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!ب$#ا،!  !جامعة !-ش+*ا !ال1ندسة !ب5لية !ا78ديدة !ال+*امج !وطالبات !طالب !?عزاء ابناAي

!الDE!! اتقدم !املتمFGة !التعليمية !اK8دمة !لتلك !اختياركم PQع! ! !الS#نئة !بخالص ! لكم

 .تقدم1ا!ال5لية

!خر    !تؤZل !بحيث !ا78ديدة !ال+*امج !صممت !وم1نيا -جa#ا`لقد للمساZمة!!-علميا

!والبناءة !! ا78ادة ef! !اj8بiب رفعة !تlيح!،وطننا ! كذلك !فرصا جGن ef!!متعددةلKǹر

 .  متنوعة تنافسية!من!قطاعات!rعليمية! سوق!العمل!الذي!qش1د!ثورة

!التعليمية! !بالعملية !لالرتقاء !ام5انياv#ا !x!*GKyrافة ef! !ال!تألو!ج1دا !ال5لية !ان وكما

ا78اد!ملا!qعود!!لتحصيللبذل!ا178د!اK8الص!للتعلم!و ب!ببأبناءنا!الطال فإن|D!أZيب!

! -باإليجاب !عليك !لiس !خاصةفقط !مجتمعنا!-بصفة PQع! !عامة!ولكن . بصفة

 . وعقولكم!املسlنG*ةفمجتمعنا!بات!ef!امس!اj8اجة!لقدراتكم!الشابة!
 

يفتح(لكم(وفقكم(هللا(للتحصيل(اdMيد(واملعرفة(الmn(تنeZ(العقول(والتعلم(الذي( 

 uفاق،،،

 

 رجب(مجا<د. د.ا

 

 عميد(bلية(ال6ندسة(xشefا
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 مقدمة
 أن ونود احد!برامج1ا!املتمFGة!ا78ديدة، ef طالًبا بك ترحب أن qسر!ادارة!مجلس!ال+*امج!ا78ديدة!ب5لية!ال1ندسة!-ش+*ا!

  امل1م!الذي الدليل Zذا إليك نقدم
ُ
تضمن -عناية أجلك من عدأ ف-شروط!القبول!و! اK8اصة �جراءات بدايتھ ef ̀و ات!التع̀ر

ة!والقواعد!املنظمة!للعملية!التدر�سية!وrشمل!ال7ylيل!واj8ذف!و�ضافة !عPQ!اللوائح!!كما!qشمل!الدليل. ا�8....الضرو̀ر

!ملرحلة! !املعتمدة !الساعات !بنظام !الدراسة !ل+*امج !املرجعية !الشروط ! !مع !تتفق DEوال! !ال+*امج ef! !املتبعة و?نظمة

!15الب5الور`وس!والصادرة!من!املجلس!�عPQ!ل7nامعات!والDE!تم!اعتمادZا!بجلسة!78نة!قطاع!الدراسات!ال1ندسية!رقم!

!ef16!!2013مايو.  

 رؤ@ة(الcلية

!املستوى! PQع! Dالعل�! !والبحث Dال1ند��! !التعليم !مجاالت ef! !رائدة !xلية !ت5ون !أن !ب$#ا !جامعة !-ش+*ا !ال1ندسة !xلية تتطلع

 .�قلي�D!والدو�e!وأن!تقدم!خدمة!مجتمعية!متمFGة

 رسالة(الcلية

!للمناف !تؤZل1م DEال! !وامل1نية !الذZنية !وامل1ارات !باملعارف !مزودين !م1ندسGن ج !بتخ̀ر !ال5لية !املحPQ!تل�Fم !املستوى PQع! سة

!بحث! !بإنتاج !تل�Fم !كما !و?خالقية، !��سانية !إطار!القيم ef! Dال1ند��! !والتعليم !بامل1نة !لالرتقاء ef! !للمساZمة Dو�قلي�

 .عل�D!متمFG!عPQ!املستوى!الدو�e!وتقديم!خدمات!مجتمعية!من!خالل!مراكز!ووحدات!ال5لية

 التعر@فات

 .صل!صيفي!إن!وجدفصالن!رئiسان!وف: السنة(الدراسية

m��Vالرئ)mمدة!زمنية!ال!تقل!عن!خمسة!عشر!أسبوعا!تدرس!خالل1ا!املقررات!الدراسية،!والتدخل!من!: الفصل(الدرا��

 .ضم$#ا!ف�*تا!ال7ylيل!و�ختبارات!ال$#ائية

د!عPQ!ثمانية!أسابيع!والتدخل!من!ضم$#ا!ف�*تا!ال7ylيل!و�ختبارات!ال$#ا: الفصل(الصيفي ئية،!وتضاعف!مدة!زمنية!الت̀ز

 .خالل1ا!املدة!املخصصة!ل5ل!مقرر 

mطط!الدراسية!املعتمدة: املستوى(الدرا��Knاملرحلة!الدراسية!وفقا!ل!PQو!الدال!عZ. 

ة!واj8رة،!والr!DEش5ل!من!مجموع!وحداv#ا!متطلبات!: ا�Mطة(الدراسة ة!و�ختيا̀ر �e!مجموعة!املقررات!الدراسية!�جبا̀ر

 .اجتيازZا!بنجاح!لjnصول!عPQ!الدرجة!العلمية!ef!التخصص!املحدد!التخرج!الDE!يجب!عPQ!الطالب!

mل!تخصص: املقرر(الدرا��x!ef!طة!الدراسية!املعتمدةK85ون!ل5ل!مقرر!رقم!ورمز!واسم!!ووصف!. مادة!دراسية!ضمن!ا ̀و

!يمFGه!من!حيث!املحتوى،!واملستوى!عما!سواه!من!مقررات،!وملف!خاص!يحتفظ!بھ!القسم!لغرض مفصل!ملفرداتھ

جوز!أن!ي5ون!لبعض!املقررات!متطلب!أو!متطلبات!سابقة ر،!̀و  .املتا-عة!والتقييم!والتط̀و

mد!: العبء(الدرا��j8تحدد!ا مجموع!الساعات!الدراسية!!املعتمدة!الq!DEسمح!للطالب!!ال7ylيل!فa#ا!ef!فصل!درا��D!̀و

 .?عPQ!و?د�ى!للعبء!الدرا��D!حسب!القواعد!املذxورة!!الحقا
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 .�شعار!الذي!يوجھ!للطالب!!-س¦ب!انخفاض!املعدل!ال�*اك�D!عن!اj8د!?د�ى!املو¥¤!Z!efذه!الالئحة: �نذار(buاديمي

الدرجة!املمنوحة!لألعمال!الDE!تبGن!تحصيل!الطالب!!خالل!فصل!درا��D!من!): اعمال(السنة(درجة(uعمال(الفصلية((

 .الدرا��D!اختبارات!و©حوث!وأ�شطة!rعليمية!تتصل!باملقرر 

 .اختبار!ef!املقرر!qعقد!مرة!واحدة!ª!ef#اية!الفصل!الدرا��O :Dختبار(ال��ا�ي

 .الدرجة!الDE!يحصل!علa#ا!الطالب!!x!efل!مقرر!ef!�ختبار!ال$#اAي!للفصل!الدرا��D: درجة(Oختبار(ال��ا�ي

!إلa#ا!درجة!�ختبار : الدرجة(ال��ائية
ً
ال$#اAي!ل5ل!مقرر،!وتحسب!الدرجة!من!!مجموع!درجات!الألعمال!الفصلية!مضافا

 .مائة

ة!أو!الرمز!?بجدي!للدرجة!ال$#ائية!الDE!حصل!علa#ا!الطالب!!ef!أي!مقرر : التقدير  .وصف!لل»سبة!املئ̀و

