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ــاص  ــل الخ ــن الدلي ــخة م ــأول نس ــورة ب ــتقبل فخ ــة المس إدارة جامع
بالطلبــة. الهــدف مــن الدليــل أن يكــون الطالــب علــى اطــالع كامــل بمــا 
ــاول هــذا الدليــل مــا يرتبــط بالطالــب  ــه داخــل الجامعــة. يتن ــه ومــا علي ل
داخــل  وواجباتــه  وحقوقــه  والجامعــة  بالمنطقــة  تعريفــه  حيــث  مــن 
الجامعــة. لقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل لكــي يشــتمل علــى الجوانــب التــي 
تهــم طــالب وطالبــات جامعــة المســتقبل الجــدد والقدامــى، مــن بدايــة 
االلتحــاق بالجامعــة إلــى تخرجهــم. لقــد حــرص الدليــل علــى التطــرق 
للموضوعــات المرتبطــة بالطلبــة مــن جوانــب مختلفــة مثــل القبــول 
ــادات  ــض اإلرش ــية وبع ــط الدراس ــطة والخط ــق واألنش ــجيل والمراف والتس
المهمــة. نســأل اهلل ســبحانه أن يجعــل هــذا الدليــل فيــه المنفعــة للطلبــة 

ــة. ــوبي الجامع ومنس

املقدمة  .1

رئيس اجلامعة                   

أ. د. علي بن حممد اخللف السيف
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تحتــل منطقــة القصيــم وســًطا فــي الجــزء 
الشــمالي مــن المملكــة العربيــة الســعودية. تبعــد 
حدودهــا الغربية والشــرقية مســافات متســاوية )500 
كيلومتــر تقريًبــا( عــن ســواحل البحــر األحمــر والخليج 
العربــي. كمــا تبعــد المدينــة الرئيســة بريــدة حوالي 
ــًرا إلــى الشــمال الغربــي مــن عاصمــة  350 كيلومت
ــوب  ــرق والجن ــن الش ــا م ــاض. ويحده ــة الري المملك
حائــل  منطقــة  الشــمال  ومــن  الريــاض  منطقــة 
ــة  ــورة وعاصم ــة المن ــة المدين ــرب منطق ــن الغ وم

منطقــة القصيــم هــي مدينــة بريــدة.

2.1   المنطقة والسكان
ــة  ــة العربي ــط المملك ــي وس ــم ف ــع القصي تق
350 كــم شــمال  الســعودية علــى بعــد حوالــي 
غــرب العاصمــة الريــاض. وهــي ســابع منطقــة مــن 
حيــث عــدد الســكان فــي البــالد ويبلــغ عدد ســكانها 
1،215،858 )تعــداد 2010( وتبلــغ مســاحتها 58،046 
الرســمية  العاصمــة  بريــدة هــي  كيلومتــر مربــع. 
للمنطقــة، حيــث يقيــم حوالــي 49 % مــن الســكان 
فــي المدينــة. وهــي ســابع أكبــر مدينــة )مــن حيــث 
عــدد الســكان( فــي البــالد حيــث يبلــغ عــدد ســكانها 
609000 )تعــداد 2010(. القصيــم مركــز تجــاري مهــم 
وهــو المشــهور الرئيســي للتمــور. بريــدة هــي واحــدة 
مــن أكبــر منتجــي التمــور فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

كمــا أن لديهــا أكبــر ســوق لإلبــل فــي العالــم.

2.2   المناخ
منطقــة  فــي  الحــرارة  درجــة  متوســط  يبلــغ 
القصيــم حوالــي 38 درجــة مئويــة فــي الصيــف و20 
ــة فــي الشــتاء. يمكــن أن ترتفــع درجــة  درجــة مئوي
الحــرارة إلــى أكثــر مــن 40 درجــة مئويــة فــي الصيــف 

10 درجــات مئويــة فــي الشــتاء.  وتنخفــض إلــى 
ــر  ــم أكث ــي القصي ــار ف ــقوط األمط ــدل س ــغ مع يبل

ــة. ــق المملك ــم مناط ــن معظ ــل م بقلي

2.3   الخدمات
العديــد مــن  تقــدم  القصيــم،  فــي منطقــة 
للمواطنيــن  الطبيــة  الرعايــة  المستشــفيات 
تقــع  والــزوار.  الســعوديين  وغيــر  الســعوديين 
معظــم هــذه المستشــفيات فــي مدينــة بريــدة. 

هــي: المستشــفيات  هــذه  بعــض 
مستشفى الملك فهد التخصصي «
مستشفى بريدة المركزي «
مستشفى قوى األمن ببريدة «
مستشفى الملك سعود بعنيزة «
مستشفى الصحة النفسية «
مستشفى األطفال والوالدة ببريدة «

2.4   التعليم العالي
ــي  ــات ف ــات والجامع ــن الكلي ــد م ــاك العدي هن
ــة  ــات الرئيس ــات والكلي ــم. الجامع ــة القصي منطق

هــي علــى النحــو التالــي:
جامعة القصيم «
جامعــة المســتقبل )كليــات القصيــم الخاصــة  «

ســابًقا(.
جامعة سليمان الراجحي «
كلية بريدة التقنية «
كلية الرس للعلوم الصحية «
كليات بريدة الخاصة «
كليات عنيزة الخاصة «
كليات الغد العالمية «

القصيم وبريدة  .2
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بالتعليــم  المملكــة  اهتمــام  إلــى  بالنظــر 
المرافــق  فــي  الســعودية  الحكومــة  وتوســع 
»كليــات  المســتقبل  جامعــة  بــدأت  التعليميــة، 
ــادي  ــا دور قي ــون له ــابًقا« لتك ــة س ــم األهلي القصي
بــارز فــي مســار التعليــم العالــي الخــاص علــى 
ــق  ــالل تحقي ــن خ ــي م ــي واإلقليم ــتوى المحل المس
المزيــد مــن االهتمــام بالجــودة المعاييــر، بحيــث 
يكتســب طالبهــا المهــارات والقــدرات التــي تلبــي 

العمــل. ســوق  احتياجــات 

3.1   تاريخ التأسيس
جامعــة المســتقبل »كليــات القصيــم الخاصــة 
منطقــة  فــي  خاصــة  كليــة  أول  هــي  ســابًقا« 
وضــع  عندمــا  البدايــة  كانــت  والتــي  القصيــم، 
حجــر األســاس تكريمــً لصاحــب الســمو الملكــي 
ســلطان بــن عبــد العزيــز آل ســعود - رحمــه اهلل 
إلــى أول  1424/19/7 هـــ تحولــت  - علــى الثالثــاء 
جامعــة خاصــة بمنطقــة القصيــم نيابــة عــن جامعة 
المســتقبل يــوم الثالثــاء الموافــق 1440/7/5 هـــ.

3.2   بداية الدراسة في الجامعة
جامعــة  فــي  الفعليــة  الدراســة  بــدأت 
ســابقً«  الخاصــة  القصيــم  »كليــات  المســتقبل 

هـــ.  1427/1426 الجامعــي  العــام  فــي 
ــر  ــغ المســاحة الكليــة لموقــع الجامعــة أكث تبل
الجامعــة  تأسســت  مربــع.  متــر  ألــف   )500( مــن 
الدائــري  الطريــق  علــى  اســتراتيجي  موقــع  فــي 
ــدن  ــع م ــدم جمي ــذي يخ ــدة، وال ــة بري ــي لمدين الغرب

تصميــم  تــم  القصيــم.  منطقــة  ومحافظــات 
الجامعــة علــى الطــراز الحديــث والمبانــي الفاخــرة 
لتوفيــر الراحــة الكاملــة للطــالب والطالبــات. تقــدر 
تكلفــة المشــروع بأكثــر مــن )120( مليــون ريــال.

3.3   كليات جامعة المستقبل
حاليــا، يتكــون الحــرم الجامعــي الرئيســي مــن 
والتخصصــات  الكليــات  مــن  المســتقبل  جامعــة 

ــة: التالي
كلية طب األسنان )ذكور / إناث( «
كلية الهندسة وعلوم الحاسب )ذكور / إناث( «
برنامج هندسة الحاسب. 1
برنامج شبكات الحاسب. 2
برنامج علوم الحاسب. 3
برنامج هندسة البرمجيات. 4
برنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالت. 5
برنامج الهندسة الصناعية. 6
كليــة العلــوم اإلداريــة والعلــوم اإلنســانية )ذكــور  «

/ إنــاث(
برنامج الحقوق. 1
برنامج اللغة اإلنجليزية. 2
برنامج إدارة األعمال. 3

تعريف باجلامعة  .3
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4.1   رؤية الجامعة 
ْمهيِن ِلَكفاءاِت المستقبِل ا في التَّعليِم والتَّ زٌة َوَطِنّيً َجاِمَعٌة ُمَتَميِّ

4.2   رسالة الجامعة
ِة؛ َوَفاًء باْحِتَياَجات ُمْجَتَمِعَنا ٍز، َوَتْعِزيُز اْلاْبِتَكاِريَّ َتْقديُم َتْعِليٍم وتْمِهيٍن ُمَتَميِّ

4.3   أهداف الجامعة
مأسسة الممارسات الجيدة وحوكمتها وأتمتتها والحصول ْعلى االعتماد المؤسسي.. 1

تطوير جودة التعليم والتعلم والحصول على االعتماد البرامجي.. 2

التمكين العلمي والمهاري والمهني لخريجي الكلية.. 3

تطوير منظومة البحوث والتطوير بالكلية.. 4

توفير بيئة محفزة لالبتكارات والخدمات المجتمعية ذات القيمة المستدامة.. 5

تعزيز الْشراكات التعليمية والبحثية والمجتمعية.. 6

تنمية الموارد الذاتية للجامعة وتنويع مصادر دخلها واستدامتها وتسويق خدماتها ومنتجاتها.. 7

4.4   قيم الجامعة 
الجودة: َنْلَتِزُم ِبَجْوَدٍة َعاِلَيٍة في الُمْدَخَلاِت َوالعمليات َوالُمْخَرَجاِت.. 1

األمانة: نؤدي عملنا بإخَلاٍص وتفاٍن وفق األخَلاقيات المهنية.. 2

َزاَهِة َوالْمَساءَلِة في إطار َحْوكمة ُمؤسسية.. 3 َة َوالنَّ َفاِفيَّ الْشفافية: َنْلَتِزُم ِبَأْعْلى ُمْسَتَوَياِت الْشّ

الجماعية: نقوم بأعمالنا بروح الفريق الواحد.. 4

االبتكارية: نعزز التفكير الخّلاق والروح اإلبداعية، فكًرا وإنتاًجا.. 5

َم الْمْسَتِمرَّ َداِخُل اْلَجاِمَعِة َوَخاِرِجَها.. 6 َعلُّ ْعِليَم َوالتَّ التعلم المستمر: َنْدَعُم التَّ

التطوير: نؤمن بضرورة التطوير والنمو ِفي كافة المجاالت واألعمال. . 7

رؤية ورسالة وأهداف وقيم جامعة املستقبل  .4



جامعــــة املستقبــل 14

الكليات واالقسام العلمية  .5



15   دليل الطالب للعام اجلامعي  1442 

 5.1   كليات جامعة المستقبل
يتــم ســرد الخطــط الدراســية للبرامــج المختلفة 
الجامعــة  موقــع  علــى  المســتقبل  جامعــة  فــي 
حالًيــا، يتكــون الحــرم الجامعــي الرئيســي بجامعــة 

ــة: ــات التالي ــن الكلي ــتقبل م المس

كلية طب األسنان )ذكور / إناث(
وغاياتهــا  المســتقبل  جامعــة  ألهــداف  نظــًرا 
ــه؛  ــة احتياجات ــع وتلبي ــة المجتم ــي خدم ــامية ف الس
ــة طــب األســنان لتنضــم مــع عقــد  ــاح كلي ــم افتت ت
الكليــات ســعًيا لتحقيــق أهدافهــا الســامية، والتــي 
تمنــح درجــة البكالوريــوس فــي قســم طــب وجراحــة 
فــي  األســنان  طــب  كليــة  حرصــت  وقــد  الفــم. 
مــن  واالســتفادة  الحديثــة  المســتجدات  مواكبــة 
الخبــرات والتجــارب لــذا اهتمــت بعمليــة التطويــر 
فــي جميــع جوانــب العمليــة التعليميــة، وتجهيــز 
المختبــرات والمعامــل والعيــادات لتدريــب الطــالب 
ــب  ــة حس ــة والعملي ــة النظري ــن الدراس ــع بي والجم

الدراســية. مســتوياتهم 

األقسام بكلية طب األسنان:
إعادة تأهيل الفم والوجه والفكين. 1
علوم طب االسنان الوقائي. 2
العالج التحفظي. 3
العلوم الطبية األساسية. 4
علوم الفم األساسية والسريرية. 5

كلية الهندسة وعلوم الحاسب )ذكور / إناث(
ُأسســت كليــة الهندســة وعلــوم الحاســب فــي 
ــم  ــات التعلي ــة احتياج ــل تلبي ــن أج ــام 1426هـــ م ع
المملكــة  فــي  القصيــم  منطقــة  فــي  العالــي 
العربيــة الســعودية. منــذ تأسيســها حققــت الكليــة 
ــاهمت  ــدة وس ــة والرائ ــارب الناجح ــن التج ــد م العدي
المملكــة  فــي  والتقاليــد  األنظمــة  بتطويــر 
العربيــة الســعودية علــى المســتوى األكاديمــي. 
علــى  للحصــول  الطــالب  بإعــداد  الكليــة  تقــوم 
وهندســة  علــوم  مجالــي  فــي  متميــزة  وظائــف 
الحاســب، وذلــك مــن خــالل إنتــاج المعرفــة، وتطويــر 
التقنيــات، واالبتــكارات. يتــم التعامــل مــع الطــالب 
المســجلين فــي البرامــج المختلفــة وفقــا للجــداول 
المعتمــدة  الدراســية  المــواد  وهيكليــة  الزمنيــة 
وفًقــا للقواعــد واألنظمــة المعمــول بهــا فــي وزارة 

التعليــم.

األقسام بكلية الهندسة وعلوم الحاسب:
ــة . 1 ــب - هندس ــة الحاس ــب )هندس ــة الحاس هندس

ــبكات( الش
هندســة . 2  - الحاســب  )علــوم  الحاســب  علــوم 

برمجيــات(
هندسة االلكترونيات واالتصاالت. 3
الهندسة الصناعية. 4
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كلية العلوم اإلدارية والعلوم اإلنسانية 
)ذكور / إناث(

تعــد كليــة العلــوم اإلداريــة واإلنســانية واحــدة 
وتــؤدي  المســتقبل،  جامعــة  كلّيــات  أكبــر  مــن 
الكليــة دوًرا ريادًيــا مــن بدايتهــا وحتــى اآلن فــي 
والمملكــة  خاصــة  القصيــم  منطقــة  خدمــة 
تخريــج  طريــق  عــن  عامــة  الســعودية  العربيــة 
طــالب وطالبــات ذوي مهــارات عاليــة، ومؤهــالت 
اســتثنائية تمكنهــم مــن المشــاركة فــي قيــادة 
وتهــدف  المســتمر.  االقتصــادي  والتطــور  النمــو 
جامعــة  فــي  واإلنســانية  اإلداريــة  العلــوم  كليــة 
فــي  ريادًيــا  مكاًنــا  تحتــل  أن  إلــى  المســتقبل 
ــي.  ــث العلم ــم والبح ــال التعلي ــي مج ــة ف المنطق
وتعمــل علــى إعــداد طالبهــا وتزويدهــم بالمهــارات 

الالزمــة، كمــا تهــدف الكليــة إلــى اإلســهام فــي 
القيــام  طريــق  عــن  المحلــي  االقتصــاد  تطويــر 
بالبحــوث العلميــة المناســبة وعــن طريــق إيجــاد 
ــة. ــات المحلي ــات والمؤسس ــع المجتمع ــط م الرواب

األقسام بكلية العلوم اإلدارية والعلوم اإلنسانية

الحقوق. 1
اللغة اإلنجليزية. 2
إدارة األعمال. 3
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 5.2   تخصصات البكالوريوس في جامعة المستقبل
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علــى  والتســجيل  القبــول  وحــدة  تعمــل 
تســهيل إجــراءات القبــول والتســجيل فــي جامعــة 
الطــالب  والتســجيل  القبــول  يمنــح  المســتقبل. 
ــتخدام  ــدورة باس ــجيل ال ــول وتس ــى القب ــدرة عل الق
موقــع  علــى  للطــالب  متاحــة  إلكترونيــة  منصــة 
الجامعــة. يتــم الحفــاظ علــى خصوصيــة وســرية 
القبــول  وحــدة  قبــل  مــن  الطــالب  معلومــات 

والتســجيل.
القبــول فــي  الجامعــة قواعــد  يقــرر مجلــس 
ــات.  ــس الكلي ــات مجال ــى توصي ــاًء عل ــات بن الكلي
عــدد  علــى  عــام  كل  الجامعــة  مجلــس  يوافــق 

كليــة. كل  فــي  المقبوليــن  الطــالب 

6.1   قبول الطالب
يجــب اســتيفاء المتطلبــات مــن قبــل المتقــدم 
للقبــول فــي برنامــج البكالوريــوس فــي جامعــة 

ــتقبل. المس

6.2   المستندات المطلوبة للقبول
يشــترط لقبــول الطالــب المســتجد فــي جامعة 

المســتقبل اآلتي:
أن يكــون حاصــًلا علــى شــهادة الثانويــة العامــة، . 1

مــن  أو  المملكــة  داخــل  مــن  يعادلهــا  مــا  أو 
خارجهــا.

علــى . 2 حصولــه  علــى  مضــى  قــد  يكــون  أال 
تزيــد  مــدة  يعادلهــا  مــا  أو  العامــة،  الثانويــة 
ــدة  ــاوز الم ــن تج ــى م ــنوات، وعل ــس س ــن خم ع

وضعــه. لدراســة  الجامعــة  مراجعــة 
أن يكون حسن السيرة والسلوك.. 3
أن يجتــاز بنجــاح أي اختبــار أو مقابلــة يراهــا مجلــس . 4

الجامعة.
أن يكون الئًقا طبًيا.. 5
ــة شــروط أخــرى يحددهــا مجلــس . 6 أن يســتوفي أي

ــم. ــن وقــت التقدي الجامعــة، وتعل

6.3   المستندات المطلوبة 
للمستجدين

الشهادة الثانوية األصل. «
شــهادة حســن ســيرة وســلوك) إن وجــدت( صــورة  «

مــن إثبــات الهويــة ) بطاقــة/ إقامــة  (
صورة من جواز السفر. «
صورة من نتيجة اختبار القدرات. «
صورة من نتيجة االختبار التحصيلي. «
الكشف الطبي، من الجامعة. «
وللبنين: أربع صور شخصية، خلفية بيضاء. «

والكتمــال التســجيل يتــم دفع رســوم التســجيل 
الفصــل  رســوم  أو  الجامعــي،  الرقــم  واســتخراج 

ــاص. ــم خ ــى خص ــول عل ــد الحص ــن يري ــة لم كامل

وحدة القبول والتسجيل  .6
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6.4   النسب المطلوبة للتخصصات المختلفة
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اللوائح األكادميية   .7
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 7.1   المصطلحات األكاديمية 

تعريفهالمصطلح

 العام
الجامعي

مــدة زمنيــة تحددهــا الــوزارة للتعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بدايــة مــن 
ــي. ــه األول والثان ــي، بفصلي ــام الدراس ــي للع ــل الثان ــة الفص ــى نهاي ــل األول حت الفص

 الرقم
 الجامعي
للطالب

ــه  ــذي التحــق ب ــه الطالــب  والفصــل ال ــدل علــى العــام الجامعــي الــذي ســجل ب رقــم ي
ــب.  ــل للطال ــم المتسلس ــى الرق ــة إل إضاف

فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.السنة الدراسية

 الفصل
الدراسي

مــدة زمنيــة ال تقــل عــن أربعــة عشــر  أســبوًعا  تــدرس علــى مداهــا المقــررات الدراســية، وال 
تدخــل مــن ضمــن فترتــا التســجيل واالختبــارات النهائيــة.

