403 

 عدد الساعات المعتمدة   12       

      

  

  

  

   المتطلبات الختيارية المقيدة –ب 6 

   )ساعات معتمدة 6(

 مقرر من تخصص   2يختار الطالب عدد 

إدارة البنوك وأسواق المال بموافقة المرشد 

   .األكاديمي

  

 إجمالي عدد الساعات   18       
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 االختيارات الحرة  

 )  ساعات معتمدة10( 

  

  

 الكتب 

  

المتطلبات   

 السابقة  

  

 المستوي

  

عدد الساعات 

 المعتمدة  

  

 مسمى المقرر الدراسي  

  

 الكود 

   ) ساعات معتمدة  10(اختيارات حرة          
 يختار الطالب عدد من المقررات بمجموع  

ساعات من أي كلية   10

 .   بموافقة المرشد األكاديمي

  

  إجمالي عدد الســاعات    10     
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    كلية العالم والعالقات العامة 6/13

يتم تقسيمهم كما  )  ساعة معتمدة  144(  متطلبات التخرج لكلية االعالم والعالقات العامة بجامعة النهضة

 :  يلي

 ساعة متطلبات الجامعة   14 •

 ساعة متطلبات الكلية   108 •

 ساعة اختيارات حرة   22 •

 ساعة معتمدة   144إجمالي عدد الساعات 

 متطلبات الكلية اإلجبارية  

 ) ساعة معتمدة 14يدرس الطالب (

 PRERE QUISITE 
CREDIT  

HOURSE 
 CODE  COUSSE HITLE  م 

 CODE  COUSSE  1  ENG 111  ENGLISH   1  1 
 -  -  1  ENG 112  ENGLISH   2  2 
 -  -  2  ENG 113  ENGLISH   3  3 
 -  -  3  HUM 101  HUMANI TIES  4 
 -  -  3  REM 101  SCIENTIFC THINKING  5 
 -  -  3  MGT 101  MANAGEMENT   6 
 -  -  1  ETS 401  ETHICS  7 
 -  -  3  GEN 101  ARABIC LANGUAGE  8 
 -  -  3  GEN 103 INTRODUCTION IN   

ELECTRONIC COMPUTES 
 9 

 -  -  3  GEN 105 ARAB AND INTERNATIONAL  

LITERATURA  
 10 

 -  -  3  GEN 106  INTRODUCTION IN ECONOMICS  11 
 -  -  3  GEN 107 INTRODUCTION IN POLITICAL  

SCIENCE 
 12 

 -  -  3  GEN 111  INTERNATIONAL MAKETING  13 
 -  -  3  GEN 110  INTERNATIONAL INSTITUTIONS   14 
 -  -  3  GEN 109 INTROUDUCTION IN  

LEGISLATION 
 15 

 -  -  3  GEN 108 INTRODUCTION IN  

PSYCHOLOGY 
 16 
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 متطلبات الكلية االجبارية  

   ساعة معتمدة 48يدرس الطالب  

 الكتب 
 متطلب  

 سابق  

   عدد الساعات

 الشعبة   م  المقررات   رقم المقرر  

 إنجليزي  

 الشعبة  

 عربي  
 معتمدة  

 عمل 

 ي 
 نظري  

  Com101 Introduction to  2  2  3    فنون اتصال  

communication arts 
 1  مدخل الى فنون االتصال  

مقدمة في  

 العالقات العامة  
   3  2  2  Com102 Introduction to public  

relations 
مدخل الى العالقات العامة  

 واإلعالن  

 2 

 مقدمة في  

 الصحافة  
   3  2  2  Com104 Introduction to  

journalism 
 3  مقدمة في الصحافة  

  Com103 Mass communication  2  2  3    وسائل االتصال  

(103) 
 4  وسائل االتصال  

نشأة وسائل  

االتصال  

 وتطورها  

 Com103  3  -  3  Com201     نشأة وسائل االتصال

 وتطورها  

 5 

نظريات  

 االتصال  

Gon  

101 
 3  -  3  Com202 Communication  

theories 
 6  نظريات االتصال  

 7  وكاالت األنباء   Com103  3  2  2  Com203  News agencies 203  وكاالت االنباء  
نظريات  

 االتصال  

 Com104  3  2  2  Com204 Information and 

communication  

technologies 

 8  تكنولوجيا المعلومات  

 ادارة  

المؤسسات  

 اإلعالمية  

 Com202  3  -  3  Com301 Information institutions  

management 301 
 9  إدارة المؤسسات اإلعالمية  

مناهج البحث  

 في اإلعالم  

 Gen203  3  2  2  Com302 Media research 
methodology cousses  

 302 

 10  مناهج البحث في اإلعالم   

الرأى العام و  

 قياساته  

 Com201  3  -  3  Com303  Public opinion 303   11  الرأي العام 

 مفاهيم 

 ومصطلحات  

 Com203  3  2  2  Com304 Information concepts 
and terms inforegin  

 language 304 

مفاهيم ومصطلحات إعالمية  

 )  1(بالغة أجنبية  

 12 

  Com302  3  2  1  Com401 Research in media  بحوث اإلعالم  

401 
 13  بحث تطبيقي في اإلعالم  

 مفاهيم 

 ومصطلحات  

 Com304  3  2  2  Com402 Information concepts 
and terms in foregin  
 language-2(402) 

مفاهيم ومصطلحات إعالمية  

 )  2(بالغة أجنبية  

 14 

  
قاموس  

المصطلحات  

اإلعالمية فن  

الترجمة  

 اإلعالمية  

  

  
 Com203 

  

  
 3 

  

  
 2 

  

  
 1 

  

  
 Com403 

  

  

  

  

  
 Translation media 

  

  
 الترجمة اإلعالمية  

  
 15 

   Com309  3  2  1  Com404  Graduation media   16  مشروع التخرج 

  



 

 -90 - 

  

  

  

  

 متطلبات التخصص االجبارية  

 ) ساعة معتمدة36يدرس الطالب ( تخصص الصحافة المطبوعة                            

 الكتب 

 متطلب  

 سابق  

 عدد الساعات   

 الشعبة   م  المقررات   رقم المقرر  

   إنجليزي 

 الشعبة  

 عربي  
 عملي   معتمدة  

  
 نظري  

  
  Com202  3  2  2  Jor301 Journalistic writing  الشعبة عربي  

techniques 301 
 فنية الكتابة  

 )  1(الصحفية 

 1 
 التحرير  

 الصحفي  

 المجالت  

 المصورة  

 Com106  3  2  2  Jor302 Pictorial journalism  
 302 

 2  الصحافة المصورة  

األسس الفنية  

 للمجلة  

 Com305  3  2  2  Jor303  Magazine arts 303   3  فن المجلة 

الصحافة  

العربية  

 والدولية  

 Com307  3  -  3  Jor304 International and 
journalism systems  

 304 

أنظمة الصحافة  

 العربية والدولية  

 4 

 الصحافة  

 المتخصصة  

 Jor301  3  2  2  Jor305 Specialized  

journalism 305 
 الصحافة  

 المتخصصة  

 5 

   Com305  3  3  -  Jor306 Journalism  

laboratory 306 
 6  المعمل الصحفي  

فنية التحرير  
 والكتابة  

 الصحفية  

 Jor301  3  2  2  Jor401 Techniques of 
journalistic writing  

 (2) (401) 

 فنية الكتابة  

 )  2(الصحفية 

 7 

الصحافة  

 المصرية  

 Gen204  3  -  3  Jor402 Contemporarily  
Egyptian  

journalistic (402) 

