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 الجهــة التــً قامــــت بإعـــــداد الدلــــٌل

 

والتطبٌقٌةبشأنإعداددلٌلالطالبللتكلٌفالصادرمنرئٌسجامعةأفرٌقٌاللعلوماإلنسانٌة وفقاً...

 بالجامعة.

 

الطالبدلٌل2017لسنةمدٌرادارةالشؤونالعلمٌةبتكلٌفلجنةلغرضمراجعةوتحدٌثالسٌدقــام

:بحٌثتكونتمن  

 رئٌسا مـــدٌرإدارةالشـــــؤونالعــلــمٌةالمقروسالحمٌدعلًد.عبد1
 عضوا ضمانالجودةوتقٌٌماألداءمدٌرمكتباكرمالهاديدمحم.أ2

 عضوا مدٌرمكتبشؤونأعضاءهٌئةالتدرٌسأ.دمحمعلًالنــــائل3ً

 عضوا منسقالجودةعنقسماإلدارةأ.وحٌدسالمبرباش4

 عضوا رئٌسقسمالقانوند.عبدالفتاحانبٌهجمعة5

 عضوا رئٌسقسمالدراسةواالمتحاناتأ.حسنجمعةبنجمعة6


الطالبللعامالجامعًدلٌلعلىتحدٌثاالشرافوالمراجعةاإلعدادووقدتكونتلجنة

من:2020/2021

ً   دٌر إدارة الشـؤون العـلـمٌةم  المقروس علً د. عبد الحمٌد .2  رئٌسا

 عضواً  مسجل عام الجامعة   عصام عمار الزمزامأ.  .0

 عضواً  مدٌر مكتب ضمان الجودة وتقٌٌم االداء اكرم الهادي محمـدأ.  .3

 عضواً  مدٌر مكتب شؤون اعضاء هٌئة التدرٌس أ. دمحم علً النــــــــــائلً .4

 عضواً  مدٌر مكتب الشؤون القانونٌة د. عبدالفتاح انبٌه جمعة .5

 عضواً  مدٌر مكتب التوثٌق والمعلومات أشرف على القماطًأ.   .6
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 أ اآلٌةالقرآنٌة 

 ب لجنةإعدادالدلٌل 

 ج الفهرس 

 د المقدمة 

)المعلومات  العامة(الباب االول    

 1 نبذةعنالجامعة 1-1

)غوغل(خرٌطةموقعالجامعة 2-1  1 

 2 كلمةرئٌسالجامعة 3-1

الجامعةوقٌمرؤٌةورسالةوأهداف 4-1  3 

 4 شعارالجامعة 5-1

 4المواصفاتالعامةلخرٌجالجامعة 6-1

(االقسام العلمٌة بالجامعة) الباب الثانً   

 5 جدولٌبٌناالقسامالعلمٌةبالجامعة 1-2

2-2  6 قسمادارةاالعمال 

2-3  10 قسمالمحاسبة 

2-4 التموٌلوالمصارفقسم   14 

2-5  18 قسمالقانون 

2-6 اللغةاالنجلٌزٌةقسم   22 

2-7  26 قسمالهندسةالمدنٌة 

2-8  30 قسمالهندسةالمعمارٌة 

2-9  34الحاسبعلومقسم 

 38قسمهندسةالنفط 2-10

(و إجراءات الشؤون الطالبٌةالدعم خدمات )  الباب الثالث   

الطالبً الدعمخدمات  1-3  42 

الشؤون الطالبٌةإجراءات  2-3  45 

 المالحق 

 106 استبٌاناتتخصنظامالجودة 1

 126 الالئحةالداخلٌةللدراسةواالمتحانات 2

 140 الخاتمـــــــــــــــــــــــــة 
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 مقـــدمـــة

 

الوؼزفت ّالوِاراث هني  ّإكسابِنًْاع الؼلْم أػلى تؼلٍن ابٌائِا فً شتى  إى حزص جاهؼت أفزٌقٍا

الونْج  النذي  ، ّاًطالقا هي ُذا الوبدأ ًضغ بٍي اٌدي طالبٌا ُذا الندلٍ  للجاهؼت ّاألُدافاُن االّلٌْاث 

جاباث فً ها ٌتؼلق هي هْر تتؼلق بوسٍزتِن الؼلوٍت  بالجاهؼت ٌّقدم لِن ك  اإلأك  ها ٌحتاجًَْ هي  ٌشو 

 الوْجْدة بالجاهؼت. اهْر دراسٍت تِوِن  ّفق اللْائح ّالٌظن

ػضنا  ٍُةنت التندرٌا ّالونْ وٍي ّالؼناهلٍي بالجاهؼنت أى ًقدم التحٍت الى ك   أّبِذٍ الوٌاسبت ٌسزًا        