 الفصل
الصيفي

مــدة زمنيــة ال تزيــد علــى ثمانيــة أســابيع وال تدخــل مــن ضمنهــا فترتــا التســجيل واالختبارات 
ا لــكل مقرر. النهائيــة، وُتضاعــف خاللهــا الســاعات المعتمدة أســبوعًيُ

 الخطة
الدراسية

هــي مجموعــة المقــررات الدراســية اإلجباريــة، واالختياريــة، والحــرة، والتــي تشــكل مجمــوع  
ــات التخــرج التــي يجــب علــى الطالــب اجتيازهــا بنجــاح للحصــول علــى  وحداتهــا متطلب

الدرجــة العلميــة فــي التخصــص المحــدد.

 المقرر
الدراسي

ــون  ــج( ويك ــص )برنام ــي كل تخص ــدة ف ــية المعتم ــة الدراس ــن الخط ــية ضم ــادة دراس م
لــكل مقــرر رقــم، ورمــز، واســم، ووصــف مفصــل لمفرداتــه يميــزه مــن حيــث المحتــوى، 
ــب،  أو  ــررات متطل ــض المق ــون لبع ــوز أن يك ــررات، ويج ــن مق ــواه م ــا س ــتوى عم والمس

ــه. ــة مع ــابقة، أو متزامن ــات س متطلب

 السجل
 األكاديمي

للطالب

ــول  ــل الفص ــة بتسلس ــاح أو معادل ــب بنج ــا الطال ــي اجتازه ــررات الت ــن المق ــف يبي كش
والتقديــرات التــي أحرزهــا، كذلــك  يبيــن المعــدل الفصلــي والتراكمــي فــي كل فصــل 

دراســي.

 متطلبات
 الجامعة

مجموعة المواد الدراسية التي تقر الجامعة تدريسها لجميع طلبتها.

 متطلبات
الكلية

مجموعة المواد الدراسية التي يدرسها جميع طلبة الكلية على اختالف تخصصاتهم.

 متطلبات
التخصص

مجموعــة المــواد الدراســية التــي تنتمــي إلــى حقــل واحــد مــن حقــول العلــوم والمعرفــة 
اإلنســانية وينفــرد بدراســتها طلبــة التخصــص الواحــد فــي الكليــة.

 المرشد
األكاديمي

عضــو هيئــة التدريــس الــذي يتــم اختيــاره إلرشــاد الطالــب وتوجيهــه فــي عمليــة التســجيل 
فــي كل فصــل دراســي، ويتابــع شــؤونه األكاديميــة خــالل مــدة إرشــاده.

 السحب
واإلضافة

عملية حذف أو إضافة أو تغيير شعب أو مواعيد معينة لمقرر أو اكثر .



جامعــــة املستقبــل 22

 المعدل
الفصلي

حاصــل قســمة مجمــوع  النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب علــى مجمــوع الوحــدات 
ــع المقــررات التــي درســها فــي فصــل دراســي، وتحســب النقــاط بضــرب  المقــررة لجمي
الوحــدة المقــررة فــي وزن التقديــر الــذي حصــل عليــه فــي كل مقــرر درســه الطالــب فــي 

الفصــل الدراســي.

 المعدل
التراكمي

حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب فــي جميــع المقــررات التــي 
درســها منــذ التحاقــه بالجامعــة علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة لتلــك المقــررات.

 اإلنذار
األكاديمي

ــى   ــد األدن ــن الح ــي ع ــه التراكم ــاض معدل ــبب انخف ــب بس ــه للطال ــذي ُيَوْج ــعار ال اإلش
وذلــك حســب الئحــة الدراســة واالختبــارات لجامعــة المســتقبل.

 العبء
الدراسي

مجمــوع الوحــدات الدراســية التــي يســمح للطالــب التســجيل فيهــا فــي فصــل دراســي، 
ويتحــدد الحــد األعلــى واألدنــى للعــبء الدراســي حســب القواعــد لالئحــة الدراســة 

واالختبــارات لجامعــة المســتقبل.

 الخطة
اإلرشادية

مخطــط يوضــح المقــررات التــي اجتازهــا الطالــب والمقــررات المتبقيــة والمقــررات 
المعادلــة وتــدرج المســتويات يتــم االطــالع عليهــا مــن خــالل حســاب الطالــب.

تسجيل مقررين مختلفين بنفس الموعد.التعارض

مقرر يجب اجتيازه كشرط لتسجيل المقرر المرتبط به.متطلب سابق

 متطلب
متزامن

مقرر يجب تسجيله بنفس وقت المقرر المرتبط به.

حرمان الطالب من دخول االختبار النهائي في حال قلت نسبة حضوره عن %75.الحرمان

 االعتذار عن
فصل دراسي

طلــب اعتــذار ُيقــدم لعميــد الكليــة عــن االســتمرار فــي دراســة فصــل دراســي أو صيفــي 
وفًقــا لضوابــط الالئحــة ) ويكــون االعتــذار عــن ســنة دراســية كاملــة بالنســبة لكليــة طــب 

األســنان (.

 االعتذار عن
مقرر دراسي

اعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر دراسي  وفًقا لضوابط الالئحة.

 تأجيل فصل
دراسي

طلــب تأجيــل فصــل دراســي ُيقــدم لعميــد الكليــة لتأجيــل فصــل دراســي وفًقــا لضوابــط 
الالئحــة ) ويكــون التأجيــل لســنة دراســية كاملــة بالنســبة لكليــة طــب األســنان (.

 طي قيد
الطالب

انقطــاع  الطالــب المنتظــم عــن الدراســة مــدة فصــل دراســي دون أن يكــون معتــذًرا أو 
مؤجــًلا ) ويكــون االنقطــاع لســنة دراســية كاملــة بالنســبة لكليــة طــب األســنان (.

إعادة قيد
إعــادة قيــد الطالــب المنقطــع عــن الدراســة برقمــه وســجله قبــل االنقطــاع وفًقــا لضوابط 

الالئحة.

 اإلنذار
االكاديمي

يعطى للطالب في حال انخفض معدله عن )2 من 5 (.

 الفصل من
الجامعة

فصــل الطالــب مــن الجامعــة فــي حــال حصولــه علــى ثالثــة إنــذارات أكاديميــة متتاليــة 
أو إذا لــم ينــه متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصاهــا نصــف المــدة المقــررة لتخرجــه عــالوة 

علــى مــدة البرنامــج.
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 7.2   اإلرشاد األكاديمي

 7.2.1   خطوات اإلرشــاد 
األكاديمي         

ــة هــو أولــى خطــوات اإلرشــاد . 1 ــر الطالــب/ ـ يعتب
ــة  ــه بأنظم ــالل معرفت ــن خ ــك م ــي وذل األكاديم
ومعرفتــه  الجامعــة،  فــي  الدراســة  ولوائــح 
التامــة بتخصصــه، والتزامــه بحضــور المحاضــرات 
واالختبــارات فــي المواعيــد المحــددة، وكذلــك 
المنشــودة  المعرفــة  علــى  بالحصــول  حرصــه 

وفــق أهــداف المقــرر.

ــال فــي عمليــة اإلرشــاد . 2 ألســتاذ المقــرر دور فعَّ
األكاديمــي مــن خــالل متابعــة تطــور المســتوى 
األكاديمــي للطلبــة، وكذلــك متابعــة حضــور 
الطلبــة بشــكل مســتمر، ومتابعــة تحصيلهــم 
الطلبــة  جــذب  علــى  والعمــل  العلمــي، 
لالســتفادة مــن الســاعات المكتبيــة، والتواصــل 
مــع المرشــد األكاديمــي فــي حــال استشــعار أي 

تعثــر للطالــب/ة.

ــي . 3 ــية ف ــة األساس ــو اللبن ــي ه ــد األكاديم المرش
عمليــة اإلرشــاد األكاديمــي ويعتبــر حلقــة الوصل 
ــن  ــاد م ــم واإلرش ــدة الدع ــة ووح ــب/ ـ ــن الطال بي

خــالل تنفيــذ المهــام المنوطــة بــه.

وحــدة الدعــم واإلرشــاد هــي حلقــة الوصــل بيــن . 4
طلبــة الكليــة مــن خــالل المرشــدين األكاديميين 
ــع  ــالل جم ــن خ ــك م ــة، وذل ــن إدارة الكلي ــا بي وم
ــة  ــات المتعلق ــع المعلوم ــل جمي ــة وتحلي ودراس

بإرشــاد الطلبــة كالحــاالت االرشــادية، وتقاريــر 
ــل  ــن قب ــة م ــذار المقدم ــهرية، واألع ــاد الش اإلرش
الطلبــة، وأي نمــاذج أخــرى يتــم تجهيزهــا مــن 
الوحــدة. حيــث يتــم رفــع التوصيــات النهائيــة 
ــم اتخــاذ القــرار بعرضهــا  ــة ومــن ث ــد الكلي لعمي

ــة . ــس الكلي ــى مجل عل

فــي . 5 األخيــرة  الحلقــة  الكليــة  مجلــس  يعتبــر 
مــن  يتــم  حيــث  األكاديمــي  اإلرشــاد  عمليــة 
خاللــه دراســة ومناقشــة توصيــات وحــدة االرشــاد 
األكاديمــي ومــن ثــم اتخــاذ القــرار المناســب. 

7.2.2   خطوات مهمة للطالب/ة 
لتفعيل عملية اإلرشاد األكاديمي:

معرفة المرشد األكاديمي. «
معرفة الساعات المكتبية للمرشد األكاديمي. «
تحديــد موعــد مناســب للقــاء المرشــد األكاديمــي  «

ُيتفــق عليــه بيــن الطالب/ ـــة والمرشــد.
تحضيــر قائمــة باألســئلة والمواضيــع لمناقشــتها  «

مــع المرشــد قبــل موعــد االجتمــاع المتفــق عليــه.
االتصال بشكل مستمر بمرشده األكاديمي. «
التواصــل مــع المرشــد فــي حــال حــدوث ظــرف  «

يمنعــه مــن حضــور المحاضــرات أو االختبــارات.
االلتــزام بــأداء الواجبــات واالختبــارات القصيــرة  «

فــي كل مقــرر دراســي.
هيئــة  « ألعضــاء  المكتبيــة  الســاعات  اســتغالل 

التدريــس بشــكل فعــال للحصــول علــى القــدر 
المنشــود مــن المعرفــة.

ــة  « ضــرورة إنشــاء ملــف إرشــاد خــاص بالطالــب/ ـ
ــاده. ــق بإرش ــا يتعل ــظ كل م لحف
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7.2.3   دور أستاذ المقرر لتفعيل 
عملية اإلرشاد األكاديمي

متابعــة غيــاب الطلبــة بشــكل منتظــم وإبــالغ  «
ــب/  ــب الطال ــال تغي ــي ح ــي ف ــد األكاديم المرش

ــة عــن المقــرر بشــكل متكــرر . ـ
ــا مــن خــالل  « ــة المتعثريــن أكاديمًي متابعــة الطلب

التواصــل مــع مرشــده األكاديمــي وإبالغــه.
مــن  « والموهوبيــن  المميزيــن  الطلبــة  متابعــة 

خــالل التواصــل مــع مرشــده األكاديمــي وإبالغــه.
الطلبــة  « وجــذب  المكتبيــة  الســاعات  تفعيــل 

منهــا. لالســتفادة 
المتعثريــن  « بالطلبــة  الخاصــة  النمــاذج  تعبئــة 

ــم  ــدة الدع ــالها لوح ــن و إرس ــة الموهوبي والطلب
واإلرشــاد .

 للمرشــد األكاديمــي دوٌر فعــاٌل فــي عمليــة 
ــورة  ــح والمش ــم النص ــوم بتقدي ــث يق ــاد، حي اإلرش
لــكل طالــب/ة تحــت إشــرافه، مــن خــالل دراســة 
ملــف الطالــب/ ـــة وتتبــع نتائجه/هــا فصــاًل بعــد 
فصــل. ومــن األعمــال التــي يقــوم بهــا المرشــد 

األكاديمــي:

اســتقبال الطلبــة والترحيــب بهــم وتعريفهــم . 1
بنظــام الكليــة والجامعــة والبيئــة الجامعيــة.

إعــداد ملــف خــاص إلكترونــي أو ورقــي لــكل . 2
طالــب/ة مــن الطلبــة الذيــن أوكلــت إليــه مهمــة 
ــي:  ــوي الملــف علــى اآلت اإلشــراف عليهــم، ويحت

بيانات الطالب/ ـة.  «
مقررات التخصص المؤدية لتخرج الطالب/ ـة . «
استمارات التسجيل.  «
السجل األكاديمي للطالب/ة. «
استمارة الحذف واإلضافة.  «

وتفســير . 3 بعــرض  األكاديمــي  المرشــد  يقــوم 
والعقوبــات  للطلبــة  الســلوك  ضبــط  الئحــة 
المترتبــة علــى كل مخالفــه ومــدى تأثيرهــا علــى 

ــة.  ســير الطالــب/ ـ

 متابعــة الطلبــة أثنــاء دراســتهم بشــكل منتظم . 4
تعثرهــم  المتوقــع  أو  المتعثريــن  خصوًصــا 
واســتدعائهم والنظــر فــي أســباب مشــاكلهم 
ــم  ــبة وتوجيهه ــرق المناس ــا بالط ــة حله ومحاول
لالســتفادة مــن الســاعات المكتبيــة والبرامــج 
التــي تقدمهــا الجامعــة والتــي تســاعد علــى 
كالــدورات  العلمــي  التحصيــل  مســتوى  رفــع 

التدريبــة وبرنامــج قــادة الغــرف الصفيــة.

ــم . 5 ــل معه ــن والتواص ــة المتميزي ــة الطلب متابع
وحثهــم علــى مواصلــة تميزهــم وإزالــة العقبــات 

التــي تعتــرض طريقهــم.

ــرات . 6 ــراءة النش ــى ق ــم عل ــة وحثه ــجيع الطلب تش
ــور  ــاد وحض ــم واإلرش ــدة الدع ــا وح ــي تصدره الت
اإلرشــاد  بخصــوص  تقيمهــا  التــي  الــدورات 

األخــرى. والمهــارات 

أي مهــام أخــرى يتــم توجيههــا مــن عميــد الكليــة . 7
ووحــدة الدعم واإلرشــاد.

كل . 8 فــي  ومســاعدته  ـــة  الطالــب/  توجيــه 
ــجيل  ــن تس ــي تتضم ــة والت ــه األكاديمي احتياجات
المقــررات، الحــذف واإلضافــة، االعتــذار عــن مقــرر 
دراســي أو فصــل دراســي و تأجيــل فصــل دراســي.
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7.3.1   تسجيل المقررات 
مــلء اســتمارة التســجيل الخاصــة بــكل طالــب/ة  «

قبــل موعــد التســجيل. 
مجمــوع  « وكذلــك  المناســبة  المقــررات  اختيــار 

مــع  يتناســب  بمــا  تســجيلها  المــراد  الســاعات 
. للطالــب/ة  التراكمــي  المعــدل 

االســتعانة بقائمــة مقــررات التخصــص الدراســي  «
فــي الخطــة الدراســية أثنــاء اختيــار المقــررات، 
حيــث أنــه لــن يســمح للطالــب/ة بتســجيل مقــرر 

ــه.  لــم ينجــح فــي المتطلــب الســابق ل
مــن  « األقصــى  والحــد  األدنــى  الحــد  معرفــة 

الســاعات المعتمــدة التــي ُيســمح للطالــب/ة 
)العــبء  الحالــي  وضعــه  فــي  بتســجيلها 

للطالــب/ة(. الدراســي 
ــة بالتقويــم  « ــة بتزويــد الطالــب/ـ  تزويــد الطالــب/ـ 

األكاديمــي المعتمــد .
التأكد من مواعيد المحاضرات وأماكنها  . «
التأكــد مــن عــدم وجــود أي تعــارض فــي مواعيــد  «

جــدول الطالــب/ ـــة الدراســي.
النظــام  « فــي  التســجيل  خطــوات  لمشــاهدة 

اإللكترونــي )البوابــة اإللكترونيــة(  امســح الكــود 
التالــي :

7.3.2   الحذف واإلضافة: 
يمكــن للطالــب/ة تعديــل تســجيله مــن خــالل 
ــي  ــررات ف ــذف مق ــة وح ــة بإضاف ــة اإللكتروني البواب

ــة: ــط التالي ــرة المحــددة وذلــك وفــق الضواب الفت

شروط الحذف
ــل . 1 ــي الفص ــية ف ــاعات الدراس ــدد الس ــل ع أال يق

الواحــد عــن الحــد األدنــى للعــبء الدراســي )12 
ســاعة معتمــده( وأال يزيــد عــن الحــد األعلــى )20 
ســاعة معتمــده/ 40 ســاعة معتمــدة بالنســبة 
لكليــة طــب األســنان بالســنة( بمــا يتناســب مــع 
ــط  ــق الضواب ــي وف ــة التراكم ــب/ ـ ــدل الطال مع
واللوائــح، وللمتوقــع تخرجهــم تســجيل 24 ســاعة 
ســاعة   44( الدراســي  الفصــل  مــن  معتمــده 
ــة  معتمــدة مــن الســنة الدراســية بالنســبة لكلي
للفصــل  معتمــده  ســاعة  و12  األســنان  طــب 
واللوائــح  الضوابــط  وفــق  وذلــك  الصيفــي 

المنظمــة لذلــك .
إذا كان المقــرر المــراد حذفــه متطلًبــا مصاحًبــا . 2

مــع مقــرر آخــر، فــال يحــق للطالــب/ة حذفــه إال 
بحــذف المقرريــن مًعــا.