الصحافة المصرية  

 المعاصرة  

 8 

 اإلعالن 

 الصحفي  

 Com108  3  -  3  Jor403 Journalistic  

advertising 403 
 9  اإلعالن الصحفي  

 وكاالت  

 األنباء 

 Com402  3  2  2  Jor404 Translation for 

newspaper and  

news agencies 404 

الترجمة للصحف  

 ووكاالت األنباء  

 10 

 االخراج  

 الصحفي  

 Gen 211  3  2  2  Jor 405 Journalistic  

direction 405 
 11  االخراج الصحفي  

تكنولوجيا 
االتصال  
 الحديثة  
 ودورها في  

تطور األداء  

 الصحفي  

Com  

204 
 3  2  2  Jor 406 Journalism  

technology 405 
 12  تكنولوجيا الصحافة  
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 )  ساعة معتمدة 36يدرس الطالب ( تخصص الراديو والتليفزيون 

 الكتب 

 متطلب  

 سابق  

   عدد الساعات

 م  المقررات   رقم المقرر  
 عملي   معتمدة   الشعبة عربي   الشعبة إنجليزي  

  
 نظري  

  
 المدخل الى  

 فنون الكتابة  

 الحديثة للراديو  

  

COM  

202 
 3  2  2 RD T.V  

301 
Writing and 
preparation pro.  

 Radio and TV 

الكتابة واعداد البرامج  

   1-للراديو 

 1 

مقدمة فى الفنون  

األذاعية  

 والتليفزيونية 

COM  

309 
 3  2  2 RDTV  

302 
RADIO AND T.V  
PRODUCTION  

 302 

اإلنتاج اإلذاعي  

 والتليفزيوني 

 2 

فن   
 األلقاء  
 والحوار  

COM  

302 
 3  2  2 RDTV  

303 
DICTATION ART  
AND ITS  
APPLICATIONS  

303 

 3  فن األلقاء وتطبيقاته  

  
األنظمة اإلذاعية  

فى الدول  

 العربية  

COM  

208 
 3    3 RDT.V3  

04 
RADIO AND T.V  
INTERNATIONA 
L AND ARAB  

 SYSTEMS 304 

انظمة اإلذاعة و  

التليفزيون العربية 

 والدولية  

 4 

  
مدخل فنون  

العمل  

 التليفزونى 

COM  

309 
 3  2  2 RD  

T.V305 
WRITING AND  
PREPARING  
PROGRAMES  

 JOR T.V 305 

الكتابة واعداد البرامج  

 )  2( للتليفزيون 

 5 

  
األخبار اإلذاعية  

 والتليفزيون 

COM  

308 
 2  2  2 RDT.V  

306 
NEWS AND  
NEWS  
PROGRAMES  

306 

األخبار والبرامج   

 األخبارية  

 6 

  
 األعالن 

COM  

108 
 3  2  2 RD  

T.V401 
ADVESTISING  

RADIO&T.V 
األعالن فى الراديو  

 والتليفزيون 

 7 

انتاج البرامج 

األذاعية  

 والتليفزيون 

COM  

402 
 3  2  2 RDT.V  

402 
DISCUSION  
PROGRAMES  

 402 

 8  برامج المناقشات  

  

الدراما  

بين 

النظظرية  

 والتطبيق  

 GEN 209  3  2  2 RD T.V  

403 
DRAMA IN  

RADIO&T.V 404 
الدراما فى الراديو  

 والتليفزيون 

 9 

المواد السمعية  

والبصرية  

 واستخداماتها  

RD T.V  

302 
 3  2  2 RD T.V  

404 
T.V MONTAGE  

404 
 10  المونتاج التليفزيونى 

  
األساليب الفنية  

 فى التليفزيون  

RD T.V  

302 
 3  2  2 RD T.V  

405 
DIRECTING  
PRO  

 TELEVTION 405 

 11  األخراج التليفزيونى 

األساليب الفنية  

فى تقنيات  

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

 COM204  3  2  2 RD T.V  

406 
GRAPHIC  
STUDIES  
&SCREEN  

 DESIGN 

المواد الجرافيكية  

 وتصميم الشاشة  

 12 
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 )  ساعة معتمدة 36يدرس الطالب  ( تخصص االنترنت والنشر اإللكتروني 

 الكتب 

 متطلب  

 سابق  

   عدد الساعات

 م  المقررات   رقم المقرر  
 عملي   معتمدة   الشعبة عربي   الشعبة إنجليزي  

  
 نظري  

  
تكنولوجيا االتصال  

 الحديثة  

Com  
 204  

Gen 103 

 3  2  2 met  

301 
Electronic 
communication  

 (301) 

 1  االتصال اإللكتروني  

االخراج الصحفي  

 اإللكتروني 

 Com 204  3  2  2 met  

302 
Electronic 
communication  

 (302) 

 2  الصحافة االلكترونية  

  Com 104  3  2  2 met  االعالن التفاعلي 

303 
Web sites design 

(303) 
 3  تصميم مواقع الويب  

  Com 104  3  2  2 Met  وسائل االنترنت  

304 
Multi-media  

design-(304) 
تصميم الوسائط  

 المتعددة 

 4 

  Gen 210  3  -  3 Met  االعالن والتسويق  

305 
Basics of 

electronic  

marketing(305) 

أساسيات التسويق  

 اإللكتروني 

 5 

  Com 204  3  2  2 Met  الكتابة لألنترنت 

306 
Writing for the  

internet (306) 
 6  الكتابة لألنترنت 

  met 303  3  2  2 Met  الكتابة لألنترنت 

401 
Radio and T.V 

publishing via the  

internet (401) 

النشر اإلذاعي  

والتليفزيوني على 

 شبكة األنترنت  

 7 

 تصميم المواقع  

 االلكترونية  

 Met 303  3  -  3 Met  

402 
Virtual  
communicationon 

the internet  (402) 

المجتمعات االفتراضية  

 على شبكة األنترنت  

 8 

 اخالقيات  

وتكنولوجيا  

 االتصال  

 Com 303  3  2  2 Met  

403 
Internet morals 
and legislations  

 (403) 

اخالقيات األنترنت  

 وتشريعاتها 

 9 

التسويق  

 اإللكتروني 

 Met 305  3  2  2 Met  

404 
Electronic  

commerce (404) 
 10  التجارة اإللكترونية  

والتعليم   االنترنت 

 عن بعد 

 Met 301  3  2  2 Met  

405 
Electronic  

learning (405) 
 11  التعليم اإللكتروني 

ثورة االتصال  

 الحديثة  

 Met 301  3  2  2 Met  

406 
Electronic 

government  

systems 

أنظمة الحكومة  

 اإللكترونية  

 12 

  

    

 )  ساعة معتمدة 36يدرس الطالب ( تخصص العالقات العامة واإلعالن 

 م  المقررات   رقم المقرر     عدد الساعات متطلب   الكتب 
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 الشعبة  

 إنجليزي  

 الشعبة  

 عربي  

 سابق  
 عملي   معتمدة  

 نظري  

  
 التسويق  

 اإلعالني 

 Com107       PUBAD 
 V 301 

Integrated  

marketing (301) 
االتصاالت التسويقية  

 المتكاملة 

 1 

قواعد االتيكيت  

 والبروتوكول  

 Com105  3  -  3 PUBAD 
 V 302 

Introduction to the 

etiquette and  

protocol (302) 

مدخل الى االتيكيت  

 والبروتوكول  

 2 

 االعالن 

 وتطبيقاته  

Com  

205 
 3  2  2 PUBAD 

 V 303 
Writing of 

advertising text  
 (303) 

 3  كتابة النص اإلعالني  

انتاج مواد  

العالقات  

 العامة  

Com  

206 
 3  2  2 PUBAD 

 V  

304 

Publication of 
public relations  

 (304) 

