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TThhee FFaaccuullttyy ooff AArrttiiffiicciiaall IInntteelllliiggeennccee aatt KKaaffrreellsshheeiikkhh 

UUnniivveerrssiittyy sseeeekkss ttoo iissssuuee aa ssttuuddeenntt’’ss gguuiiddee iinn oorrddeerr ttoo 

eedduuccaattee tthhee ssttuuddeenntt aanndd gguuiiddee hhiimm oonn tthhee sstteeppss hhee mmuusstt 

ffoollllooww wwhheenn jjooiinniinngg tthhee ffaaccuullttyy,, iinncclluuddiinngg eevveerryytthhiinngg 

rreellaatteedd ttoo hhiimm ssiinnccee hhiiss nnoommiinnaattiioonn ttoo tthhee ffaaccuullttyy aanndd hhiiss 

eennrroollllmmeenntt,, uunnttiill oobbttaaiinniinngg aa bbaacchheelloorr’’ss ddeeggrreeee.. IItt aallssoo 

iinncclluuddeess aa ssttaatteemmeenntt ooff tthhee ssttuuddyy ppllaann dduurriinngg tthhee ffoouurr 

aaccaaddeemmiicc yyeeaarrss,, aass wweellll aass tthhee nnuummbbeerr ooff tthheeoorreettiiccaall aanndd 

pprraaccttiiccaall ccrreeddiitt hhoouurrss.. 

 
WWee hhooppee tthhaatt GGoodd wwiillll gguuiiddee uuss ttoo wwhhaatt iiss aallwwaayyss 

ggoooodd ffoorr tthhee bbeenneeffiitt ooff tthhee ssttuuddeenntt,, tthhee ccoolllleeggee,, tthhee 

ssuurrrroouunnddiinngg eennvviirroonnmmeenntt,, aanndd oouurr bbeelloovveedd EEggyypptt ... 
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SSppeeeecchh ooff tthhee PPrrooff.. DDrr.. // PPrreessiiddeenntt ooff tthhee UUnniivveerrssiittyy 

 

MMyy ssoonnss aanndd ddaauugghhtteerrss ssttuuddeennttss,, 

HHaappppyy NNeeww YYeeaarr oonn tthhee ssttaarrtt ooff tthhee nneeww sscchhooooll yyeeaarr,, wwhhiicchh II 

pprraayy ttoo GGoodd AAllmmiigghhttyy ttoo mmaakkee iitt aa ssuucccceessssffuull sscchhooooll yyeeaarr ffoorr aallll ooff 

yyoouu.. 

MMyy ssoonnss aanndd ddaauugghhtteerrss,, II wweellccoommee yyoouu aallll ttoo tthhee FFaaccuullttyy ooff 

AArrttiiffiicciiaall IInntteelllliiggeennccee aatt KKaaffrr EEll--SShheeiikkhh UUnniivveerrssiittyy,, aatt tthhee 

bbeeggiinnnniinngg ooff tthhee aaccaaddeemmiicc yyeeaarr,, aanndd II iinnvviittee yyoouu ttoo mmaakkee tthhee mmoosstt 

ooff tthhee ssoouurrcceess ooff sscciieennccee aanndd kknnoowwlleeddggee iinn tthhee ffaaccuullttyy bbeeccaauussee iitt 

ggiivveess yyoouu tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy aatt uunniivveerrssiittyy aass aann iimmppoorrttaanntt 

aanndd eeffffeeccttiivvee lliinnkk iinn bbuuiillddiinngg yyoouurr ppeerrssoonnaalliittyy.. BBeeffoorree yyoouu aarree tthhee 

ssoouurrcceess ooff sscciieennccee aanndd kknnoowwlleeddggee aavvaaiillaabbllee aanndd mmaannyy ffaaccuullttyy 

mmeemmbbeerrss EEvvaaccuuaattiioonnss ffrroomm oouurr pprreessttiiggiioouuss uunniivveerrssiittiieess,, aassssiissttaanntt 

tteeaacchheerrss aanndd tteeaacchhiinngg aassssiissttaannttss wwhhoo eennddoowweedd tthheeiirr kknnoowwlleeddggee 

aanndd eeffffoorrttss ttoo sseerrvvee yyoouu aallll,, aanndd aann aaddmmiinniissttrraattiivvee aappppaarraattuuss aatt 

tthhee hhiigghheesstt lleevveell ttoo sseerrvvee yyoouu,, aanndd ssttaaddiiuummss aanndd llaabboorraattoorriieess 

eeqquuiippppeedd wwiitthh tthhee llaatteesstt sscciieennttiiffiicc eeqquuiippmmeenntt,, aallll iinn oorrddeerr ttoo 

pprroovviiddee tthhee bbeesstt sscciieennttiiffiicc sseerrvviicceess iinn aaddddiittiioonn ttoo ootthheerr aaccttiivviittiieess 

((ssppoorrttss,, ccuullttuurraall aanndd ssoocciiaall)),, ssoo uussee tthheemm aass mmuucchh aass yyoouu ccaann .. II 

aallssoo iinnvviittee yyoouu,, mmyy ddeeaarr ssoonnss,, ttoo aarrmm yyoouurrsseellff aatt tthhaatt ssttaaggee wwiitthh 

tthhee wweeaappoonn ooff ffaaiitthh aanndd ttrruusstt,, ffaaiitthh iinn GGoodd aanndd hhiiss mmeesssseennggeerrss 

aanndd hhiiss bbooookkss,, aanndd ttrruusstt iinn yyoouurr pprrooffeessssoorrss wwhhoo mmaaddee tthheemmsseellvveess 

bbeeaaccoonnss tthhaatt lliigghhtt tthhee wwaayy ffoorr yyoouu.. YYoouurr ccoouunnttrryy iiss wwaaiittiinngg ffoorr 

yyoouurr eeffffoorrttss aanndd yyoouurr rraaccee ttoo rreeaalliizzee iittss hhooppeess ffoorr EEggyypptt.. 

