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جميع المواد و الشهادات تدرس بمبنى الجامعة فى التحرير و مصر الجديدة إال إذا وجد مالحظة بجانب أسم المادة أو الشهادة
) (HLالدراسة متاحة بمبنى مصر الجديدة
) (TCالدراسة بمبنى الجامعة فى وسط البلد فقط
)(NCالدراسة متاحة بمبنى الجامعة بالقاهرة الجديدة
) (ZMالدراسة متاحة بمبنى الزمالك
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شـــروط الـقـبــول بدراسات اللغة اإلنجليزية
* الدراسة في قسم دراســات اللـغة اإلنجلـيزية تتطلب اإللمام بمبادىء إستخدام الحاسب االلى بالنسبة للمحادثة – دورات  – PIELTوبرامج
تأهيل المدرسين.
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ملحوظة

 رسوم اإلمتحانات ال تسترد و فى حالة عدم الحضور يتم تحصيل رسم جديد من الدارس.
 قاعات الدراسة فى دورات اللـغة اإلنجلـيزية المنتظمة ( 17مستوي) تدرس فى مقرالجامعة فى التحرير أو الزمالك وذلك بناء على مستوى
الدارس وحسب الجدول المحدد لدورات اللغة اإلنجليزية  ،أما الدراسة بمبنى مصر الجديدة أو القاهرة الجديدة فتكون حسب رغبة الدارس.

جميع المواد و الشهادات تدرس بمبنى الجامعة فى التحرير و مصر الجديدة إال إذا وجد مالحظة بجانب أسم المادة أو الشهادة
) (HLالدراسة متاحة بمبنى مصر الجديدة
) (TCالدراسة بمبنى الجامعة فى وسط البلد فقط
)(NCالدراسة متاحة بمبنى الجامعة بالقاهرة الجديدة
) (ZMالدراسة متاحة بمبنى الزمالك

مواعيد الدورات
الفصل الدراسى االول:
دورة مكثفة:
دورة مكثفة:

دورة يناير:
الفصل الدراسي الثانى:
دورة مكثفة:
دورة مكثفة:

الفصل الدراسي الثالث:
دورة مكثفة:
دورة مكثفة:

الفصل الدراسي الرابع:

-

نهاية الفصل الدراسى
1111
 11ديسمبر 1111
 12أكتوبر 1111
 11ديسمبر 1111
 10يناير 1111

بداية الفصل الدراسى
 11سبتمبر 1111
 11سبتمبر 1111
 11أكتوبر 1111
 11ديسمبر 1111
 11يناير 1111
 11يناير 1111
 04مارس 1111
 12ابريل 1111
 12ابريل 1111
 11يونيو 1111

-

 11ابريل 1111
 29فبراير 1111
 11ابريل 1111
 11يوليو 1111
 11يونيو 1111
 11يوليو 1111

 29يوليو 1111

-

 12اغسطس 1111

اســترداد الــمصروفات
 يحق للدارس استرداد المصروفات التي دفعها في حالة إلغاء التسجيل في مقرر أو أكثر ألي سبب يعود إلى إدارة الكلية.
 مصروفات اختبار تحديد المستوى غير قابلة لالسترداد لمن أدى االختبار فعال  .أما الدارسين الذين لم يحضروا اختبار تحديد المستوى ويرغبون
في استرداد رسوم االختبار فلديهم الحق في االسترداد الكامل للمصروفات إن انسحبوا قبل موعد االختبار بيومين عمل.
 وفي الحاالت األخرى التي يرغب فيها الدارس في إلغاء التسجيل واسترداد المصروفات ،تطبق النسب الواردة بالجدول التالي:
وقت االنسحاب من المقرر

 قبل فترة الخمسة أيام عمل السابقة لبداية الفصلالدراسي بالكلية.
 خالل فترة الخمسة أيام عمل السابقة لبداية الفصلالدراسي بالكلية.
 أثناء فترة السبعة أيام عمل من بداية الفصلالدراسي بالكلية.
 بعد فترة السبعة أيام عمل من بداية الفصل الدراسيبالكلية.