انتاج نشرات العالقات  

 العامة  

 4 

  Com موقف االعالن  

205 
 3  2  2 PUBAD 

 V 305 
Introduction to 

studying customers  
 behavior (305) 

مدخل لدراسة سلوك  

 المستهلك 

 5 

 الوسائل  

 االعالنية 

Com  

108 
 3  -  3 PUBAD 

 V 306 
Means of  

advertising (306) 
 6  وسائل االعالن  

الحمالت  

 االعالنية 

 Gen 210  3  -  3 PUBAD 
 V 401 

Information 

campaigns  

planning (401) 

تخطيط الحمالت  

 االعالنية 

 7 

 اقتصاديات  

 االعالن 

Com  

301 
 3  2  2 PUBAD 

 V402  
Advertising 

economics and  

management (402) 

اقتصاديات وادارة  

 االعالن 

 8 

االعالن من 

النظرية و  

 المنطق  

INMRK  

306 
 3  2  2 PUBAD 

 V 403 
Advertising  

production (403) 
 9  انتاج االعالن   

ادارة العالقات  

 العامة  

Com  

206 
 3  2  2 PUBAD 

 V 404 
Public relation  

administration (404) 
 10  ادارة العالقات العامة   

 اخالقيات  

 االعالن 

Com  

108 
 3  2  2 PUBAD 

 V 405 
  

 Advertising morals  

(305) 
 11  اخالقيات االعالن  

 التسويق  

 االعالنى 

 Gen 210  3  2  2 PUBAD 
 V 406 

Direct marketing  

(406) 
 12  التسويق المباشر  

  

    

  

 ) ساعة معتمدة 24يدرس الطالب (متطلبات الكلية االختيارية 

 متطلب   الكتب 

 سابق  

   عدد الساعات
 م  المقررات   رقم المقرر  

 نظري   عملي   معتمدة   الشعبة عربي   الشعبة إنجليزي  

   Com 101  3  2  2  Com 105 Personal 

communication  

skills (105) 

 1  مهارات االتصال الشخصي  
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   Com 104  3  2  2  Com 106 Introduction 
photography  

 (106) 

 2  مدخل الى التصوير الفوتوغرافي  

   Com 102  3  2  2  Com 107 Organizational 

communication  

(107) 

 3  االتصال التنظيمي  

   Com 101  3  2  2  Com 108 Introduction to  

advertising (108) 
 4  مقدمة في االعالن  

   Com 202  3  2  2  Com 205 Information 
documentations  

 (205) 

 5  التوثيق اإلعالمي  

   Com 202  3  2  2  Com 206 Introduction to 

public relations  

(206) 

 6  مدخل الى العالقات العامة  

   Com 204  3  2  2  Com 207 Introduction to 
radio and T.V  

 (207) 

 7  مدخل الى الراديو والتليفزيون  

   Com 204  3  2  2  Com 208 Electronic  

publishing (208) 
 8  النشر اإللكتروني  

   Com103  3  2  2  Com 305 Information  

language (305) 
 9  اللغة االعالمية  

   Com 202  3  -  3  Com 307 Information  

legislations 
 10  التشريعات االعالمية  

   Com201  3  -  3  Com 307 International and  

Arab media (307) 
 11  االعالم العربي والدولي  

   Com 204  3  2  2  Com 308 News coverage  

(308) 
 12  التغطية االخبارية  

   Com 204  3  2  2  Com 309 Information 
cousses  

 introduction (309) 

 13  انتاج المواد االعالمية  

   Com 103  3  2  2  Com 405 Convening  

stsategies (405) 
 14  استراتيجيات االقناع  

   Com 302  3  2  2  Com 406 Audience  

research (406) 
 15  بحوث الجمهور  

     3  -  3  Com 407 Media economics  

(407) 
 16  اقتصاديات االعالم  

   Com 205  3  -  3  Com 408 Information  

education (409) 
 17  التربية االعالمية  

   Com 306  3  2  2  Com 408 Social marketing 

and information 

campaigns  

planning (408) 

وتخطيط   االحماعى  التسويق 

 الحمالت االعالمية  

 18 

  

    

    كلية الهندسة 7/13

   -:يتم تقسيمهم كما يلي) ساعة معتمدة  180( متطلبات التخرج لكلية الصيدلة بجامعة النهضة



 

 -95 - 

  

  )إجباري(متطلبات كلية الهندسة 

متطلبات   الكتب الدراسية  

 سابقة  
   عدد الساعات    

 الكود  

  
 المادة  

  
 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

-    1  6      FTR 329  Field Training 1  1    1تدريب ميداني 

-    1  6      FTR 429  Field Training 2  2    2تدريب ميداني 
Thomas’s Calculus,  
Pearson Education  
International,2010  

  3    2  2  MTH 111  Mathematics 1    3 1رياضيات  

Thomas’s Calculus,  
Pearson Education  
International,2010  

MTH11 
1  

3    2  2  MTH 121  Mathematics 2    4 2رياضيات  

Mathematical  
Statistics,New York: 
Springer-Verlag, 
1999.  
  

  3    2  2  STA 321  Statistics &  
Probability  
Theory  

  5 احصاء ونظرية احتماالت  

University Physics 
with Modern  
Physics, McGr awHill 
Book Company,  
2012  

  3  2  1  2  PHY 112  Physics 1    6 1فيزياء  

University Physics 
with Modern  
Physics, McGr awHill 
Book Company,  
2012  

PHY11 
2  

3  2  1  2  PHY 122  Physics 2    7 2فيزياء  

 Engineering 
    3    2  2   MEC 113    Mechanics 1     8   1ميكانيكا  

Mechanics  - 
  

   

(DYNAMICS), 
  

Pearson Education  
International,2010 

  

 Engineering 
  

  

  3    2  2   MEC 126    Mechanics 2     9   2ميكانيكا  
Mechanics - 

   

(DYNAMICS), 
  

Pearson Education 
  

International,2010 
  

  
Introduction  to 

environmental 

impact, Routledge, 

2005  

  1      1  EVI 412  Environmental   
Impact of  
Projects   

  10 األثر البيئي للمشروعات  

 Technical Drawing 

with Engineering 

Graphics, Pearson  
  

  

   2     3   1   DRW    Engineering      الهندسي الرسم 

 واإلسقاط  
    11   

114   Drawing   1  
Education    &Projection 1   

International 2012 
   

 Technical Drawing 
     2   3     1   DRW    Engineering      الهندسي    12    الرسم 
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with Engineering 

Graphics, Pearson    
 واإلسقاط  

124   Drawing   2  
Education    &Projection 2   

International 2012 
   

Science and  
Technology in  
World History: An  
Introduction, Johns  
Hopkins University 
Press, 2nd. Ed., 
2006.  
  

  1      1  HET 115  History Of  
Engineering  
&Technology  

 تاريخ الهندسة  

 والتكنولوجيا    

13  

Project  
Management:  
Planning & Control  

  2    1  2  PRM 512  Project  
Management  

  14 إدارة مشروعات  

Techniques, Wiley  
India Pvt. Ltd, 2009.  
  

         

Internal Audit  
Handbook, Springer  
- Verlag Berlin  
Heidelberg, 2008.  
  

  1      1  QCS 226  Monitoring &  
Quality Control 

Systems  

نظم المراقبة وضبط   

 الجودة 

15  

Basics of  
Engineering Economy, 
McGraw -  
Hill, 2008.  
  

  2    1  2  ECO 415  Engineering 

Economics   
  16 اقتصاد هندسي 

Principles of financial  
Accounting, Cairo  
University,  

ENG11 
2  

2    2  1  TRW  
215  

Technical Report 

Writing  
  17 إعداد التقارير الفنية  

Manufacturing  
Engineering & 
Technology, Prentice 
Hall, 6th.  
Ed., 2009.  