ً ٍنى ًحأٌضنا أ ػلى ها ٌبذلًَْ هي هجِْداث كبٍزة فنً سنبٍ  الزقنً ّالتوٍن  لِنذٍ الجاهؼنت ّكنذل  ٌسنزًا

ق ّالٌجنا  فنً هسنٍزتِن الؼلوٍنت ّالؼولٍنت لٍسناُوْا فنً بٌنا  ابٌائٌا الطلبت ّالطالباث ًّتوٌى لِن ك  التْفٍ

 ز ّرقً ُذا الْطي.ٌّتطْ

 

 و هللا ولً التوفٌق

 

 

 

 

 

 

الدلٌل تحدٌثلجنة   
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  الباب األول

العامةمعلومات ال  -1  

نبذة عن الجامعة  1-1  

العمدٌن اآلخرٌن  تعتبر جامعة أفرٌمٌا األهلٌة حلمة من سلسلة جامعات التعلٌم األهلً التً تأسست فً      

( لسنة 46رار رلم )ـــللعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة بمدٌنة طرابلس بناء على المحٌث تم تأسٌس جامعة أفرٌمٌا 

 .م الصادر عن مكتب التعلٌم العالً 2000

 

خرٌطة مولع الجامعة:  2-1 
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 كلمة ربٌس الجامعة:  1-3

عبر العمود الماضٌة خطت جامعة أفرٌمٌا خطوات واسعة واستحمت مكانتها فً الصدارة بٌن الجامعات اللٌبٌة     

األكادٌمٌة  طالمهاالخاصة ألنها األكثر شمولٌة فً تخصصاتها واألكثر عطاًء فً مخرجاتها واألكثر تمٌزاً فً 

تمع فً كل أوجه الحٌاة والعمل واإلبداع ، لمد أنجزت واإلدارٌة واألعلى تنافسٌة فً طلبتها واألكثر التصالاً بالمج

الجامعة الكثٌر ومازالت تنجز فكل دلٌمة من ولتها هً نافذة إنتاج إال أن الطرٌك ما ٌزال طوٌالً وممتداً والفضاء 

تٌاجات االنجازات فتحدٌات العصر التمنٌة والعلمٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة واح ما ٌزال رحباً الستٌعاب المزٌد من

، التً تحتم على الجامعة وضع استراتٌجٌات متجددة تمكنها من تجاوز تلن  المجتمع المابم على المعرفة الكثٌرة

 التحدٌات.

م وسٌبمى كذلن إال  2000لمد كان التمٌز والجودة فً التعلٌم هدفٌن ٌحركان إدارة الجامعة من نشأتها سنة  

نا الٌوم البرامج األكادٌمٌة المتطورة ومواكبة التعمٌدات األفمٌة أن التغٌرات السرٌعة المتالحمة تفرض علٌ

، وسوف تستمر الجامعة فً تبنً أفضل الممارسات  والعمودٌة فً أسواق العمل المحلٌة واإلللٌمٌة والعالمٌة

إلبداعً والتكٌف وتشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس على تبنً أسالٌب التعلم متعدد الوسابط لتنمٌة التفكٌر النالد وا

بما ٌحمك  البنٌة التحتٌة، وتنمٌة  وتنمٌة المدرة على حل المشكالت واتخاذ المرارات عبر أدوات العصر الحدٌث

تلن األهداف وتعمل الجامعة على إعداد طلبتها لمهن رٌادٌة حرة عبر دمج ثمافة الرٌادة وروح المبادرة فً 

، كما تركز الجامعة على تطوٌر  ه الفرص الوظٌفٌةالمناهج الجامعٌة فً شتى التخصصات فً سوق تتملص فٌ

لدرات البحث العلمً لمواجهة التحدٌات المحلٌة واإلللٌمٌة وتشجٌع األبحاث التطبٌمٌة الموجهة نحو االبتكار 

 والتصنٌع وتسوٌك البحث وتطوٌر المعرفة بالوسابل واإلجراءات واألدوات المناسبة. 