شروط اإلضافة
ــب/ . 1 ــدول الطال ــي ج ــارض ف ــاك تع ــون هن أال يك

ـة.
او . 2 الدراســية  الخطــة  المقــرر ضمــن  أن يكــون 

الحــرة. الســاعات  يضــاف حســب 
ــجيل . 3 ــابق أو تس ــي الس ــب الدراس ــاز المتطل اجتي

المتطلــب المصاحــب.
الدراســي . 4 للعــبء  األعلــى  الحــد  تجــاوز  عــدم 

للطالــب/ة.
عــدم إضافــة مقــرر ســبق اجتيــازه، وعــدم إضافــة . 5

ــي  ــدد الكل ــجيله الع ــب بتس ــاوز الطال ــرر يتج مق
حــاالت  فــي  إال  الدراســية  الخطــة  لســاعات 
ــارات،  ــة واالختب ــة الدراس ــب الئح ــتثنائية، حس اس
مــع مراعــاة مــا ورد فــي شــروط الحــذف واإلضافــة 

ــح ــط واللوائ ــق الضواب وف
الحــذف . 6 اســتمارة  بتعبئــة  الطالــب  يقــوم  أن 

قبــل  مــن  توقيعهــا  مــن  والتأكــد  واإلضافــة 
الطالــب/ ـــة ثــم توقيعهــا ورفعهــا إلــى القســم 

ــة. ــب/ ـ ــه الطال ــي ل ــذي ينتم ال

احلركات االكادميية  7.3
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7.3.3   االعتذار عن فصل دراسي أو 
مقرر دراسي

يقــوم المرشــد األكاديمــي بتوضيــح َاليــة اعتذار 
الطالــب/ ـــة عــن فصــل دراســي )ســنة دراســية 
بالنســبة لكليــة طــب األســنان( أو مقــرر دراســي 
للطالــب/ة  الدراســية  الخطــة  علــى  ذلــك  وأثــر 

وذلــك ضمــن الضوابــط التاليــة:
فــي  « االســتمرار  عــن  االعتــذار  للطالــب/ة  يجــوز 

دراســة فصــل دراســي أو صيفــي دون أن يعــد 
راســًبا فــي المقــررات المســجلة لــه، وتحتســب 
الالزمــة  المــدة  ضمــن  عنهــا  المعتــذر  المــدة 

التخــرج. متطلبــات  إلنهــاء 
لعميــد  « اإلعتــذار  بطلــب  ـــة  الطالــب/  يتقــدم 

. لكليــة ا
يجــب أن يتقــدم الطالــب/ ـــة بطلــب اإلعتــذار  «

وفــق التقويــم األكاديمــي قبــل بدايــة االختبــارات 
النهائيــة بأســبوع علــى األقــل للفصــل الدراســي 
الدراســية  للســنة  األقــل  علــى  )بأســبوعين 
والفصــل  األســنان(،  طــب  لكليــة  بالنســبة 

الصيفــي.  
يجــب أال يكــون االعتــذار عــن ثالثــة فصــول متتالية  «

ــة  ــن بالنســبة لكلي ) لســنتين دراســيتين متتاليتي
طــب األســنان(.

يتــم طــي قيــد الطالــب/ ـــة فــي حــال تنفيــذ  «
ــة  ــول متتالي ــالث فص ــن ث ــد ع ــي يزي ــذار إضاف اعت
)يزيــد عــن ســنتين دراســيتين متتاليتيــن بالنســبة 

لكليــة طــب األســنان(.
فــي  « االســتمرار  عــن  االعتــذار  للطالــب/ة  يجــوز 

دراســة مقــرر دراســي أو أكثــر ويرصــد لــه تقديــر )ع( 
دون أن يعــد راســًبا بشــرط أال يتجــاوز الحــد األدنــى 

مــن العــبء الدراســي

7.3.4   تأجيل الدراسة
اَليــة  بتوضيــح  األكاديمــي  المرشــد  يقــوم 
ــك  ــر ذل ــة وأث ــب/ ـ ــل الطال ــن قب ــة م ــل الدراس تأجي
ــن  ــك ضم ــب/ة وذل ــية للطال ــة الدراس ــى الخط عل

التاليــة: الضوابــط 
يجــوز للطالــب/ة التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة  «

ــة  ــدء الدراس ــن ب ــي  م ــبوع الثان ــة األس ــل نهاي قب
لعميــد الكليــة التــي يتبعهــا الطالب/ ـــة على أال 
تتجــاوز مــدة التأجيــل فصليــن دراســيين متتاليــن 
ســنة   ( متتاليــة  غيــر  دراســية  فصــول  ثالثــة  أو 
دراســية واحــدة بالنســبة لكليــة طــب األســنان 
ــم  ــه فــي الجامعــة، ث ــة بقائ (  كحــد أقصــى طيل

ــده بعــد ذلــك . يطــوى قي
إذا انقطــع الطالب/ ـــة المنتظم/ ـــة عن الدراســة  «

التأجيــل،  أو  مــدة فصــل دراســي دون االعتــذار، 
فإنــه يطــوى قيــده/ هــا مــن الجامعــة.

7.3.5   إعادة القيد
يقــوم المرشــد األكاديمــي بتوضيــح اَليــة إعادة 
قيــد الطالــب/ ـــة للطلبــة والتــي تخضــع للضوابــط 

التاليــة:
أربعــة  « خــالل  القيــد  إعــادة  بطلــب  يتقــدم  أن 

القيــد. طــي  تاريــخ  مــن  فأقــل  دراســية  فصــول 
قيــد  « إعــادة  علــى  الكليــة  مجلــس  يوافــق  أن 

ـــة. الطالــب/ 
ــة  « ــة أربع ــب/ ـ ــد الطال ــي قي ــى ط ــى عل  إذا مض

التقــدم  فبإمكانــه  فأكثــر  دراســية  فصــول 
إلــى  الرجــوع  دون  مســتجًدا  طالًبــا  للجامعــة 

الســابق. الدراســي  ســجله 
ال يجــوز إعــادة قيــد الطالــب/ ـــة إذا كان مفصــوال  «

أكاديميــا قبــل طــي قيــده.
ال يجــوز إعــادة قيــد الطالــب/ ـــة إذا لــم ينــه 25%  «

مــن متطلبــات التخــرج.
ــرة  « ــن م ــر م ــة أكث ــب/ ـ ــد الطال ــادة قي ــوز إع ال يج

واحــدة.
ال يجــوز إعــادة قيــد الطالــب/ ـــة الــذي فصــل مــن  «

الجامعــة ألســباب تعليميــة أو تأديبيــة، أو الــذي 
فصــل مــن جامعــة أخــرى ألســباب تأديبيــة، وإذا 
ــه لمثــل  ــه ســبق فصل ــده أن اتضــح بعــد إعــادة قي
هــذه األســباب فيعــّد قيــده ملغيــا مــن تاريــخ إعــادة 

القيــد.

7.3.6   الفصل من الجامعة
ــاالت  ــح الح ــي بتوضي ــد األكاديم ــوم المرش يق
التــي يفصــل بهــا الطالــب/ ـــة مــن الجامعــة والتي 

تشــمل مــا يلــي: 
ــى  « ــة عل ــذارات متتالي ــالث إن ــى ث ــل/ت عل إذا حص

األكثــر النخفــاض معدلــه التراكمــي عــن )2.00 
مــن 5.00(

إذا لــم ينــه/ تنــه متطلبــات التخــرج خــالل مــدة  «
أقصاهــا نصــف المــدة المقــررة لتخرجه/هــا عــالوة 
علــى مــدة البرنامــج، ووفــق الضوابــط واللوائــح 
اســتثنائية  فرصــة  إعطــاء  يجــوز  المنظمــة 
للطالــب/ة إلنهــاء متطلبــات التخــرج بحــد أقصــى 
ــرج . ــددة للتخ ــة المح ــدة األصلي ــف الم ــاوز ضع ال يتج
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يقوم المرشد األكاديمي بالتوضيح للطالب/ة طريقة احتساب التقديرات للمقرارات .
تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب/ ـة في كل مقرر حسب الجدول التالي: «

وزن التقدير من 5رمز التقديرالتقديرالدرجة المئوية

5.00أ+ممتاز مرتفع100-95

4.75أممتاز90 - أقل من 95

4.50ب+جيد جدا مرتفع85 - أقل من 90

4.00بجيد جدا80 - أقل من 85

3.50ج+جيد مرتفع75 - أقل من 80

3.00ججيد70 - أقل من 75

2.50د+مقبول مرتفع65 - أقل من 70

2.00دمقبول60 - أقل من 65

1.00هـراسباقل من 60

يتم حساب المعدل التراكمي للطالب حسب اآللية التالية :
ــي(  ــل الدراس ــدات للفص ــوع الوح ــى مجم ــم عل ــي تقس ــل الدراس ــاط للفص ــوع النق ــي = )مجم ــدل الفصل المع

ــاه. ــي ادن ــال التوضيح ــي المث ــا ف وكم

وزن التقديرالرمز التقديريالدرجة المئويةعدد الوحداتالمقرر
النقاط

) الوحدات X الوزن ( (

4.59 ب+285سلم 104

312ج470ريض 001

4.7519ا492فيز 001

412ب380عال 101

1352المجموع

المعدل الفصلي = ) 4 = 13 / 52( 
المعدل التراكمي= )مجموع نقاط الفصول السابقة تقسم على عدد وحدات الفصول السابقة(.

التقديرات واحتساب املعدل الرتاكمي  7.4
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9.5.1   الطلبة المتفوقين
يعتبــر الطالب/ ـــة متفوًقــا إذا كان يتمتــع بقدرات  «

ــى  ــر عل ــكل مباش ــس بش ــة تنعك ــة عالي تحصيلي
المعــدل  ان ال يقــل  التراكمــي علــى  المعــدل 

ــن 5(. ــن )4.5 م ــي ع التراكم
يتــم اختيــار الســتة األوائــل علــى مســتوى الكليــة  «

ويتــم  المعــدل  بحســب  األقســام  ولجميــع 
ــى  ــم عل ــمائهم ومعدالته ــرض أس ــم بع تكريمه

لوحــة الشــرف المعلنــة فــي كل كليــة.
فــي  « المتفوقيــن  الطلبــة  أســماء  تحديــد  يتــم 

ــام  ــاء األقس ــق رؤس ــن طري ــة ع ــج المختلف البرام
الكليــات. وعمــادة 

المتفوقيــن  « للطلبــة  علميــة  أنشــطه  عمــل 
لديهــم  المعرفــة  وزيــادة  شــخصيتهم  لصقــل 
والمســابقات  الخارجيــة  العلميــة  كالزيــارات 

. لعلميــة ا
دعــم الطلبــة المتميزيــن بحثًيــا مــن خــالل تقديــم  «

بالمؤتمــرات  للمشــاركة  لهــم  المــادي  الدعــم 
ــة. العالمي

ــة علــى أن  « ــة متقدمــة للطلب تقديــم برامــج تدريب
ــن.  ــة المتفوقي ــور للطلب ــة الحض ــون أولوي تك

9.5.2   الطلبة الموهوبين
ــال  « ــي ح ــا ف ــا أو مبدًع ــة موهوًب ــب/ ـ ــر الطال يعتب

تمتعه/هــا بقــدرات ذهنيــة فائقــة أو أداء متميــز 
يفــوق أقرانه/هــا فــي إحــدى األنشــطة أو المجــاالت 

ــة أو الجامعــة.  التــي تعقدهــا الكلي
فصليــه  « برامــج  إعــداد  طريــق  عــن  ذلــك  يتــم 

ــة  ــل لجن ــن قب ــة م ــة المتنوع ــطة الالصفي لألنش
األنشــطة الطالبيــة تشــمل األنشــطة الثقافيــة 
خــالل  تقــام  والتــي  واالجتماعيــة  والرياضيــة 

الدراســي. الفصــل 
المشــاركة  « علــى  الطلبــة  حــث  طريــق  عــن 

إبــراز  الكليــة وتشــجيعهم علــى  أنشــطة  فــي 
األكاديمــي. المرشــد  قبــل  مــن  مواهبهــم 

والمبدعيــن  « الموهوبيــن  تشــجيع  طريــق  عــن 

فــي االشــتراك فــي نشــاطات مختلفــة لتنميــة 
اإلبداعيــة. قدراتهــم 

9.5.3   الطلبة المتعثرين
يعتبــر الطالــب/ ـــة متعثــًرا فــي حــال لــم يتمكــن  «

او  الفصليــة  االختبــارات  أحــد  فــي  النجــاح  مــن 
النهائيــة لمقــرر أو أكثــر.

مــن  « المتعثريــن  الطلبــة  متابعــة  عمليــة  تبــدأ 
نمــوذج  باعتمــاد  وذلــك  المقــرر  مــدرس  خــالل 
معيــن )نمــوذج F ( يعبــأ مــن قبــل مــدرس المقــرر 
فــي حــال تعثــر الطالب/ ـــة ســواًء فــي االختبارات 
الشــهرية أو النهائيــة ومــن ثــم يرفــع للمرشــد 
ــي . ــاد األكاديم ــدة اإلرش ــك لوح ــي وكذل األكاديم

المرشــد  « ـــة مــن قبــل  الطالــب/  يتــم مقابلــة 
األكاديمــي لمناقشــة أســباب التعثــر والعمــل 
ســوًيا علــى إيجــاد الحلــول المناســبة لتحســن 

مســتوى الطالــب/ ـــة األكاديمــي. 
ــة  « ــات المتعلق ــة البيان ــل كاف ــة وتحلي ــم دراس يت

اإلرشــاد  وحــدة  قبــل  مــن  المتعثريــن  بالطلبــة 
المناســبة  بالتوصيــات  والخــروج  األكاديمــي 

الكليــة. لعميــد 
يتــم حــث الطلبــة علــى االســتفادة مــن الســاعات  «

بحضــور  االلتــزام  ضــرورة  وكذلــك  المكتبيــة 
داخــل  والتفاعــل  الواجبــات  وأداء  المحاضــرات 

القاعــة.
معرفــة  « لزيــادة  إضافيــة  محاضــرات  عقــد  يتــم 

الطلبــة بالمقــررات التــي يتكــرر تعثــر الطلبــة بهــا 
ــام. ــي األقس ــية ف ــررات األساس ــك المق وكذل

للطلبــة  « متخصصــة  تدريبــة  دورات  عقــد  يتــم 
. يــن لمتعثر ا

ــة  « ــل الطلب ــة مــن قب ــم عقــد محاضــرات إضافي يت
ــة بالمعرفــة  ــد الطلب ــة لتزوي قــادة الغــرف الصفي

ــة.  الالزم
تحفيــز وتعزيــز الطلبــة الذيــن تحســنوا مــن خــالل  «

دعوتهــم للقــاء عميــد الكليــة وذلــك لحثهــم 
ــور.  ــة والتط ــي المتابع ــتمرار ف ــى االس عل

7.5  الطلبة املتفوقني، واملوهوبني، واملتعرثين
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7.6.1   الحالة األكاديمية
تحــدد عمليــة تعييــن الحالــة األكاديميــة أداء 
لــكل  األكاديميــة  الحالــة  تحديــد  يتــم  الطالــب. 
طالــب فــي نهايــة كل فصل دراســي. ســتظهر هذه 
ــة فــي النــص الــذي يوضــح إنجــازات الطالــب  الحال
طــوال دراســته الجامعيــة. يمكــن أن تكــون الحالــة 

ــة لــكل طالــب واحــدة ممــا يلــي: األكاديمي
وضــع جيــد: يتــم تعييــن هــذه الحالــة لجميــع . 1

مــن  يتوقــع  دراســتهم.  بدايــة  فــي  الطــالب 
حتــى  المــكان  هــذا  علــى  الحفــاظ  الطــالب 
مــن  األدنــى  الحــد  هــذا  يتضمــن  تخرجهــم. 
المعــدل التراكمــي 2.00 مــن 5.00 فــي المعــدل 

الدراســي والفصــل  للطالــب  التراكمــي 
تحذيــر أكاديمــي: إذا كان المعــدل التراكمــي . 2

مــن  أكثــر  ولكــن   2.00 مــن  أقــل  للطالــب 
التراكمــي للفصــل  المعــدل  أو  1.0، مــن5.00  
الدراســي أقــل مــن 2.00 مــن 5.00، يتــم إعطــاؤه 
هــذا الوضــع بعــد معالجــة الدرجــات النهائيــة فــي 

نهايــة كل فصــل دراســي عــادي.
التراكمــي . 3 المعــدل  كان  إذا  أكاديمــي:  إنــذار 

5.00، يتــم منحــه  1.0 مــن  للطالــب أقــل مــن 
هــذه الحالــة بعــد معالجــة الدرجــات النهائيــة 

العــادي. الدراســي  الفصــل  نهايــة  فــي 
فصــل . 4 لمــدة  الطالــب  إيقــاف  يتــم  منقطــع: 

دراســي عــادي واحــد علــى األقــل فــي أي مــن 
الحالتيــن التاليتيــن إذا: )أ( كان ســابًقا فــي حالــة 
إنــذار أو اختبــار أكاديمــي فــي فصــل دراســي 
التالــي علــى معــدل  الفصــل  عــادي وحصــل 
تراكمــي أقــل مــن 1.5 مــن 5.00؛ )ب( يتلقــى 
ــرات أكاديميــة متتاليــة. قــد  الطالــب ثــالث تحذي
يســمح عميــد الكليــة للطالــب بمواصلة دراســته 
بنــاًء علــى توصيــة مجلــس الكليــة ذات الصلــة.
ــد  ــي بع ــر األكاديم ــة التحذي ــاء حال ــن إلغ يمك
ــر  ــخ التحذي ــن تاري ــادي م ــي ع ــل دراس ــاء فص انقض
إذا حصــل الطالــب علــى فصــل دراســي ومعــدل 
تراكمــي 2.00 أو أعلــى فــي نهايــة هــذا الفصــل 

الدراســي.

7.6.2   معادلة المقررات
تستخدم القواعد التالية لمعادلة المقررات:

ــاعات . 5 ــدد الس ــى لع ــد األقص ــاوز الح ــب أال يتج يج
الســاعات  عــدد  إجمالــي  مــن   40% المعادلــة 
المعتمــدة للبرنامــج فــي جامعــة المســتقبل.

يجــب أن يتطابــق وصــف المقــرر المــراد معادلتــه . 6
جامعــة  فــي  البرنامــج  فــي  مقــرر  أي  مــع 

. لمســتقبل ا
لمعادلــة المقــرر، يجــب علــى الطالــب اجتيــاز . 7

ــن ــرر م المق
العربيــة  « بالمملكــة  حكوميــة  جامعــة 

. ية د لســعو ا
جامعة خاصة أو كليات خاصة. «
الكليات التقنية. «

ــررات . 8 ــدة للمق ــاعات المعتم ــدد الس ــون ع أن يك
ــاعات  ــدد الس ــاوي لع ــن أو يس ــر م ــة أكب المعادل
المعتمــدة للمقــرر فــي البرنامــج فــي جامعــة 

المســتقبل.

7.6  احلالة األكادميية  ومتطلبات التخرج
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7.6.3   متطلبات التخرج
برنامــج  مــن  للتخــرج  مؤهــًلا  تصبــح  لكــي 
جامعــي، يجب علــى الطالــب اســتيفاء المتطلبات 

التاليــة:
أعلــى . 1 أو   2.00 مــن   ( وكبيــر  تراكمــي  معــدل 

.) نقطــة   5.00 بمقيــاس 
التــي . 2 المعتمــدة  الســاعات  عــدد  اســتكمال 

المســتقبل. جامعــة  فــي  البرنامــج  يتطلبهــا 
المقــررة . 3 األكاديميــة  األعمــال  مــن  االنتهــاء 

واالختياريــة التــي يتطلبهــا البرنامــج فــي جامعــة 
المســتقبل.

اجتيــاز برنامــج االمتيــاز لبرنامــج بكالورويــس طــب . 4
وجراحــة الفــم واألســنان.