  2  1  1  2  MAN 125  Principles of 

Manufacturing  
  18 مبادئ هندسة التصنيع 

Chemistry the  
Central Science, 
Prentice Hall Int.  
(Pearson  
International latest 
edition), 2009.  
  

  3  2  1  2  CHE 123  Engineering 

Chemistry  
  19 كيمياء هندسية 

  

 ساعات معتمد   6اختيار    –) أ(متطلبات كلية الهندسة اختياري 

 Student Book   متطلبات

   سابقة 
      عدد الساعات 

 الكود  

  
 المادة  

  

 

 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

Building Construction,  

Prentice Hall, 2009 
 -  2  -  1  2  CIV 211 Principles of  

Construction &  
Building  

 Engineering  

مبادئ هندسة التشييد 

 والبناء 

1 

The World of Art,  

Hundson. 
 -  2  -  1  2  ARC 212 Arts &  

Architecture  
 2 الفنون والعمارة  
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Electrical Engineering 
for All Engineers,  

 New York, 1994 
 PHY 122  2  -  1  2  ELP 213 Principles of  

Electrical  
 Engineering 

مبادئ الهندسة  

 الكهربية 

3 

Microprocessors  
Interfacing and  
Application, New Age  
International  

 Publishers, 2002. 

 -  2  -  1  2  ELE 214 Principles of  
Electronic  

 Engineering 

مبادئ الهندسة  

 اإللكترونية  

4 

Fundamentals of  
Manufacturing  
Engineering, CRC  

Press, 2008. 

 -  2  -  1  2  MED215 Principles of  
Design &  
Manufacturing  

Engineering 

مبادئ هندسة  

 التصميم والتصنيع 

5 

Fundamentals of Fluid 
Mechanics, Inc., 6th. 
Ed., 2010.  
  

PHY  
 122, 
MEC   

 113 

 2  --  1  2  MEP216 Principles of  
Mechanical Power  

Engineering 

مبادئ هندسة القوي  

 الميكانيكية 

6 

  

  

  

  

 متطلبات لجميع طالب تخصص الهندسة المعمارية  

 )  إجباري( متطلبات تخصص الهندسة المعمارية

متطلبات   الكتب الدراسية  

   سابقة 

     عدد الساعات
 الكود  

  
 المادة  

  

 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

Mechanics of  
Materials, McGraw  

Hill Ltd, 2009. 

 -  3  -  2  2 STR  

213 
Structural  

Analysis 1 
تحليل  

   1انشائي 

 1 

Reinforced Concrete  
Design, John Wiley  
& Sons, 7th. Ed.,  

2007. 
  

 -  3  -  2  2 RCF  

311 
Reinforced  
Concrete &  

 Foundations  

خرسانة  

مسلحة  

 واساسات  

 2 

Egyptian Code for  
Design and  
Construction of  
Reinforced Concrete 
Structures, 203, 
2007.  
  

STR  

213 
 3    2  2 DST  

321 
Design of steel  

Structures 1 
تصميم 

المنشآت  

   1المعدنية 

 3 

  -  3  2  1  2 BMT  

227 
Behavior of  

Materials 
 4  خواص مواد  

Engineering 

surveying, Elsevier,  

6th. Ed., 2007. 

 -  3  1  1  2 SRV  

222 
Engineering  

Surveying  
المساحة  

 الهندسيه  

 5 

Supply And Sanitary  
Installations, New  
Age International, 
2005.  
  

 -  2  -  1  2 SAN  

322 
Sanitary  
Installations In  

Buildings 

التركيبات 

الصحية في  

 المباني 

 6 
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Color and Light in  
Three Dimensional  
Design, Harold  

Linton 

 -  3  -  4  1 TFR  

212 
Visual Training &  
Freehand  

Drawing 

 تدريب  

بصري  

 ورسم حر  

 7 

Architectural  
Shades and  
Shadows, American  
Institute of 

Architects press,  

1991. 

 -  3  -  4  1 SCP  

211 
Sciagraphy &  

Perspective  
ظل  

 ومنظور  

 8 

Architect’s Data,  
Crosby Lockwood  
Staples, London,  

2000. 

 -  2  -  -  2 AHT  

214 
History & Theory  

of Architecture 1 
تاريخ 

ونظريات  

   1عمارة 

 9 

Modern Movement  
in Architecture,  
Academy Ed. Pub.,  

London, 1999. 
  

AHT  

214 
 2  -  -  2 AHT  

224 
History & Theory  

of Architecture 2 
تاريخ 

ونظريات  

   2عمارة 

 10 

Alan (ed.), Oxford 
University Press, 
2002.  
  

AHT  

224 
 2  -  -  2 AHT  

314 
History & Theory  

of Architecture 3 
تاريخ 

ونظريات  

   3عمارة 

 11 

Islamic Art and  
Architecture, New 
Haven, 2001.  
  

AHT  

314 
 2  -  -  2 AHT  

324 
History & Theory  

of Architecture 4 
تاريخ 

ونظريات  

   4عمارة 

 12 

Building  
Construction  
Illustrated, CBS  
Publishers & 
Distributors, India, 
2008.  
  

 -  3  -  4  1 BLD  

215 
Building  

Construction 1 
 إنشاء  

   1معماري 

 13 

Building  
Construction  
Illustrated, CBS  
Publishers & 

Distributors, India, 

2008.  

BLD  

215 
 3  -  4  1 BLD  

225 
Building  

Construction 2 
 إنشاء  

   2معماري 

 14 

 

           

Time Saver  
Standards for  
Architectural Design  
Data, McGraw Hill  
Book Company,  

New York, 2004. 

BLD  

225 
 3  -  4  1 BLD  

315 
Building  

Construction 3 
 إنشاء  

   3معماري 

 15 

Building  
Construction  
Illustrated, CBS  
Publishers & 

Distributors, India,  

2008. 

BLD  

315 
 3  -  6  - WDR41 

 4 
Working  

Drawings 1 
 تصميمات  

   1تنفيذية 

 16 

Building  
Construction  
Illustrated, CBS  
Publishers & 

Distributors, India,  

2008. 

WDR 
 414 

 3  -  6   WDR42 
 4 

Working  

Drawings 2 
 تصميمات  

   2تنفيذية 

 17 

Architectural Design  
Strategies, John 

Wiley & sons Inc,  
2000. 

 -  3  -  2  2 ENV  

325 
Environmental  

Control 
 18  تحكم بيئي 
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Architectural  
Acoustics, McGraw  

Hill book company 

 -  2  -  2  1 ACO  

326 
Acoustics &  

Illumination  
صوتيات  

 وإضاءة  

 19 

Thinking  of  
Architects  and  

Designers, Reinhold  
Co. NY, USA  

TFR  

212 
 3  -  6  - DAR  

223 
Architectural  

Design 1 
تصميم 

   1معماري 

 20 

The Architectural 
Press Ltd., London, 
2008.  
  

  

DAR  

223 
 3  -  6  - DAR31  

3 
Architectural  

Design 2 
تصميم 

   2معماري 

 21 

The Architectural  
Press Ltd., London,  

2008 

DAR3  

23 
 3  -  6  - DAR41  

3 
Architectural  

Design 4 
تصميم 

   4معماري 

 23 

Time Saver  
Standards for  
Architectural Design  
Data, McGraw Hill  
Book Company,  

New York, 2004 

DAR4  

13 
 3  -  6  - DAR42  

3 
Architectural  

Design 5 
تصميم 

   5معماري 

 24 

Places Urban 
space: the  
Dimensions of the  
Urban Design,  
Oxford, Architectural 
Press, 2nd. Ed., 
2010.  
  

