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 برنامج الهندسة المعمارية التحويل من والى سياسة

 0202/0200للعام الجامعي  مرحلة البكالوريوس

 

  يذهاتنفعلى مجموعة من االجراءات التى يتم  برنامج الهندسة المعماريةالتحويل من والى تقوم سياسة 

 هذه االجراءات هى كالتالىو 

ي كل عام دراسةةةيتبع برنامج الهندسةةةة المعمارية بةةةوابو التحويل التى يعتمدها مجلي الكلية   -1

 :والتى تشمل

 التحويل من خارج الكلية  -أ

 التحويل داخل الكلية بنظام الفصلين الدراسيين -ب

 التحويل من البرامج الجديدة الى نظام الفصلين -ت

 

 

ن مبعد تحديد عدد الوقب المحولين دراسةةة اسةةتيفاء السةةعة الوقبية لقسةةم الهندسةةة المعمارية  -2

ن حيث يتم مالذين ينوبق عليهم بةةةةةةةوابو التحويل المعتمدة من مجلي الكلية والى البرنامج 

خقل هذه الدراسةةةةة تحديد عدد الوقب الذين يمكن للموارد المادية بقسةةةةم الهندسةةةةة المعمارية 

راسةةةة دوالتى تشةةةمل اسةةةتيعابهم وبقا للمعايير القياسةةةية وى الموارد وى العام الدراسةةةى الجديد  

 كل من :القدرة االستيعابية وبقا للمعايير القياسية ل

  اتالمدرج و المحابرات قاعات -أ

 القسم وي المتواجدة المعامل -ب

 المياه( دورات( الصحية الخدمات -ت

 بالقسم الخاصة المكتبة -ث

 

 

عدد اعبةةةاء هياة التدريي و الهياة المعاونة وبقا للمعايير القياسةةةية التى  ءيتم دراسةةةة اسةةةتيفا -3

عد ب تبةةمن جودة البياة التعليمية وى كل المواد التى يتم تدريسةةها وى العام الدراسةةى لكل الفر 
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تحديد عدد الوقب المحولين من والى البرنامج الذين ينوبق عليهم بةةةةوابو التحويل المعتمدة 

، حيث يتم من خقل هذه الدراسةةةةةةةة تحديد عدد الوقب الذين يمكن للموارد من مجلي الكلية 

راسى دالبشرية بقسم الهندسة المعمارية استيعابهم وبقا للمعايير القياسية وى الموارد وى العام ال

 الجديد 

 

 

البرنامج التى تم اعتمادها من مجلي الكلية و تم التحويل من والى المراجعة الدورية لسةةةياسةةةة  -4

اعقنها على موقع الكلية ووى دليل الوالب  عند الحاجة الى تعديل اى بنود وى سةةياسةةة القبول 

مكتب سيادة  الخاصة بالوقب يتم اصدار خواب موجه من مجلي قسم الهندسة المعمارية الى

 عميد الكلية يفيد بذلك ليتم دراسته وى مجلي الكلية واعتماده حتى يتم توبيقه وى العام الجديد 

 

وى الحاالت الواراة مثل جااحة كورونا التى تسةةتل م اتخاذ تدابير خاصةةة لمواجهة هذه الحالة  -5

 تشتملعمارية تعرض و تعتمد من مجلي قسم الهندسة الملحد من انتشارها يتم عمل دراسة وا

على تحديد اعداد الوقب الذين يمكن تحويلهم الى البرنامج والذين سوف يمثلون  يادة العداد 

ذلك على اعداد تاثير  دراسةةةة السةةةعة الوقبية وى قسةةةم الهندسةةةة المعمارية والوقب و  يادة 

لوقبية السةةعة ا لتحقيق بالبرنامج وى العام الدراسةةي الجديد المقبولين وى العام الدراسةةى القادم

التى تتولبها القدرة االستيعابية للموارد المادية بقسم الهندسة المعمارية وتوجيه خواب لمكتب 

  سيادة عميد الكلية بخصوص هذا الشان
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