الشن توسعات فً مبنى الجامعة الذي ٌستوعب االعداد و الجامعة واكبه ن التوسع فً المجاالت العلمٌة بإ 

زٌادة السعة االستٌعابٌة للجامعة من  بالتالًالمتزاٌدة للطالب ، وهذا التوسع شمل إضافة مبنى جدٌد للجامعة و

لاعات دراسٌة ومعامل ومسرح وكذلن انشاء مكتبة تضم كل الكتب والمراجع العلمٌة والمنشورات ، اخٌرا  

فضل فكل دلٌمة من ولتها هً نافذة انتاج وعلى هذا االساس فان رؤٌة الجامعة الزالت الجامعة تسعى لتمدٌم األ

 تطوٌر والتحسٌن لتحمٌك التمٌز.لل التغٌٌر نتبنىتلخصت فً 
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الجـــامعــــة ولٌم رؤٌـــة ورســـالة وأهـــداف 1-4  

ة  ــــــــــالرؤٌ  

.للتطوٌر والتحسٌن لتحمٌك التمٌز نتبنى التغٌٌر  

الةــــــــــالرس  

التمٌةز فةً مجةاالت جامعة افرٌمٌا للعلوم االنسانٌة والتطبٌمٌة ، جامعة خاصة متخصصةة ، تسةعى لتحمٌةك         

 التعلٌم والتعلم ، والبحث العلمً ، وخدمة المجتمع والبٌبة ، من خالل البرامج التعلٌمٌة التً تمدمها.

 األهداف االستراتٌجٌة

 .والنهوض بمؤسسات المجتمع والمحافظة على البٌبة إعداد الكوادر المتخصصة والمؤهلة لسوق العمل (1

 .السعً الستحداث تخصصات علمٌة جدٌدة وفك احتٌاجات سوق العملوالمابمة   التعلٌمٌة تطوٌر البرامج (2

 .واإلداري بالجامعة تطوٌر وتحسٌن مستوى األداء األكادٌمً (3

 .إثراء حركة البحث العلمً بالمشاركة فً المحافل العلمٌة والمساهمة فً حل مشاكل المجتمع (4

 لكسب االطراف المستفٌدة.تمدٌم خطط وبرامج فاعلة لخدمة المجتمع والبٌبة  (5

منها وتبادل  لالستفادة ، وعمد الشراكات واالتفالٌات مع الجامعات المناظرة ، والمراكز البحثٌة التواصل (6

 .الخبرات معها

مـــــــــــــــــالمٌ  

 كٌالعمل بروح الفر - المرونة - التحفٌز – التمٌز – الشفافٌة - المصدالٌة اإلخالص – األمانة
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  1-5 شعــــار الجــــامعة

 

لى خمسة عناصر هً :إشعار الجامعة ٌرمز   

 .فرٌمٌةلى المارة األإترمز الى انتماء لٌبٌا  لارة افرٌمٌا : - أ

 .نبراس العلم  وبوابة أفرٌمٌا للعالمٌة وأنهافرٌمٌا ألى مولع لٌبٌا االستراتٌجً فً إترمز  ا :ــــدولة لٌبٌ - ب

 .لى المراءة والكتابة وطلب العلم والحث علٌهإٌرمز  اب :ـــــــــــالكت - ت

 لى سالح العلم فً جمٌع المٌادٌن.إٌرمز  لم :ــــــــــــــالم - ث

 هو محور العلم وهو المورد المهم الذي ٌجب التركٌز علٌه للنهوض بالشعوب والدول. ان :ــــــــــاالنس - ج

 

  1-6 المواصفات  العامة لخرٌج الجامعة

 .اآلخرٌن مع االتصال مهارة لدٌه 8 الوطنٌة. بمضاٌاه ومعرفة إسالمٌة ، ثمافة لدٌه 1

 .بالنفس عالٌة ثمة لدٌه 9 .تخصصه مجال فً وشاملة واسعة معرفة لدٌه 2

 .مشترن فرٌك ضمن العمل على لادر 11 .الذات على االعتماد على لادر 3

 .المجتمع فً االندماج على لادر 11 .واسعة بحثٌة بمهارات ٌتمتع 4

 .الٌها ٌنتمً التً المهنة أخاللٌات ٌحترم 12 .الحدٌثة والتمنٌة العلمٌة التطورات ٌواكب 5

 وٌحافظ علٌها. فٌها ٌعٌش التً البٌبة ٌحترم 13 .المرارات واتخاذ المبادرة على المدرة لدٌه 6

احترام  محل والجامعة للوطن االنتماء 14 .وإلناعهم اآلخرٌن محاورة على المدرة لدٌه 7

 .منه وتمدٌر
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ًـــاب الثانــــــالب  

ــةامعاأللســام العلمٌة بالجــ -2  

 
جدول ٌوضح االلسام العلمٌة بالجامعة باإلضافة الى مدة الدراسة وعدد الوحدات الالزمة للتخرج والشهادة  2-1

: التً ٌمنحها كل لسم  

 

 