 -  3  -  4  1 URB  

312 
Landscape &  

Urban Design 
تنسيق مواقع  

وتصميم 

 عمراني 

 25 

The English edition 
of Die Geschichte 
der Stadt: The  

 History of the city 

 -  2  -  -  2 PLA  

327 
History & Theory  

of Planning  
تاريخ 

ونظريا

ت  

 تخطيط  

 26 

Policy Matters, a 
global analysis,  

 Oxford University 
 -  3  -  2  2  HOS  

511 
 Housing   27  إسكان 

رقم البناء    119قانون 
والئحته    2008لسنة    

بقرار   الصادرة  التنفيذية 

والمرافق   اإلسكان  وزير 
العمرانية   والتنمية 

 لسنة    144رقم
  2009  

 -  2  -  -  2 LEG  

421 
Architectural &  
Urban  

 Legislations 

تشريعات  

معمارية  

 وعمرانية  

 28 

Engineering  
encyclopedia to 
Anchaoualmbane  
and public utilities, 

print Darmagd,  
Cai1999 

WDR 
 424 

 3  -  2  2  DEX521 Execution  
 Documents 

مستندات  

 التنفيذ  

 29 

Maintenance and  
Reliability Best  
Practices, Industrial 

Press, Inc., 1st. Ed., 

2009.  

DAR4  

23 
 1  -  2  - PRJ  

513 
 Project 1  30    1مشروع 
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Time Saver  
Standards for  
Architectural Design  
Data, McGraw Hill  
Book Company,  

New York, 2004 

PRJ  

513 
 5    10   PRJ  

522 
 Project 2  31    2مشروع 

 MEP2  

16 
 2    1  2  AIR416 Air Conditioning  

in Buildings 
تكييف هواء  

 في المباني  

 32 

  

 ساعات معتمدة   4اختيار   –) اختياري أ( تخصص الهندسة المعماريةمتطلبات 

متطلبات   الكتب الدراسية  

   سابقة 

     عدد الساعات
 الكود  

  
 المادة  

  

 
 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

Theory and Criticism,  
Boston Mass, MIT  

Press 

 -  2  -  2  2  CRA417 Architectural  
Criticism &  
Projects  

 Evaluation 

 نقد 

معماري  
 وتقييم 

 مشاريع 

1 

Estimating in Building  
Construction, Prentice  
Hall, Inc., New Jersey,  

USA., 6th. Ed., 2003. 

 -  2  -  2  2  ECB418 Building  
 Economics  

اقتصاديات  

 البناء 

2 

Mechanical and  
Electrical Systems in  
Buildings, Prentice  
Hall, Inc., 2nd. Ed.,  

 2001 

 -  2  -  2  2  ATI419 Advanced  
Technical  

installations  

تركيبات فنية  

متقدمة فى  

 المباني 

3 

Bu Building services, 

Applied science 

publications ilding 

services, Applied  

science publications 

 -  2  2  1  2  MBD425 Maintenance of  

Buildings 
تأهيل 

وصيانة  

 المباني 

4 

Feasibility studies and 
evaluation of new 
projects, library Ain  

 Shams, 1996 

 -  2  1  1  2  FES426 Feasibility Studies  

of Urban Projects 
دراسات  
جدوي  
 المشروعات  
 العمرانية 

5 
  

  

 ساعات معتمدة   6اختيار  –) اختياري ب( متطلبات تخصص الهندسة المعمارية

متطلبات   الكتب الدراسية  

   سابقة 

     عدد الساعات
 الكود  

  
 المادة  

  

 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

Advances in  
Modeling,  
Animation &  
Rendering,  

 Springer, 2002. 

 -  3  3  2  1  CAP514 Computer  
Applications in  

Architecture  

تطبيقات  

الحاسب في  

 العمارة  

 1 

Interior design,  

Abrams, 1999 
 -  3  -  4  1  DIN515  Interior Design   2  تصميم داخلي 

Energy for  
Sustainability:  
Technology,  
Planning, Policy,  
Island Press,  
Washington,  

 -  3  -  4  1  SUS516 Sustainable  

Architecture  
العمارة  

 المستدامة  

 3 
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DC, 2008 

Vhaeminck, S. 
and Berghoef,  
J., Living Cities,  
Pergamon  

 Press, 1990 

 -  3  -  4  1  URB517  Urban Renewal   تجديد وارتقاء

 عمراني 

 4 

Conservation in 
the Built 
Environment,  
Longman  
Publisher,  
Essex, 1996.  
  

 -  3  -  4  1  CUR518 Conservation of  

Urban Heritage  
الحفاظ على  

 التراث العمراني  

 5 

  
 متطلبات لجميع طالب تخصص الهندسة المدنية  

 متطلبات تخصص الهندسة المدنية (إجباري)  

متطلبات   الكتب الدراسية  

   سابقة 

     عدد الساعات
 الكود  

  
 المادة  

  

 
 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

Advanced  
Engineering 
Mathematics,chi 
rrs carson 
publishing,UK  

 2007 

 MTH121  3  -  2  2  MTH211   Mathematics 3  1    3رياضيات 

Advanced  
Engineering 
Mathematics,chi 
rrs carson  
publishing,UK  

 2007 

 MTH211  3  -  2  2  MTH311   Mathematics 4  2    4رياضيات 

Mechanics of  
Materials, 

McGraw Hill Ltd,  

2009. 

 -  3  -  2  2  STR213  Structural  

Analysis 1 
 3    1تحليل انشائى

Mechanics of  
Materials, Tata 
McGraw - Hill,  
3rd. Ed., 2004.  
  

 -  3  -  2  2  SDM212  Mechanics  

of Solids 
 4  ميكانيكا الجوامد   

Mechanics of  
Materials, 
McGraw Hill Ltd, 
2009.  
  

 STR213  3  -  2  2  STR223 Structural  

Analysis 2 
 5    2تحليل انشائي 

Mechanics of  
Materials, 
McGraw Hill Ltd, 
2009.  
  

 STR223  3  -  2  2  STR323 Structural  

Analysis of 3 
 6    3تحليل انشاءات 

Reinforced  
Concrete  
Design, John  
Wiley & Sons,  
7th. Ed., 2007.  
  

 STR213  3  -  2  2  DCS313 Design of  
Concrete  

 Structures 1 

تصميم المنشأت  

   1الخرسانية 

 7 
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Reinforced  
Concrete  
Design, John  
Wiley & Sons,  
7th. Ed., 2007.  
  

DCS313 
,  

 STR223 

 3  -  2  2  DCS413  Design of  
Concrete  

 Structures 2 

تصميم المنشأت  

   2الخرسانية 

 8 

Egyptian Code 
for Design and 
Construction of  
Reinforced  
Concrete  
Structures, 203,  
2007  

 STR213  3  -  2  2  DST321  Design of  
Steel  

 Structures 1 

تصميم المنشأت  

   1المعدنية 

 9 

Egyptian Code 
for Design and 
Construction of  
Reinforced  
Concrete  
Structures, 203,  
2007  

 DST321  3  -  2  2  DST421  Design of  
Steel  

 Structures2 

تصميم المنشأت  

   2المعدنية 

 10 

   -  3  2  1  2  BMT227  Behaviors   

of Materials 
 11  خواص مواد  

Materials for  
Civil and  
Construction  
Engineers, 
Prentice Hall,  
3rd. Ed., 2006.  
  

 BMT227  3  1  1  2  CCT314  Concrete  

Technology 
تكنولوجيا 

 الخرسانة  

 12 

Foundtions 
 of 

Engineering  
Geology, Spon 

Press, 3rd. Ed., 

2009.  