ويراقــب  محــددة  خطــة  طالــب  كل  يتبــع 
المشــرف األكاديمــي تقــدم الطالــب مــن خــالل 

هــذه الخطــة للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع متطلبــات 
جامعــة  فــي  المســجل  مكتــب  يعــد  التخــرج. 
المســتقبل وثيقــة تســمى تدقيــق الدرجــة لــكل 
ــة  ــص لحال ــن ملخ ــارة ع ــة عب ــق الدرج ــب. تدقي طال

الفــردي.  الطالــب  تخــرج 
ــي  ــررات الت ــع المق ــة بجمي ــى قائم ــوي عل يحت
يجــب إكمالهــا مــن قبــل الطالــب لتلبيــة متطلبــات 
التخــرج مــن تخصصــه المختــار. يشــير تدقيــق الدرجــة 
إلــى أي مــن هــذه الــدورات تــم االنتهاء منهــا، والتي 
بقيــت ليتــم إكمالهــا، ووقــت التخــرج المقــدر، نظــًرا 
ــة. وباختصــار، فــإن  ــدورة الدراســية العادي ألحمــال ال
رئيــس القســم األكاديمــي والمســجل مســؤوالن 
جميــع  اســتيفاء  ضمــان  عــن  مشــترك  بشــكل 

ــج. ــات البرنام ــالب لمتطلب الط
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8.1   المكاتب والفصول 
والمختبرات

تــم تجهيــز جميــع المكاتــب اإلداريــة وجميــع 
مكاتــب أعضــاء هيئــة التدريــس بوصــالت البيانــات/
جميــع  تجهيــز  تــم  ذلــك،  علــى  عــالوة  الهاتــف. 
الفصــول الدراســية وغــرف المختبــرات باتصــاالت 
البيانــات و/أو إمكانــات االتصــال الالســلكي وأجهــزة 
عــرض البيانــات وشاشــات العــرض. وأخيــًرا، تحتــوي 
الغــرف الذكيــة أيًضــا علــى معــدات ســمعية بصريــة 
IP. تدعــم هــذه  مــع إمكانــات تســجيل وهواتــف 
لبرامــج  التعليميــة  األهــداف  تحقيــق  التســهيالت 
الجامعــة ونتائــج البرنامــج ممــا يوفــر أجــواء مواتيــة 

ــم. للتعل

المكاتب
هيئــة  أعضــاء  مكاتــب  مــن  العديــد  هنــاك 
الموظفيــن  ومكاتــب  والمســاعدين  التدريــس 
اإلدارييــن وقاعــات االجتماعــات ومكاتــب االســتقبال 
وغــرف الســكرتارية والمخــازن فــي الجامعــة. مكتــب 
منفصــل لــكل رئيــس قســم فــي المبنــى الرئيــس 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مكاتــب  تقــع  للذكــور. 

للكليــة؛  مبنــى  كل  مــن  مختلفــة  طوابــق  فــي 
ــة  ذكــر وأنثــى. يتيــح حجــم المكتــب مســاحة كافي
للعمــل الفــردي والجماعــي بمــا فــي ذلــك إمكانيــة 
ــة مــن الزمــالء أو  عقــد اجتماعــات مــع اثنيــن أو ثالث
الطــالب علــى األكثــر. جميــع المكاتــب مكيفــة 
ولديهــا ضــوء النهــار الطبيعــي. كل عضــو فــي 
هيئــة التدريــس لديــه جهــاز حاســوب محمــول. يتــم 
تثبيــت أدوات البرامــج المتخصصــة حســب الحاجــة. 
طابعــة  أيًضــا  لديهــم  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
صغيــرة فــي مكاتبهــم ولديهــم وصــول كامــل 
أيًضــا آالت تصويــر  إلــى شــبكة الكليــات. تتوفــر 
عاليــة الجــودة ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي كل 

مكتــب ســكرتارية.

املرافق  .8
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 الفصول الدراسية
تــم  تدريــس ممتــازة.  الكليــات قاعــات  توفــر 
تجهيــز الفصــول الدراســية بشــكل كاٍف بالكراســي 
والمكاتــب، ومكتــب المعلــم، وعــرض البيانــات، 
ولــوح المعلومــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تجهيــز 
كل فصــل بشــبكة الســلكية تســمح للمعلميــن 
باســتخدام أجهــزة الحاســوب المحمولــة الخاصــة 
الدراســية  الفصــول  مــن  العديــد  هنــاك  بهــم. 
 30 لحوالــي  قاعــة  كل  تتســع  حيــث  المتاحــة، 
ــية  ــول الدراس ــد الفص ــؤولية تحدي ــع مس ــا. تق طالًب
ــع  ــة. تتمت ــق كل كلي ــى عات ــي عل ــذه المبان ــي ه ف
ــى  ــول إل ــة الوص ــية بإمكاني ــول الدراس ــذه الفص ه
ضــوء النهــار الطبيعــي وجميعهــا مكيفــة. العديــد 
مــن الفصــول الدراســية الذكيــة قيــد االســتخدام 

بالفعــل )فــي المبانــي الذكــور واإلنــاث(. 

مختبرات
تقــع المختبــرات الموجهــة للــدورة المســتخدمة 
مــن قبــل كل قســم فــي مبانــي الكليــة. يســتخدم 
كل مختبــر لتدريــس دورة واحــدة أو أكثــر. يحتوي كل 
ــتخدمة  ــرات المس ــن المختب ــد م ــى العدي ــم عل قس
فــي الدراســات الجامعيــة وخدمــات الطــالب. تتوافــر 
المعامــل ذات األغــراض العامــة فــي كليــات جامعة 

المســتقبل.

8.2   موارد الحوسبة
الطــالب  يتمتــع  الجامعــي،  الحــرم  فــي 
بإمكانيــة الوصــول المفتــوح إلــى شــبكة الحــرم 
وصــول  نقــاط  هنــاك  واإلنترنــت.  الجامعــي 
الســلكية تخــدم مبانــي الحــرم الجامعــي بمــا فــي 
ــة  ــرات. والنتيج ــن والمختب ــب الموظفي ــك مكات ذل
ــه يمكــن ألي شــخص فــي الحــرم  ــة هــي أن العملي
الجامعــي الوصــول إلــى شــبكة الحــرم الجامعــي 
ــي.  ــرم الجامع ــل الح ــت داخ ــي أي وق ــت ف واإلنترن
يتولــى مركــز تكنولوجيــا المعلومــات والوســائل 

ــع البنــى  ــة مســؤولية تشــغيل وإدارة جمي التعليمي
التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات فــي الجامعــة، 
بــدًءا مــن الشــبكة الالســلكية والســلكية وأنظمــة 
التشــغيل وقواعــد البيانــات والخدمــات اإللكترونيــة 
هيئــة  أعضــاء  لجميــع  الحاســوب  وتطبيقــات 

المركــز: التدريــس واإلدارييــن. لتلخيــص مهــام 
تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.. 1
تقديــم ودعــم جميــع أنــواع الوســائل التعليميــة . 2

أنظمــة  الذكيــة،  األلــواح  العــرض،  )أجهــزة 
إلــخ(. والفيديــو،  الصــوت 

تقديم الدعم الفني لجميع األجهزة.. 3
الســلكية . 4 الشــبكات  جميــع  ودعــم  توفيــر 

واألقســام  الكليــات  لجميــع  والالســلكية 
. فــق ا لمر ا و

ــتفيدين . 5 ــع المس ــت لجمي ــات اإلنترن ــم خدم تقدي
ــات. فــي الكلي

إعداد معايير األجهزة.. 6
رسم سياسات أمن المعلومات وتطبيقها.. 7
تقديم االستشارات الفنية داخل الكليات.. 8
إنشاء بوابة إلكترونية للكليات.. 9

إنشاء مركز دعم فني.. 10
تحتاجهــا . 11 التــي  المرخصــة  البرامــج  توفيــر 

. ت لكليــا ا
لديــه جهــاز  التدريــس  فــي هيئــة  كل عضــو 
حاســوب محمــول شــخصي فــي مكتبــه لديــه حــق 
الوصــول الكامــل إلــى اإلنترنــت وشــبكة الكليــات 
للحاســوب  يمكــن  للطــالب.  الــدورات  وتســجيل 
المحمــول اســتخدام الشــبكات الالســلكية. تتــم 
الحاســوب  وأجهــزة  الحاســوب  مختبــرات  صيانــة 
بواســطة مركــز تكنولوجيــا المعلومــات والوســائل 

التعليميــة.
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 نظام البوابات اإللكترونية
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــد الط ــم تزوي يت
بالوصــول إلــى نظــام خدمــات البوابــة اإللكترونيــة. 
يمكــن  اإللكترونيــة،  البوابــة  نظــام  باســتخدام 
للطــالب إجــراء التســجيل عبــر اإلنترنــت، ومراقبــة 
 / النصــوص  وعــرض  األكاديمــي،  تقدمهــم 
الدرجــات، ومــا إلــى ذلــك بينمــا يمكــن للمعلميــن 
األكاديمــي  تقدمهــم  ورؤيــة  طالبهــم،  مراقبــة 
للطــالب،  وغيــاب  عالمــات  وإدراج  ونتائجهــم، 
نظــام  يوفــر  إلــخ.  الشــخصي،  ملفهــم  وتعديــل 
البوابــة اإللكترونيــة )يســمى EDUGATE(  خدمــات 
مختلفــة لمســتخدمين مختلفيــن وفًقــا المتيازاتهــم. 
ــوف  ــتخدمين الضي ــة للمس ــات مخصص ــذه الخدم ه
الموظفيــن  ومســتخدمي  والمســتخدمين 
ــول  ــخص الوص ــن ألي ش ــؤولي النظــام. يمك ومس

إلــى خدمــات الضيــف:
الخدمــات المشــتركة للمســتخدمين الضيــوف: . 1

التطبيــق عبــر اإلنترنــت؛ التقويــم األكاديمــي؛ 
ــدورة  ــل ال ــول دلي ــة القب ــول نتيج ــات القب سياس
ــة الجامعــة والكليــات. األقســام واألقســام وهيئ

خدمــات الطــالب: تســجيل الدخــول؛ التســجيل . 2
التفاصيــل  المالــي؛  الســجل  اإللكترونــي؛ 

للطالــب. الشــخصي  والملــف  األكاديميــة 
الدخــول. . 3 تســجيل  الموظفيــن:  خدمــات 

الشــخصي  الملــف  األكاديميــة؛  التفاصيــل 
الصلــة وذوي  للموظفيــن، 

وإدارة . 4 المســتخدمين  إدارة  اإلداريــة:  الخدمــات 
الخدمــات.

8.3   خدمات المكتبة
المكتبــة المركزيــة هــي مؤسســة تعليميــة 
علميــة متعــددة التخصصــات تهــدف إلــى جمــع 
مختلفــة  بطــرق  المعلومــات  مصــادر  وتطويــر 
وتنظيــم  واإليــداع(،  والتبــادل  والتبــرع  )الشــراء 
والرفــوف(.  والفهرســة  )التصنيــف  المــوارد  هــذه 
يتــم إجــراء االقتــراض المســتخدم فــي المكتبــة 
فــي كل مــن أقســام الذكــور واإلنــاث باســتخدام 
ــة  ــة للمكتب ــة إضافي ــة. خدم ــات مخصص أداة برمجي
هــي خدمــات المكتبــة الرقميــة. تخــدم المكتبــة 
ــة  ــات ومنطق ــع الكلي ــة مجتم ــة المخطط المركزي
بريــدة فــي مختلــف األنشــطة األكاديميــة والثقافيــة 
والبحثيــة. تفتــح المكتبــات فــي كل كليــة خمســة 
أيــام فــي األســبوع )األحــد - الخميــس( فــي أقســام 

الذكــور واإلنــاث.
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8.4   إرشادات عامة للسالمة
تــم تحديــد العديــد مــن السياســات والتدابيــر 
ــدات  ــق واألدوات والمع ــان أن المراف ــل ضم ــن أج م
المســتخدمة فــي جميــع البرامــج المقدمــة فــي 
هــذه  المقصــودة.  لألغــراض  آمنــة  الجامعــة 

أدنــاه. ملخصــة  واإلجــراءات  السياســات 

8.4.1   تدابير السالمة العامة
فيمــا يلــي ملخــص إلجــراءات الســالمة العامــة 

المتبعــة فــي الجامعــة:
يتوفــر مركــز صحــي فــي جميــع الكليــات لجميــع . 1

الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس.
يتــم تركيــب أجهــزة كشــف الدخــان فــي كل . 2

مــكان فــي كل مبنــى للكليــة.
ــكان . 3 ــي كل م ــق ف ــات الحري ــب طفاي ــم تركي يت

ــة. ــي الجامع ــي مبان ف
يتــم تثبيــت الرشاشــات فــي كل مــكان فــي . 4

الجامعــة. مبانــي 
جميــع المعامــل مجهــزة بــزر طــوارئ محــاط بزجاج . 5

قابــل للكســر المنشــط في حــاالت الطــوارئ.
حــاالت . 6 فــي  اإلخــالء  إجــراءات  تثبيــت  يتــم 

الطــوارئ فــي المختبــرات واألماكــن المناســبة 
الجامعــة. مبانــي  فــي  المختلفــة 

ــي . 7 ــام ف ــر الع ــالمة المختب ــراء س ــت إج ــم تثبي يت
كل مختبــر.

8.4.2   إرشادات سالمة المختبر
لتحســين  االقتراحــات  هــذه  الجامعــة  تقــدم 
ــة أن  ــم كيفي ــد أن تعل ــن نعتق ــر. نح ــالمة المختب س
تكــون آمًنــا يجــب أن يكــون جــزًءا مهًمــا مــن عمليــة 
التعليــم. اعتمــدت الجامعــة المبــادئ التوجيهيــة 
التاليــة لضمــان الممارســات اآلمنــة فــي المختبرات.

السالمة الشخصية
لمنــع  عــادة  الشــخصية  الســالمة  ُتســتخدم 
التجــارب أو المهــام و / أو الوظائــف غيــر المصــرح 
الوظائــف  أو  المهــام  أو  التجــارب  وإجــراء  بهــا 

للتوجيهــات. وفًقــا  فقــط  المعينــة 
تدريبــك . 1 تــم  إذا  إال  معــدات  أي  تســتخدم  ال 

المــدرب. قبــل  مــن  واعتمــادك 
يحظر استهالك الطعام في المختبر.. 2
اغسل يديك قبل مغادرة المختبر وقبل األكل.. 3
ربــط الظهــر متوســط الطــول والشــعر الطويــل . 4

أو معــدات  اللهــب  مــن  بالقــرب  العمــل  عنــد 
التشــابك.

ــر وحــده أو تعمــل مــع . 5 ــًدا فــي المختب ال تعمــل أب
شــخص آخــر فــي مكالمــة ســهلة.

يجــب إبــالغ الكليــة /الموظف/المشــرف علــى . 6
المعمــل بجميــع الحــوادث.

معرفــة موقــع جميــع معــدات الســالمة وكيفيــة . 7
ــتخدامها. اس

سالمة المختبر العام
فيما يلي التوجيهات العامة للمختبر.

الحفــاظ علــى الوصــول إلــى جميــع المخــارج . 1
ودشــات  العيــن  وغســل  الكهربائيــة  واأللــواح 

الطــوارئ.
أو . 2 العمــل  لمناطــق  الممــرات  تســتخدم  ال 

. يــن لتخز ا
ــواب . 3 ــق األب ــب، أغل ــر المراق ــر غي ــبة للمختب بالنس

ــادر. ــع المص ــق جمي وأغل
ال تقــم بتخزيــن المــواد الثقيلــة فــوق ارتفــاع . 4

الطاولــة.
تنظيف االنسكابات على الفور.. 5
كن حذًرا عند رفع األشياء الثقيلة.. 6
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السالمة الكهربائية
عنــد  الكهربائيــة  المعــدات  تأريــض  يجــب 
اســتخدامها بالقــرب مــن مصــدر الميــاه. إذا انســكب 
المــاء فــي أو حــول المعــدات الكهربائيــة، أغلــق 
قاطــع الدائــرة ثــم افصــل الجهــاز قبــل تنظيــف 
جميــع  إلــى  الوصــول  علــى  الحفــاظ  التســرب. 
أســالك  اســتخدام  تجنــب  الكهربائيــة.  اللوحــات 
التمديــد كلمــا أمكــن ذلــك. ال يجــب وضــع أســالك 
التمديــد تحــت األبــواب أو توصيلهــا بأســالك تمديــد 

أخــرى.

السالمة الكيميائية
ــل . 1 ــة تحم ــواد الكيميائي ــع الم ــن أن جمي ــد م تأك

ــم  ــا واس ــا وتاريخه ــادة وتركيزه ــم الم ــا اس حالًي
الشــخص المســؤول.

يجــب نقــل جميــع الحاويــات المضغوطــة )مثــل . 2
أســطوانات الغــاز( وتركيبهــا فقــط مــن قبــل 

الموظفيــن.
تأميــن جميــع أســطوانات الغــاز وتســمية جميــع . 3

ودرجــة  طبيعــة  إلظهــار  الكيميائيــة  المــواد 
الخطــر.

والقابلــة . 4 المتطايــرة  المركبــات  اســتخدام 
لالشــتعال فقــط فــي غطــاء الدخــان. تأكــد مــن 
ــاء  ــتخدام غط ــد اس ــا عن ــة دائًم ــغيل المروح تش

الدخــان.
يجــب توفيــر أوراق بيانــات ســالمة المــواد لجميــع . 5

المــواد الكيميائيــة الخطــرة قبــل االســتخدام. 
ــر. ــي المختب ــا ف ــاظ به ــب االحتف يج

يجــب عــدم محاولة تنظيــف االنســكابات الكبيرة . 6
مــن قبــل الطــالب أو مســاعدي التدريــس. اطلــب 

المســاعدة مــن أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس.
توفيــر . 7 المختبــر  مــدرب  أو  لألســتاذ  يمكــن 

للمــواد  الســليم  االســتخدام  حــول  معلومــات 
ــات. ــن النفاي ــليم م ــص الس ــة والتخل الكيميائي

8.4.3   السياسات المتعلقة بسالمة 
برامج الكمبيوتر

األمان ضد الفيروسات / البرامج الضارة
يتــم تثبيــت برنامــج مكافحــة الفيروســات علــى 
جميــع أجهــزة الحاســوب فــي الجامعــة. تــم تكويــن 
هــذا للتحديثــات التلقائيــة والمســح فــي الوقــت 

الحقيقــي.

قرصنة البرمجيات
داخــل  المســتخدمة  البرامــج  أدوات  جميــع 
ــت  ــا تثبي ــر تماًم ــة. ُيحظ ــة ومرخص ــة قانوني الجامع
أدوات البرامــج غيــر القانونيــة و/أو غيــر المرخصــة 

واســتخدامها.
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األنشطة واالحتفاالت   .9



37   دليل الطالب للعام اجلامعي  1442 

 هنــاك مجلــس للطــالب يعقــد اجتماًعــا دورًيــا مــع رئيــس الجامعــة لمناقشــة قضايــا الطــالب واالتجاهــات 
الجديــدة.

جملس الطلبة  9.1
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ــن إلعطائهــم  ــة والطــالب الزائري ــارات كل عــام لطــالب المــدارس الثانوي ــر مــن الزي ــم التخطيــط لكثي يت
ــا. ــة وكلياته ــن الجامع ــات ع ــض المعلوم بع

يوم يف جامعة املستقبل  9.2



39   دليل الطالب للعام اجلامعي  1442 

عــادة، فــي نهايــة كل عــام دراســي، هنــاك حفــل لخريجــي الجامعــة. صاحــب الســمو الملكــي أميــر 
منطقــة القصيــم يرعــى حفــل التخــرج »االفتراضــي« لـــ 270 طالًبــا وطالبــة فــي جامعــة المســتقبل عــام 2020.