حاصل!قسمة!مجموع!النقاط!الDE!حصل!علa#ا!الطالب!!عPQ!مجموع!الساعات!الدراسية!!املعتمدة!!!:املعدل(الفص~{

ات!الDE!درس1ا!ef!أي!فصل!درا��D،!وتحسب!النقاط!بضرب!الساعات!الدراسية!!املعتمدة!ef!وزن!املقررة!78ميع!املقرر 

 .التقدير!الذي!حصل!عليھ!x!efل!مقرر!درس1ا!لطالب

أصل!قسمة!مجموع!النقاط!الDE!حصل!علa#ا!الطالب!!ef!جميع!املقررات!الDE!درس1ا!منذ!التحاقھ!: املعدل(ال|eاكمي

 .78امعة!عPQ!مجموع!الساعات!الدراسية!!املعتمدة!لتلك!املقرراتبنظام!الساعات!املعتمدة!با

 مثال(ع~�(حساب(املعدل(الفص~{(وال|eاكمي

 الفصل(uول 

 املقرر  كودال م

ات(ساعال

 عتمدةامل

الدرجة(

100 

 مجموع(النقاط التقدير

 نقاط(املقرر (xساعات(املقرر  النقاط رمز

1 EMP101 1  ر@اضيات(<ندسية  3 90 A- 3.7 11.1 

2 EMP103 )ياء¤Z1ف  3 87 B+ 3.3 9.9 

3 EMP105 75 3 كيمياء(<ندسية C+ 2.3 6.9 

4 MDP101 )m1رسم(<ند��  3 60 D 1 3 

5 GEN101 ية¤Z97 2 لغة(انجل A+ 4 8 

 38.9    14 املجموع

 املعدل(الفص~{

 اجما{(الستعات(املعتمدة(الفصلية/ مجموع(النقاط(الفصلية= املعدل(الفص~{

                                                                =38.9/14  =2.78  
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 الفصل(الثا�ي

 املقرر  كودال م

ات(ساعال

 عتمدةامل

الدرجة(

100 

 مجموع(النقاط التقدير

 نقاط(املقرر (xساعات(املقرر  النقاط رمز

1 EMP102 85 3  2 ر@اضيات(<ندسية B+ 3.3 9.9 

2 EMP104 )ياء¤Z2ف  3 80 B 3 9 

3 MDP102 )m2رسم(<ند��  
3 50 F 0 0 

4 MDP103 78 3 تكنولوجيا(انتاج(وورش B- 2.7 8.1 

5 CPE101 69 3 برمجة(حاسب C- 1.7 5.1 

 املجموع
15 

   32.1 

  2.14   =  32.1/15= الثا�ي(الفص~{املعدل(

 

 Cumulative Great Point Average CGPAوLMساب(املعدل(ال|eاكمي(

 مجموع(الساعات(املعتمدة(لcل(الفصول(الدراسية/ مجموع(النقاط(لcل(الفصول(الدراسية(= املعدل(ال|eاكمي(

                              ) =38.9+   32.1)/(14+15( 

                               =66/29 =2.45 
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 وردود(((استفسارات
 

 ؟الساعات(املعتمدةالفرق(بZن(نظام(الفصلZن(ونظام(ما( .1

ونظام! )النظام!املعتاد!الذي!يلتحق!بھ!طالب!ال5لية(¬rي!يو¥¤!البرز!�ختالفات!بGن!نظام!الفصلGن!!ا78دول 

 .الساعات!املعتمدة!

 نظام(الساعات(املعتمدة نظام(الفصلZن

يختار!الطالب!عدد!من!املقررات!يدرس1ا!ب5ل! · يدرس!xل!الطالب!خطة!دراسية!موحدة ·

 الالئحةبنود!فصل!وفقا!ل

يتخرج!الطالب!-عد!اتمام!عشرة!فصول!دراسية! ·

 )خمسة!سنوات(

يمكن!للطالب!ان!يتخرج!-عد!rسعة!فصول! ·

 دراسية

ال!يمكن!للطالب!rعديل!تقدير!النجاح!-عد! ·

 اعتماد!النتائج

· !Dتقديره(يمكن!للطالب!رفع!معدلھ!ال�*اك� (

بإعادة!7yrيل!عدد!محدد!من!املقررات!!كوذل

 .سبق!نجاحھ!¯#ا!ودراسS#ا!من!جديد

حسب!!-كما!يمكن!للطالب!7yrيل!اj8د!¬د�ى ·

 لرفع!تقديره!-قدارتھ

 يمكن!فتح!فصل!صيفي!-شروط!محددة! · ال!يوجد!فصل!صيفي! ·

النجاح!ef!مقرر!qعتمد!عPQ!�متحان!ال$#اAي! ·

من!أو!اك²*!% 60للمقرر،!حيث!تبلغ!�س¦تھ!

 .املقرراتمن! لعدد!كثG*!درجة!املقرر!�جمالية!

النجاح!ef!املقرر!qعتمد!عPQ!درجات!?عمال! ·

من!الدرجة!% 60الفصلية،!حيث!تبلغ!

الئحة!ال+*امج!تحدد!كيفية!توز�ع!. ( �جمالية

 ).لألعمال!!الفصلية

 

 <ل(يمكن(لطالب(الساعات(املعتمدة(التحو@ل(لنظام(الفصلZن؟ .2

وتنطبق!عليھ!! )فصلGن!متتالGن(ef!عام!درا��D!دون!الرسوب!Pf!اى!مقرر!�عم،!طبقا!لالئحة!وذلك!بنجاح!الطالب!

 .طبق!عPQ!الطلبة!ef!�لتحاق!بأقسام!ال5ليةقواعد!القبول!الDE!تن

 <ل(يمكن(للطالب(��dيل(املقررات(وفقا(لرغبتھ؟ .3

 :ا!يeQ»سيق!مع!املرشد!�xادي�D!وفقا!ملالتب!!--وفقا!لرغبتھ!-ملقررات�عم،!يمكن!للطالب!7yrيل!ا

 تطلب!سابقممقرر!أال!ي5ون!لل ·

 فتح!شعبةxاف!لامل7yلGن!للمقرر!ان!ي5ون!عدد!الطالب! ·

 .أو!أك²*!حE¶!اليتأخر!الطالب!ef!التخرجآخر!فتح!املقررات!الDE!ت5ون!متطلب!ملقرر!!يفضل ·

 <ل(يمكن(فتح(شعب(أيام(اdMمع؟ .4

  .Zناك!ضرورة!لذلك!يمكن!فتح!شعب!ايام!ا78مع!اذا!xان
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 كيف(يتم(اعالن(نتائج(�³اية(الفصل(؟ .5

ظ1ر!فيھ!-ª!ef#اية!xل!فصل!-يتم نتائج!واملعدل!ال�*اك�D!ل5ل!!طبع!ال7yل!�xادي�D!ل5ل!طالب!عPQ!حدى!̀و

  فصل

 ماذا(يفعل(الطالب(�{(بداية(bل(فصل؟ .6

1- !Dادي�x�!ا!بالت»سيق!مع!املرشد  .والتوقيع!عليھ7yrيل!مقررات!الفصل!ا78ديد!يد̀و

 اخذ!�Kyة!من!ا78دول!الدرا��D!والتوقيع!عليھ -2

3- Pذف!و�ضافة!خالل!الثالثة!اسابيع!�و�j8اء!من!ا#Sن�. 