 

II wwiisshh yyoouu ssuucccceessss aanndd aa bbrriigghhtt ffuuttuurree,, GGoodd wwiilllliinngg 
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SSppeeeecchh ooff MMrr.. PPrrooff.. DDrr.. TTaammeerr MMeeddhhaatt IIbbrraahhiimm,, VViiccee DDeeaann ffoorr 

EEdduuccaattiioonn aanndd SSttuuddeenntt AAffffaaiirrss 

 

KKaaffrreellsshheeiikkhh UUnniivveerrssiittyy aallwwaayyss ssttrriivveess ttoo pprroovviiddee eedduuccaattiioonnaall 

sseerrvviiccee iinn aa ccllaassssyy mmaannnneerr tthhaatt ccoommppeetteess wwiitthh iinntteerrnnaattiioonnaall 

aanndd EEuurrooppeeaann uunniivveerrssiittiieess,, iinn oorrddeerr ttoo pprroommoottee eeccoonnoommiicc 

ggrroowwtthh aanndd iimmpprroovvee tthhee lliivveess ooff EEggyyppttiiaannss,, iinn oorrddeerr ttoo ssuuppppoorrtt 

tthhee iinnnnoovvaattiioonn sseeccttoorr iinn EEggyypptt,, eessppeecciiaallllyy iinn tthhee ffiieelldd ooff 

aarrttiiffiicciiaall iinntteelllliiggeennccee aanndd hheellpp ssttaarrttuuppss ttoo ggrrooww.. TThheerreeffoorree,, tthhee 

eedduuccaattiioonn aanndd ssttuuddeenntt aaffffaaiirrss sseeccttoorr IItt iiss tthhee bbaassiicc ffoouunnddaattiioonn 

ffoorr tthhee ccoonnttiinnuuaattiioonn,, mmooddeerrnniizzaattiioonn aanndd ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee 

eedduuccaattiioonnaall ssyysstteemm iinn tthhee ccoolllleeggee bbyy aacchhiieevviinngg ccoonnttiinnuuoouuss 

ccoommmmuunniiccaattiioonn bbeettwweeeenn ssttuuddeennttss aanndd ffaaccuullttyy mmeemmbbeerrss,, aanndd 

tthheenn wwee aarree wwoorrkkiinngg aatt aa ssttrroonngg aanndd ccoonnffiiddeenntt ppaaccee ttoo bbrriinngg 

aabboouutt mmoorree hhaarrmmoonnyy aanndd iinntteerraaccttiioonn bbeettwweeeenn tthhee ddiiffffeerreenntt 

ddeeppaarrttmmeennttss ooff tthhee ccoolllleeggee ttoo pprroodduuccee aann eedduuccaattiioonnaall oouuttppuutt 

tthhaatt eennjjooyyss qquuaalliittyy aanndd ccoommppeettiittiioonn llooccaallllyy aanndd 

iinntteerrnnaattiioonnaallllyy.. AAnndd wwee sseeeekk,, wwiitthh iittss ddeeppaarrttmmeennttss,, 

ddeeppaarrttmmeennttss,, aanndd uunniittss,, ttoo ppaarrttiicciippaattee eeffffeeccttiivveellyy iinn tthhee 

iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee ssttrraatteeggiicc ppllaann ooff tthhee CCoolllleeggee ooff 

AArrttiiffiicciiaall IInntteelllliiggeennccee aanndd ttoo ffoollllooww uupp tthhee aacchhiieevveemmeenntt ooff 

aaccaaddeemmiicc aaccccrreeddiittaattiioonn ssttaannddaarrddss tthhrroouugghh tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff 

pprrooggrraammss,, ssttuuddyy ppllaannss,, eedduuccaattiioonnaall aanndd ppeeddaaggooggiiccaall mmeetthhooddss,, 

aanndd ccuullttuurraall,, ssppoorrttss aanndd ssoocciiaall yyoouutthh aaccttiivviittiieess,, tthhuuss 
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ccoonnttrriibbuuttiinngg ttoo mmoorree TThhee ssoopphhiissttiiccaattiioonn ooff oouurr ddiissttiinngguuiisshheedd 

uunniivveerrssiittyy aanndd tthhee eelleevvaattiioonn aanndd eelleevvaattiioonn ooff oouurr bbeelloovveedd 

ccoouunnttrryy,, tthhee ggrreeaatt EEggyypptt.. 
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FFiirrssttllyy 

FFaaccuullttyy SSttaarrtt 
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TThhee PPrriimmee MMiinniisstteerr iissssuueedd RReessoolluuttiioonn NNoo.. ((887711)) ooff 22001199 oonn 

44//88//22001199 eessttaabblliisshhiinngg tthhee FFaaccuullttyy ooff AArrttiiffiicciiaall IInntteelllliiggeennccee,, KKaaffrr 

EEll--SShheeiikkhh UUnniivveerrssiittyy.. 

•••    TTThhheee ssttuuddyy bbeeggaann aatt tthhee ffaaccuullttyy iinn tthhee ffiirrsstt yyeeaarr iinn tthhee aaccaaddeemmiicc 

yyeeaarr 22001199//22002200.. 

•••    SSStttuuudddeeennntttsss aarree aacccceepptteedd iinnttoo tthhee ccoolllleeggee tthhrroouugghh tthhee UUnniivveerrssiittiieess 

AAddmmiissssiioonn CCoooorrddiinnaattiioonn OOffffiiccee.. 

•••    TTThhheee dduurraattiioonn ooff ssttuuddyy aatt tthhee ccoolllleeggee iiss ffoouurr aaccaaddeemmiicc yyeeaarrss,, aanndd 

wwhhooeevveerr ssuucccceessssffuullllyy ppaasssseess iitt iiss aawwaarrddeedd aa bbaacchheelloorr''ss ddeeggrreeee iinn 

aarrttiiffiicciiaall iinntteelllliiggeennccee sscciieenncceess,, aanndd iitt iiss aapppprroovveedd bbyy tthhee 

PPrreessiiddeenntt ooff tthhee uunniivveerrssiittyy.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.. 