   2  -  1  2  GEO215   Geology    13  جيولوجيا 

Principles of  
Geotechnical  
Engineering,  
Cengage  
Learning, 7th.  
Ed., 2010.  
  

 GEO215  3  1  1  2 SOM32  

2 
 Soil  

 Mechanics 
 14  ميكانيكا التربة  

Principles 

 of 

foundation  
engineering, 
Brooks - Cole,  
7th. Ed., 2010  

DCS313 
,  

 SOM322 

 3  -  2  2  FDE422  Foundation  

Engineering 1 
 هندسة االساسات  

 1 
 15 

Construction  
Project  
Management,  
Prentice Hall,  
3rd. Ed., 2008.  
  

 -  3  -  2  2  CPM511  Management  
of Construction  

Projects 

ادارة مشروعات  

 التشييد 

 16 

Drawing for Civil 
Engineering,  

Juta  and  Co,  
.7002  

 -  3  -  4  1  CDR214  Civil Drawing   17  رسم مدني 

Civil Engineering  
Hydraulics,  
Wiley -  
Blackwell, 5th.  

 ED., 2009. 
  

 -  3  1  1  2  HYD315  Hydraulics  18  هيدروليكا 
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Engineering  
Hydrology, Tata 
McGraw - Hill,  
3rd. Ed., 2008  

 -  2  -  2  1  HDR324  Hydrology   19  هيدرولوجيا 

Engineering 
surveying,  
Elsevier, 6th.  

 Ed., 2007. 
  

 -  3  1  1  2  SRV222 Engineering  

Surveying 
 20  المساحة الهندسية  

Building  
Construction  
Illustrated, CBS  
Publishers &  
Distributors,  

India, 2008. 
  

 -  3  -  4  1  BLD 215 Building  

Construction 1 
 21    1انشاء معماري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   متطلبات شعبة المدني العام

   )مدني عام (الهندسة المدنية 

   متطلبات الشعبة( إجباري)

 متطلبات   الكتب الدراسية  

   سابقة 

     عدد الساعات
 الكود  

  

 المادة  
  

 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

Engineering  
Hydrology, Tata 
McGraw - Hill, 3rd.  
Ed., 2008.  

HYD315,  
HDR324,  

 DCS313 

 3  -  2  2  IRR411 Irrigation Network 

Engineering  
هندسة شبكات  

 الري  

1 

Environmental 
engineering, John 
Wiley and Sons, 
2003.  
  

 -  3  -  2  2  ENV414 Environmental 

Engineering  
 2 هندسة البيئة  
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Highway 

engineering, Wiley 

- Blackwell, 2003.  

 -  3  -  2  2  HWY423  Highway  
Engineering  

هندسة الطرق  

 السريعة   

3 

  

   متطلبات الشعبة( اختياري أ)

متطلبات   الكتب الدراسية  

   سابقة 

     عدد الساعات
 الكود  

  
 المادة  

  

 
 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

Dynamics of 
Structures: Theory 
and Applications to  
Earthquake  
Engineering,  
Prentice Hall, 3rd.  

 Ed., 2010. 

 STR323  3  -  2  2  DSR513 Structural  
 Dynamics 

 1  ديناميكا المنشأت 

Behavior and 

Design, Brick Institute 

of America and 

National Concrete 

Masonry  Association, 

1993 

 HYD315  3  -  2  2  DWB417  Design of  
Wall Bearing  

Structures 

تصميم منشأت  

 حاملة للحوائط  

 2 

Reinforced  
Concrete Design, 

John Wiley & Sons,  
7th. Ed., 2007. 
  

 DCS413  3  -  2  2  DCS514  Design of  
Concrete  

 Structures 3 

تصميم المنشأت  

   3الخرسانية 

 3 

Deck Behavior,  
E&FN Spon, 2nd.  

 Ed., 1991 

 DST421  3  -  2  2  DBR515  Design of  

Bridges 
 4    تصميم الكبارى

Concrete and 
Composite Design 
of Tall Buildings,  
McGraw Hill, 2nd.  

 Ed., 1998. 
  

MTH311,  
DCS313,  

DST321 

 3  -  2  2  HRB516 High Rise  

Buildings 
 5  المبانى العالية   

Concrete Repair and 
Maintenance 
Illustrated: Problem  
Analysis; Repair  
Strategy;  
Techniques, RS  

Means, 1993 

DCS313,  

CCT314 
 3  -  2  2  RST424  Repair &  

Strengthening  

of Structures 

ترميم وتدعيم 

 المنشأت   

 6 

Principles of 
foundation  
engineering, Brooks  
- Cole, 7th. Ed.,  

 2010 

 FDE422  3  -  2  2  FNE512 Foundation  

Engineering2 
هندسة  

   2االساسات 

 7 

Construction  
Methods and  
Management, 6th.  

 Ed., 2000. 
  

 -  3  -  2  2  CNE518 Construction  

Engineering 
 8  هندسة التشييد  
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Hydraulic  
structures, Taylor &  

Francis, 2007 

 -  3  -  2  2  DIS418  Design of  
Irrigation  

 Structures   

تصميم منشأت  

 الرى   

 9 

GIS for Building and  
Managing  
Infrastructure, ESRI  

Press, 2009. 
  

  

 SRV222  3  1  1  2  GIS419 Maps, GIS &  
Remote  

 Sensing  

الخرائط ونظم  

المعلومات  

الجغرافية  

واالستشعار عن  

 بعد 

1 
 0 

Wastewater  
Treatment,  

 Springer, 2002. 
  

 -  3  -  2  2  SAN425 Sanitary     

Engineering 
 1 الهندسة الصحية  

 1 

Transportation 
systems 
engineering: 
theory and 
methods,  

 Springer, 2001. 
  

 -  3  -  2  2  TRN523 Transportatio  

n Engineering 
 1 هندس النقل  

 2 

Coastal  
Engineering,  

 Springer, NY, 2006 

 FDE422  3  -  2  2  HRB524  Harbor  

Engineering 
 1 هندسة الموانى   

 3 

  

 ) اختياري ب(  متطلبات الشعبة  
 الكتب الدراسية  

  
 متطلبات  

   سابقة 
      عدد الساعات 

 الكود  

  
 المادة  

  

 

 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

 الكتب الدراسيه  

  
متطلبات  

   سابقة 

     عدد الساعات
 الكود  

  
 المادة  

  

 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

Advanced  
Engineering 
Mathematics,chir 
rs carson 
publishing,UK  
2007  

 MTH311  3  -  2  2  MTH 411  Mathematics 5  1    5رياضيات 

Communication  
Systems, John 
Wiley & Sons,  
Inc., 5th. Ed., 

2009.  

 COM423  3  1  2  2  DCM 511 Digital  
Communicatio  

n System 

نظم االتصاالت  

 الرقمية  

 2 

Wireless  
Communications:  
Principles and  
Practice,  
Prentice Hall,  
2nd. Ed., 2002.  
  