 المسم ت
ترمٌز 

 المسم
 مدة الدراسة

عدد الوحدات 

 الالزمة للتخرج
 الشهادة الممنوحة

عمالأدارة إ 1 فصول دراسٌة 8 10   بكالورٌوس 131 

فصول دراسٌة 8 11 المحاسبة 2  بكالورٌوس 131 

الحاسوب علوم 3 دراسٌة فصول 12   بكالورٌوس 139 8 

فصول دراسٌة 8 13  التموٌل والمصارف 4  بكالورٌوس 131 

فصول دراسٌة 8 14 المانون 5  لٌسانس 129 

فصول دراسٌة 8 15 اللغة االنجلٌزٌة 6  لٌسانس 134 

فصول دراسٌة 10 17 هندسة مدنٌة 7  بكالورٌوس 150 

فصول دراسٌة 10 18 هندسة معمارٌة 8  بكالورٌوس 161 

فصول دراسٌة 10 19 هندسة النفط 9  بكالورٌوس 149 
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 عمال :األلسم إدارة  2-2

 ة عن المسمذنب

 ، تأسس ة والتطبٌمٌة ، من األلسام الرابدة فً الجامعةٌفرٌمٌا للعلوم االنسانألسم إدارة األعمال بجامعة  

ومدة ،  العام الجامعًنفس واستمبل أول دفعاتـــــه مع بداٌــة  م  2003( لسنة  2وفك لرار ربٌس الجامعة رلم ) 

 وحدة دراسٌة. 131راسً بعدد وحدات ( ممرر د43بوالع )الدراسة بالمسم ثمانٌة فصول دراسٌة 

ٌتطلع المسم إلى النهوض بدور متمٌةز فةً إعةداد وتأهٌةل كةوادر متخصصةة فةً مجةاالت العلةوم اإلدارٌةة مةزودة و

بالمعارف والمةدرات المهنٌةة التةً تمكنهةا مةن المنافسةة فةً سةوق العمةل والمسةاهمة فةً خدمةة مؤسسةات المجتمةع 

وبمةا ٌتوافةك مةع لةٌم  اإلدارٌةة األخاللٌاتكمدوة حسنة للطالب لزرع  إلسالمًامسترشدٌن فً ذات الولت  بالنهج 

 . اإلسالمًالمجتمع اللٌبً ونهجه 

خدمة المجتمع من خالل مؤسساته العامة والخاصة ومن هنا فهةو  األساسًعلم اإلدارة كان وال ٌزال هدفه  إن     

 وأعضةاءالمابمٌن على العملٌة التعلٌمٌة من جامعةات  ٌمدم حلوال  وٌطرح رؤى لصناع المرار مما زاد العبء على

 بوصفهم لادة المستمبل بناء صحٌحاً.  وأخاللٌابناء الطالب معرفٌاً  ألجلهٌبة تدرٌس ومختصٌن 
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 إدارة األعماللسم  ولٌم أهداف و رسالة و رؤٌة

 الرؤٌة

 فً مجال إدارة اإلعمالتحمٌك التمٌز 

 الرسالة

تمدٌم دعما إلنتاج ممٌز فً مجال ادارة االعمال تخدم المجتمةع والبٌبةة والبحةث ٌسعى المسم للنهج فً 

 العلمً.

 األهداف

تزوٌد المجتمع بخرٌجٌن علً لدر عالً من الكفاءة العلمٌة فً إدارة اإلعمال بشكل ٌلبً احتٌاجات سوق  .1

 العمل.

 هم فً حل المشكالت  اإلدارٌة.تدعٌم حركة البحث العلمــــً بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة بما ٌسا .2

 .المساهمة فً تطوٌر وتحسٌن مجال إدارة اإلعمال لخدمة المجتمع والبٌبة .3

 المٌم

 .العمل بروح الفرٌك -المرونة  –التحفٌز  –التمٌز   -الشفافٌة  –المصدالٌة  –اإلخالص  –األمانة 

 إدارة األعمالالخطة الدراسٌة لمسم 

 األعمال الممررات الدراسٌة بمسم إدارة

 عدد الوحدات الممررات الدراسٌة ر.م

 46 واإلنسانٌةالممررات العامة  1

 45 اإللزامٌة التخصصٌة الممررات 2

 18 الممررات غٌر التخصصٌة اإللزامٌة 3

 12 رات  االختٌارٌة التخصصٌةالممر 4

 6 الممررات االختٌارٌة غٌر التخصصٌة 5

 131 درجة البكالورٌوس فً إدارة االعمالمجموع وحدات التخرج للحصول على  6
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   وحدة ( 46الممررات العامة واإلنسانٌة )المجموع الكلً للوحدات : 