FFaaccuullttyy SSttaarrtt 
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(Mission) 

 

 
 

The Faculty of Artificial Intelligence at 

Kafrelsheikh University seeks to support 

excellence in Egypt and provide state 

institutions with the knowledge to promote 

economic growth and improve the lives of 

Egyptians. 
 

1. Support the country’s efforts to build and 

maintain AI-based innovation, growth, and 

productivity in Egypt by focusing on 

transformation efforts to deep learning and 

machine learning. 

2. Supporting the industrial and business 

sectors in Egypt with human cadres with 

artificial intelligence skills. 

3. Supporting the innovation sector in Egypt in 

the field of artificial intelligence and helping 

emerging companies to grow into Egyptian 

companies capable of global excellence. 

. 

(Vision) 
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on artificial intelligence technology. 

2) Developing academic programs at the university related to the sciences 

of artificial intelligence techniques. 

3) Promote areas of excellence in artificial intelligence research. 

4) Encouraging and supporting scientific research in the fields of artificial 

intelligence. 

5) Spreading scientific awareness of research techniques in the field of 

artificial intelligence. 

6) Building strategic partnerships with international institutes and 

universities in the field of artificial intelligence. 

7) Advance the national knowledge economy through the outputs of 

artificial intelligence research. 

8) Investing in the latest artificial intelligence techniques and tools and 

applying them in various fields of work with high-level efficiency. 

9) Investing all energies optimally, and exploiting the available human and 

material resources and capabilities in a creative manner. 

10) Providing scientific and technical advice and assistance to bodies and 

entities that use artificial intelligence technology and are interested in 

decision-making and support. 

11) Spreading and deepening awareness in society with the aim of using 

artificial intelligence technology in the various sectors and institutions 

of the state, and raising the efficiency of its use. 

Faculty Goals 
1) Preparing and qualifying human cadres in the various sectors of the state 
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Values 

12) Organizing conferences and holding scientific meetings with the aim of 

raising the educational level and deepening the scientific concept 

among specialized cadres. 

In building its study plan and formulating its objectives, the 

Faculty of Artificial Intelligence relies on a number of lofty 

values, including: 

1) Emphasis on human respect. 

 
2) Perfection and quality. 

 
3) Teamwork. 

 
4) Originality and modernity. 

 
5) fairness and integrity. 

 
6) Intellectual freedom 

 
7) Encouraging collaborative learning and teamwork. 

 
8) Encouraging and developing manual labor skills. 

 

9) Develop critical thinking skills and enhance problem-solving 

skills. 

10) Achieving integration between sciences. 

 
11) Time management and organization. 

 
12) Link learning to practical life. 
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44 BBaassiicc DDeeppaarrttmmeennttss 

13) Achieving the concept of enjoyable learning. 

 
14) Achieving a plurality of activities and events. 

 
15) Initiative and training on invention and innovation. 

 
 

 

 

 

11..  MMaacchhiinnee lleeaarrnniinngg aanndd iinnffoorrmmaattiioonn rreettrriieevvaall 

22..  TThhee RRoobboottiiccss aanndd IInntteelllliiggeenntt MMaacchhiinneess 

33..  EEmmbbeeddddeedd NNeettwwoorrkk SSyysstteemmss TTeecchhnnoollooggyy 

44..  DDaattaa SScciieenncceess 

SSoommee ccoouurrsseess iinn mmaatthheemmaattiiccss nneecceessssaarryy ffoorr aallll 

ffiieellddss ooff iinnffoorrmmaattiiccss wwiillll bbee uusseedd ffrroomm ssoommee 

ddeeppaarrttmmeennttss ooff tthhee ffaaccuullttiieess ooff sscciieennccee aanndd 

eennggiinneeeerriinngg aatt tthhee uunniivveerrssiittyy.. IInn aaddddiittiioonn ttoo tthhee 

bbaassiiccss ooff pprrooggrraammmmiinngg,, ccoommppuutteerr sseeccuurriittyy,, 

ooppeerraattiinngg ssyysstteemmss aanndd ccoommppuutteerr nneettwwoorrkkss 

ffrroomm tthhee CCoolllleeggee ooff CCoommppuutteerrss aanndd 

IInnffoorrmmaattiioonn aatt tthhee uunniivveerrssiittyy.. 
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CCoolllleeggee aaddmmiissssiioonn rreeqquuiirreemmeennttss 

 
 
 
 
 

 
 

KKaaffrreellsshheeiikkhh UUnniivveerrssiittyy,, bbaasseedd oonn tthhee 

rreeccoommmmeennddaattiioonn ooff tthhee FFaaccuullttyy ooff AArrttiiffiicciiaall 

IInntteelllliiggeennccee CCoouunncciill,, ggrraannttss aa bbaacchheelloorr''ss ddeeggrreeee 

iinn AArrttiiffiicciiaall IInntteelllliiggeennccee SScciieenncceess.. 

 

 
 

TThhee FFaaccuullttyy ooff AArrttiiffiicciiaall IInntteelllliiggeennccee aacccceeppttss ssttuuddeennttss wwhhoo hhaavvee 

oobbttaaiinneedd aa sseeccoonnddeerryy sscchhooooll,, tthhee SScciieennttiiffiicc DDiivviissiioonn,, 

tthhrroouugghh tthhee rruulleess ggoovveerrnniinngg tthhee ccoooorrddiinnaattiioonn ooff aaddmmiissssiioonn 

ttoo EEggyyppttiiaann uunniivveerrssiittiieess,, wwhhiicchh aarree sseett bbyy tthhee SSuupprreemmee 

CCoouunncciill ooff UUnniivveerrssiittiieess aanndd aapppplliieedd bbyy tthhee OOffffiiccee ffoorr tthhee 

CCoooorrddiinnaattiioonn ooff UUnniivveerrssiittyy AAddmmiissssiioonn ttoo ssttuuddeennttss wwhhoo hhaavvee 

oobbttaaiinneedd aa hhiigghh sscchhooooll cceerrttiiffiiccaattee aanndd eeqquuiivvaalleenntt 

cceerrttiiffiiccaatteess.. 

