-5ال يعتبر الطالب ناجحا وال تجمع له الدرجة في االمتحان
النهائي حتى يتحصل على نسبة  𝟐𝟎%من الدرجة النهائية.
-6ال يتخرج الطالب اال بعد حصوله على معدل تراكمي
(.)%55

 -7يفصل الطالب بعد حصوله على ثالث انذارت (معدله اقل
من  %55في الثالثة فصول).
شكل يوضح نسب الطلبة في األقسام العلمية بالكلية
نظام الدراسة بالكلية:
-1الدراسة بالكلية وفقا ً لنظام الفصل الدراسي المغلق

 -8يتخرج الطالب بعدد وحدات ال تقل عن  150وحدة.
 -9كل ما يتعلق بالطالب كتبت في صورة تعليمات على
استمارة الطالب من الخلف.

فُرصُالعمل
خريج كلية العلوم الهندسية يكون مؤهال للعمل في
مواقع مختلفة سواء في الجانب التطبيقي من حيث مزاولة
عمله الميداني عمليا أو تحليل المشاكل التي تواجهها
المؤسسات الصناعية باستخدام التقنيات والتطبيقات التي
درسها و إيجاد الحل المناسب لها أو بإعطاء اإلرشادات
الالزمة للحد منها  .يتواجد خريجي العلوم الهندسية في
الشركات كمبرمجي ومصممي لبطاقات التحكم في العمليات

وينقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين (الربيع–

الصناعية و كذلك إمكانية عمل منظومات بكافة أنواعها

الخريف) وتكون مدة الدراسة في كل فصل ( )14أسبوع

سواء ان كانت خاصة بالتنظيم اإلداري أو النظام األمني

مضاف إليها أسبوعان لعقد االمتحانات النهائية.

(مهندسي الحاسوب) ،الحفاظ على سالمة العاملين من
المخاطر وتطبيق قواعد األمن السالمة في المواقع الميدانية

 -2تجديد القيد بداية كل فصل وفق المواعيد المحددة وعلى

والمؤسسات الخدمية ونشر ثقافة السالمة والمحافظة على

الطالب الحضور شخصياً.
 -3يجوز للطالب إيقاف القيد خالل شهر من بداية الدراسة
وفق المدة المحددة في التقويم  ،ويحق له إيقاف القيد مرتين
فقط خالل دراسته الجامعية.
 -4على الطالب حضور المحاضرات والدروس العلمية وال
يحق له دخول االمتحان في أي مقرر تزيد نسبة غيابه فيه
عن ( )%25أي من  4إلى  5محاضرات ويعطى تقدير راسب
في المقرر.

مالحظة هامة :طريقة حساب المعدل:
(درجة المادة× 1عدد وحداتها  +درجة المادة× 2عدد
وحداتها ÷ )......... +عدد الوحدات الكلية.
متطلبات استكمال المرحلة الدراسية:
 -1انجاز جميع المقررات الدراسية بالمعدل المطلوب
وبما اليقل عن  150وحدة.
 -2انجاز التدريب الصيفي ومدته  10أسابيع.

المجتمع من التلوث البيئي وذلك بتواجدهم في كافة
المؤسسات الخدمية والمواقع الميدانية (مهندسي السالمة

والصحة المهنية)  .خريجي جيولوجيا النفط يتواجدون في
المواقع والحقول النفطية وكافة المواقع التي تحتاج إلى
دراية بعلم الطبقات والحفريات حيث انه البد من معرفة
خصائص األرض التي يتم التعامل معها عند رصد وقياس
منسوب البترول أو استخراج الخامات من باطن األرض
وغيرها من العمليات.