 ما(الفرق(بZن(الساعات(امل�dلة(والساعات(املكXسبة؟ .7

تم!احlساب!املعدل!(الساعات!امل7yلة!�e!مجموع!ساعات!املقررات!ال7yq!DEل1ا!الطالب!ef!بداية!xل!فصل! ̀و

 .،!أما!الساعات!املكlسبة!ف¸D!مجموع!ساعات!املقررات!الDE!ن·¤!فa#ا!الطالب!)ال�*اك�D!من!خالل1ا

 كيفبة(التغلب(ع~�(uثار(السلبية(للرسوب((�{(أحد(املقررات؟ .8

D¹ثر!السل?!PQالتخرج -يمكن!التغلب!ع!ef!ل!حامتالطالب!بحضور!! -التأخرx!بداية!ef!ان!�عادة!الذي!يجرى

Zذا!�جراء!عندما!ت5ون!درجة!?عمال!فضل!-عد!rسديد!رسوم!دخول!امتحان!�عادة،!̀ودرا��D!فصل!

أما!اذا!xانت!?عمال!الفصلية!منخفضة!فيمكن!7yrيل!املقرر!ef!). 60من!ef40!حدود!( الفصلية!مرتفعة!

ل!لنظا!فإنھ!لرسوب!ef!مقرر أما!?ثر!السلD¹!¬خر!ل!. الفصل!الصيفي م!الفصلGن!كما!ال!qعيق!الطالب!ef!التح̀و

 .qسمح!لھ!بأن!ي5ون!معيدا!بال5لية

 لفصل(تا{؟() ان(وجد(<ل(يمكن(��dيل(bل(من(اdMزء(النظري((والتمار@ن(ملقرر(وتأجيل(اdMزء(العم~{( .9

جب!عPQ!املرشد!�xادي�D!من!مراجعة!7yrيل! أكد!من!7yrيل!التطالب!و مقررات!الال!يمكن!ذلك!بأي!حال،!̀و

 .للطالبxل!أجزاء!املقرر!
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 نظام(الدراسة

!للقواعد!التنفيذية!الDE!يقّرZا!مجلس!ا78امعة!للدراسة!و©نظام!الساعات!املعتمدة،!
ً
يتدرج!الطالب!ef!الدراسة!وفقا

eسب!الساعات!التدر�س!املعتمدة!وفقا!للتا�lوتح: 

 .ساعة!معتمدة!واحدة!rعادل!ساعة!محاضرة!واحدة )أ 

ن!2ساعة!معتمدة!واحدة!rعادل! )ب   .ساعة!تما̀ر

 .ساعات!معمل!أو!ورشة!3ساعة!معتمدة!واحدة!rعادل! )ج 

للتأكد!من!مستوى!الطالب!ef!اللغة!�نجلFGية،!ة!�نجلFGية،!وتضع!ال5لية!نظام!الدراسة!داخل!!ال+*نامج!!ت5ون!!باللغ

جب!أن!يجتاز!الطالب!Zذ) ساعة!15(حيث!يلتحق!طالب!املستوى!�ول!بدورة!متخصصة!ef!اللغة!�نجلFGية!ملدة! ه!̀و

مكنھ!من!الدورة!بنجاح!حq!¶Eستطيع!  .�لتحاق!باملستوى!?عPQمواصلة!الدراسة!بال+*نامج!̀و

 شروط(القيد

ق!مكتب! اضيات،!اوماqعادل1ا،!ممن!تم!توز�ع1م!عن!ط̀ر ة!العامة!شعبة!̀ر qسمح!بالقيد!لjnاصلGن!عPQ!ش1ادة!الثان̀و

!DEليات!أخرى!طبقا!للشروط!الx!ن!منG7امعاتالت»سيق،!أو!من!املحولnل!PQيضع1ا!املجلس!?ع. 

تضع!ال5لية!قواعد!عامة!للقبول!بحيث!ت5ون!رغبة!الطالب!ومبدأ!ت5افؤ!الفرص!�e!?ساس!ef!قبول!طالب!بنظام!

 .الدراسة!بالساعات!املعتمدة

 مواعيد(الدراسة(والقيد

اسlيفاء!شروط!القيد!وسداد!يتم!القيد!ألي!مرحلة!دراسية!خالل!?سابيع!الثالثة!السابقة!لبدء!أي!فصل!درا��D!-عد!

 .الرسوم!املقررة

 مدةالدراسة

ت5ون!مدة!الدراسة!عشرة!فصول!رئiسية،!والطالب!الذي!يجتاز!مقررات!ef!فصول!صيفية!يمكنھ!اª#اء!املتطلبات!قبل!

 .ذلك!بفصل!درا��D!رئD�¼i!واحد!عPQ!?ك²*

فa#ا!لjnد!�د�ى!للساعات!املعتمدة!للفصل!ي5ون!!اj8د!�ق½�¶!للدراسة!عشرة!سنوات!دراسية!ي5ون!الطالب!م7yال!

 .الدرا��D!الواحد!وأدى!�ختبارات!ال$#ائية!فa#ا

 رسوم(الدراسة

يتم!تحديد!رسوم!اK8دمة!التعليمية!املقررة،!ل5ل!ساعة!معتمدة،!بمعرفة!ا78امعة!و©ناء!عPQ!اق�*اح!مجلس!ال5لية!

ا!عPQ!الطالب!ا78دد!وذ ادة!Zذه!الرسوم!سن̀و مكن!̀ز ا،!̀و  .لك!طبقا!للضوابط!الDE!يضع1ا!مجلس!ال5ليةسن̀و
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يمكن!أن!يحدد!مجلس!ال5لية!رسوما!إضافية!ثابتة!ل5ل!فصل!درا��D!مقابل!اK8دمات!�ضافية!?خرى!الDE!تقدم!لطالب!

 .برامج!لساعات!املعتمدة

a#ا!ا78امعة،!مع!ال�Fام!يوقع!الطالب!عr!PQع1د!!باالل�Fام!بدفع!رسوم!اK8دمة!التعليمية!الDE!تق�*ح1ا!ال5لية،!وتوافق!عل

 .ال5لية!بنفس!الرسوم!للطالب!منذ!التحاقھ!وحE¶!تخرجھ

!!Dدمة!التعليمية!ل5ل!فصل!درا��K8دمة!التعليمية!)الفصل!?ول!والفصل!الثا�ي(تحصل!رسوم!اK8وتقدر!قيمة!رسوم!ا!،

ساعة!!r12عليمية!لعدد!-عدد!الساعات!ال7yq!DEل!فa#ا!الطالب!للفصل!الدرا��D،!و©حد!أد�ى!ما!يقابل!رسوم!خدمة!

!PQالدرجة!أقل!من!ذلك!فيتم!محاس¦تھ!ع!PQصول!عjnان!عدد!الساعات!املعتمدة!املتبقية!لx!معتمدة!فصليا،!إال!إذا

ج(الساعات!الفعلية!للدراسة! ،!وت5ون!رسوم!اK8دمة!التعليمية!للفصل!الصيفي!محددة!بناء!عPQ!)الطالب!اK8̀ر

 .لطالبعددالساعات!املعتمدة!ال7yq!DEل!فa#ا!ا

 متطلبات(الدراسة(�{(برامج(الساعات(املعتمدة

ة!ومجموعة!ساعات! تقسم!متطلبات!الدراسة!إ�P!عده!أجزاء،!وxل!جزء!qشتمل!عPQ!مجموعة!ساعات!معتمدة!إجبا̀ر

eالنحو!التا�!PQة!ع  :معتمده!اختيا̀ر

��سانيات!والعلوم!�جتماعية!يجب!أن!يجتاز!الطالب!متطلبات!ا78امعة!الDE!تمثل!مقررات! :متطلبات(اdMامعة

 .والثقافة!العامة!وتكنولوجيا!املعلومات

 والكيمياء الفFGياء  من �ساسية العلوم متطلبات الطالب يجتاز أن يجب :والر@اضيات Oساسية العلوم متطلبات