SScciieennttiiffiicc DDeeggrreeeess 
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11))  TThhee ssttuuddyy iinn tthhee ffaaccuullttyy ddeeppeennddss oonn tthhee ccrreeddiitt 

hhoouurr ssyysstteemm,, aanndd tthhee ccrreeddiitt hhoouurr iiss aa uunniitt ooff 

ssttuuddyy ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee wweeiigghhtt ooff tthhee ccoouurrssee.. 

22))  OObbttaaiinniinngg aa bbaacchheelloorr''ss ddeeggrreeee iinn aannyy ooff tthhee 

ddiisscciipplliinneess ssttiippuullaatteedd iinn AArrttiiccllee ((33)) ooff tthheessee 

rreegguullaattiioonnss rreeqquuiirreess tthhee ssttuuddeenntt ttoo ssuucccceessssffuullllyy 

ppaassss 114444 ccrreeddiitt hhoouurrss oovveerr aatt lleeaasstt eeiigghhtt 

sseemmeesstteerrss,, ddiivviiddeedd iinnttoo ffoouurr lleevveellss ooff ssttuuddyy.. IIff 

tthhee ssttuuddeenntt cchhoooosseess aa mmiinnoorr iinn aaddddiittiioonn ttoo tthhee 

mmaajjoorr,, hhee mmuusstt ssuucccceessssffuullllyy ppaassss aann aaddddiittiioonnaall 

1155 ccrreeddiitt hhoouurrss ooff tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ffoorr tthhee 

mmiinnoorr.. 

 ةةةسسساااررردددلللااا ممماااظظظننن
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SSttuuddyy aanndd ggrraadduuaattiioonn ddaatteess 

 
 
 

 

EEnngglliisshh aanndd AArraabbiicc rreellaatteedd ttoo eeaacchh ssuubbjjeecctt.. 

TThhee aaccaaddeemmiicc yyeeaarr iiss ddiivviiddeedd iinnttoo ttwwoo sseemmeesstteerrss aass 

ffoolllloowwss:: 

•••   TThhee ffiirrsstt sseemmeesstteerr ((tthhee ffaallll sseemmeesstteerr)) llaassttss ffoorr 1155 

wweeeekkss aanndd bbeeggiinnss oonn aa ddaattee ddeetteerrmmiinneedd bbyy tthhee 

UUnniivveerrssiittyy CCoouunncciill.. 

•••   TThhee sseeccoonndd sseemmeesstteerr ((sspprriinngg sseemmeesstteerr)) llaassttss 1155 

wweeeekkss aanndd bbeeggiinnss oonn aa ddaattee ddeetteerrmmiinneedd bbyy tthhee 

UUnniivveerrssiittyy CCoouunncciill.. 

TThheerree mmaayy bbee aa ssuummmmeerr sseemmeesstteerr,, aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee 

nnaattuurree ooff tthhee ssttuuddyy iinn tthhee ccoolllleeggee,, ffoorr aa ppeerriioodd 

ooff 88 wweeeekkss,, aanndd iitt bbeeggiinnss oonn aa ddaattee ddeetteerrmmiinneedd 

bbyy tthhee UUnniivveerrssiittyy CCoouunncciill.. EEaacchh sseemmeesstteerr iiss 

ffoolllloowweedd bbyy aa ttwwoo--wweeeekk ppeerriioodd ooff ffiinnaall eexxaammss.. 

ssttuuddyyiinngg LLaanngguuaaggee 
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GGrraadduuaattiioonn iiss aatt tthhee eenndd ooff eeaacchh sseemmeesstteerr aanndd 

tthheerreeffoorree tthhee ggrraadduuaattiioonn rroolleess wwiillll bbee:: 

•••   GGrraadduuaattiioonn aatt tthhee eenndd ooff tthhee ffiirrsstt sseemmeesstteerr 

((JJaannuuaarryy rroouunndd)).. 

•••   GGrraadduuaattiioonn aatt tthhee eenndd ooff tthhee sseeccoonndd sseemmeesstteerr 

((JJuunnee rroouunndd)).. 

•••   GGrraadduuaattiioonn aatt tthhee eenndd ooff tthhee ssuummmmeerr sseemmeesstteerr 

((SSeepptteemmbbeerr rroouunndd)).. 

 

 

 
RReeggiissttrraattiioonn,, ddeelleettiioonn aanndd aaddddiittiioonn 

•••   TThhee ssttuuddeenntt rreeggiisstteerrss tthhee ccoouurrsseess hhee cchhoooosseess aatt tthhee 

bbeeggiinnnniinngg ooff eeaacchh sseemmeesstteerr tthhrroouugghh tthhee 

ccoolllleeggee''ss wweebbssiittee oorr tthhee rreeggiissttrraattiioonn rreeqquueesstt 

ffoorrmm pprroovviiddeedd bbyy tthhee ccoolllleeggee aatt tthhee ttiimmeess 

ddeetteerrmmiinneedd bbyy tthhee ccoolllleeggee aaddmmiinniissttrraattiioonn 

bbeeffoorree tthhee ssttaarrtt ooff rreegguullaarr ssttuuddyy.. 
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•••   TThhee CCoolllleeggee CCoouunncciill ddeetteerrmmiinneess tthhee mmiinniimmuumm 

nnuummbbeerr ooff ssttuuddeennttss ttoo bbee eennrroolllleedd iinn aa ccoouurrssee 

aanndd tthhee ccoonnddiittiioonnss uunnddeerr wwhhiicchh tthhiiss ccoouurrssee ccaann 

bbee ooppeenneedd.. 