حفل تخرج  9.3
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اخلطط الدراسية   .10
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10.11  قسم جراحة الفم واألسنان - برنامج طب جراحة الفم واألسنان

First year  - السنة األولى
Level One

المستوى األول
Level Two

المستوى الثاني
Total

Code
رمز المقرر

Course Title
اسم المقرر Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات

المعتمدة
المتطلب 

السابق

ARABD 101 Language Skills 2 - CHEM 105 General Chemistry 2 - 4

ENG-L  131 (Listening) 2 - CHEM 106 Organic Chemistry 2 - 4

ENG-R 132  (Reading) 2 - ENG 134  E. for Medical
Students 3 - 5

ENG-W 133 (Writing) 2 - PHYS 106 General Physics 4 - 6

ICD 101 Into to Islamic Cu. 2 - ZOOL 106 General Zoology 4 - 6

STAT 106 Biostatistics 2 - 2

Total 12 مجموع الساعات 15 27

Second year  - السنة الثانية

Course 
Code

رمز المقرر

Course Title
اسم المقرر

Prerequisite 
متطلب سابق

Level Three
المستوى الثالث

Level Four
المستوى الرابع

TotalFirst Semester Second Semester

Lecture 
محاضرة

Practical
عملي

Clinic
عيادة

Lecture 
محاضرة

Practical
عملي

Clinic
عيادة

RDS 111 Anatomy & Intro. to Operative 
Dentistry - 1 1 0 1 1 0 4

ANAT 112 Anatomy, Embryology & Histology ZOO 106 3 2 0 3 2 0 10

BCH 261 Bio-chemistry CHEM 106 2 1 0 2 1 0 6

PSL 113 General Physiology ZOO 106 2 1 0 2 1 0 6

DEN 181 Introduction to Dentistry - 1 0 0 1 0 0 2

RDS 131 Basic Dental Materials - 0 0 0 1 0 0 1

IC 103 Islamic Economic System - 0 0 0 2 0 0 2

IC 102 Islam and Construction of Society - 2 0 0 0 0 0 2

Total credit hours
مجموع الساعات

11 5 0 12 5 0
33

16 24
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Third year  - السنة الثالثة

Course 
Code

رمز المقرر

Course Title
اسم المقرر

Prerequisite 
متطلب سابق

Level Five
المستوى الخامس

Level Six
المستوى السادس

TotalFirst Semester Second Semester

Lecture 
محاضرة

Practical
عملي

Clinic
عيادة

Lecture 
محاضرة

Practical
عملي

Clinic
عيادة

MDS 251 Oral Biology - 1 0 0 1 1 0 3

PATH 210 General Pathology - 1 0 0 1 1 0 3

RDS 211 Pre-Clinical Operative Dentistry RDS 111 1 2 0 1 2 0 6

MIC 211 General Microbiology & 
Immunology - 2 1 0 0 0 0 3

MDS 211 Local Anesthesia & Exodontia ANA 112 1 0 0 1 0 0 2

PHL 211 Dental Pharmacology-I CHEM 106 - 1 0 0 1 0 0 2

MDS  241 Physics of Diagnostic Radiology - 1 0 1 1 0 1 4

SDS 211 Introduction to Dentures - 1 2 0 1 2 0 6

MDS 242 Oral Diagnosis 1 - 0 0 0 1 0 1 2

MDS 231 Oral Pathology I - 1 1 0 0 0 0 2

PDS 221 Preventive Dentistry PCS 181 0 0 0 1 0 0 1

RDS 231 Dental Biomaterials Sciences II RDS 131 1 0 0 1 0 0 2

Total credit hours
مجموع الساعات

11 6 1 10 6 2
36

18 18
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Year 4 - السنة الرابعة

Course 
Code

رمز المقرر

Course Title
اسم المقرر

Prerequisite 
متطلب سابق

Level Seven
المستوى السابع

Level Eight
المستوى الثامن

TotalFirst Semester Second Semester

Lecture 
محاضرة

Practical
عملي

Clinic
عيادة

Lecture 
محاضرة

Practical
عملي

Clinic
عيادة

MDS 341 Oral Diagnosis II MDS 242 1 0 1 0 0 0 2

MDS 311 Oral Surgery MDS 211 1 0 1 1 0 1 4

MDS 342 Oral Radiology MDS 241 1 0 0 0 0 1 2

MDS 331 Oral Pathology II MDS 251
MDS 231 1 1 0 0 0 0 2

RDS 311 Operative dentistry RDS 211
MDS 211 1 0 1 0 0 1 3

RDS 322 Pre-Clinical Endodontics RDS 211 1 1 0 0 1 0 3

PDS 311 Preventive Periodontics - 1 0 1 1 0 1 4

SDS 321 Clinical Removable Prosthodontic 
1 SDS 211 1 2 0 1 2 0 6

SDS 331 Introduction To Fixed 
Prosthodontics - 1 2 0 1 2 0 6

ARA 103 Arabic Writing ARAB 101 0 0 0 2 0 0 2

DEN 381 Cardio Pulmonary Resuscitation - 0 0 0 1 0 0 1

PDS 341 Introduction to Pediatric Dentistry - 0 0 0 1 1 0 2

Total credit hours
مجموع الساعات

9 6 4 8 6 4
37

19 18
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Year 5 - السنة الخامسة

Course 
Code

رمز المقرر

Course Title
اسم المقرر

Prerequisite 
متطلب سابق

Level Nine
المستوى التاسع

Level Ten
المستوى العاشر

TotalFirst Semester Second Semester

Lecture 
محاضرة

Practical
عملي

Clinic
عيادة

Lecture 
محاضرة

Practical
عملي

Clinic
عيادة

311 GSO General Surgery - 1 0 0 0 0 0 1

411 MDS Clinical Oral Surgery MDS 311 1 0 0 1 0 1 3

411 PDS Advanced Periodontics Therapy MDS 331 1 0 1 1 0 1 4

411 RDS Operative Dentistry II RDS 311 1 0 1 0 0 1 3

421 MIC Clinical Microbiology MIC 211 0 1 0 0 0 0 1

421 SDS Clinical Removable 
Prosthodontics II SDS 321 1 0 1 0 0 1 3

431 SDS Clinical Fixed Prosthodontics I RDS 211 
SDS 211 1 1 1 0 0 1 4

422 RDS Clinical Endo Procedures RDS 322 1 0 1 0 0 1 3

431 PDS Introduction to Orthodontics RDS 211 1 1 0 1 1 0 4

441 PDS Clinical Pediatric Dentistry PDS 341 1 0 1 1 0 1 4

311 GIM General internal medicine - 0 0 0 2 0 0 2

311 ENT Ear Nose & Throat surgery - 0 0 0 1 0 0 1

421 MDS Oral Medicine MDS 341 0 0 0 1 0 1 2

Total credit hours
مجموع الساعات

9 3 6 8 1 8
35

18 17
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Year 6 - السنة السادسة

Course 
Code

رمز المقرر

Course Title
اسم المقرر

Prerequisite 
متطلب سابق

Level Eleven
المستوى الحادي عشر

Level Twelve
 المستوى الثاني عشر

TotalFirst Semester Second Semester

Lecture 
محاضرة

Practical
عملي

Clinic
عيادة

Lecture 
محاضرة

Practical
عملي

Clinic
عيادة

411 PHL Dental Pharmacology II PHL 211 1 0 0 0 0 0 1

421 PDS Principles of Dental Public Health 
& Community Dentistry - 2 0 0 1 0 0 3

432 SDS Clinical Fixed Prosthodontics II SDS 431 0 0 1 0 0 1 2

104 IC Fundamentals of Islamic Political 
System - 0 0 0 2 0 0 2

441 SDS Clinical Removable Prosthodontic 
II

SDS 321 
SDS 421 1 0 1 0 0 1 3

441 MDS Comprehensive Management in 
Oral Medicine

MDS 421 
PDS 411 1 0 1 0 0 0 2

442 PDS Comprehensive Pediatric 
Dentistry PDS  441 0 0 1 0 0 1 2

491 DEN Comprehensive Clinical Dentistry
PDS 411 
MDS 421 
MDS 341

1 0 4 1 0 4 10

432 PDS  Clinical Orthodontics PDS 431 0 0 0 0 0 1 1

Total credit hours
مجموع الساعات

6 0 8 4 0 8
26

14 12

) PDF ( امسح الكود للحصول على النسخة الكترونية
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10.1  قسم الحقوق - برنامح الحقوق

المستوى األول

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-3  مقدمة في الفقه اإلسالميسلم1 101

-2  التحرير العربيعرب ش101

-3  مبادئ االقتصادقصد م101

-2  اللغة اإلنجليزية 1 نجم ش101

-3  مبادئ القانوننظم101

-3  األنظمة الدستوريةنظم102

16مجموع الساعات

المستوى الثاني

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-3  مهارات االتصالإتصال101 

-4  تطبيقات الحاسب1-حاسب101 

-3  تفسير القرآن الكريم/1سلم ش103 

-3  أحكام األسرةنظم1 102

نظم 101 - س3  القانون الدولي العام  نظم103 

-3  تاريخ القانون  نظم1٠4 

19مجموع الساعات

المستوى الثالث

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-1  التربية البدنية1 بدن101 

-3  مبادئ اإلدارة العامةدرع101 

سلم ش - 103 س3  تفسير القرآن الكريم2 /سلم2٠1 

-3  النحو1/عرب102 

نظم 101 - س3  النظرية العامة للعقدنظم2٠2  

نظم 101 - س3  القانون اإلدارينظم2٠1 

16مجموع الساعات
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المستوى الرابع

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

بدن 101 - س1  تربية بدنية2 بدن102 

حاسب 101 - س3  تطبيقات الحاسب2 حاسب102 

نجم ش - 101 س2  اللغة االنجليزية2  نجم ش102 

نظم 101 - س2  تنظيم قضائينظم 2٠2   

نظم 101 - س3  القانون التجارينظم2٠3 

نظم 101 - س3  نظام الزكاة والضرائبنظم2٠4 

نظم 101 - س3  األحكام العامة للجريمة و العقوبةنظم3 203

17مجموع الساعات

المستوى الخامس

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-3  أصول فقهسلم3٠1 

نظم-202 س3  قانون المرافعات واالثباتنظم3٠1 

نظم3 203 -س3  النظام الجزائي الخاصنظم3٠2 

نظم 203 - س3  العقود التجارية وعمليات البنوكنظم3٠3 

-3  تنفيذ األحكام القضائيةنظم3٠4 

نظم  2٠2 - س3  عقود ومعامالت مالية1  نظم4 302

16مجموع الساعات

المستوى السادس

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

سلم 301 - س3  القواعد الفقهيةسلم3٠3 

نظم 203 - س3  القانون البحري و الجوينظم3٠٥ 

نظم  2٠2 - س3  نظام العمل و التأمينات االجتماعيةنظم3٠٦ 

نظم 203 - س3  األوراق التجارية و اإلفالسنظم3٠٧ 

نظم 201 - س3  القضاء اإلدارينظم3٠٨ 

 نظم 4 -302 س3  عقود ومعامالت مالية2    نظم5 304

18مجموع الساعات
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) PDF ( امسح الكود للحصول على النسخة الكترونية

المستوى السابع

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

نظم -202س3الضمانات العينية و الشخصيةنظم 7 402

-3أحكام المواريث و الوصايا و الوقفنظم 6 401

نظم -203س3قانون التجارة الدوليةنظم 403

-3حقوق االنساننظم 402

نظم-101س، نظم -202س، نظم 201س2العقود اإلداريةنظم 401

-3النحو/ 2عرب ش 103

16مجموع الساعات

المستوى الثامن

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

نظم-101 س، نظم3 203 -س3اإلجراءات الجزائية  نظم 404

نظم -202س3القانون الدولي الخاصنظم 405

نظم-101س، نظم-202س، نظم-203س3الملكية الفكريةنظم 406

نظم-101س، نظم-202س3الملكية و األموال  نظم 8 403

3بحث و تمارين عملية  نظم 9 404

نظم-101س
نظم-102س

نجم ش-101-س
عرب-ش-101-س

سلم1--101س
قصد م-101س

نظم-103س
نظم -104س

نظم1--102س
درع-101س

سلم ش-103س
اتصال-101س

حاسب-101س
سلم -201س
نظم-201س
نظم-202س
عرب -102س
بدن -101س

نظم3--203س
نظم-202س
نظم -204س

نظم-203س
بدن-102س

حاسب -102س
نجم ش -102س

سلم -301س
نظم -301س

نظم 4 -302س
نظم -302 س
نظم -303س
نظ5 -304 س

نظم -305 س
نظم-306س

نظم -307 س
نظم-308 س

نظم6 -401س
نظم 7 -402س

عرب ش -103س
نظم -401س
نظم-402س
نظم -403س

19مجموع الساعات
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10.2  قسم اللغة اإلنجليزية -  برنامح لغويات تطبيقية

المستوى األول

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

ENG111Language Skills ENG. Writing I3Prep Year

ENG111Language Skills ENG Reading I3Prep Year

ENG111 Language Skills ENG  .Grammar I3Prep Year

ENG111Language Skills ENG.L&S3Prep Year

ENG131English Pronunciation2Prep Year

ISC103Islamic Ethics2-------------

HPE101 Health &Physical Education1-------------

17مجموع الساعات

المستوى الثاني

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

ENG 112 Language Skills ENG .Writing II3ENG Writing111

ENG 112Language Skills  ENG. Reading II3ENG Reading111

ENG 112Language Skills  ENG. Grammar II3ENG Grammar111

ENG 112Language Skills ENG.L&S II3ENG. L&S111

ENG 132Intro.To Linguistics I2-------------

ISC103Islamic Economic system2-------------

IR101Info Resources3-------------

19مجموع الساعات

المستوى الثالث

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

ENG213Essay Writing I3ENG.112

ENG221Introduction to literature3-------------

ENG233Introduction to Linguistic II2ENG132

ENG251Introduction to Translation Theory2-------------

ISC105Study of the Holy Quran2-------------

ARAB 201Functional Grammar3-------------

COM 201 Communication skills3-------------

HPE102Health &Physical Education1-------------

19مجموع الساعات
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المستوى الرابع

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

ENG241Essay Writing II3ENG213

ENG222Fiction2ENG221

ENG234Phonology2ENG132

ENG241Intro.To Applied Linguistics2ENG132

ENG261 Intro. To Applied Translation2-------------

ENG270Intro. To Computational Linguistics2ENG132

ISC205Family In Islam2-------------

ARAB101Arabic Writing I2-------------

17مجموع الساعات

المستوى الخامس

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

ENG323Drama2ENG221

ENG335Syntax3ENG132

ENG337Semantics and Pragmatics3ENG233

ENG338Sociolinguistics3ENG233

ENG342Language Acquisition3ENG132

ARAB302Applied Grammar3-------------

17مجموع الساعات

المستوى السادس

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

ENG324Poetry2ENG221

ENG336English Morphology and Syntax3ENG335

ENG343 Teaching English as a Foreign
Language3ENG132

ENG344Topics in Applied Linguistic3ENG241

PSY101Introduction to Psychology3-------------

ARAB103Arabic Writing ll2ARAB101

16مجموع الساعات
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المستوى الثامن

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

ENG490Senior Project4-------------

ENG491Practicum6-------------

or
ENG492Cooperative Learning10-------------

10مجموع الساعات

المستوى السابع

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

ENG415Essay Writing lll3ENG214

ENG425 Selected Works in British and America
 Literature3ENG222,323,324

ENG439Psycholinguistics3ENG233

ENG445Contrastive Analysis2ENG336

ENG446Language Testing3ENG343

ENG447Computer Assisted Language Learning2ENG241,343,270

ENG448 Conventional Aids in Language
Instruction2ENG343

18مجموع الساعات
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10.3  قسم إدارة اعمال - برنامح إدارة اعمال - إدارة مالية

المستوى األول

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-3االنجليزية 1011.انج

-3رياضيات االعمال101.ريض

-2المهارات اللغوية101.عرب

-3مهارات االتصال103.تصل

-3مبادئ اإلدارة105.دار

14مجموع الساعات

المستوى الثاني

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-3نظم المعلومات اإلدارية100. نظم

101.انج - س3اإلنجليزية10211.انج

101. ريض - س3مقدمة في االحصاء105.احص

101.ريض - س3مبادئ االقتصاد الجزئي105.قصد

-3مقدمة في علم االجتماع106.جمع

15مجموع الساعات

المستوى الثالث

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-2الثقافة اإلسالمية101.سلم

105.دار - س3السلوك التنظيمي210.دار

101.ريض - س3مبادئ المحاسبة المالية215.حسب

105.قصد - س3مبادئ االقتصاد الكلي216.قصد

105.دار - س3إدارة اإلنتاج230.دار

14مجموع الساعات
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المستوى الرابع

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

101.عرب - س2التحرير العربي102.عرب

-2النظام االقتصادي اإلسالمي103.سلم

105.احص - س3اإلحصاء المتوسطة210.احص

210.دار - س3إدارة الموارد البشرية225.دار

215.حسب - س3المحاسبة اإلدارية230.حسب

105.قصد - س3مبادئ التسويق260.تسق

16مجموع الساعات

المستوى الخامس

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

105.دار - س3قانون االعمال215.دار

230.حسب - س3مبادئ التمويل250.مال

210.دار - س3القيادة اإلدارية260.دار

101.ريض - س3االقتصاد القياسي314.مال

100.نظم - س، 105.دار - س3التجارة االليكترونية320.دار

15مجموع الساعات

المستوى السادس

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-2النظام السياسي اإلسالمي106.سلم

215.دار - س3قانون العمل الدولي310.دار

250.مال - س3تمويل الشركات315.مال

105.دار - س3إدارة الجودة الشاملة326.دار

260.تسق - س، 105.دار - س3إدارة االعمال الدولية370.دار

14مجموع الساعات

المستوى السابع

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

314.مال - س3تحليل االستثمار إدارة محفظة االعمال316.مال

210.احص - س3إدارة العمليات330.دار

315.مال - س3المشتقات المالية410.مال

-3مشروع تخرج490.دار

12مجموع الساعات
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المستوى الثامن

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-9تدريب عملي403.درب

 410.مال - س3التخطيط المالي450.مال

-3اإلدارة االستراتيجية495.دار

15مجموع الساعات

المجموعة االختيارية

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-3مقدمة في إدارة الموارد البشرية314.بشر

-3تخطيط الموارد البشرية315.بشر

-3التنظيم واساليب العمل316.بشر

-3محاسبة تكاليف314.حسب

-3المحاسبة المتوسطة315.حسب

نظم العمل والعمال والتأمينات 410.بشر
-3االجتماعية

-3إستراتيجية الموارد البشرية450.بشر

-3المحاسبة المتقدمة316.حسب

-3زكاة وضريبة410.حسب

-3مراجعة داخلية450.حسب

30مجموع الساعات
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10.4  قسم إدارة اعمال - برنامح إدارة أعمال -محاسبة

المستوى األول

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-3االنجليزية 1011.انج

-3رياضيات االعمال101.ريض

-2المهارات اللغوية101.عرب

-3مهارات االتصال103.تصل

-3مبادئ اإلدارة105.دار

14مجموع الساعات

المستوى الثاني

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-3نظم المعلومات اإلدارية100. نظم