اضيات  .وخالفھ وال̀ر

 العلوم مقررات تمثل الDE ال5لية متطلبات الطالب يجتاز أن يجب ):ال6ندسية العلوم أساسيات(  الcلية متطلبات

جGن 78ميع بد ال الDE العامة، ال1ندسية والعلوم ?ساسية  .دراسS#ا من اK8̀ر

 العلوم متطلبات الطالب يجتاز أن يجب ):uص~{ التخصص متطلبات(  والتصميم التطبيقية ال6ندسية العلوم متطلبات

 .املتخصصة ال1ندسة والتصميمات التطبيقية ال1ندسية

 .?�P لjnاسب ال1ندسية التطبيقات متطلبات الطالب يجتاز أن يجب :اLMاسب تطبيقات متطلبات

ب الطالب يؤدى أن يجب :والتدر@ب املشار¹ع  أن يجب أنھ ا�P باإلضافة Zذا واملتخصصة، الصناعية امل»شآت ef ميدا�ي تد̀ر

 .دراسيGن فصليGن عPQ تطبيقي مشروع الطالب يؤدى

ة مقررات تمثل الDE  ال5لية تمFG مواد متطلبات الطالب! يجتاز أن يجب ):الcلية تمZ¤ مواد( اختيار@ة( أخرى  مواد  .اختيا̀ر

 لتخرج!ل+*نامج!ال1ندسة!الك1ر©ائية!والتحكم!الساعات!املعتمدة!املطلو©ة!ل كمثال!!�عرض!عليك!فيما!يeQ!و 

 .للتخرج(للefنامجيبZن(اdMدول(التا�(عدد(الساعات(املعتمدة(املطلو_ة( ·

 املتطلب م
عدد(الساعات(املعتمدة(املطلو_ة(

 للتخرج

العلوم(�Oسانية((متطلبات(اdMامعة( 1

 )وOجتماعية

16 
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 39 متطلبات(العلوم(Oساسية(والر@اضيات 2

 36 )أساسيات(العلوم(ال6ندسية(متطلبات(الcلية( 3

 38 متطلبات(العلوم(ال6ندسية(التطبيقية(والتصميم 4

 16 متطلبات(تطبيقات(اLMاسب(ونظم(املعلومات 5

 14 املشروعات(التطبيقية(والعملية 6

 16 مقررات(اختيار@ة 7

 175 املجموع 

 

 متطلبات(اLMصول(ع~�(درجة(البcالور@وس(بنظام(الساعات(املعتمدة

يجتاز!الطالب!بنجاح!عدد!اجما�e!من! ان ال!بد املعتمدة بالساعات ال1ندسية العلوم ef الب5الور`وس درجة عPQ لjnصول 

e7دول!التا�nالساعات!املعتمدة!بحسب!التخصص!امللتحق!عليھ!الطالب!ووفقا!ل: 

 املختلفة!  للتخصصات الدراسية! اK8طط! ساعات! )1(  جدول 

 للتخرج املؤ<لة التخصص عددساعات اجما{ التخصص اسم

 ساعة!معتمدة!175 الصناعية ال1ندسة

 ساعة!معتمدة!175 املستدامة والطاقة الطاقة Zندسة

 ساعة!معتمدة!175 والتحكم الك1ر©ائية ال1ندسة

 ساعة!معتمدة!175 واj8اسبات �تصاالت Zندسة

 ساعة!معتمدة!175 الlشiيد وإدارة!مواقع Zندسة

ة للمواد دراستھ الطالب يتم اضيات �ساسية العلوم متطلبات ا78امعة، متطلبات مثل �جبا̀ر   ال5لية ومتطلبات وال̀ر

 جميع بGن املعايG* توحيد لضمان التخصصية �قسام عن مستقلة موحدة ادارة خالل من! )ال1ندسية العلوم أساسيات(

 .ال+*امج

جوز ! ،2.0  عن يقل ال ª#اAي تراك�D 78ميع!التخصصات!ال!بد!للطالب!ان!يجتاز!اجما�e!ساعات!التخصص!بمعدل  ملجلس ̀و

 حالة ef وذلك ال�*اك�D، معدلھ لرفع الطالب يدرس1ا مناسبة مقررات تحديد املختص القسم مجلس توصية عPQ بناء ال5لية

 .)2.0من! اقل(ال�*اك�D! املعدل ef ورسو©ھ املقررات ef نجاحھ

PQمقسما للتخرج مشروع تقديم الطالب يجب!ع PQن عGن! فصلGن دراسيGسيiن، رئGأن -عد إال الطالب واليتخرج متتالي 

Pfستوq النجاح شروط ef املشروع. 

PQب تأدية الطالب ع ! أو الصناعية امل»شآت أحد ef مرتGن!او!أك²*، عPQ ?قل، عPQ أسابيع ستة عن تقل ال ملدة صيفي تد̀ر

5ون  بتخصصھ، الصلة ذات اK8دمية قدم بال5امل ال5لية إشراف تحت ̀و را ̀و ب ف�*ة عن وافيا تق̀ر  ل5لية rعتمدZا التد̀ر

ب اª#اء و�عت+*  .التخرج ملشروع الطالب ل7ylيل اساسيا  شرطا التد̀ر
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حمل التخرج، Zوفصل الطالب 7Àل ef! أسا��D درا��D فصل آخر qعد ج صفة الطالب ̀و ! أسا��D درا��D فصل خالل خ̀ر

 .الدرا��D الفصل Zذا ب$#اية تخرجھ يتوقع xان إذا

 املرشدbuاديمي

 :ef ملساعدv#م طالب مجموعة ل5ل أxاديميا مرشدا والطالب التعليم لشئون  ال5لية وكيل qعGن

 .وتفسZ*Gا واللوائح ?نظمة ف1م ·

 .التخرج متطلبات عPQ املشتملة الدراسية باK8طة تزو`دZم ·

 .درا��D فصل xل املقررات اختيار ef ومعاونتھ الطالب أداء بمتا-عة يقوم ·

 .و�عتذار التأجيل طلبات متا-عة ·

 .وجدت إن والتأدي¦ية ?xاديمية القرارات ·

ــل، حالــة fــe درســوZا الEــD املقــررات مــن معادلتــھ يمكــن بمــا تبصـZ*Gم ·  أو ال5ليــة خــارج  الدراســة أو التح̀و

 .ا78امعة

ـن بمـا وإرشـادZم أxاديميـة، إنـذارات عQـP حصـول1م أو rع²ــ*Zم عنـد إشـعارZم ·  خـالل مـن مسـتواZم مـن يحّسِ

 .ىنتائج1م عل �طالع

ن املنقطعGن الطالب بأسماء »سق!ال+*نامج!مل بالرفع درا��D فصل xل ª#اية x? efادي�D املرشد يقوم  واملتفوقGن واملنذ̀ر

 .الدرا��D الفصل ª#اية -عد تخرج1م واملتوقع

 الفصل خالل املالحظة تحت الطالب بوضع ?xادي�D املرشد يقوم ،2  من أقل تراك�D معدل عPQ الطالب حصول  عند

Dالدرا�� eد تخفيض مع التا�j8الساعات لعدد �ق½�¶ ا DE7يل يمكنھ الylا ال#aف Pمعتمدة ساعة  12  ا�.  