•••   AA rreegguullaarr ssttuuddeenntt mmaayy rreeggiisstteerr iinn ccoouurrsseess wwiitthh aa 

mmaaxxiimmuumm ooff 2211 ccrreeddiitt hhoouurrss aanndd aa mmiinniimmuumm ooff 

1122 ccrreeddiitt hhoouurrss.. AAss ffoorr ssttuuddeennttss wwhhoo aarree uunnddeerr 

oobbsseerrvvaattiioonn,, tthheeyy aarree nnoott aalllloowweedd ttoo rreeggiisstteerr ffoorr 

mmoorree tthhaann 1155 ccrreeddiitt hhoouurrss.. 

•••   AAfftteerr ccoommpplleettiinngg tthhee rreeggiissttrraattiioonn pprroocceedduurreess,, tthhee 

ssttuuddeenntt mmaayy ddeelleettee oorr aadddd oonnee oorr mmoorree ccoouurrsseess 

dduurriinngg aa ppeerriioodd ddeetteerrmmiinneedd bbyy tthhee ccoolllleeggee ffoorr 

tthhee aaddddiittiioonn aanndd ddeelleettiioonn,, aanndd tthhiiss iiss ddoonnee iinn 

ccoooorrddiinnaattiioonn wwiitthh tthhee ssttuuddeenntt''ss aaccaaddeemmiicc 

aaddvviissoorr aanndd tthhrroouugghh aa ssppeecciiffiicc ffoorrmm pprroovviiddeedd 

bbyy tthhee ccoolllleeggee.. 
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•••   TThhee ssttuuddeenntt iiss aalllloowweedd ttoo ssttuuddyy vvaarriioouuss ccoouurrsseess 

aanndd rreeggiisstteerr aatt hhiigghheerr lleevveellss bbaasseedd oonn hhiiss 

sseelleeccttiioonn ooff tthhee rreeqquuiirreedd ccoouurrsseess aass 

rreeqquuiirreemmeennttss ffoorr tthhee hhiigghheerr ccoouurrsseess.. TThhee 

ssttuuddeenntt iiss nnoott rreeggiisstteerreedd iinn aa hhiigghheerr ccoouurrssee 

uunnlleessss hhee ssuucccceeeeddss iinn iittss rreeqquuiirreemmeennttss.. BBaasseedd 

oonn tthhee aapppprroovvaall ooff tthhee rreelleevvaanntt ddeeppaarrttmmeenntt 

ccoouunncciill,, tthhiiss ccoonnddiittiioonn mmaayy bbee wwaaiivveedd iiff tthhee 

ssttuuddeenntt hhaadd pprreevviioouussllyy rreeggiisstteerreedd iinn tthhee ccoouurrssee 

rreeqquuiirreemmeenntt aanndd ddiidd nnoott ppaassss iitt,, oorr wwaass 

rreeggiisstteerreedd iinn tthhee ccoouurrssee aanndd iittss pprreevviioouuss 

rreeqquuiirreemmeenntt aatt tthhee ssaammee ttiimmee.. 

 

WWiitthhddrraawwaall ffrroomm tthhee sscchheedduulleedd 

•••   AAAfffttteeerrr rreeggiisstteerriinngg tthhee ccoouurrsseess hhee cchhoossee,, tthhee ssttuuddeenntt 

mmaayy wwiitthhddrraaww ffrroomm oonnee oorr mmoorree ccoouurrsseess 

dduurriinngg aa ssppeecciiffiicc ppeerriioodd aannnnoouunncceedd bbyy tthhee 
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ccoolllleeggee aaddmmiinniissttrraattiioonn ssoo tthhaatt tthhee nnuummbbeerr ooff 

hhoouurrss rreeggiisstteerreedd ffoorr tthhee ssttuuddeenntt iiss nnoott lleessss tthhaann 

tthhee mmiinniimmuumm rreeggiissttrraattiioonn ffoorr oonnee sseemmeesstteerr ((1122 

ccrreeddiitt hhoouurrss)).. IInn tthhiiss ccaassee,, tthhee ssttuuddeenntt iiss nnoott 

ccoonnssiiddeerreedd aa ffaaiilluurree iinn tthhee ccoouurrsseess tthhaatt HHee 

wwiitthhddrreeww ffrroomm iitt aanndd oonnllyy ""wwiitthhddrraawwnn"" ggrraaddee 

wwiillll bbee ggiivveenn ttoo hhiimm.. 

•••   IIIfff aa ssttuuddeenntt wwiitthhddrraawwss ffrroomm oonnee oorr mmoorree ccoouurrsseess 

aafftteerr tthhee ssppeecciiffiieedd ppeerriioodd ffoorr tthhaatt wwiitthhoouutt aa 

ccoommppeelllliinngg eexxccuussee aacccceepptteedd bbyy tthhee CCoolllleeggee 

CCoouunncciill,, aa ""ffaaiill"" ggrraaddee iinn tthhee ccoouurrsseess ffrroomm 

wwhhiicchh hhee wwiitthhddrreeww iiss ccaallccuullaatteedd.. BBuutt iiff hhee 

ssuubbmmiittss aatt lleeaasstt oonnee mmoonntthh bbeeffoorree tthhee eexxaamm 

wwiitthh aa ccoommppeelllliinngg eexxccuussee aacccceepptteedd bbyy tthhee 

ccoolllleeggee ccoouunncciill,, aa “““wwwiiittthhhdddrrraaawwwaaalll””” ggrraaddee iiss 

ccaallccuullaatteedd ffoorr hhiimm.. 
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RRiigghhttss aanndd dduuttiieess ooff tthhee ssttuuddeenntt 