نسبة المصروفات المسموح باستردادها
الفصول المكثفة
الفصل العادى
( 6، 2، 1أسبوع)
( 11أسبوع)
والدورات الصيفية للصغار

 % 03من المصروفات

 % 03من المصروفات

 % 03من المصروفات

 % 03من المصروفات

 % 03من المصروفات

 % 13من المصروفات

ال يسمح باالسترداد

ال يسمح باالسترداد

 يتم استالم المصروفات المستردة من مكتب صراف كلية التعليم المستمر بعد ( )1يوم عمل من تقديم طلب االسترداد وبعد ( )11خمسة عشر
يوم عمل لدارسي الجونة ،أما بالنسبة للمبالغ التي تتعدي قيمتها ال 0333جنيه فيتم استالم قيمة المصروفات خالل ( )1خمسة أيام عمل.
لطلب استرداد المصروفات يرجى التوجه لمكتب حسابات الطلبة ،غرفة  ، G02و ملء استمارة رد المصروفات و إرفاق األوراق التالية :
 صورة البطاقة الشخصية أصل الكارنية الخاص بكلية التعليم المستمر أصل قسيمة السداد الخاصة بكلية التعليم المستمر -استمارة رد المصروفات

يرجي مراجعة مكتب حسابات الطلبة بكلية التعليم المستمر عن اللوائح الكاملة السترداد المصروفات .
خصم خاص لبعض الدورات الصباحية:

يمنح خصم  %11للدارسين في الفترة الصباحية في الفصول التي تبدأ الساعة  0:33صباحاً و الساعة  11:33ظهرا للدراسات التالية:
 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات اللغة اإلنجليزية -الترجمة

الـحد األدنى للـسن:
 الـحد األدنى لـسن الـدراسة 10عـامـاً ( ماعدا الـدراســات المـخصصة لـصغار السـن(.التسجيل المبكر

تشجع كلية التعليم المستمر الدارسين على التسجيل المبكر الذي يعلن عنه مكتب القبول والتسجيل وذلك إلتاحة عدد من المزايا كما يلي:
التمتع بالمصروفات المخفضة

فرصة أفضل الختيار المواعيد المناسبة المتاحة في الجدول الدراسي

االبتعاد عن فترات الزحام في التسجيل

مواعيد التسجيل المبكر هي أسبوعان قبل نهاية الفصل الدراسي وتنتهي في اليوم الذي يسبق بداية الفصل الدراسي التالي  .إن المصروفات الدراسية خالل فترة التسجيل
المبكر هي المصروفات المعلنة في بداية كل عام دراسي.

تغيير الجدول الدراسي أوتأجيله أوإلغائه

يسمح بتغيير الجدول الدراسي أو تأجيله أو إلغائه فقط خالل السبعة أيام األولي من بداية الفصل الدراسي

جميع المواد و الشهادات تدرس بمبنى الجامعة فى التحرير و مصر الجديدة إال إذا وجد مالحظة بجانب أسم المادة أو الشهادة
) (HLالدراسة متاحة بمبنى مصر الجديدة
) (TCالدراسة بمبنى الجامعة فى وسط البلد فقط
)(NCالدراسة متاحة بمبنى الجامعة بالقاهرة الجديدة
) (ZMالدراسة متاحة بمبنى الزمالك

التسجيل المتأخر

فترة التسجيل المتأخر تبدأ منذ اليوم األول من الفص ل الدراسي الجديد في كلية التعليم المستمر وليس بداية الجدول الدراسي للدارس وتستمر لمدة أسبوع ويطبق فيها
غرامة التأخير باإلضافة إلى فقدان الدارس مزايا التسجيل المبكر.

تعديل مواعيد امتحانات القبول

يرجي مالحظة انه في الحاالت التي يتم فيها التسجيل إلختبار معين والحصول على بطاقة االختبار , ،قد يكون هناك احتمال ان يتم الغاء هذا االختبار وإعادة جدولته في حالة ما إذا كان
أو مراسلتنا علي هناك اقل من  5متقدمين لإلختبار .في مثل هذه الحالة تقوم الكلية باالتصال بالمتقدمين واخطارهم بموعد االختبار الجديد .لذا يرجي دائماً التأكد
األلكتروني sce@aucegypt.eduمن أن جميع بيناتكم محدثة وصحيحة في كارت التقديم .لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا scestudent.aucegypt.eduالبريد

تقويم الدارس

يتم تقويم الدارسين خالل الدورة الدراسية عن طريق االختبارات ،أو االمتحانات الموجزة ،أو الواجبات ،أو المشروعات ،أو أي وسائل أخرى للتقويم .تقيس اختبارات
التحصيل في نهاية الفصل الدراسي األداء العام للدارسين خالل الدورة .يعتمد التقدير النهائي في كل دورة على أداء الدارسين في التقويم المستمر واالختبار النهائي .ال
يعتمد تقدير نهاية الدورة على نسبة "الحضور" ،وطبقَا لسياسة الكلية فإنه يتعين على جميع الدارسين حضور  %71من عدد المحاضرات أو من عدد الساعات
الدراسية حتى يسمح لهم بحضور اختبار نهاية الدورة.