 

 شروط(Oنتظام(�{(الدراسة

PQحرم العملية، والدروس املحاضرات حضور  املنتظم الطالب ع  عن حضوره �سبة قلت إذا فa#ا ال$#اAي �ختبار دخول  من ̀و

 خالل مقرر  ل5ل املحددة العملية والدروس املحاضرات من %)75(  عن تقل أال عPQ ا78امعة مجلس يحددZا الDE ال»سبة

  الغياب -س¦ب �ختبار دخول  من حرم الذي الطالب وُ�عّد  الدرا��D الفصل
ً
 .املقرر  ef راسبا

 

طة �ختبار بدخول  للطالب والسماح اj8رمان رفع استÆناء يفوضھ من أو ال5لية ملجلس يجوز    الطالب يقدم أن ش̀ر
ً
 عذرا

حدد املجلس يقبلھ  والدروس املحاضرات من%) 50(عن! �حوال من حال باي  تقل أال عPQ اj8ضور  �سبة ا78امعة مجلس ̀و

 .للمقرر  املحددة العملية

 



13 

 

  درجتھ ت5ون  ال$#اAي �ختبار عن يتغيب الذي الطالب
ً
حسب �ختبار، ذلك ef صفرا  أساس عPQ املقرر  ذلك ef تقديره ̀و

 .علa#ا حصل الDE الفصلية ?عمال درجات

 الضرورة حاالت ef ال5لية، ملجلس جاز ق1ري  لعذر الفصل مواد من أي ef ال$#اAي �ختبار حضور  من الطالب يتمكن لم إذا

  بإعطائھ والسماح عذره قبول  القصوى،
ً
  اختبارا

ً
 الذي التقدير و�عطى التا�e، الدرا��D الفصل ª#اية التتجاوز  مدة خالل بديال

 .البديل �ختبار أدائھ -عد عليھ يحصل

 

��dيل(املقررات 

 املرشد اسlشارة وÎعد مقرر، xل ef ال7ylيل شروط qستوPf و©حيث درا��D فصل xل ef املقررات ل7ylيل الطالب يتقدم

،Dادي�x? ef7يل بتوقيتات املحددة املواعيد وylوقواعده ال DEا الZا ال5لية تصدر ! qعت+*! وال الطالب، دليل ef وت»شر سن̀و

 .درا��D فصل xل املقررة التعليمية اK8دمة رسوم دفع -عد إال ª#ائيا ال7ylيل

 

د ال الذي للطالب الqسمح  الفصل ef معتمدة ساعة!12من! أك²* ساعات عدد ef بال7ylيل!1.00عن! ال�*اك�D تقديره ي̀ز

Dالدرا�� eالتا�. 

 

مكن م5ان، Zناك xان إذا إال ª#ائيا، الدراسية املقررات 7yr efيلھ qعد ال ال7ylيل، مواعيد عن! املتأخر الطالب  لل5لية ̀و

 .املقررة التعليمية اK8دمة رسوم إ�P باإلضافة 7yrيل تأخG* رسوم تقرر  أن

 

 املقررات ef للنجاح ال5لية تضع1ا الDE الشروط اسlيفاء قبل سابقة، متطلبات لھ مقرر  ef ال7ylيل للطالب يجوز ! ال

 .السابقة

 

 7yrيل -عد وذلك ل1م، م5ان Zناك xان لو ال5لية، تقررZا رسوم نظG* املقررات -عض ef كمستمعGن طالب 7yrيل يمكن

 .باملقررات ¯#ذه! ش1ادة عPQ اj8صول  أو ال$#ائية �ختبارات دخول  ل1م يحق وال النظاميGن، الطالب

 :التا�e! ا78دول ! بحسب! املقررات ef ال7ylيل للطالب يمكن

 العبء!الدرا��D!املسموح!ب7ylيلھ!بحسب!املعدل!ال�*اك�D) 2(جدول!

 اLMد(uق½�¼(لساعات(الd�Xيل املعدل(ال|eاكمي

 ساعة!21 3.00اعPQ!من!او!qساوي!

 ساعة!18 3.00واقل!من!!2.00اعPQ!من!او!qساوي!

 ساعة 14 2.00واقل!من!!1.00اعPQ!من!او!qساوي!

¶E7يل!حylسمح!للطالب!بالq !سعة!ساعات!كحدr!Pا!ا�#vمكن!زايد ستة!ساعات!معتمدة!ef!الفصل!الدرا��D!الصيفي!̀و

Dادي�x?!اق½�¶!وذلك!بتوصية!من!املرشد. 
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 شروط(اLMذف(وOضافة(وL��Oاب

ات ضمن للمقررات و�ضافة واj8ذف ال7ylيل قواعد ا78امعة مجلس يضع  يضمن بما املعتمدة الدراسية اK8طة مست̀و

 .الدرا��D العبء من ?د�ى لjnد الطالب 7yrيل

ق عن ال7ylيل معا78ة ف�*ة و�e الدراسة بدء من أسبوعGن خالل املقررات اضافة/حذف/rغيG* للطالب يحق  م7yل ط̀ر

 ?د�ى اj8د مراعاة يجب ?حوال xل وef فقط، واحد أسبوع املدة ت5ون  حيث الصيفي الفصل عPQ ذلك والqسرى  ال+*امج،

 .معدلھ بحسب طالب ل5ل ¯#ا املسموح الدراسية الوحدات من و�ق½�¶

 

 ?ول  بالفصلGن الدراسة بداية من ?ك²* عPQ أسابيع ثمانية خالل ،)الرسوم لھ والترد(  املقرر  من ��jyاب للطالب يحق

الدراسية! الوحدات من ?د�ى اj8د عن الدرا��D العبء يقل أال -شرط الصيفي، الفصل ef ?ك²* عPQ أسابيع وأرÎعة والثا�ي

 عن ?xادي�7À Dلھ ef وتظ1راملادة ا78امعة، ef بقائھ طيلة أق½�¶ كحد دراسية مقررات أرÎعة مجموعھ و©ما ،)ساعة!12(

حفظ! "م»jyب" وصف! مع ��jyاب Zذا  .جديدة و©رسوم دراسS#ا اعادة عند xامل تقدير ef حقھ للطالب ̀و

 

 التأجيل(وOنقطاع(عن(الدراسة

  عPQ ال5لية تقبلھ لعذر درا��D فصل عن الدراسة تأجيل بطلب التقدم للطالب يجوز 
ّ
 فصلGن التأجيل مدة  تتجاوز  أال

 -عد قيده! يلPÛ ثم ا78امعة ef دراستھ!! الستمرار! كشرط أق½�¶ كحد متتالية غG* دراسية فصول  ثالثة أو متتالGن دراسيGن

جوز  ذلك،  إلª#اء الالزمة املّدة ضمن التأجيل مّدة تحlسب وال ذلك، من �ستÆناء الضرورة حال ef ا78امعة ملجلس ̀و

 .التخرج متطلبات

  الطالب qُعدُّ  ال
ً
  يدرس1ا الDE للفصول  الدراسة عن منقطعا

ً
 .ال5لية موافقة عPQ حصولھ -عد وذلك أخرى  جامعة ef زائرا

ھ رقمھ بنفس محتفظا قيده إعادة بطلب التقدم املفصول  للطالب يمكن
ّ
 :¬تية لضوابط وفقا الفصل قبل و7Àل

خ من دراسية فصول  أرÎعة خالل القيد إعادة بطلب يتقدم أن )أ   .الفصل تا̀ر

 .الطالب قيد إعادة عPQ العالقة ذات وا178ات املعنية ال5لية مجلس يوافق أن )ب 

 .ذلك من �ستÆناء الضرورة حال ef ا78امعة وملجلس واحدة، مرة من أك²* الطالب قيد إعادة اليجوز  )ج 

 مــن فصــل الــذي أو تأدي¦يــة، أو rعليميــة ألســباب ا78امعــة مــن فصــل الــذي الطالــب قيــد إعــادة يجــوز  ال )د 

!قيــده! ?سـباب Zــذه ملثـل فصـلھ سـبق أنــھ قيــده إعـادة -عـد اتåـ¤ وإذا تأدي¦يـة، ألسـباب أخــرى  جامعـة فيعـدُّ