SSttuuddeenntt''ss dduuttiieess SSttuuddeenntt rriigghhttss 

11  ---SSSeeeeeeiiinnnggg aanndd ccoommppllyyiinngg wwiitthh 

uunniivveerrssiittyy rruulleess,, rreegguullaattiioonnss 

aanndd ddeecciissiioonnss 

22  ---PPPeeerrrfffooorrrmmmiiinnnggg aallll rreeqquuiirreedd 

aaccaaddeemmiicc pprroocceedduurreess 

aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee ddaatteess 

eessttaabblliisshheedd bbyy tthhee uunniivveerrssiittyy 

33 ---RRReeeggguuulllaaarrrlllyyy ssttuuddyyiinngg,, 

rreessppeeccttiinngg tthhee rruulleess rreellaatteedd ttoo 

tthhee ccoonndduucctt ooff lleeccttuurreess,, aanndd 

nnoott bbeeiinngg aabbsseenntt ffrroomm tthheemm.. 

EExxccuusseess aarree aacccceeppttaabbllee iinn 

aaccccoorrddaannccee wwiitthh uunniivveerrssiittyy 

rruulleess aanndd rreegguullaattiioonnss.. 

44  ---BBBeeeiiinnnggg sscciieennttiiffiiccaallllyy hhoonneesstt 

aanndd aaddhheerriinngg ttoo tthhee rruulleess 

55  ---AAAvvvoooiiiddd aaccaaddeemmiicc vviioollaattiioonnss 

66 ---OOObbbssseeerrrvvveee tthhee eettiiqquueettttee ooff 

bbeenneeffiittiinngg ffrroomm lleeccttuurreess aanndd 

mmaaiinnttaaiinniinngg tthheeiirr ttiimmee 

77 ---FFFooollllllooowww uupp oonn aaccaaddeemmiicc 

aannnnoouunncceemmeennttss oonn tthhee 

uunniivveerrssiittyy wweebbssiittee aanndd oonn tthhee 

ooffffiicciiaall bbuulllleettiinn bbooaarrddss iinnssiiddee 

tthhee uunniivveerrssiittyy 

88-- RReessppeeccttiinngg tthhee eexxaammiinnaattiioonn 

rreegguullaattiioonnss aanndd nnoott cchheeaattiinngg 

oorr aassssiissttiinngg iinn ccoommmmiittttiinngg iitt iinn 

aannyy wwaayy wwhhaattssooeevveerr 

111---CCCrrreeeaaatttiiinnnggg tthhee aapppprroopprriiaattee 

eennvviirroonnmmeenntt ffoorr tteeaacchhiinngg aanndd 

lleeaarrnniinngg.. 

222 ---GGGeeettt tthhee ttiimmeettaabblleess 

333---   HHHooollldddiiinnnggg lleeccttuurreess oonn tthheeiirr 

sscchheedduulleedd ddaatteess.. 

444---   SSSccciiieeennntttiiifffiiiccc iinnqquuiirryy aanndd 

ddiissccuussssiioonn.. 

555---   MMMaaaiiinnntttaaaiiinnniiinnnggg tthhee ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy ooff 

tthhee ssttuuddeenntt''ss ppeerrssoonnaall aanndd aaccaaddeemmiicc 

iinnffoorrmmaattiioonn.. 

666---   PPPeeeooopppllleee wwiitthh ssppeecciiaall nneeeeddss hhaavvee 

aacccceessss ttoo ffaacciilliittiieess tthhaatt eennaabbllee tthheemm 

ttoo oobbttaaiinn eedduuccaattiioonnaall aattttaaiinnmmeenntt.. 

777---   PPPrrrooovvviiidddiiinnnggg ppoossssiibbllee hheeaalltthh ccaarree iinn 

tthhee mmeeddiiccaall ffaacciilliittiieess ooff tthhee 

uunniivveerrssiittyy 

888---AAA bbeenneeffiitt ffrroomm tthhee aaiidd aanndd ssoocciiaall 

ccaarree pprroovviiddeedd bbyy tthhee uunniivveerrssiittyy iinn 

aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee rreegguullaattiioonnss aanndd 

iinnssttrruuccttiioonnss rreegguullaattiinngg tthhiiss 

99--  TToo rruunn ffoorr ssttuuddeenntt ttrraaiinniinngg 

ccoouurrsseess aanndd pprrooggrraammss aanndd 

ppaarrttiicciippaattee iinn ccuullttuurraall aaccttiivviittiieess iinn aa 

wwaayy tthhaatt ddooeess nnoott ccoonnfflliicctt wwiitthh 

aaccaaddeemmiicc dduuttiieess.. 

1100--  GGrriieevvaannccee aaggaaiinnsstt aannyy ddeecciissiioonn 

iissssuueedd aaggaaiinnsstt tthhee ssttuuddeenntt iinn 

aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee ggrriieevvaannccee rruulleess 

aanndd pprroocceedduurreess 
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AAtttteennddaannccee aanndd aabbsseennccee 

SSttuuddyyiinngg aatt tthhee FFaaccuullttyy ooff AArrttiiffiicciiaall IInntteelllliiggeennccee iiss 

rreegguullaarr aanndd aaffffiilliiaattiioonn iiss nnoott ppeerrmmiitttteedd.. TThhee ffoollllooww--

uupp pprroocceessss ffoorr ssttuuddeennttss'' aatttteennddaannccee iiss ssuubbjjeecctt ttoo 

ccoonnddiittiioonnss aanndd rreegguullaattiioonnss sseett bbyy tthhee ccoolllleeggee 

aaddmmiinniissttrraattiioonn.. 