101.انج - س3اإلنجليزية10211.انج

101. ريض - س3مقدمة في االحصاء105.احص

101.ريض - س3مبادئ االقتصاد الجزئي105.قصد

-3مقدمة في علم االجتماع106.جمع

15مجموع الساعات

المستوى الثالث

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-2الثقافة اإلسالمية101.سلم

105.دار - س3السلوك التنظيمي210.دار

101.ريض - س3مبادئ المحاسبة المالية215.حسب

105.قصد - س3مبادئ االقتصاد الكلي216.قصد

105.دار - س3إدارة اإلنتاج230.دار

14مجموع الساعات
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المستوى الرابع

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

101.عرب - س2التحرير العربي102.عرب

-2النظام االقتصادي اإلسالمي103.سلم

105.احص - س3اإلحصاء المتوسطة210.احص

210.دار - س3إدارة الموارد البشرية225.دار

215.حسب - س3المحاسبة اإلدارية230.حسب

105.قصد - س3مبادئ التسويق260.تسق

16مجموع الساعات

المستوى الخامس

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

105.دار - س3قانون االعمال215.دار

230.حسب - س3مبادئ التمويل250.مال

210.دار - س3القيادة اإلدارية260.دار

230.حسب - س3محاسبة تكاليف314.حسب

100.نظم - س، 105.دار - س3التجارة االليكترونية320.دار

15مجموع الساعات

المستوى السادس

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-2النظام السياسي اإلسالمي106.سلم

215.دار - س3قانون العمل الدولي310.دار

215.حسب - س3المحاسبة المتوسطة315.حسب

260.تسق - س، 105.دار - س3إدارة االعمال الدولية370.دار

11مجموع الساعات

المستوى السابع

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

315.حسب - س3المحاسبة المتقدمة316.حسب 

105.دار - س3إدارة الجودة الشاملة326.دار

210.احص - س3إدارة العمليات330.دار

215.حسب - س3زكاة وضريبة410.حسب

-3مشروع تخرج490.دار

15مجموع الساعات



57   دليل الطالب للعام اجلامعي  1442 

) PDF ( امسح الكود للحصول على النسخة الكترونية

المستوى الثامن

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-9تدريب عملي403.درب

316.حسب - س3مراجعة داخلية450.حسب

-3اإلدارة االستراتيجية495.دار

15مجموع الساعات

المجموعة: اختيارية )6(

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-3مقدمة في إدارة الموارد البشرية314.بشر

-3تخطيط الموارد البشرية315.بشر

-3التنظيم واساليب العمل316.بشر

3االقتصاد القياسي314.مال

-3تمويل الشركات315.مال

نظم العمل والعمال والتأمينات 410.بشر
-3االجتماعية

-3إستراتيجية الموارد البشرية450.بشر

-3تحليل االستثمار إدارة محفظة االعمال316.مال

-3المشتقات المالية410.مال

-3التخطيط المالي450.مال

30مجموع الساعات
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10.5  قسم إدارة اعمال - برنامح إدارة اعمال- إدارة موارد البشرية

المستوى األول

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-3االنجليزية 1011.انج

-3رياضيات االعمال101.ريض

-2المهارات اللغوية101.عرب

-3مهارات االتصال103.تصل

-3مبادئ اإلدارة105.دار

14مجموع الساعات

المستوى الثاني

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-3نظم المعلومات اإلدارية100. نظم

101.انج - س3اإلنجليزية10211.انج

101. ريض - س3مقدمة في االحصاء105.احص

101.ريض - س3مبادئ االقتصاد الجزئي105.قصد

-3مقدمة في علم االجتماع106.جمع

15مجموع الساعات

المستوى الثالث

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-2الثقافة اإلسالمية101.سلم

105.دار - س3السلوك التنظيمي210.دار

101.ريض - س3مبادئ المحاسبة المالية215.حسب

105.قصد - س3مبادئ االقتصاد الكلي216.قصد

105.دار - س3إدارة اإلنتاج230.دار

14مجموع الساعات
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المستوى الرابع

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

101.عرب - س2التحرير العربي102.عرب

-2النظام االقتصادي اإلسالمي103.سلم

105.احص - س3اإلحصاء المتوسطة210.احص

210.دار - س3إدارة الموارد البشرية225.دار

215.حسب - س3المحاسبة اإلدارية230.حسب

105.قصد - س3مبادئ التسويق260.تسق

16مجموع الساعات

المستوى الخامس

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

105.دار - س3قانون االعمال215.دار

230.حسب - س3مبادئ التمويل250.مال

210.دار - س3القيادة اإلدارية260.دار

-3مقدمة في إدارة الموارد البشرية314.بشر

100.نظم - س، 105.دار - س3التجارة االليكترونية320.دار

15مجموع الساعات

المستوى السادس

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-2النظام السياسي اإلسالمي106.سلم

215.دار - س3قانون العمل الدولي310.دار

314.بشر - س3تخطيط الموارد البشرية315.بشر

260.تسق - س، 105.دار - س3إدارة االعمال الدولية370.دار

11مجموع الساعات

المستوى السابع

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

314.بشر - س3التنظيم واساليب العمل316.بشر 

105.دار - س3إدارة الجودة الشاملة326.دار

210.احص - س3إدارة العمليات330.دار

نظم العمل والعمال والتأمينات 410.بشر
314.بشر - س3االجتماعية

-3مشروع تخرج490.دار

15مجموع الساعات
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المستوى الثامن

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-9تدريب عملي403.درب

314.بشر - س، 315.بشر - س3إستراتيجية الموارد البشرية450.بشر

-3اإلدارة االستراتيجية495.دار

15مجموع الساعات

المجموعة: اختيارية )6(

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

-3محاسبة تكاليف314.حسب

-3االقتصاد القياسي314.مال

-3المحاسبة المتوسطة315.حسب

-3تمويل الشركات315.مال

-3المحاسبة المتقدمة316.حسب

-3تحليل االستثمار إدارة محفظة االعمال316.مال

-3زكاة وضريبة410.حسب

-3المشتقات المالية410.مال

-3مراجعة داخلية 450.حسب

-3التخطيط المالي450.مال

30مجموع الساعات
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10.6  قسم هندسة الحاسب - برنامج هندسة الحاسب- هندسة حاسب

Level 1 المستوى األول

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

ENGL 001 Prep. English I 6 (2,0,12) None نجل001- لغة إنجليزية تحضيرية 1 6 (2,0,12) None

MATH-101 Calculus I 4 (4,1,0) None ريض101- تفاضل وتكامل 1 4 (4,1,0) None

LS-101 Learning skills 3 (3,1,0) None إتصال101- مهارات التعلم 3 (3,1,0) None

MGT-001 Entrepreneurship 1 (1 ,1 ,0) None دار001- ريادة األعمال 1 (1 ,1 ,0) None

IAS-101 Practical Grammar 2 (2, 0,0) None داع101- قواعد لغة عربية 2 (2, 0,0) None

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 2 المستوى الثاني

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

ENGL-002 Prep. English II 6 (2, 0,12) ENG-001 نجل002- لغة إنجليزية تحضيرية 2 6 (2, 0,12) نجل001-

PHYS-101 General Physics I 4 (3,1,3) MATH-101 فيز101- فيزياء عامة 1 4 (3,1,3) ريض101-

CS-111 Computer Skills 3 (2,0,3) None عال111- مهارات حاسب 3 (2,0,3) None

IAS-111 Belief & its Consequences 2 (2,0,0) None داع111- العقيدة وأهميتها 2 (2,0,0) None

PE-001 Prep. Physical Educ. I 1 (1,0,1) None بدن001- تربية بدنية 1 1 (1,0,1) None

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 3 المستوى الثالث

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH-102 Calculus II 4 (4,1,0) MATH 101 ريض102- تفاضل وتكامل 2 4 (4,1,0) ريض101-

CHEM-101 General Chemistry I 4 (3,0,3) None كيم101- كيمياء عامة 1 4 (3,0,3) None

ENGL-101 Intro. to   Academic 
Discourse 3 (3,0,0) ENGL 002 نجل101- مدخل في تحليل النصوص 3 (3,0,0) نجل002-

PHYS-102 General Physics II 4 (3,1,3) PHYS 101 فيز102- فيزياء عامة 2 4 (3,1,3) فيز101-

IAS-201 Writing for Prof. Needs 2 (2,0,0) IAS 101 داع201- تعبير عربي 2 (2,0,0) داع101-

Total 17 مجموع الساعات 17



جامعــــة املستقبــل 62

Level 4 المستوى الرابع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH-201 Calculus III 3 (3,1,0) MATH 102 ريض201- تفاضل وتكامل 3 3 (3,1,0) ريض102-

STAT-219 Prob. & Stat. For Eng. 
& Sc. 3 (2,0,3) MATH 102 احص219- احتماالت واحصاء 

للهندسة والعلوم 3 (2,0,3) ريض102-

ENGL-102 Intro to Report Writing 3 (3,0,0) ENGL 101 نجل102- مقدمة الي كتابة المقال 3 (3,0,0) نجل101-

CS-101 Computer Programming I 4 (3,1,3) MATH 101 عال101- برمجة حاسب 1 4 (3,1,3) ريض101-

IE-199 Introduction to 
engineering and design 3 (2,1,3) None هص199- مقدمة في التصميم 

الهندسي 3 (2,1,3) None

IAS-212 Professional Ethics 2 (2,0,0) IAS 111 داع212- األخالق المهنية 2 (2,0,0) داع111-

Total 18 مجموع الساعات 18

Level 5 المستوى الخامس

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH 260 Linear Algebra & 
Differential Eqs. 3 (3,1,0) MATH 102 ريض260- جبر خطي ومعادالت 

تفاضلية 3 (3,1,0) ريض102-

COE 202 Digital Logic Design 3 (3,0,0) PHYS 102 هال202- تصميم منطق رقمي 3 (3,0,0) فيز102-

COE 203 Digital Logic Design Lab 1 (0,0,3) PHYS 102 هال203- مختبر تصميم منطق 
رقمي 1 (0,0,3) فيز102-

CS 102 Computer Programming 
II 4 (3,1,3) CS 101 عال102- برمجة حاسب 2 4 (3,1,3) عال101-

CS 285 Discrete Math for 
Computer 3 (3,1,0) MATH 102 عال285- رياضيات متقطعة 3 (3,1,0) ريض102-

EE 202 Electric Circuits I 3 (3,1,0) MATH 102, 
PYHS 102 كهر202- دوائر كهربية 1 3 (3,1,0)  ريض102-،

فيز102-

Total 17 مجموع الساعات 17

Level 6 المستوى السادس

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

COE 204 Computer Organization 3 (3,0,0) COE 202 هال204- تنظيم الحاسب 3 (3,0,0) هال202-

COE 205 Computer Organization 
Lab 1 (0,0,3) COE 202 هال205- معمل تنظيم الحاسب 1 (0,0,3) هال202-

CS 210 Data Structures and 
Algorithms 3 (3,1,0) CS 102 عال210- تراكيب البيانات 

والخوارزميات 3 (3,1,0) عال102-

EE 206 Electric Laboratory I 1 (0,0,3) EE 202 كهر206- معمل دوائر كهربية 1 1 (0,0,3) كهر202-

EE 220 Electronics I 3 (3,1,0) EE 202 كهر220- الكترونيات 1 3 (3,1,0) كهر202-

EE 270 Signal & System Analysis 3 (3,1,0) EE 202 كهر270- تحليل اإلشارات والنظام 3 (3,1,0) كهر202-

ENGL 214 Academic & Professional 
Comm. 3 (3,0,0) ENGL 102 نجل214- مهارات اتصال 3 (3,0,0) نجل102-

Total 17 مجموع الساعات 17
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Level 7 المستوى السابع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

COE 304 Introduction to Embedded 
Systems 4 (3,0,3) COE 204, 

CS 102 هال304- مقدمة لألنظمة المدمجة 4 (3,0,3) هال204-، 
عال102-

COE 342 Data & Computer 
Communication 4 (3,0,3) COE 204, 

EE 270 هال342- تراسل البيانات والشبكات 4 (3,0,3) هال204-، 
كهر270-

CS 225 Software Engineering 
Design and Development 3 (3,1,0) CS 102 عال225- تصميم وتطوير البرمجيات 

الهندسية 3 (3,1,0) عال102-

EE 221 Electronics I Lab 1 (0,0,3) EE 220 كهر221- معمل الكترونيات 1 1 (0,0,3) كهر220-

EE 370 Digital Signal Processing 3 (3,0,0) EE 270 كهر370- معالجة اإلشارة الرقمية 3 (3,0,0) كهر270-

IAS 311 Islamic Shariah 2 (2,0,0) IAS 212 داع311- الشريعة االسالمية 2 (2,0,0) داع212-

Total 17 مجموع الساعات 17

Level 8 المستوى الثامن

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

COE 344 Computer Networks 4 (3,0,3) COE 342 هال344- شبكات الحاسب 4 (3,0,3) هال342-

COE 308 Computer Architecture 3 (3,0,0) COE 204 هال308- معمارية الحاسب 3 (3,0,0) هال204-

CS 311 Design and Analysis of 
Algorithms 3 (3,1,0) CS 102 عال311- تحليل وتصميم 

الخوارزميات 3 (3,1,0) عال102-

CS 330 Operating Systems 4 (3,1,3) CS 210 عال330- انظمة التشغيل 4 (3,1,3) عال210-

IE 332 Engineering economy 3 (3,1,0) MATH 102 هص332- االقتصاد الهندسي 3 (3,1,0) ريض102-

Total 17 مجموع الساعات 17

Level 9 المستوى التاسع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

COE 402 Advanced Digital 
Systems Design 3 (3,0,0) COE 204 هال402- تصميم النظم الرقمية 

المتقدمة 3 (3,0,0) هال204-

COE 455 Introduction to Digital 
Control 3 (3,0,0) EE 370 هال455- مقدمة في التحكم 

الرقمي 3 (3,0,0) كهر370-

COE 460 Principles of VLSI Design 3 (3,0,0) EE 220 هال460-
مبادئ تصميم األنظمة 
المتكاملة ذات النطاق 

الواسع
3 (3,0,0) كهر220-

COE 498 Design project-I 3 (3,0,0) 129 Cr. هال498- مشروع التخرج 1 3 (3,0,0) 129 ساعة

IE 412 Project Management 3 (3,1,0) MATH 201 هص412- ادارة مشاريع 3 (3,1,0) ريض201-

Total 15 مجموع الساعات 15
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Level 10 المستوى العاشر

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

COE 499 Design project-II 3 (3,0,0) COE 498 هال499- مشروع التخرج 2 3 (3,0,0) هال498-

COE 4xx COE Elective I 3 (3,0,0) هال4--- اختياري قسم 1 3 (3,0,0)

COE 4xx COE Elective II 3 (3,0,0) هال4--- اختياري قسم 2 3 (3,0,0)

EE/CS/COE Technical Elective 3 (3,0,0) كهر/عال/
هال اختياري تقنية 3 (3,0,0)

IAS 4xx Islamic Elective 2 (2,0,0) داع4--- اختياري إسالمي 2 (2,0,0)

Total 14 مجموع الساعات 14

) PDF ( امسح الكود للحصول على النسخة الكترونية

التدريب العملي

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة المتطلب السابق

COE 999 practical training 0
Junior Standing, 
Approval of the 

Department ( 129 hr )
هال 999 التدريب العملي 0 حسب قرار القسم 

)129 ساعة(

Total 16 مجموع الساعات 16
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10.7  قسم هندسة الحاسب - برنامج هندسة الحاسب- هندسة الشبكات

Level 1 المستوى األول

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

ENGL 001 Prep. English I 6 (2,0,12) None نجل001- لغة إنجليزية تحضيرية 1 6 (2,0,12) None

MATH-101 Calculus I 4 (4,1,0) None ريض101- تفاضل وتكامل 1 4 (4,1,0) None

LS-101 Learning skills 3 (3,1,0) None إتصال101- مهارات التعلم 3 (3,1,0) None

MGT-001 Entrepreneurship 1 (1 ,1 ,0) None دار001- ريادة األعمال 1 (1 ,1 ,0) None

IAS-101 Practical Grammar 2 (2, 0,0) None داع101- قواعد لغة عربية 2 (2, 0,0) None

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 2 المستوى الثاني

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

ENGL-002 Prep. English II 6 (2, 0,12) ENG-001 نجل002- لغة إنجليزية تحضيرية 2 6 (2, 0,12) نجل001-

PHYS-101 General Physics I 4 (3,1,3) MATH-101 فيز101- فيزياء عامة 1 4 (3,1,3) ريض101-

CS-111 Computer Skills 3 (2,0,3) None عال111- مهارات حاسب 3 (2,0,3) None

IAS-111 Belief & its Consequences 2 (2,0,0) None داع111- العقيدة وأهميتها 2 (2,0,0) None

PE-001 Prep. Physical Educ. I 1 (1,0,1) None بدن001- تربية بدنية 1 1 (1,0,1) None

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 3 المستوى الثالث

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH-102 Calculus II 4 (4,1,0) MATH 101 ريض102- تفاضل وتكامل 2 4 (4,1,0) ريض101-

CHEM-101 General Chemistry I 4 (3,0,3) None كيم101- كيمياء عامة 1 4 (3,0,3) None

ENGL-101 Intro. to   Academic 
Discourse 3 (3,0,0) ENGL 002 نجل101- مدخل في تحليل النصوص 3 (3,0,0) نجل002-

PHYS-102 General Physics II 4 (3,1,3) PHYS 101 فيز102- فيزياء عامة 2 4 (3,1,3) فيز101-

IAS-201 Writing for Prof. Needs 2 (2,0,0) IAS 101 داع201- تعبير عربي 2 (2,0,0) داع101-

Total 17 مجموع الساعات 17
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Level 4 المستوى الرابع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH-201 Calculus III 3 (3,1,0) MATH 102 ريض201- تفاضل وتكامل 3 3 (3,1,0) ريض102-

STAT-219 Prob. & Stat. For Eng. 
& Sc. 3 (2,0,3) MATH 102 احص219- احتماالت واحصاء 

للهندسة والعلوم 3 (2,0,3) ريض102-

ENGL-102 Intro to Report Writing 3 (3,0,0) ENGL 101 نجل102- مقدمة الي كتابة المقال 3 (3,0,0) نجل101-

CS-101 Computer Programming I 4 (3,1,3) MATH 101 عال101- برمجة حاسب 1 4 (3,1,3) ريض101-

IE-199 Introduction to 
engineering and design 3 (2,1,3) None هص199- مقدمة في التصميم 

الهندسي 3 (2,1,3) None

IAS-212 Professional Ethics 2 (2,0,0) IAS 111 داع212- األخالق المهنية 2 (2,0,0) داع111-

Total 18 مجموع الساعات 18

Level 5 المستوى الخامس

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH 260 Linear Algebra & 
Differential Eqs. 3 (3,1,0) MATH 102 ريض260- جبر خطي ومعادالت 

تفاضلية 3 (3,1,0) ريض102-

COE 202 Digital Logic Design 3 (3,0,0) PHYS 102 هال202- تصميم منطق رقمي 3 (3,0,0) فيز102-

COE 203 Digital Logic Design Lab 1 (0,0,3) PHYS 102 هال203- مختبر تصميم منطق 
رقمي 1 (0,0,3) فيز102-