PÛخ من ُمل  .القيد إعادة تا̀ر

 تقديرات(املقررات

 :ساعة!معتمدة!وفق!ا78دول!التا�e تقدر!نقاط!xل
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ة) 3(جدول!  عدد!النقاط!والتقديرات!بحسب!ال»سب!املئ̀و

 ال>سبةاملئو@ة التقدير عددالنقاط

4.00 A+ 97 %PQفأع 

4.00 A !اقل!من!% 93من!¶E97وح% 

3.70 A- !اقل!من!% 89من!¶E93وح% 

3.30 B+ !اقل!من!% 84من!¶E89وح% 

3.00 B !اقل!من!% 80من!¶E84وح% 

2.70 B- !اقل!من!% 76من!¶E80وح% 

2.30 C+ !اقل!من!% 73من!¶E76وح% 

2.00 C !اقل!من!% 70من!¶E73وح% 

1.70 C- !اقل!من!% 67من!¶E70وح% 

1.30 D+ !اقل!من!% 64من!¶E67وح% 

1.00 D !اقل!من!% 60من!¶E64وح% 

0.00 F !60من!اقل% 

 مرتبة(الشرف(ومنح(التفوق 

مع!تحقيق!مثل!Zذا!املعدل!عPQ!?قل!!3.30تمنح!جامعة!ب$#ا!مرتبة!الشرف!للطالب!الذي!اليقل!معدلھ!ال�*اك�D!عن!

خالل!جميع!فصول!الدراسة!ب+*امج!الساعات!املعتمدة!أو!عند!التحاقھ!بالدراسة!من!ال+*امج!ذات!الفصلGن!الدراسيGن!

ef!أي!مقرر!خالل!دراستھ!! F مقاصة!و�ش�*ط!ملنح!مرتبة!الشرف!أال!ي5ون!الطالب!قد!حصل!عPQ!تقديروذلك!-عد!عمل!

 .ا78امعية

 حساب(متوسط(النقاط(واملعدل(ال|eاكمي

 .عPQ!?قل D الqعت+*الطالب!ناjèا!ef!أي!مقرر!إال!إذا!حصل!عPQ!تقدير

 

rعت+*!!متطلبات!ملقررات!تالية،!قبل!ال7ylيل!ef!تلك!!عPQ!�قل!ef!املقررات!الD DE البد!من!نجاح!الطالب!بتقدير

 .املقررات

 .عPQ!?قل!2.00ال!يحصل!الطالب!عPQ!الب5الور`وس،!إال!إذا!حقق!معدل!تراك�D!قدره!

 

،!يحlسب!لھ!التقدير!الذي!حصل!عليھ!ef!�عادة!(F) عند!إعادة!الطالب!دراسة!مقرر!سبق!أن!حصل!فيھ!عPQ!تقدير!

ن!7À!efل!،!وع(+B)بحد!أق½�¶! ند!حساب!املعدل!ال�*اك�D!يحlسب!لھ!التقدير!?خG*!فقط،!عPQ!أن!يذكر!كال!التقدي̀ر

Dادي�x?!الطالب. 

!DEالنقاط!ال!ef!ا!عدد!الساعات!املعتمدة!للمقرر!مضرو©ة#ªأ!PQل!مقرر!عx!ef!ا!الطالب#aحصل!عل!DEتحسب!النقاط!ال

 .حصل!علa#ا!الطالب!حسب!جدول!التقديرات
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نقاط!أي!فصل!درا��D،!عPQ!أنھ!ناتج!قسمة!مجموع!النقاط!الDE!حصل!علa#ا!الطالب!Z!efذا!الفصل،!!يحسب!متوسط

 .مقسوما!عPQ!مجموع!الساعات!املعتمدة!ل1ذه!املقررات

 

يحسب!متوسط!النقاط!ال�*اك�D!�جما�e!عPQ!أنھ!ناتج!قسمة!مجموع!xل!نقاط!املقررات!الDE!درس1ا!الطالب!عPQ!مجموع!

 .دة!ل1ذه!املقرراتالساعات!املعتم

 

 أسلوب(تقييم(الطالب

ة!بGن ر!واختبارات!!مفاجئة!: توزع!درجات!xل!مقرر!ب»سب!مئ̀و ا�8،!امتحانات!... ?عمال!الفصلية!من!أبحاث!وتقا̀ر

eQي/ العمAري!ال$#ا  .الشفوي،!امتحان!نصف!الفصل!الدرا��D،!�ختبار!التح̀ر

 :�eتوزع!الدرجات!اK8اصة!ب5ل!مقرر!بحسب!ا78دول!التا

 توز�ع!درجات!املقرر!عPQ!��شطة!املختلفة) 4(جدول 

 �سبة(الدرجة التوقيت

 %30 ?سبوع!السا-ع

 %20 ?سبوع!الثا�ي!عشر

 %10 اعمال!فصلية!وحضور 

ري!ال$#اAي(?سبوع!السادس!عشر!  %40 )�ختبار!التح̀ر

!!PQا،!أن!يحصل!عjèعد!الطالب!ناq!ش�*ط!ل5يq60 %!!PQاملقرر،!وأن!يحصل!ع!ef!مجموع!درجاتھ!ef!قل?!PQ30ع %

ري!ال$#اAي  .عPQ!?قل!من!درجات!�ختبار!التح̀ر

¤èأساس!نا!PQوالندوات!ع!eQب!العم والتدخل!ef!حساب!! (pass / fail) راسب/ يمكن!أن!تقيم!-عض!املقررات!مثل!التد̀ر

Dاملعدل!ال�*اك�. 

 

 الفصل(من(الefامج�نذارbuاديمي(ودوا�{(

 .2.00ب$#اية!xل!فصل!درا��D!رئD�¼i!يوجھ!للطالب!انذار!أxادي�D!إذا!حصل!عPQ!معدل!تراك�D!اقل!من!

بدون!(يفصل!الطالب!املنذر!أxاديميا!من!الدراسة!ب+*امج!الساعات!املعتمدة!إذا!حصل!عPQ!ستة!إنذارات!اxاديمية!متتا-عة!

 .)تأثG*!من!الفصول!الصيفية!عZ!PQذا!التتا-ع

 

 .إذا!لم!يحقق!الطالب!شروط!التخرج!خالل!اj8د!?ق½�¶!للدراسة!وZو!عشر!سنوات!يتم!فصلھ

 

!!Pإ�!Dيجة!عدم!تمكنھ!من!رفع!معدلھ!ال�*اك�lإم5انية!منح!الطالب!املعرض!للفصل!ن!ef!يجوز!ملجلس!ال5لية!أن!ينظر

وتحقيق!متطلبات!!2.00معدلھ!ال�*اك�D!إ�P!!عPQ!?قل،!فرصة!واحدة!وأخG*ة!مدv#ا!فصلGن!دراسيGن!رئiسيGن!لرفع!!2.00

 .من!الساعات!املعتمدة!املطلو©ة!للتخرج!عPQ!?قل% 80التخرج،!إذا!xان!قد!أتم!بنجاح!دراسة!
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 التحو@ل(بZن(نظامي(الدراسة(بالساعات(املعتمدة(ونظام((الفصلZن(الدراسيZن

ل!الطالب!املقيد!بنظام!الساعات!املعتمدة!إ�P!نظام!الفص  :لGن!الدراسيGن!-شروطيجوزتح̀و

 .من!إجما�e!الساعات!املعتمدة!الالزمة!للتخرج% 60عدم!إتمام!الطالب!لـ! )أ 

 .إتمام!دراسة!فصلGن!دراسيGن!متتا-عGن!بنظام!الساعات!املعتمدة )ب 

 .�جتياز!بنجاح!78ميع!املقررات!من!نظام!الساعات!املعتمدة )ج 

ل!الطالب!من!نظام!الساعات!املعتمدة!إ�P!نظا م!الفصلGن!الدراسيGن!إذا!لم!يحقق!شروط!القبول!لنظام!ال!يجوز!تح̀و

 .الفصلGن!الدراسيGن!عند!التحاقھ!بال5لية

 

يتم!إجراء!مقاصة!للمقررات!الDE!اجتازZا!الطالب!ef!نظام!الساعات!املعتمدة!وتحدد!املقررات!امل5افئة!ل1ا!ef!ال+*نامج!