•••   EEEnnntttrrryyy ooff tthhee ssttuuddeenntt ttoo tthhee ffiinnaall eexxaamm rreeqquuiirreess 

aacchhiieevviinngg aann aatttteennddaannccee rraattee ooff nnoott lleessss tthhaann 7755%% 

ooff tthhee lleeccttuurreess,, pprraaccttiiccaall aanndd tthheeoorreettiiccaall eexxeerrcciisseess 

iinn eeaacchh ccoouurrssee,, eexxcceepptt ffoorr tthhee ooppeenn llaabb eexxeerrcciisseess 

((sseeee AArrttiiccllee 2233)),, wwhheerree aatttteennddaannccee iiss nnoott rreeqquuiirreedd.. 

IIff tthhee ssttuuddeenntt''ss aabbsseennccee -- wwiitthhoouutt aann aacccceeppttaabbllee 

eexxccuussee -- iinn aa ccoouurrssee eexxcceeeeddss 2255%%,, tthhee CCoolllleeggee 

CCoouunncciill mmaayy ddeepprriivvee hhiimm ooff eenntteerriinngg tthhee ffiinnaall 

eexxaamm aafftteerr bbeeiinngg wwaarrnneedd.. IItt ggiivveess aa ssccoorree ooff ""zzeerroo"" 

iinn tthhee ffiinnaall eexxaamm ffoorr tthhee ccoouurrssee.. IIff tthhee ssttuuddeenntt 

ssuubbmmiittss aann eexxccuussee aacccceeppttaabbllee ttoo tthhee ccoolllleeggee 

ccoouunncciill,, aa “““wwwiiittthhhdddrrraaawwwaaalll””” ggrraaddee iiss ccaallccuullaatteedd ffoorr tthhee 

ccoouurrssee ffoorr wwhhiicchh tthhee eexxccuussee wwaass pprreesseenntteedd.. 

•••   AAA ssttuuddeenntt wwhhoo mmiisssseess tthhee ffiinnaall eexxaamm ffoorr aannyy ccoouurrssee -- 

wwiitthhoouutt aann aacccceeppttaabbllee eexxccuussee -- iiss ggiivveenn aa ssccoorree ooff 

""zzeerroo"" iinn tthhaatt eexxaamm,, aanndd tthhee ggrraaddeess ooff tthhee sseemmeesstteerr 

wwoorrkk hhee oobbttaaiinneedd aarree ccaallccuullaatteedd ffoorr hhiimm.. 

•••   IIIfff tthhee ssttuuddeenntt pprreesseennttss aa ccoommppeelllliinngg eexxccuussee aacccceepptteedd 

bbyy tthhee CCoolllleeggee CCoouunncciill ffoorr nnoott aatttteennddiinngg tthhee ffiinnaall 

eexxaamm ffoorr aannyy ccoouurrssee wwiitthhiinn ttwwoo ddaayyss ooff ttaakkiinngg tthhee 

eexxaamm,, aann ""iinnccoommpplleettee"" ggrraaddee iiss ccaallccuullaatteedd ffoorr hhiimm 

iinn tthhiiss ccoouurrssee,, pprroovviiddeedd tthhaatt hhee hhaass oobbttaaiinneedd aatt 
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lleeaasstt 6600%% ooff tthhee sseemmeesstteerr wwoorrkk ggrraaddeess,, ootthheerrwwiissee 

hhee wwiillll bbee ddeenniieedd ffrroomm eenntteerriinngg tthhee ffiinnaall eexxaammss.. 

•••   IInn tthhiiss ccaassee,, tthhee ssttuuddeenntt wwiitthh aann ""iinnccoommpplleettee"" ggrraaddee iiss 

ggiivveenn tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ttaakkee tthhee ffiinnaall eexxaamm iinn tthhee 

nneexxtt sseemmeesstteerr oorr oonn tthhee ddaattee sseett bbyy tthhee CCoolllleeggee 

CCoouunncciill.. TThhee ssttuuddeenntt''ss ffiinnaall ggrraaddee iiss ccaallccuullaatteedd oonn 

tthhee bbaassiiss ooff tthhee ggrraaddee oobbttaaiinneedd iinn tthhee ffiinnaall eexxaamm iinn 

aaddddiittiioonn ttoo tthhee ggrraaddee pprreevviioouussllyy oobbttaaiinneedd iinn tthhee 

sseemmeesstteerr wwoorrkk.. 
 

 
 

DDrrooppoouutt 


•••   TTThhheee ssttuuddeenntt iiss ccoonnssiiddeerreedd ttoo hhaavvee ddrrooppppeedd oouutt iiff 

hhee ddiidd nnoott rreeggiisstteerr iinn aa sseemmeesstteerr oorr wwiitthhddrreeww 

ffrroomm aallll sseemmeesstteerr ccoouurrsseess wwiitthhoouutt aann aacccceeppttaabbllee 

eexxccuussee.. 

•••   AAA ssttuuddeenntt mmaayy ddrroopp oouutt -- wwiitthh aann aacccceeppttaabbllee 

eexxccuussee -- ffoorr ttwwoo ccoonnsseeccuuttiivvee sseemmeesstteerrss oorr tthhrreeee 

nnoonn--ccoonnsseeccuuttiivvee sseemmeesstteerrss wwiitthh aa mmaaxxiimmuumm.. HHee 

iiss ddiissmmiisssseedd ffrroomm tthhee ccoolllleeggee iiff hhee ssttooppss 

ssttuuddyyiinngg ffoorr aa lloonnggeerr ppeerriioodd wwiitthhoouutt aann eexxccuussee 
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aacccceepptteedd bbyy tthhee CCoolllleeggee CCoouunncciill aanndd aapppprroovveedd 

bbyy tthhee UUnniivveerrssiittyy CCoouunncciill.. 

•••   TTThhheee ssttuuddeenntt mmaayy ssuubbmmiitt aa rreeqquueesstt ttoo ssuussppeenndd 

eennrroollllmmeenntt iinn tthhee ccoolllleeggee aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee tteerrmmss 

aanndd ccoonnddiittiioonnss sseett bbyy tthhee uunniivveerrssiittyy.. 

