


املنطق العام ملفهوم العبء الدراس ي@

حساب العبء الدراس ي@

والوحدات املعتمدةالعالقة بين العبء الدراس ي @
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 في العام كحد أقص ى من األعباءساعة زمنية 1800تحميل الطالب

 خالل عام واحدعمل أسبوع 40ساعة أسبوعية في 45مكافئ لـ

 يترواح العبء ،
ً
ًساعة 1800-1500بين الدراس ي والتدريس ي عادة

ً
زمنية سنويا

املنطق العام ملفهوم العبء الدراس ي
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الدراس يحساب العبء 

ساعات التدريس دد عContact Hours (CH)هي عدد ساعات املحاضرات النظرية والعملية التي يتابعها الطالب

الجهد الدراس يWork Load (WL)  وتتضمن مراجعةالتحضير ساعات الدراسة التي يقضيها الطالب في عدد هو
التعلم الذاتيالعملية الذاتية، التجارب تنفيذ ، املشاريعتنفيذ ، املحاضرات

قاعدة حساب أولية:
o ًساعة(2ً)إلى ساعة (1ً)قبل الطالب يتراوح ما بين من دراس ي تتطلب جهدنظري ساعة تدريس 1كل.
o ًساعة(1ً)ساعة إلى (0ً)بين يتراوح ما قبل الطالب من دراس ي جهدا تتطلب ساعة تدريس عملي 1كل.

 لطبيعة التدريس الشخص ي للطالب بطريقة مختلفة الجهد حساب يمكن 
ً
جهد مقابل ساعة ...3ًأو 2أو 1)تبعا

ً
ً
.ساعة زمنية سنوية1800أال يتجاوز يجب األخذ باالعتبار أن العبء الكلي مع (كل ساعة تدريس مثال
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مثال تطبيقي

زمنيةساعة (36ً)أن لدينا مقرر عدد ساعات املحاضرات النظرية فيه هو ض ًرلنف
 زمنيةساعة (72ً)مكافئ لضعفها أي -حسب تقدير املدرس–الجهد الالزم الستيعابها حجم وأن
زمنيةساعة (18ً)عدد ساعات املحاضرات العملية هو أن ًو
 ساعة زمنية(18)حجم الجهد الالزم الستيعابها مماثل لعددها أي وأن
زمنيةساعة(2ً)وامتحان نظري مدته زمنيةساعة(1ً)لهذا املقرر امتحان عملي مدته أن ًو

لدراسة املقرًرالالزمةالزمنية الساعات عدد يكون 
امتحان نظري 2+ًامتحان عملي 1+ًجهد عملي 18+ًعملي محاضرات 18+ًجهد نظري 72+ًنظري محاضرات 36

زمنيةساعة147
حتى ال نتجاوز الحجم هذا بمقرر 12أكثر من على عام واحد يمكن أن يحتوي البرنامج التدريس ي للطالب خالل ال 

ساعة زمنية1800
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ةالعالقة بين العبء الدراس ي والساعات املعتمد

 وريية اأًلعتمدة املوحدة التكافئ(ETCS)25 (دراس يالتدرس ي ًوبمجموع الجهد ال)زمنية ملقرًرساعة

 ساعة زمنية، يكون على الطالب إنجاز ما 1800و 1500بما أن الجهد السنوي املطلوب من الطالب يتراوح بين
 على األكثر في أي برنامج 72إلى 60بين 

ً
وحدة، 240وحدة، إجازة 120معهد :ًأكاديميوحدة معتمدة سنويا

وحدة120وحدة، ماجستير 300هندسة 

 قررين ميمكن معادلة بين برامج مختلفة بحيث االستفادة من الوحدات املعتمدة في مقارنة املقررات يمكن
.من أهدافهما ومفرداتهما التعليمية، وتتساوى وحداتهما املعتمدةعلى األقل %70ًتكافؤ في كان هناك إذا 

 ر حيث نعتب،الطالباملعتمدة باعتبارها وزن للمقرر من أجل حساب معدل الوحدات يمكن االستفادة من
.وحدات املقرر بمثابة وزن له لحساب معدل الطالب من وسطي عالمات املقررات مثقلة بأوزانهاعدد 
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