ل!إليھ!من!قبل!القسم!العل�D!املحول!  .اليھ!الطالبالدرا��D!املطلوب!التح̀و

 

ل!طالب!نظام!الفصلGن!الدراسيGن!املفصولGن!السlنفاذ!مرات!الرسوب!ef!السنة!�عدادية!أوالسنوات!الالحقة! اليجوزتح̀و

 .إ�P!نظام!الدراسة!بالساعات!املعتمدة

 

ل!الطالب!بGن!النظامGن!أو!عند!حساب!التقدير  امل5اr!!éfستخدم!ا78داول!التالية!j8ساب!التقديرات!امل5افئة!عند!تح̀و

ن!للتعيGن!كمعيدين جGن!املختا̀ر  .لKǹر

 الدراسیین الفصلین نظام إلى المعتمدة الساعات نظام من التحویل عند تكافؤالتقدیرات )5(جدول

 الدراسیین الفصلیین نظام المعتمدة الساعات نظام

 المناظرة المئویة النسبة التقدیر عددالنقاط

4.00 A+ 98% 

4.00 A 93% 

3.70 A- 88% 

3.30 B+ 83% 

3.00 B 78% 

2.70 B- 73% 

2.30 C+ 70% 

2.00 C 67% 

1.70 C- 63% 

1.30 D+ 58% 

1.00 D 53% 

0.00 F - 
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 البرامج نظام الى الدراسیین الفصلین نظام من تحویللل التقدیرات تكافؤ جدول)6(جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

!يكمل1ا!لس¦ب!قبلتھ! · !أو!لم !النجاح!فقط، املقررات!ال7yq!DEل!فa#ا!الطالب!كمستمع،!أو!الDE!يطلب!فa#ا

رصد!لھ!أحد!التقديرات!التاليةال5لية،!والتدخل!  :ef!حساب!متوسط!النقاط،!̀و

 التقدير املدلول 

 Withdrew W ا��Lاب

 Audit AU مستمع

 Fail F راسب

ÀÁنا Pass P 

 

 

 النظام(الكـودى(للمقررات

!يeQ!ذلك!املستوى!
ً
!فيوضع!الرمز!ال5ودى!للقسم!أوال

ً
الدرا��ef!D!خانة!بال»سبة!للمقرر!الذي!يقوم!قسم!بتدر�سھ!داخليا

Zـو!املقرر!الـذى!يقـوم!بتدر�سھ!برنامج!!ESE305املئات!ثـم!رقم!املقرر!ef!خانة!العشرات!و¬حاد،!وعPQ!س¦يل!املثال!املقرر 

قع!تحت!املسلسل! ضمن!مقررات!القسم!!Z05ندسة!الطاقة!والطاقة!!املستدامة!للمستوى!الثالث!من!نفس!التخصص!̀و

 .ل+*امج!الساعات!املعتمدة

يeQ!ذلك!املستوى!الدرا��D!ورقم!مسلسل!!!�GENسانيات!واللغة!فتأخذ!الرمـز!عام!!�ل»سبة!للمقررات!العامة!مثال!با

!يدل!عr!PQسلسلھ!ef!مقررات!القسم
ً
 .املادة!ضمن!املقررات،!وإذا!xان!القسم!Zو!من!يقوم!بتدر�س1ا!بنفسھ!فتأخذ!رقما

 .م!العلميةا78دول!التا�e!يبGن!الرمزال5ودى!للتخصصات!و�قسا

 المعتمدة الساعات نظام الدراسیین الفصلیین نظام
 النسبةالمئویةالمناظرة التقدیر عددالنقاط

 +A 4.00 %100الى  %95 

 A 4.00 %95الى أقل من % 90

 -A 3.70 %90الى أقل من % 85

 +B 3.30 %85الى أقل من % 80

 B 3.00 %80الى أقل من % 75

 -B 2.70 %75الى أقل من % 71

 +C 2.30 %71الى أقل من % 68

 C 2.00 %68الى أقل من % 65

 -C 1.70 %65الى أقل من % 60

 +D 1.30 %60الى أقل من % 55

 D 1.00 %55الى أقل من % 50

 F 0.00 50%أقل من 
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 الدراسیة للمقررات الكودى النظام) 7(جدول 

Code Department or Branch 

EMP Engineering Mathematics & Physics 

ARC Architectural Engineering 

CVE Civil Engineering 

SRE Survey Engineering 

MPE Mechanical Power Engineering 

MDP Mechanical Design & Production Engineering 

ELC Electronics & Communication Engineering 

EPM Electrical Power & Machines Engineering 

CPE Computer Engineering 

IND Industrial Engineering 

ESE Energy & Sustainable Energy Engineering 

CCE Communication & Computer Engineering 

EEC Electrical Engineering and Control 

CSM Construction Site Engineering and Management 

GEN General Courses 
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ل+*امج!الدراسية!!طاK8ط

 الساعات!املعتمدة
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 لefنامج(ال6ندسة(الك6ر_ائية(والتحكم(دراسيةة(الط�اM: أوال

 

 األولى السنة
 )المستوى صفر لطالب ملتزم بالخطة(

 :الفصل الدراسي االول

 
 

 :الثاني الدراسي الفصل

 

  

Code Subject 
Credit 

Hours 

Contact Hours 
Marks Prerequisites 

Lec. Tut Lab 

EMP101 Engineering Mathematics (1) 3 2 2 - 100 --- 

EMP103 Physics (1) 3 2 - 3 100 --- 

EMP105 Engineering Chemistry 3 2 - 3 100 --- 

EMP106 Engineering Mechanics (1) 3 2 2 - 100 --- 

MDP101 Engineering Drawing (1) 3 2 - 3 100 --- 

GEN101 English Language 2 2 - - 100 --- 

 17 12 4 9 600  

Code Subject 
Credit 

Hours 

Contact Hours 
Marks Prerequisites 

Lec. Tut Lab 

EMP102 Engineering Mathematics (2) 3 2 2 - 100 EMP101 

EMP104 Physics (2) 3 2 - 3 100 EMP103 

EMP107 Engineering Mechanics (2) 3 2 2 - 100 EMP106 

CPE101 Computer Programming 3 2 - 3 100 --- 

MDP103 Production Technology & Workshops 3 2 - 3 100 --- 

MDP102 Engineering Drawing (2) 3 2 - 3 100 MDP101 

GEN102 Engineering & Society 2 2 - - 100 --- 

 20 14 4 12 700  
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 الثانیة السنة
 )المستوى االول لطالب ملتزم بالخطة(

 :الفصل الدراسي االول

 
 
 

 :الثاني الدراسي الفصل

 

  

Code Subject 
Credit 

Hours 

Contact Hours 
Marks Prerequisites 

Lec. Tut Lab 

EEC211 Electric Circuits (1) 3 2 - 3 100 EMP104 

MPE101 Fluid and Thermal Systems 3 2 2 - 100 EMP104 

EEC212 Structured Programming 3 2 - 3 100 CPE101 

EEC213 Logic Design 3 2 - 3 100 CPE101 

EMP201 Engineering Mathematics (3) 3 2 2 - 100 EMP102 

GEN201 Technical Report Writing 2 2 - - 100 GEN101 

 17 12 4 9 600  

Code Subject 
Credit 

Hours 

Contact Hours 
Marks Prerequisites 

Lec. Tut Lab 

EEC221 Electromagnetics (1) 3 2 2 - 100 EMP104 

EEC222 Electric Circuits (2) 4 3 2 - 100 EEC211 

EEC223 Electronics (1) 4 2 2 3 100 EEC211 

EEC224 Signals and Systems 3 2 2 - 100 EMP201 

EMP202 Engineering Mathematics (4) 3 2 2 - 100 EMP201 

 17 11 10 3 500  
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 الثالث السنة
 )بالخطة ملتزم لطالب الثاني المستوى(

 :االول الدراسي الفصل

 
 
 

 :الثاني الدراسي الفصل

 

 أسابیع 6 لمدة الصیف فترة في صناعي تدریب بأداء الثالث المستوي انتھاء بعد الطالب یقوم*

Industrial Training (1) (INT301). For regulation and evaluation scheme, please see course 

contents. 