EExxaamm ssyysstteemm 


aa .. TThhee mmaaxxiimmuumm mmaarrkk ffoorr eeaacchh ccoouurrssee iiss 110000 aanndd iiss 

ddiissttrriibbuutteedd aass ffoolllloowwss:: 

•••   666000 mmaarrkkss ffoorr tthhee eenndd--ooff--sseemmeesstteerr eexxaamm.. 

•••   222000 mmaarrkkss ffoorr tthhee mmiidd--sseemmeesstteerr eexxaamm.. 

•••   111000 ddeeggrreeeess ffoorr pprraaccttiiccaall aapppplliiccaattiioonnss 

•••   111000 mmaarrkkss ffoorr oorraall eexxaammss 

BB.. TThhee UUnniivveerrssiittyy CCoouunncciill sseettss tthhee ddaatteess ffoorr mmiidd-- 

sseemmeesstteerr eexxaammss aanndd ffiinnaall eexxaammss,, aanndd tthheeyy aarree 

aannnnoouunncceedd ttoo ssttuuddeennttss bbeeffoorree tthhee eexxaamm aatt aann 

aapppprroopprriiaattee ttiimmee.. 
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CC.. AAss ffoorr ccuullttuurraall aanndd hhuummaanniittiieess ccoouurrsseess aanndd 

uunniivveerrssiittyy rreeqquuiirreemmeennttss,, tthhee ssccoorreess ooff pprraaccttiiccaall aanndd 

oorraall tteessttss aarree aaddddeedd ttoo tthhee eenndd--ooff--sseemmeesstteerr eexxaamm ttoo 

bbeeccoommee 8800 ddeeggrreeeess.. 

DDrr .. TThhee ttiimmee ffoorr tthhee eenndd--ooff--sseemmeesstteerr eexxaamm ffoorr aannyy 

ccoouurrssee iiss ttwwoo hhoouurrss aatt mmoosstt.. 

ee .. TThhee ssttuuddeenntt iiss wwaarrnneedd -- aaccaaddeemmiiccaallllyy -- iiff hhiiss 

ccuummuullaattiivvee aavveerraaggee iinn aannyy sseemmeesstteerr iiss lleessss tthhaann 22..00.. 

IIff hhee iiss uunnaabbllee ttoo rraaiissee hhiiss ccuummuullaattiivvee aavveerraaggee iinn tthhee 

nneexxtt ttwwoo sseemmeesstteerrss,, aa sseeccoonndd wwaarrnniinngg wwiillll bbee ggiivveenn ttoo 

hhiimm.. TThhee CCoolllleeggee CCoouunncciill mmaayy ggrraanntt tthhee ssttuuddeenntt aann 

eexxcceeppttiioonnaall  aanndd ffiinnaall ooppppoorrttuunniittyy ttoo  rraaiissee hhiiss 

ccuummuullaattiivvee aavveerraaggee.. TThhee ccuummuullaattiivvee aavveerraaggee  iiss 

ccaallccuullaatteedd iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh AArrttiiccllee NNoo..))1144(( ... 

eevvaalluuaattiioonn ssyysstteemm 

•••   TTThhheee ccoolllleeggee ffoolllloowwss tthhee ccrreeddiitt hhoouurr ssyysstteemm,, wwhhiicchh 

ddeeppeennddss oonn tthhee bbaassiicc uunniitt bbeeiinngg tthhee aaccaaddeemmiicc ccoouurrssee 
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aanndd nnoott tthhee aaccaaddeemmiicc yyeeaarr.. TThhee aasssseessssmmeenntt ssyysstteemm iiss 

bbaasseedd oonn tthhee aasssseessssmmeenntt iinn eeaacchh ccoouurrssee wwiitthh aa ppooiinnttss 

ssyysstteemm,, wwhhiicchh iiss ddeetteerrmmiinneedd aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee 

ffoolllloowwiinngg ttaabbllee:: 

 
 

GGrraaddee ppooiinnttss ggrraaddee ppeerrcceenntt 

 
 

EExxcceelllleenntt 

44 AA++ 9900 %%% رررثثثكككأأأففف 

33..77 AA -- %%%888555 

ssmmaalllleerr 

tthhaann 
%%% 9900 

 
VV..ggoooodd 

33..33 BB++ -- ssmmaalllleerr%%8800 
%%%ttthhhaaannn 8855 

33 BB -- ssmmaalllleerr%%7755 
%%%ttthhhaaannn 8800 

 
GGoooodd 

22..77 CC++ -- ssmmaalllleerr%%7700 
%%%ttthhhaaannn 7755 

22..44 CC -- ssmmaalllleerr%%6655 

tthhaann 7700%% 

 
PPaassss 

22 DD++ -- ssmmaalllleerr%%6600 

tthhaann 6655%% 

11..77 DD -- ssmmaalllleerr%%5500 
%%%ttthhhaaannn 6600 

FFaaiill 
 FF ssmmaalllleerr tthhaann رررفففصصص

%%%555000 
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GGrraaddee SSyymmbboolliicc 

GGrraaddee 
 يييمممكككراراراتتتلللااا دلدلدلعععممملللااا

EExxcceelllleenntt AA++ 44..00 

AA ssmmaalllleerr tthhaann 33..77 44..00 

VV..GGoooodd BB++ ssmmaalllleerr tthhaann 33..33 33..77 

BB ssmmaalllleerr tthhaann 33..00 33..33 

GGoooodd 
CC++ ssmmaalllleerr tthhaann 22..77 33..00 

CC ssmmaalllleerr tthhaann 22..33 22..77 

PPaassss 
DD++ ssmmaalllleerr tthhaann 22..00 22..33 

DD ssmmaalllleerr tthhaann 11..77 22..00 

FFaaiill FF ssmmaalllleerr tthhaann 11..77 
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TThhee pphhyyssiiccaall ssttrruuccttuurree ooff tthhee 

ccoolllleeggee 

ppphhhoootttooo aarrcchhiivvee 
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