 COM423  3  -  2  2  MOB 521 Mobile  
Communicatio  

ns 

اتصاالت  

 المتحركات  

 3 

-   -  2  -  2  1  PRJ 519  Project 1  4    1المشروع 
-   -  4  4  4  -  PRJ 529  Project 2  5    2مشروع 
Data Structures 
and Algorithms, 
and applications  
in C++, McGraw- 
Hill, 1st. Ed.,  
1988  

 PRG314  3  -  2  2  DSA 425 Data Structure  

& Algorithms 
هياكل البيانات 

 والخوارزميات  

 6 
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 -  -  6  -  10  1  PRJ525  Project   1  مشروع 
 -  -  6  -  10  1  PRJ526  Project   2  مشروع 

  

 متطلبات لجميع طالب تخصص هندسة التصالت والحاسبات  

 ) إجبارى(  متطلبات تخصص هندسة التصالت والحاسبات 

  

 ) اختياري أ( متطلبات تخصص هندسة التصالت والحاسبات   
متطلبات   الكتب الدراسية  

   سابقة 

      عدد الساعات
 الكود  

  
 المادة  

  

 

 نظري   تمارين  معمل  المعتمدة 

Wireless  
Communication 
Systems, Inc, 2nd.  
Ed., 2007.  

 EMF214  3  1  2  2  AWP514 Antenna & Wave 

Propagation  
هوائيات وانتشار  

 موجات  

1 

Time Signal  
Processing, 
Pearson, 3rd. Ed., 
2010.  

  

 SIG324  3  1  2  2  DSP 515 Digital Signal 

Processing  
معالجة االشارات  

 الرقمية  

2 

Technical  
Publications Pune, 

India, 2008.  

 PRG314  3  -  2  2  OPS516 Operating 

Systems  
 3 نظم التشغيل  

  

 )  اختياري ب( متطلبات تخصص هندسة التصالت والحاسبات 

متطلبات   الكتب الدراسية  

   سابقة 

     عدد الساعات
 الكود  

  
 المادة  

  

 
 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

CMOS VLSI  
Design: A Circuits 
and Systems  
Perspective, 
Addison - 
Wesley, 3rd. Ed., 
2004.  
  

 ELE422  3  1  2  2  ICD523 Integrated  
Circuits Design  

تصميم الدوائر  

اإللكترونية  

 المتكاملة 

 1 

Software  
Engineering,  
New Age  
International 
Publishers, India, 
2006.  
  

 PRG314  3  1  2  2  SFT 513 Software  

Engineering 
 7  هندسة برمجيات  

Beginning Web 
Programming 
with HTML, 
XHTML, and 
CSS, Wrox, 
2011.  
  

 PRG314  3  1  2  2  APR 522 Advanced  
Programming  

Techniques 

اساليب البرمجة  

 المتقدمة  

 8 
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Digital Design: An  
Embedded  
Systems Approach  
Using VHDL,  
Morgan  
Kaufmann, 2007.  

 ELE422  3  -  2  2  EMB523 Embedded 

Systems  
األنظمة  

 المدمجة  

 2 

Technology of  
Integrated Circuits, 
Springer, 1st. Ed., 
2010.  
  

 ELE422  3  -  2  2  VLS525 VLSI  
Technology  

تكنولوجيا 

الدوائر  

المتكاملة عالية  

 الكثافة  

 3 

PIC  
Microcontrollers,  
Elsevier Inc, 2008.  
  

 MIC323  3  2  1  2  MCN526 Microcontrollers 

& Applications  
المتحكمات  

الدقيقة  

 وتطبيقاتها 

 4 

 Introduction to  
Radar Systems, 
McGraw - Hill, 3rd.  
Ed., 2001.  

 EMF214  3  -  2  2  RDR527 RADAR System    5  نظم الرادار 

The science 
and application 
of acoustics,  
Springer, 2000.  

 PHY122  3  -  2  2  ACO528 Acoustics    6  صوتيات 

Elements of 
Information  
Theory, Inc, 2nd.  
Ed., 2006.  

 COM423  3  -  2  2  COD531 Information & 

Coding Theory  
نظرية  

المعلومات  

 والترميز 

 7 

Optical Fiber  
Communications:  
Principles and  
Practice, Prentice  
Hall, 3rd. Ed., 
2009.  
  

 COM423  3  1  2  2  OPT532 Optical  
Communications  

االتصاالت  

 الضوئية  

 8 

Traffic System  
Design Handbook,  
New Age  
International 
Publishers, 1st.  
Ed., 2005.  

 COM423  3  -  2  2  TEL533 Telephony 

Systems  
أنظمة  

 التليفونات 

 9 

Satellite  
Communications, 
4th. Ed., 2006.  
  

 COM423  3  -  2  2  SAT534 Satellite  
Communications  

االتصاالت  
 باألقمار  

 الصناعية  

 10 

Computer Vision:  
Principles and  
Practice, Elektor  
Electronics  
Publishing, 2008.  
  

 PRG314  3  -  2  2  CVS535 Computer Vision    الرؤية 

 بالحاسب  

 11 

Artificial  
Intelligence: a 
modern approach 
Russel, Prentice 
Hall, 2nd. Ed., 
2003.  
  

 SFT 513  3  1  2  2  AIN536 Artificial  
Intelligence & its  
Applications  

 الذكاء  

االصطناعي  

 وتطبيقاته  

 12 

  

 متطلبات لجميع طالب تخصص الهندسة الكهربية  
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متطلبات   الكتب الدراسية  

   سابقة 

     عدد الساعات
 الكود  

  
 المادة  

  

 
 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

Advanced  
Engineering 
Mathematics,chirrs 
carson  
publishing,UK 2007  

 MTH121  3  -  2  2  MTH211 Mathematics 3   1    3رياضيات 

Advanced  
Engineering 
Mathematics,chirrs 
carson  
publishing,UK 2007  

 MTH211  3  -  2  2  MTH311  Mathematics 4   2    4رياضيات 

Electric Circuits,  
Prentice - Hall, 8th.  
Ed., 2008  

 PHY122  2  1  1  1  CIR 212 Electrical Circuits 

1  
دوائر  

  1كهربيه

 3 

Electric Circuits,  
Prentice - Hall, 8th.  
Ed., 2008  

 CIR 212  2  1  1  1  CIR 222 Electrical Circuits 

2  
دوائر  

  2كهربيه

 4 

Electronic  
Instrumentation,  
Technical  
Publications, 2009.  

 PHY122  3  2  1  2  MEL 213 Electrical  
Measurements &  
Testing  

قياسات  

واختبارات  

 كهربيه 

 5 

Principles of  
Electrical  
Engineering  
Materials, McGraw  
- Hill, 2000.  

  

 PHY122  3  -  2  2  EMT221 Electrical 

Materials  
 6  مواد كهربيه  

Power System 

Analysis, McGraw - 

Hill, 1994.  

 MCH313  3  1  2  2  EPW413 Electrical Power    7  قوى كهربيه 

Engineering  
Electromagnetics, 
McGraw - Hill, 7th.  
Ed., 2006.  

PHY122,  

MTH121 
 3  -  2  2  EMF214 Electromagnetic 

Fields  
مجاالت  

 مغناطيسيه  

 8 
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Electric Machinery, 
McGraw - Hill, 6th.  
Ed., 2003.  

  

CIR 222,  
 EMF214 

 3  1  2  2  MCH313 Electrical  
Machines &  
Transformers  

الت  

ومحوالت  

 كهربيه 

 9 

Power Electronics, 
Circuits, Devices 
and Applications, 
Prentice - Hall, 2nd. 
Ed., 1993.  

  

DEV322,  

CIR 222 
 3  1  1  2  PWE421 Power  

Electronics  
الكترونيات 

 القدرة  

 10 

Direct  Energy  
Conversion, 
McGraw  - 
 Hill,  
.6691  

PHY122,  

CIR 212 
 3  -  2  2  CON223 Energy  

Conversion  
 11  تحويل طاقه  

Technical  
Publication 

 Pune, 2nd. 

Ed., 2008.  

  

 CIR 222  3  2  1  2  DLC312 Digital & Logic 

Circuits  
دوائر رقميه  

 ومنطقيه  

 12 

Microelectronic  
Circuits, Oxford 

Press, 5th. Ed., 

2004.  