  

Code Subject 
Credit 

Hours 

Contact Hours 
Marks Prerequisites 

Lec. Tut Lab 

EEC311 Electronics (2) 3 2 - 3 100 EEC223 

EEC312 Electric Machines (1) 3 2 - 3 100 EEC222 

EEC313 Electric Power Systems (1) 3 2 2 - 100 EEC222 

EEC314 Engineering Mathematics (5) 3 2 2 - 100 EMP202 

EEC315 Electronic Measurements 3 2 - 3 100 EEC211 

GEN202 Psychology & Organization Behavior 2 2 - - 100 - 

 17 12 4 9 600  

Code Subject 
Credit 

Hours 

Contact Hours 
Marks Prerequisites 

Lec. Tut Lab 

EEC321 Automatic Control (1) 3 2 2 - 100 EEC224 

EEC322 Electromagnetics (2) 2 2 - - 100 EEC221 

EEC323 Electric Machines (2) 4 3 - 3 100 EEC312 

EEC324 Communications Systems 3 2 2 - 100 EEC224 

EEC325 Engineering Mathematics (6) 3 2 2 - 100 EMP202 

GEN301 Leadership and Management Skills 2 2 - - 100 - 

 17 13 6 3 600  
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 الرابعة السنة
 )بالخطة ملتزم لطالب الثالث المستوى(

 :االول الدراسي الفصل

 
 
 
 

 :الثاني الدراسي الفصل

 
 أسابیع 6 لمدة الصیف فترة في صناعي تدریب بأداء الرابع المستوي انتھاء بعد الطالب یقوم*

Industrial Training (2) (INT401). For regulation and evaluation scheme, please see course 

contents. 

  

Code Subject 
Credit 

Hours 

Contact Hours 
Marks Prerequisites 

Lec. Tut Lab 

EEC411 High Voltage Engineering (1) 3 2 - 3 100 EEC322 

EEC412 Industrial Controls (1) 3 2 - 3 100 EEC213, EEC222 

EEC413 Power Electronics (1) 4 3 - 3 100 EEC223, EEC222 

EEC414 Electric Power Systems (2) 3 2 - 3 100 EEC313 

EEC415 Automatic Control (2) 3 2 - 3 100 EEC321 

GEN302 Professional Ethics 2 2 - - 100 - 

 18 13 - 15 600  

Code Subject 
Credit 

Hours 

Contact Hours 
Marks Prerequisites 

Lec. Tut Lab 

EEC421 Microcontrollers 4 3 - 3 100 EEC223, EEC213 

EEC422 Digital Control 3 2 - 3 100 EEC415 

EEC423 Electric Drive Systems (1) 3 2 - 3 100 EEC323, EEC413 

EEC424 Power Electronics (2) 3 2 - 3 100 EEC413 

GEN401 Legislations, Contract and Procurement 

Management 

2 2 - - 100 - 

 15 11 - 12 500  
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 الخامسة السنة
 )بالخطة ملتزم لطالب الرابع المستوى(

 :االول الدراسي الفصل

 
 
 
 

 :الثاني الدراسي الفصل

 

  

Code Subject 
Credit 

Hours 

Contact Hours 
Marks Prerequisites 

Lec. Tut Lab 

EEC511 Graduation Project (1) 2 1 - 3 100 120 Credits 

EEC512 Robotics Engineering (1) 3 2 - 3 100 EEC223 

EEC513 Power System Protection (1) 3 2 2 - 100 EEC414 

EEC5xx Select a course from the list “Elective 

Courses (1)” 

3 2 - 3 100 See electives 

tables 

EEC5xx Select a second course from the list 

“Elective Courses (1)” 

3 2 - 3 100 See electives 

tables 

EEC5xx Select a course from the list “Elective 

Courses (2)” 

2 2 - - 100 See electives 

tables 

 16 11 2 12 600  

Code Subject 
Credit 

Hours 

Contact Hours 
Marks Prerequisites 

Lec. Tut Lab 

EEC521 Graduation Project (2) 2 - - 6 100 EEC511 

EEC522 Intelligent Control 3 2 - 3 100 EEC415 

EEC5xx Select a third course from the list 

“Elective Courses (1)” 

3 2 - 3 100 See electives 

tables 

EEC5xx Select a fourth course from the list 

“Elective Courses (1)” 

3 2 - 3 100 See electives 

tables 

EEC5xx Select a second course from the list 

“Elective Courses (2)” 

2 2 - - 100 See electives 

tables 

GEN402 Human Resources Management 2 2 - - 100  

 15 10 - 15 600  
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 ):لبرنامج الھندسة الكھربائیة والتحكم  اختیاریة مقررات( الكلیة تمیز المقررات
ساعة!معتمدة!) 16(ل5ي!يحصل!الطالب!عPQ!درجة!الب5الور`وس!ef!ال1ندسة!الك1ر©ائية!والتحكم!يجب!أن!يجتاز!الطالب!!

ة!التالية! ا78دول!التا�e!يو¥¤!املقررات!.  ساعة!معتمدة!16بمجموع!ساعات!بواقع!ستة!مقررات!من!املقررات!�ختيا̀ر

ة ة!ل+*نامج!ال1ندسة!الك1ر©ائية!والتحكم:�ختيا̀ر  املقررات!�ختيا̀ر

 

  

No. 
Code Course CR Pre Req. 

G) Discretionary (institution character- identifying) subjects 

1 EEC551 Industrial Controls (2) 3 EEC412 

2 EEC552 Power Electronics (3) 3 EEC424 

3 EEC553 Embedded Systems 3 EEC421 

4 EEC554 Smart Grid 3 EEC424 

5 EEC555 Power System Control 3 EEC414, EEC415 

6 EEC556 Robotics Engineering (2) 3 EEC511 

7 EEC557 Special Electrical Machines 3 EEC323 

8 EEC558 Electrical Drive Systems (2) 3 EEC423 

9 EEC559 Protection of Power Systems (2) 3 EEC513 

10 EEC560 Electric Power Plants 3 EEC414 

11 EEC561 Power Distribution Systems  3 EEC313 

12 EEC562 Modern Control Systems 3 EEC415 

13 EEC563 High Voltage Engineering (2) 3 EEC411 

14 EEC564 Utilization of Electric Energy 3 EEC313 

15 EEC565 Renewable Energy Systems 3 EEC413 

16 EEC566 Technology of Electric Power Station 3 MPE101 

17 EEC567 Selected Topics in Electrical/Control Engineering 3  

18 EEC568 Management of Energy Resources 2 EEC222 

19 EEC569 Operations research 2  

20 EEC570 Management of international business 2  

21 EEC571 Environmental Impacts of Electric Energy 2 EEC411 

22 EEC572 Electrical Safety   