شروط التخرج لشهادات الدراسات التجارية و اإلدارية و الترجمة و الحاسب اآللي:
 استكمال كل مواد الشهادات بنجاح.معلومات للدارس
-

o
o
o
o
o
o
-

وينصح المتقدمون بالوصول قبل الموعد الزمنى المقرر الختبار اللغة اإلنجليزية التحريرى ب  11دقيقة.
الهواتف المحمولة يجب أن تكون مغلقة أثناء االمتحانات .و إذا تم اكتشاف ان الهاتف لم يكن مغلقا ،سيطلب من المرشحين مغادرة غرفة اإلختبارات.
اليجوز إعادة اختبار القبول للدارسين الحاليين و المقيدين في احد دورات اللغات.
اليجوز إعادة اختبار القبول للمتقدمين لدراسة لغة ما  ،والذين لم يلتحقوا بإي من دورات اللغات  ،قبل مرور شهر على تاريخ اإلختبار.
وكذلك اليجوز إعادة اختبار القبول للمتقدمين للدراسة في قسم الدراسات اإلدارية والتجارية أو قسم دراسات الحاسب األلي والذين لم يحصلوا على درجة
االختبار المطلوبة للقبول في هذه األقسام قبل شهر على تاريخ اإلختبار  ،وإال فعليهم دراسة مستوى اللغة اإلنجليزية المناسب للوصول لدرجة االختبار
المطلوبة للقبول أو مايعادلها من مستويات اللغة.
وفي حالة انقطاع الدارس عن مواصلة الدراسة بالكلية لمدة  0أشهر فعليه االلتحاق بأقرب دورة دراسية متاحة ،وإال سيطلب منه اعادة اختبار القبول  ،وذلك
للتأكد من مستواه الفعلي في اللغه واستيفاءه لشروط القبول بالقسم المراد االلتحاق به.
تسرى نتيجة كل إختبارات اللغة للقبول لمدة ستة اشهر فقط بينما تسري نتائج إختبارات القبول للترجمة كما يلي:
إختبار دبلومة

الصوره الشخصية وبطاقات الهوية ،مطلوبة من الدارس حتى يتمكن من الحصول على بطاقة اإلختبار ،وجدول الدارس الزمني بعد التسجيل.
في يوم اعالن نتائج الـ  ،SEPTرجاء التوجه إلى مكتب التسجي ل الخاص بك ،محتفظاً ببطاقة اإلختبار الختيار الجدول الزمني ،ودفع رسوم الدراسة
والحصول على بطاقة الدارس والجدول الزمني.
يرجى سداد جميع الرسوم الدراسية عند التسجيل و استالم الجدول الدراسى
ال يتم تسليم الجدول الدراسى الجديد اال بعد وضع الصورة الشخصية للدارس وختمها بختم الجامعة األمريكية بالقاهرة.
للدارس الحق في تغيير المواعيد أو تأجيل الدراسة وترحيل المصروفات التى سبق دفعها للفصل الدارسى التالى خالل األسبوع األول من تاريخ بداية الفصل
الدراسى.
وحدة التعليم المستمر) 13 = (CEUساعات دراسية.
الصورة الشخصية وبطاقة الهوية ( بطاقة الرقم القومى ) مطلوبة للقبول والتسجيل.

تمنح الكلية خصماً للتسجيل المبكر
رجاء إحضار أصل إثبات الشخصية (بطاقة الرقم القومي) مع صورة شخصية عند تقديم طلب االلتحاق والتسجيل
لمــــزيد مــن المعلومات رجاء االتصال بمكتب القبول والتسجيل
مبنى القاهرة الجديدة
مبنى الجـامعة مصر الجديدة

مبنى الجـامعة بالتحرير
تسليم الجدول الدراسى الجديد اال بعد وضع الصورة الشخصية للطالب وختمها بختم الجامعة
ال يتم
مقر الجامعة األمريكية ،ص ب72 :
1ش الخليفة الهادي من اإلمام
اللوق
باب
الفلكي
12شاألمريكية بالقاهرة
ت17070010 :

على ميدان اإلسماعيلية

القاهرة الجديدة ،11001 ،ج.م.ع

ت)31( 10111333 :
ت12100033/1/1 :
فاكس17011020 :
فاكس)31( 17017101 :
التسجيل من الساعة  1:11صباحاً إلي الساعة  0:11مساء ً بفرعي الكلية بالتحرير وهليوبولس ومن الساعة  1:11صباحاً حتي الساعة 2:11
مساءً بفرع الكلية بالقاهرة الجديدة ما عدا يومي الجمعة و السبت
E-mail: sce@aucegypt.edu
Hotline: 16723
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