CS 102 Computer Programming 
II 4 (3,1,3) CS 101 عال102- برمجة حاسب 2 4 (3,1,3) عال101-

CS 285 Discrete Math for 
Computer 3 (3,1,0) MATH 102 عال285- رياضيات متقطعة 3 (3,1,0) ريض102-

EE 202 Electric Circuits I 3 (3,1,0) MATH 102, 
PYHS 102 كهر202- دوائر كهربية 1 3 (3,1,0) ريض102-، 

فيز102-

Total 17 مجموع الساعات 17

Level 6 المستوى السادس

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

COE 204 Computer Organization 3 (3,0,0) COE 202 هال204- تنظيم الحاسب 3 (3,0,0) هال202-

COE 205 Computer Organization 
Lab 1 (0,0,3) COE 202 هال205- معمل تنظيم الحاسب 1 (0,0,3) هال202-

CS 210 Data Structures and 
Algorithms 3 (3,1,0) CS 102 عال210- تراكيب البيانات 

والخوارزميات 3 (3,1,0) عال102-

EE 206 Electric Laboratory I 1 (0,0,3) EE 202 كهر206- معمل دوائر كهربية 1 1 (0,0,3) كهر202-

EE 220 Electronics I 3 (3,1,0) EE 202 كهر220- الكترونيات 1 3 (3,1,0) كهر202-

EE 270 Signal & System Analysis 3 (3,1,0) EE 202 كهر270- تحليل اإلشارات والنظام 3 (3,1,0) كهر202-

ENGL 214 Academic & Professional 
Comm. 3 (3,0,0) ENGL 102 نجل214- مهارات اتصال 3 (3,0,0) نجل102-

Total 17 مجموع الساعات 17
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Level 7 المستوى السابع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

COE 304 Introduction to Embedded 
Systems 4 (3,0,3) COE 204, 

CS 102 هال304- مقدمة لألنظمة المدمجة 4 (3,0,3) هال204-، 
عال102-

COE 342 Data & Computer 
Communication 4 (3,0,3) COE 204, 

EE 270 هال342- تراسل البيانات والشبكات 4 (3,0,3) هال204-، 
كهر270-

CS 225 Software Engineering 
Design and Development 3 (3,1,0) CS 102 عال225- تصميم وتطوير البرمجيات 

الهندسية 3 (3,1,0) عال102-

EE 221 Electronics I Lab 1 (0,0,3) EE 220 كهر221- معمل الكترونيات 1 1 (0,0,3) كهر220-

EE 370 Digital Signal Processing 3 (3,0,0) EE 270 كهر370- معالجة اإلشارة الرقمية 3 (3,0,0) كهر270-

IAS 311 Islamic Shariah 2 (2,0,0) IAS 212 داع311- الشريعة االسالمية 2 (2,0,0) داع212-

Total 17 مجموع الساعات 17

Level 8 المستوى الثامن

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

COE 344 Computer Networks 4 (3,0,3) COE 342 هال344- شبكات الحاسب 4 (3,0,3) هال342-

COE 308 Computer Architecture 3 (3,0,0) COE 204 هال308- معمارية الحاسب 3 (3,0,0) هال204-

CS 311 Design and Analysis of 
Algorithms 3 (3,1,0) CS 102 عال311- تحليل وتصميم 

الخوارزميات 3 (3,1,0) عال102-

CS 330 Operating Systems 4 (3,1,3) CS 210 عال330- انظمة التشغيل 4 (3,1,3) عال210-

IE 332 Engineering economy 3 (3,1,0) MATH 102, هص332- االقتصاد الهندسي 3 (3,1,0) ريض102-

فيز102- 17 مجموع الساعات 17

Level 9 المستوى التاسع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

COE 444 Internetwork Design & 
Management 3 (3,0,0) COE 344 هال444- تصميم وبرمجة اإلنترنت 3 (3,0,0) هال344-

COE 446 Computer & Network 
Security 3 (3,0,0) COE 344 هال446- أمن الحاسب والشبكات 3 (3,0,0) هال344-

COE 448 Wireless & Mobile 
Networks 3 (3,0,0) COE 344 هال448- الشبكات الالسلكية 3 (3,0,0) هال344-

COE 498 Design project-I 3 (3,0,0) 129 Cr. هال498- (3,0,0) 3  مشروع التخرج 1 129 ساعة

IE 412 Project Management 3 (3,1,0) MATH 201 هص412- ادارة مشاريع 3 (3,1,0) ريض201-

Total 15 مجموع الساعات 15
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Level 10 المستوى العاشر

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

COE 499 Design project-II 3 (3,0,0) COE 498 -499هال (3,0,0) 3  مشروع التخرج 2 هال498-

COE 4xx Computer Networks 
Elective I 3 (3,0,0) هال4--- اختياري شبكات حاسب 1 3 (3,0,0)

COE 4xx Computer Networks 
Elective II هال4---  (3,0,0) 3 اختياري شبكات حاسب 2 3 (3,0,0) 

EE/CS/COE Technical Elective كهر/عال/  (3,0,0) 3
هال اختياري تقنية 3 (3,0,0) 

IAS 4xx Islamic Elective 2 (2,0,0) داع4--- اختياري إسالمي 2 (2,0,0)

Total 14 مجموع الساعات 14

) PDF ( امسح الكود للحصول على النسخة الكترونية

التدريب العملي

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة المتطلب السابق

COE 999 practical training 0
Junior Standing, 
Approval of the 

Department ( 129 hr )
هال 999 التدريب العملي 0 حسب قرار القسم 

)129 ساعة(

Total 16 مجموع الساعات 16
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10.8  قسم الهندسة الصناعية - برنامج  الهندسة الصناعية

Level 1 المستوى األول

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

ENGL 001 Prep. English I 6 (2,0,12) None نجل001- لغة إنجليزية تحضيرية 1 6 (2,0,12) None

MATH-101 Calculus I 4 (4,1,0) None ريض101- تفاضل وتكامل 1 4 (4,1,0) None

LS-101 Learning skills 3 (3,1,0) None إتصال101- مهارات التعلم 3 (3,1,0) None

MGT-001 Entrepreneurship 1 (1 ,1 ,0) None دار001- ريادة األعمال 1 (1 ,1 ,0) None

IAS-101 Practical Grammar 2 (2, 0,0) None داع101- قواعد لغة عربية 2 (2, 0,0) None

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 2 المستوى الثاني

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

ENGL-002 Prep. English II 6 (2, 0,12) ENG-001 نجل002- لغة إنجليزية تحضيرية 2 6 (2, 0,12) نجل001-

PHYS-101 General Physics I 4 (3,1,3) MATH-101 فيز101- فيزياء عامة 1 4 (3,1,3) ريض101-

CS-111 Computer Skills 3 (2,0,3) None عال111- مهارات حاسب 3 (2,0,3) None

IAS-111 Belief & its Consequences 2 (2,0,0) None داع111- العقيدة وأهميتها 2 (2,0,0) None

PE-001 Prep. Physical Educ. I 1 (1,0,1) None بدن001- تربية بدنية 1 1 (1,0,1) None

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 3 المستوى الثالث

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH-102 Calculus II 4 (4,1,0) MATH 101 ريض102- تفاضل وتكامل 2 4 (4,1,0) ريض101-

CHEM-101 General Chemistry I 4 (3,0,3) None كيم101- كيمياء عامة 1 4 (3,0,3) None

ENGL-101 Intro. to   Academic 
Discourse 3 (3,0,0) ENGL 002 نجل101- مدخل في تحليل النصوص 3 (3,0,0) نجل002-

PHYS-102 General Physics II 4 (3,1,3) PHYS 101 فيز102- فيزياء عامة 2 4 (3,1,3) فيز101-

IAS-201 Writing for Prof. Needs 2 (2,0,0) IAS 101 داع201- تعبير عربي 2 (2,0,0) داع101-

Total 17 مجموع الساعات 17
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Level 4 المستوى الرابع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH-201 Calculus III 3 (3,1,0) MATH 102 ريض201- تفاضل وتكامل 3 3 (3,1,0) ريض102-

STAT-219 Prob. & Stat. For Eng. 
& Sc. 3 (2,0,3) MATH 102 احص219- احتماالت واحصاء 

للهندسة والعلوم 3 (2,0,3) ريض102-

ENGL-102 Intro to Report Writing 3 (3,0,0) ENGL 101 نجل102- مقدمة الي كتابة المقال 3 (3,0,0) نجل101-

CS-101 Computer Programming I 4 (3,1,3) MATH 101 عال101- برمجة حاسب 1 4 (3,1,3) ريض101-

IE-199 Introduction to 
engineering and design 3 (2,1,3) None هص199- مقدمة في التصميم 

الهندسي 3 (2,1,3) None

IAS-212 Professional Ethics 2 (2,0,0) IAS 111 داع212- األخالق المهنية 2 (2,0,0) داع111-

Total 18 مجموع الساعات 18

Level 5 المستوى الخامس

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH-260 Linear Algebra & 
Differential Eqs. 3 (3,1,0) MATH-102 ريض260- جبر خطي ومعادالت 

تفاضلية 3 (3,1,0) ريض102-

ENGL 214 Academic & Professional 
Comm. 3 (3,0,0) ENGL-102 نجل214- مهارات اتصال 3 (3,0,0) نجل102-

ME-201 Engineering Mechanics 3 (3,1,0) MATH-102 هم201- الميكانيكا الهندسية 3 (3,1,0) ريض102-

EE-209 Fundamental of electrical 
system 3 (3,1,0) PHYS 102 كهر209- اساسيات النظام 

الكهربائي 3 (3,1,0) فيز102-

IE-250 Manufacturing materials 3 (2,1,3) PHYS -102, 
CHEM -101 هص250- تصنيع المواد 3 (2,1,3) فيز102-، 

كيم101-

IE-201 Computer Aided Drafting 
(CAD) 3 (2,1,3) None هص201- التصميم باستخدام 

الحاسوب 3 (2,1,3) ال يوجد

Total 18 مجموع الساعات 18

Level 6 المستوى السادس

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH-360 Discrete mathematics 3 (3,1,0) MATH- 102 ريض360-  رياضيات متقطعة  3 (3,0,0) ريض102-

IE-311 Operation Management I 3 (3,1,0) STAT- 219 هص311- إدارة العمليات 1 3 (3,1,0) احص 219-

IE-321 Operation Research I 3 (3,1,0)
MATH- 
260,  CS 

-101
هص321- بحوث العمليات 1 3 (3,1,0) ريض- 260، 

عال- 101

IE-331 Design of experiment 3 (3,1,0) STAT- 219 هص331- تصميم التجربة 3 (3,1,0) احص- 219

IE-351 Manufacturing processes I 3 (2,1,3) ME- 201, 
IE-250 هص351- عمليات التصنيع 3 (2,1,3) هم201-، 

هص250-

IAS-311 Islamic Shariah 2 (2,0,0) IAS- 111 داع311- (2,0,0) 2  الشريعة االسالمية داع111

Total 17 مجموع الساعات 17
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Level 7 المستوى السابع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

IE-312 Operation management II 3 (3,1,0) IE- 311 هص312- إدارة العمليات 2 3 (3,1,0) هص311-

IE-322 Operation Research II 3 (3,1,0) IE -321 هص322- بحوث العمليات 2 3 (3,1,0) هص321-

IE-332 Engineering economy 3 (3,1,0) MATH- 102 هص332- اقتصاد هندسي 3 (3,1,0) ريض102-

IE-333 Engineering reliability 2 (2,1,0) STAT- 219 هص333- االعتمادية الهندسية 2 (2,1,0) احص- 219

IE-334 Quality Engineering I 3(3,1,0) IE -331, Co. 
Pre. IE-352 هص334- هندسة الجودة1 3 (3,1,0)

هص331- 
متزامن 

-هص352- 

IE-352 Manufacturing processes II 3 (2,1,3) IE -351, 
EE-209 هص352- عمليات التصنيع 2 2 (2,0,0) هص351-، 

كهر209-

Total 17 مجموع الساعات 17

Level 8 المستوى الثامن

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

IE- 412 Project Management 3 (3,1,0) MATH- 201 هص412- إدارة المشاريع 3 (3,1,0) ريض201-

IE- 413 Maintenance Engineering 2 (2,1, 0) IE-312, 
IE-333 هص413- هندسة الصيانة  2 (2,1,0) هص333-، 

هص312-

IE- 423 Industrial system 
simulation 3 (2,0,3) IE-322 هص423- محاكاة النظم الصناعية 3 (2,0,3) هص322-

IE- 441 Work design and analysis 3(2,1,3) IE- 352 هص441- تصميم العمل وتحليله 3 (2,1,3) هص352-

IE- 451 CAD/CAM 3 (2,1,3) IE- 352 هص451- التصميم والتصنيع 
بمساندة الحاسوب 3 (2,1,3) هص352-

IE- 461 Industrial automation 3 (2,1,3) EE-209, 
CS-101 هص461- األتمتة الصناعية 2 (2,0,0) عال101-، 

كهر209-

Total 17 مجموع الساعات 17

Level 9 المستوى التاسع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

IE- 442 Human Factor and safety 
Engineering 3 (2,1,3) IE- 331, IE- 

441 هص442- العوامل البشرية وهندسة 
السالمة 3 (2,1,3) هص331-، 

هص441-

IE -462 Product development and 
innovation 3 (2,1,3)

IE- 199, 
IE- 334, IE- 

451
هص462- تطوير المنتجات واالبتكار 3 (2,1,3)

هص199-، 
هص334-، 
هص451-

IE- 463 Facility design and 
material handling 4 (3,1,3) IE -322, IE- 

441 هص463- تصميم المنشآت ومعالجة 
المواد 4 (3,1,3) هص322-، 

هص441-

IE- xxx Elective Course I 3 (3,1,0)  xxx -هص مقرر اختياري 1 3 (3,1,0)

IE- 498 Design project I 2
Pass 

Successfully 
129 Cr.

هص498- 2  مشروع التخرج 1
اجتياز 129 

ساعة 
بنجاح

Total 15 مجموع الساعات 15
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Level 10 المستوى العاشر

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

IAS- xxx IAS Elective 2 (2,0,0) داع4---  اختياري إسالمي 2 (2,0,0)

IE -464 Production system 
design and analysis 3 (3,1,0) IE-312, 

IE- 352 هص464- تصميم وتحليل أنظمة 
االنتاج 3 (3,1,0)

هص-
 ،312

هص352-

IE- xxx Elective Course II xxx-هص  (3,1,0) 3 مقرر اختياري 2 3 (3,1,0)

IE- xxx Elective Course III هص-   (3,1,0) 3
xxx مقرر اختياري 3 3 (3,1,0)

IE- 499 Design project II 2 IE- 498 هص499- 2  مشروع التخرج 2 هص498-

Total 13 مجموع الساعات 13

) PDF ( امسح الكود للحصول على النسخة الكترونية

التدريب العملي

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة المتطلب السابق

IE 999 practical training 0
Junior Standing, 
Approval of the 

Department ( 129 hr )
هص 999 التدريب العملي 0 حسب قرار القسم 

)129 ساعة(
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10.9  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - برنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

Level 1 المستوى األول

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

ENGL 001 Prep. English I 6 (2,0,12) None نجل001- لغة إنجليزية تحضيرية 1 6 (2,0,12) None

MATH-101 Calculus I 4 (4,1,0) None ريض101- تفاضل وتكامل 1 4 (4,1,0) None

LS-101 Learning skills 3 (3,1,0) None إتصال101- مهارات التعلم 3 (3,1,0) None

MGT-001 Entrepreneurship 1 (1 ,1 ,0) None دار001- ريادة األعمال 1 (1 ,1 ,0) None

IAS-101 Practical Grammar 2 (2, 0,0) None داع101- قواعد لغة عربية 2 (2, 0,0) None

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 2 المستوى الثاني

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

ENGL-002 Prep. English II 6 (2, 0,12) ENG-001 نجل002- لغة إنجليزية تحضيرية 2 6 (2, 0,12) نجل001-

PHYS-101 General Physics I 4 (3,1,3) MATH-101 فيز101- فيزياء عامة 1 4 (3,1,3) ريض101-

CS-111 Computer Skills 3 (2,0,3) None عال111- مهارات حاسب 3 (2,0,3) None

IAS-111 Belief & its Consequences 2 (2,0,0) None داع111- العقيدة وأهميتها 2 (2,0,0) None

PE-001 Prep. Physical Educ. I 1 (1,0,1) None بدن001- تربية بدنية 1 1 (1,0,1) None

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 3 المستوى الثالث

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH-102 Calculus II 4 (4,1,0) MATH 101 ريض102- تفاضل وتكامل 2 4 (4,1,0) ريض101-

CHEM-101 General Chemistry I 4 (3,0,3) None كيم101- كيمياء عامة 1 4 (3,0,3) None

ENGL-101 Intro. to   Academic 
Discourse 3 (3,0,0) ENGL 002 نجل101- مدخل في تحليل النصوص 3 (3,0,0) نجل002-

PHYS-102 General Physics II 4 (3,1,3) PHYS 101 فيز102- فيزياء عامة 2 4 (3,1,3) فيز101-

IAS-201 Writing for Prof. Needs 2 (2,0,0) IAS 101 داع201- تعبير عربي 2 (2,0,0) داع101-

Total 17 مجموع الساعات 17
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Level 4 المستوى الرابع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH-201 Calculus III 3 (3,1,0) MATH 102 ريض201- تفاضل وتكامل 3 3 (3,1,0) ريض102-

STAT-219 Prob. & Stat. For Eng. 
& Sc. 3 (2,0,3) MATH 102 احص219- احتماالت واحصاء 

للهندسة والعلوم 3 (2,0,3) ريض102-

ENGL-102 Intro to Report Writing 3 (3,0,0) ENGL 101 نجل102- مقدمة الي كتابة المقال 3 (3,0,0) نجل101-

CS-101 Computer Programming I 4 (3,1,3) MATH 101 عال101- برمجة حاسب 1 4 (3,1,3) ريض101-

IE-199 Introduction to 
engineering and design 3 (2,1,3) None هص199- مقدمة في التصميم 

الهندسي 3 (2,1,3) None

IAS-212 Professional Ethics 2 (2,0,0) IAS 111 داع212- األخالق المهنية 2 (2,0,0) داع111-

Total 18 مجموع الساعات 18

Level 5 المستوى الخامس

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

MATH 260 Linear Algebra & Diff 
Equations 3 (3,1,0) MATH 102 ريض260- جبر خطي ومعادالت 

تفاضلية 3 (3,1,0) ريض102-

COE 202 Digital Logic Design 3 (3,0,0) PHYS 102 هال202- تصميم منطق رقمي 3 (3,0,0) فيز102-

COE 203 Digital Logic Design Lab 1 (0,0,3) PHYS 102 هال203- مختبر تصميم منطق 
رقمي 1 (0,0,3) فيز102-

 EE 204 Engineering 
Electromagnetic-I 3 (3,0,0) PHYS 102 كهر204- الهندسة 

الكهرومغناطيسية 1 3 (3,0,0) فيز102-

ENGL 214 Academic & Professional 
Comm. 3 (3,0,0) ENGL 102 نجل214- مهارات اتصال 3 (3,0,0) نجل102-

EE 202 Electric Circuits I 3 (3,1,0) MATH 102, 
PYHS 102 كهر202- دوائر كهربية 1 3 (3,1,0) ريض102-، 