 CIR 222  3  1  1  2  DEV322 Electronic 

Devices  
نبائط 

 الكترونيه  

 13 

Microelectronic  
Circuits, Oxford 

Press, 5th. Ed., 

2004.  

 DEV322  3  1  2  2  ELE422 Electronics 

Engineering  
هندسه  

 الكترونيات 

 14 

Microprocessors  
Interfacing and  
Application, New  
Age International  
Publishers, 2002.  
  

 DLC312  3  2  1  2  MIC323 Microprocessors 

& Applications  
المعالجة  

الدقيقة  

 وتطبيقاتها 

 15 

Communication 
Systems, Inc., 5th.  
Ed., 2.900  

 SIG324  3  1  2  2  COM423 Electrical  
Communications  

االتصاالت  

 الكهربية 

 16 

Signals and  
Systems, Prentice 

Hall, 2nd. Ed., 1997.  

 CIR 222  3  1  2  2  SIG324 Signal Analysis    تحليل

 اشارات  

 17 

Computer  
Organization &  
Architecture, PHI  
Learning Private 

Limited, New Delhi, 

2007.  

 PRG314  3  - 
  

 2  2  ORG414 Computer  
Organization &  
Architecture  

تنظيم وبنيه 

 الحاسب  

 18 

Concepts, 
techniques, and 
models of computer 
programming, MIT 
Press USA, 2004.  
  

 -  3  1  1  2  PRG314 Computer  
Programming  

برمجه  

 الحاسب  

 19 

Computer  
Networks, Prentice  
Hall, 4th. Ed, 2003.  

 PRG314  3  -  2  2  NET417 Computer 

Networks  
شبكات  

 حاسبات  

 20 

Modern Control  
Engineering, 

Pearson, 5th. Ed., 

2009.  

 MTH211  3  1  2  2  MOD325 Modeling &  
Simulation of  
Engineering  
System  

نمذجه  

ومحاكاه  

النظم  

 الهندسية  

 21 
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Modern Control  
Engineering, 
Pearson, 5th. Ed., 
2009.  
  

 MOD325  3  1  2  2  CTL416 Automatic 

Control  
 22  التحكم االلي  

  

  

  

  

  

 الهيكل العام للبرنامج الدراسي  

عدد الساعات 

 المعتمدة  

 البند   مجموعة المقررات  

 أوال    متطلبات الجامعــــــــــــــــــــة  14 

 ثانيا    متطلبات الكليــــــــــــــــــــــة  84 

 ثالثا     متطلبات التخصص الرئيســي  64 

 رابعا     متطلبات التخصص الفرعــــي  33 

اختيارات حرة من الكلية وغيرها من كليات الجامعة أو    51 

   2تخصص فرعي 

 خامسا  

سادس     اختيارات عامة  6 

 اً 

  إجمالي الساعات المعتمدة   180 

  

 متطلبات الجامعة لجميع التخصصات بالكلية  

  
 متطلبات  

 سابقة 

       عدد الساعات
 ة   الكود  

  
 الماد 

  

 

 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

 -  1  -  -  2  ENG111  English-1  1    1لغة انجليزيه 
 ENG111  1  -  -  2  ENG112  English-2  2    2لغة انجليزيه 
 ENG112  2  -  -  2  ENG113  English-3  3    3لغة انجليزيه 

 -  3  -  -  2 HUM  

111 
 Human Rights   4  حقوق انسان 

 -  3  -  -  2  REM112  Scientific Thinking   5  التفكير العلمي 



 

 -111 - 

  

 -  1  -  -  2  EST113  Professional Ethics    6  اخالقيات المهنة 
 -  3  -  -  2  MGT114 Principles of general  

management  
 7  مبادئ اإلدارة العامة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
General Requirements (Elective A)                       ) إختياري أ : (المتطلبات الثقافية العامة    

 Select 6 Credit hrs 
     عدد الساعات    متطلبات سابقة 

 الكود  

  
 المادة  

  

 

 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

 -  2  -  -  2 HUM  

112 
 Music Appreciation   1  التذوق الموسيقي 

 -  2  -  -  2 HUM  

113 
Introduction to the  

History of  
 Civilizations 

مقدمة فى تاريخ  

 الحضارات  

 2 

 -  2  -  -  2 HUM11  

4 
Trends In  

Contemporary Arts 
االتجاهات الفنية  

 المعاصرة  

 3 

 -  2  -  -  2 HUM  

115 
Recent Egypt's  

History 
 4  تاريخ مصر الحديث  

 -  2  -  -  2 HUM  

116 
Heritage of Egyptian  

Literature 
 5  التراث االدبي المصري  

 -  2  -  -  2 HUM  

117 
Arab &Islamic  

Civilization 
الحضارة العربية  

 واإلسالمية  

 6 

 -  2  -  -  2 HUM  

118 
 Literary Appreciation   7  التذوق األدبي 

 -  3  -  -  3  ARB111  Arabic Language   8  اللغة العربية 

  

 جميع طالب الكلية   

 All Faculty Students 

General Requirements (Elective B)     ) إختياري ب : (المتطلبات الثقافية العامة   

 Select 9 Credit hrs 



 

 -112 - 

  

متطلبات   الكتب الدراسية  

   سابقة 
      عدد الساعات 

 الكود  

  
 المادة  

  

 

 نظري   تمارين   معمل   المعتمدة  

Organizational  
Behavior, Addison  
Wesley Longman,  

2009. 
  

 -  3  -  2  1  CPS112 Communication  
& Presentation  

Skills 

مهارات االتصال  

 والعرض  

 1 

Engineering Economic  
Analysis, Oxford 
University Press, 2011.  

  

 -  2  -  2  1  RES113 Analysis &  

Research Skills 
مهارات البحث  

 والتحليل  

 2 

Essentials of  
Negotiation, McGraw - 
Hill, 5th. Ed., 2011.  

  

 -  3  -  -  2  NGO114 Principles Of  

Negotiation 
 3  مبادئ التفاوض  

Principles of financial 
Accounting, Cairo 
University.  
  

 -  3  -  -  2  ACC115 Introduction to  

Accounting 
 4  مقدمة في المحاسبة  

Fundamental of  
Management & 

Organization, Cairo 

University.  
  

 -  3  -  -  2  BUS116 Business  

Administration 
 5  إدارة األعمال  

   -  3  2  -  2  CSK 116  Computer skills   مهارات الحاسب

 االلي  

 6 

  

  

أرقام تليفونات  

  تهمك

 

( 082)   2246680    1\ 2\3\4\5\ 6\7\ 9:  تليفون الجامعة   
(  082)  2246688:  الجامعة فاكس  

داخلي  (  1103)   الجامعة رئيس مكتب    
.......)داخلي (  الطبيعي العالج كلية عميد  مكتب   
داخلي (  1016)   الصيدلة كلية عميد  مكتب   

( داخلي  1005)  االسنان و  الفم طب  كلية عميد  مكتب    
( داخلي  1100لهندسة ) ا كلية عميد  مكتب   
( داخلي  1014كلية االعالم )   عميد  مكتب   

( داخلي   1036مكتب عميد التسويق و إدارة االعمال )   
( داخلي   1011مكتب عميد كلية علوم الحاسب )  



 

 -113 - 

  

( داخلي  1069مكتب عميد الطلبة  )  
( داخلي  1190مكتب المشرف العام )  

( داخلي  1029مكتب امين عام الجامعة  )   
( داخلي  1032- 1080شئون الطالب و التسجيل )   

(  1036شئون الدراسة )   
( داخلي   1101  –  1107االستقبال   )   

 
 

  

   19206الخط الساخن 

  