فيز102-

EE 206 Electric Laboratory I 1 (0,0,3) EE 202C -206كهر معمل دوائر كهربية 1 1 (0,0,3) كهر202-ت

فيز102- 17 مجموع الساعات 17

Level 6 المستوى السادس

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

EE 203 Electric Circuits-II 3 (3,1,0) EE 202 كهر203- دوائر الكهربائية 2 3 (3,1,0) كهر202-

EE 205 Engineering 
Electromagnetic-II 3 (3,1,0) EE 204 كهر205- الهندسة 

الكهرومغناطيسية 2 3 (3,1,0) كهر204-

EE 207 Electric Laboratory II 1 (0,0,3) EE 206 كهر207- معمل دوائر كهربية 2 1 (0,0,3) كهر206-

EE 220 Electronics-I 3 (3,1,0) Phys 102 كهر220- الكترونيات 1 3 (3,1,0) فيز102-

EE 221 Electronics Laboratory I 1 (0,0,3) EE 220C كهر221- مختبر الكترونيات 1 3 (3,1,0) كهر220-ت

EE 270 Signal & System Analysis 3 (3,1,0) EE 202 كهر270- تحليل اإلشارات والنظام 3 (3,1,0) كهر202-

IAS 311 Islamic Shariah 2 (2,0,0) IAS 101 داع311- (2,0,0) 2  الشريعة االسالمية داع212-

Total 16 مجموع الساعات 16
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Level 7 المستوى السابع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

COE 304 Introduction to Embedded 
Systems 4 (3,0,3) COE 202, 

CS 102 هال304- مقدمة لألنظمة المدمجة 4 (3,0,3) هال204-، 
عال102-

EE 330 Communication 
Principles 3 (3,0,0) EE 270 كهر330- (3,0,0) 3  مبادئ االتصاالت كهر270-

EE 320 Electronics-II 3 (3,0,0) EE 220 كهر320- الكترونيات 2 3 (3,0,0) كهر220-

EE 321 Electronics II Lab 1 (0,0,3) EE320C كهر321- معمل الكترونيات 2 1 (0,0,3) كهر320-ت

EE 380 Electric Energy 
Engineering 3 (3,0,0) EE 203 كهر380- هندسة الطاقة الكهربائية 3 (3,0,0) كهر203-

IE 332 Engineering Economy 3 (3,0,0) MATH 102 هص332- االقتصاد الهندسي 3 (3,0,0) ريض102-

Total 17 مجموع الساعات 17

Level 8 المستوى الثامن

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

EE 301 Probability Theory and 
Applications 3 (3,0,0) Stat 219 كهر301- النظرية االحتمالية 

والتطبيقات 3 (3,0,0) احص219-

EE 302 Modeling and Simulation 
Laboratory 1 (0,0,3) EE 270 كهر302- مختبر النمذجة والمحاكاة 3 (3,0,0) كهر270-

EE 350 Automatic Control 3 (3,0,0) EE 270 كهر350- التحكم التلقائي 3 (3,0,0) كهر270-

EE 351 Control and 
Instrumentation Lab 1 (0,0,3) EE 350C كهر351- مختبر التحكم واألجهزة 1 (0,0,3) كهر350-ت

EE 370 Digital Signal Processing 3 (3,0,0) EE 270 كهر370- معالجة اإلشارات الرقمية 3 (3,1,0) كهر270-

EE 331 Communication 
Laboratory 1 (0,0,3) EE 330 كهر331- مختبر االتصاالت 1 (0,0,3) كهر330-

XX Xxx General Elective 3 (3,0,0) EE xxx كهر- اختياري عام 3 (3,0,0)

IAS 4xx Islamic Elective 2 (2,0,0) داع4--- اختياري إسالمي 2 (2,0,0)

Total 17 مجموع الساعات 17

Level 9 المستوى التاسع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

EE 432 Optics and Microwave 
Engineering Laboratory 1 (0,0,3) EE 431C كهر432- مختبر البصريات والهندسة 

الدقيقة 1 (0,0,3) كهر432-ت

EE 430 Digital Communications 3 (3,0,0) EE 330 كهر430- اتصاالت رقمية 3 (3,0,0) كهر330-

EE 420 VLSI Circuit Design 3 (3,0,0) EE 320 كهر420- تصميم الدوائر المتكاملة 
ذات النطاق الواسع 3 (3,0,0) كهر320-

EE 498 Design project-I 3 (3,0,0) 129 Cr. كهر498- (3,0,0) 3  مشروع التخرج 1 129 ساعة

EE 421 VLSI Design Laboratory 1 (0,0,3) EE 420C هص421-
مختبر تصميم الدوائر 

المتكاملة ذات النطاق 
الواسع

1 (0,0,3) كهر420-ت

EE 431 Wave Propagation and 
Antennas 3 (3,0,0) EE 205 كهر431- انتشار الموجات والهوائيات 3 (3,0,0) كهر405-

Total 14 مجموع الساعات 14
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Level 10 المستوى العاشر

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

EE 499 Design Project II 3 (0,0,9) EE 498 هال499- (3,0,0) 3  مشروع التخرج 2 هال498-

EE 4xx Elective Electrical 
Engineering 9 (6,0,0) كهر- اختياري هندسة كهربائية  9 (6,0,0)

IE 412 Project Management 3 (3,0,0)  Math 201 هص412- ادارة المشاريع ريض201- (3,0,0) 3

Total 15 مجموع الساعات 16

) PDF ( امسح الكود للحصول على النسخة الكترونية

التدريب العملي

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة المتطلب السابق

IE 999 practical training 1
Junior Standing, 
Approval of the 

Department ( 110 hr )
هص 999 التدريب العملي 1 حسب قرار القسم 

)110 ساعة(



77   دليل الطالب للعام اجلامعي  1442 

10.10  قسم علوم الحاسب - برنامج علوم الحاسب- علوم الحاسب

Level 1 المستوى األول

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

ENGL 001 Prep. English I 6 (2,0,12) None نجل001- لغة إنجليزية تحضيرية 1 6 (2,0,12) None

MATH-101 Calculus I 4 (4,1,0) None ريض101- تفاضل وتكامل 1 4 (4,1,0) None

LS-101 Learning skills 3 (3,1,0) None إتصال101- مهارات التعلم 3 (3,1,0) None

MGT-001 Entrepreneurship 1 (1 ,1 ,0) None دار001- ريادة األعمال 1 (1 ,1 ,0) None

IAS-101 Practical Grammar 2 (2, 0,0) None داع101- قواعد لغة عربية 2 (2, 0,0) None

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 2 المستوى الثاني

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

ENGL-002 Prep. English II 6 (2, 0,12) ENG-001 نجل002- لغة إنجليزية تحضيرية 2 6 (2, 0,12) نجل001-

PHYS-101 General Physics I 4 (3,1,3) MATH-101 فيز101- فيزياء عامة 1 4 (3,1,3) ريض101-

CS-111 Computer Skills 3 (2,0,3) None عال111- مهارات حاسب 3 (2,0,3) None

IAS-111 Belief & its Consequences 2 (2,0,0) None داع111- العقيدة وأهميتها 2 (2,0,0) None

PE-001 Prep. Physical Educ. I 1 (1,0,1) None بدن001- تربية بدنية 1 1 (1,0,1) None

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 3 المستوى الثالث

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

CS-101 Computer Programming I 4 (3,1,3) MATH 101 عال101- برمجة حاسب 1 4 (3,1,3) ريض101-

MATH-102 Calculus II 4 (4,1,0) MATH 101 ريض102- تفاضل وتكامل 2 4 (4,1,0) ريض101-

ENGL-101 Intro. to   Academic 
Discourse 3 (3,0,0) ENGL 002 نجل101- مدخل في تحليل النصوص 3 (3,0,0) نجل002-

PHY-205 General Physics II 4 (3,1,3) PHYS 101 فيز205- فيزياء عامة 2 4 (3,1,3) فيز101-

IAS-212 Professional Ethics 2 (2,0,0) IAS 111 داع212- األخالق المهنية 2 (2,0,0) داع111-

Total 17 مجموع الساعات 17
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Level 4 المستوى الرابع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

CS-102 Computer Programming 
II 4 (3,1,3) CS-101 عال102- برمجة حاسب 2 4 (3,1,3) عال101-

CS-290 Web Applications 
Development 4 (3.0.3) CS-101 عال290- تطوير تطبيقات الشبكة 

العنكبوتية 4 (3.0.3) عال101-

CS-225 Software Engineering. 
Design and Development 3(3.1.0) CS-101 عال225- تصميم وتطوير هندسة 

البرمجيات 3(3.1.0) عال101-

STAT-219 Prob. & Stat. For Eng. 
& Sc. 3 (2,0,3) MATH-102 احص219- احتماالت واحصاء 

للهندسة والعلوم 3 (2,0,3) ريض102-

MATH xxx MATH elective 3 (3.1.0) xxx-ريض اختياري رياضيات 3 (3.1.0)

Total 17 مجموع الساعات 17

Level 5 المستوى الخامس

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

CS-210 Data Structures and 
Algorithms 3 (3,1,0) CS-102 ريض260- جبر خطي ومعادالت 

تفاضلية 3 (3,1,0) ريض102-

CS-285 Discrete Math for 
Computer 3 (3,1,0) MATH-102 هال202- تصميم منطق رقمي 3 (3,0,0) فيز102-

CS-340 Introduction to Database 
Systems 4(3.0.3) CS-102 هال203- مختبر تصميم منطق 

رقمي 1 (0,0,3) فيز102-

ETHC-303 Ethical and Social 
Aspects of Computer 3(3.0.0) عال102- برمجة حاسب 2 4 (3,1,3) عال101-

SCI-XXXX Science elective 3(3.1.0) عال285- رياضيات متقطعة 3 (3,1,0) ريض102-

IAS-311 Islamic Shariah 2 (2,0,0) IAS-212 كهر202- دوائر كهربية 1 3 (3,1,0) ريض102-

Total 18 مجموع الساعات 18

Level 6 المستوى السادس

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

CS-251
Introduction to Comp. 
Organization and 
Assembly Language

3 (3,1,0) CS-102, 
CS-210 عال251- مقدمة في تنظيم 

الحاسب ولغة التجميع 3 (3,1,0) عال102-، 
عال210-

CS-311 Design and Analysis of 
Algorithms 3 (3,1,0) CS-102 عال311- تحليل وتصميم 

الخوارزميات 3 (3,1,0) عال102-

CS-330 Introduction to Operating 
Systems 4(3.0.3) CS-210 عال330- مقدمة في نظم التشغيل 4(3.0.3) عال210-

IAS-201 Writing for Prof. Needs 2 (2,0,0) IAS 101 داع201- تعبير عربي 2 (2,0,0) داع101-

CS-344 Advanced Programming 3(2.0.3) CS-111, 
CS-102 عال- 344 البرمجة المتقدمة 3(2.0.3) عال111-، 

عال102-

CS-490  Internship 1(1.0.0) 95 Hr عال- 490 فترة تدريب 1(1.0.0) 95 ساعة

Total 16 مجموع الساعات 16
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Level 7 المستوى السابع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

CS 370 Introduction to Artificial 
Intelligence 3(3.1.0) عال 370 مقدمة في الذكاء 

االصطناعي 3(3.1.0)

COE 344 Computer Networks 4 (3,0,3) هال344- (3,0,3) 4  شبكات الحاسب

CS 498 Senior Project I 3(3.0.0) عال 498 مشروع التخرج 1 3(3.0.0)

CS 432 Software Security 
Engineering 4(3.0.3) عال 432 هندسة أمن البرمجيات 4(3.0.3)

CS XXX CS Elective 3(3.1.0) XXX  عال موضوعات مختارة في 
علوم الحاسب 3(3.1.0)

Total 17 مجموع الساعات 17

Level 8 المستوى الثامن

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

CS 412 Theory of Computation 3(3.1.0) عال 124 نظرية الحاسبات 3(3.1.0)

CS 499 Senior Project II 3 (3,0,0) عال 499 مشروع التخرج 2 3 (3,0,0)

XXX XXX Free Elective II 3(3.0.0) XXX XXX اختياري حر 2 3(3.0.0)

CS XXX CS Elective 3(3.1.0) XXX عال موضوعات مختارة في 
علوم الحاسب 3(3.1.0)

CS 444 Software Quality 
Assurance 3(3.1.0) عال 444 ضمان جودة البرمجيات 3(3.1.0)

IAS 4xx Islamic Elective 2 (2,0,0) داع4--- اختياري إسالمي 2 (2,0,0)

Total 17 مجموع الساعات 16

) PDF ( امسح الكود للحصول على النسخة الكترونية
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10.11  قسم علوم الحاسب - برنامج علوم الحاسب- هندسة البرمجيات

Level 1 المستوى األول

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

ENGL 001 Prep. English I 6 (2,0,12) None نجل001- لغة إنجليزية تحضيرية 1 6 (2,0,12) None

MATH-101 Calculus I 4 (4,1,0) None ريض101- تفاضل وتكامل 1 4 (4,1,0) None

LS-101 Learning skills 3 (3,1,0) None إتصال101- مهارات التعلم 3 (3,1,0) None

MGT-001 Entrepreneurship 1 (1 ,1 ,0) None دار001- ريادة األعمال 1 (1 ,1 ,0) None

IAS-101 Practical Grammar 2 (2, 0,0) None داع101- قواعد لغة عربية 2 (2, 0,0) None

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 2 المستوى الثاني

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

ENGL-002 Prep. English II 6 (2, 0,12) ENG-001 نجل002- لغة إنجليزية تحضيرية 2 6 (2, 0,12) نجل001-

PHYS-101 General Physics I 4 (3,1,3) MATH-101 فيز101- فيزياء عامة 1 4 (3,1,3) ريض101-

CS-111 Computer Skills 3 (2,0,3) None عال111- مهارات حاسب 3 (2,0,3) None

IAS-111 Belief & its Consequences 2 (2,0,0) None داع111- العقيدة وأهميتها 2 (2,0,0) None

PE-001 Prep. Physical Educ. I 1 (1,0,1) None بدن001- تربية بدنية 1 1 (1,0,1) None

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 3 المستوى الثالث

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

CS-101 Computer Programming I 4 (3,1,3) MATH 101 عال101- برمجة حاسب 1 4 (3,1,3) ريض101-

MATH-102 Calculus II 4 (4,1,0) MATH 101 ريض102- تفاضل وتكامل 2 4 (4,1,0) ريض101-

ENGL-101 English Writing I 3 (3,0,0) نجل101- الكتابة االنجليزية )1( 3 (3,0,0)

PHY-205 General Physics II 4 (3,1,3) PHYS 101 فيز205- فيزياء عامة 2 4 (3,1,3) فيز101-

IAS-201 Writing for Prof. Needs 2 (2,0,0) IAS 101 داع201- تعبير عربي 2 (2,0,0)
داع-
101

Total 17 مجموع الساعات 17
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Level 4 المستوى الرابع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

CS-102 Computer Programming II 4 (3,1,3) CS-101 عال102- برمجة حاسب 2 4 (3,1,3) عال101-

CS-290 Web Applications 
Development 4 (3.0.3) CS-101 عال290- تطوير تطبيقات الشبكة 

العنكبوتية 4 (3.0.3) عال101-

CS-225 Software Engineering. 
Design and Development 3(3.1.0) CS-101 عال225- تصميم وتطوير هندسة 

البرمجيات 3(3.1.0) عال101-

STAT-219 Prob. & Stat. For Eng. 
& Sc. 3 (2,0,3) MATH-102 احص219- احتماالت واحصاء 

للهندسة والعلوم 3 (2,0,3) ريض102-

MATH xxx MATH elective 3 (3.1.0) xxx-ريض اختياري رياضيات 3 (3.1.0)

Total 17 مجموع الساعات 17

Level 5 المستوى الخامس

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

CS-210 Data Structures and 
Algorithms 3 (3,1,0) CS-102 عال210- تراكيب البيانات 

والخوارزميات 3 (3,1,0) عال102-

CS 472 Software Requirements 
Engineering 3(3.1.0) CS-102 عال472- هندسة متطلبات 

البرمجيات 3(3.1.0) عال102-

CS-340 Introduction to Database 
Systems 4(3.0.3) CS-102 عال- 340 مقدمة في نظم قواعد 

البيانات 4(3.0.3) عال102-

CS-344 Advanced Programming 3(2.0.3) CS-111, 
CS-102 عال- 344 البرمجة المتقدمة 3(2.0.3) عال111-، 

عال102-

IAS-212 Professional Ethics 2 (2,0,0) IAS 111 داع212- األخالق المهنية 2 (2,0,0) داع111-

Total 15 مجموع الساعات 15

Level 6 المستوى السادس

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

CS-251
Introduction to Comp. 
Organization and 
Assembly Language

3 (3,1,0) CS-102, 
CS-210 عال251- مقدمة في تنظيم 

الحاسب ولغة التجميع 3 (3,1,0) عال102-، 
عال210-

CS-311 Design and Analysis of 
Algorithms 3 (3,1,0) CS-102 عال311- تحليل وتصميم 

الخوارزميات 3 (3,1,0) عال102-

CS-330 Introduction to Operating 
Systems 4(3.0.3) CS-210 عال330- مقدمة في نظم التشغيل 4(3.0.3) عال210-

IAS-311 Islamic Shariah 2 (2,0,0) IAS-212 داع311- (2,0,0) 2  الشريعة االسالمية داع212-

ENGL 103 English Writing II 3(3.0.0) نجل103- الكتابة االنجليزية )2( 3(3.0.0)

Total 15 مجموع الساعات 15
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Level 7 المستوى السابع

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

CS-485 Discrete Math for 
Computer 3 (3,1,0) MATH-102 عال485- رياضيات متقطعة  3 (3,1,0) ريض102-

COE 344 Computer Networks 4 (3,0,3) هال344- (3,0,3) 4  شبكات الحاسب

CS 462 Distributed Systems 3(3.1.0) STAT-219 عال462- االنظمة الموزعة 3(3.1.0) احص219-

IAS 4xx Islamic Elective 2 (2,0,0) داع4--- اختياري إسالمي 2 (2,0,0)

CS 365 Human Computer 
Interaction 4(3.0.3) عال365- التفاعلية بين االنسان 

والحاسب 4(3.0.3)

Total 16 مجموع الساعات 16

Level 8 المستوى الثامن

Code Course Title Cr. Hr Requisite رمز المقرر اسم المقرر  الساعات
المعتمدة

المتطلب 
السابق

CS 444 Software Quality 
Assurance 3(3.1.0) عال 444 ضمان جودة البرمجيات 3(3.1.0)

CS 474 Software Design and 
Architecture 4(3.0.3) عال474- تصميم وعمارة البرمجيات 4(3.0.3)

ETHC-303 Ethical and Social 
Aspects of Computer 3(3.0.0) خلق- 303 الجوانب األخالقية 

واالجتماعية في الحاسب 3(3.0.0)

XXX XXX Free Elective II 3(3.0.0) XXX XXX اختياري حر 2 3(3.0.0)

SCI-XXXX Science elective 3(3.1.0) علوم 
XXXX اختياري علوم أساسية 3(3.1.0)

CS-490  Internship 1(1.0.0) 126 Hr عال- 490 فترة تدريب 1(1.0.0) 126 ساعة

Total 17 مجموع الساعات 16

) PDF ( امسح الكود للحصول على النسخة الكترونية
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