 متطلبات الممرر عــدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 GA100 3 اللغة عربٌة - 

2 GI 101 3 دراسات إسالمٌة - 

3 GE103 3 اللغة االنجلٌزٌة - 

4 LW102 ً3 مبادئ المانون المدن _ 

5 ECO110  3 (1مبادئ االلتصاد الجزبً )التصاد _ 

6 ECO111  3 (2مبادئ االلتصاد الكلً )التصاد ECO110 

7 BMG120 4 مبادئ ادارة األعمال _ 

8 ACC130  3 1مبادئ المحاسبة - 

9 ACC131  3 2مبادئ المحاسبة ACC130 

10 GS 140  3 1أساسٌات اإلحصاء - 

11 GS141  3 2أساسٌات اإلحصاء GS140 

12 CS144 ً3 مبادئ الحاسب االل - 

13 GM142 ً3 أساسٌات التحلٌل الرٌاض _ 

14 PS150 3 مبادئ العلوم السٌاسٌة - 

15 FINB160  3 مبادئ التموٌل - 

      46                        دات  ــــــــــوع الوحـــــــــــمجم                         

 

 وحدة( 45المجموع الكلً للوحدات  )  الممررات اإللزامٌة التخصصٌة

 متطلبات الممرر عــدد الوحدات  اسم الممرر رلم الممرر  ت

1 BMG220 120/142 3 إدارة العملٌات االنتاجٌة 

2 BMG222 3 العلوم السلوكٌة BMG120 

3 BMG223 3 البشرٌة إدارة الموارد BMG222 

4 BMG224 3 ادارة المشترٌات والمخازن BMG220 

5 BMG225 3 مبادئ التسوٌك BMG224 

6 BMG226 3 مبادئ االعالن BMG225 

7 BMG320 3 اإلدارة المالٌة BMG223 

8 BMG321  120/140/143 3 1بحوث عملٌات 

9 BMG322  3 2بحوث عملٌات BMG321 

10 BMG323  3 التنظٌمنظرٌة BMG222 

11 BMG324 144 /120 3 نظم معلومات إدارٌة 

12 BMG420 ً3 السلون التنظٌم BMG222 

13 BMG423 3 بحوث التسوٌك BMG226 

14 BMG421 223/225/320 3 (االدارة االستراتٌجٌة) السٌاسات االدارٌة 

15 BMG422 3 دراسات فً االدارة ---- 

                        45وحدات                       مجموع ال                               
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 وحدة( 18 المجموع الكلً للوحدات ) الممررات غٌر التخصصٌة اإللزامٌة

 اسم الممرر رمز الممرر ت
عدد 

 الوحدات
 متطلبات الممرر

1 BMG200 110/120/130/140 3 طرق بحث 

2 LW 202 3 المانون التجاري LW102 

3 ECO210 ً110/140/142 3 االلتصاد التحلٌلً الجزب 

4 CS 146 3 اآللً الحاسب تطبٌمات CS 144 

5 ACC230  3 1المحاسبة المتوسطة ACC131 

6 ACC 231  3 2المحاسبة المتوسطة ACC230 

 18                    وحدات  مجموع ال

 

 وحدات( 6ممررٌن بوالع )ٌختار الطالب  رات  االختٌارٌة غٌر التخصصٌةالممر

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 ECO211  ً3 االلتصاد التحلٌلً الكل ECO111 

2 ECO313 3 نمود ومصارف ECO111 

3 ACC332 3 1 محاسبة التكالٌف BMG231 

4 ACC333 3 2 محاسبة التكالٌف ACC332 

 6 وحدات     مجموع ال

 

 وحدة( 12بوالع  ممرراتٌختار الطالب أربع ) التخصصٌةرات  االختٌارٌة رالمم

 اسم الممرر رمز الممرر ت
عدد 

 الوحدات
 متطلبات الممرر

1 BMG325 3 ادارة التأمٌن والخطر BMG220 

2 BMG326 223/225/320 3 ادارة الجودة الشاملة 

3 BMG424 3 إدارة الفنادق BMG223 

4 BMG429 
إدارة المشروعات 

 الصغرى
3 --- 

5 BMG427 3 اإلدارة الدولٌة --- 

6 BMG428 3 إدارة االزمات BMG325 

 1 2                 وحدات  مجموع ال

 مشروع التخرج  

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 BMG 500  4 مشروع تخرج  

     4                   وحدات  مجموع ال
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 لسم المحاسبة : - 2-3

 ة عن المسم ذنب

 

ومةدة  م  2003( لســنة 3تــم إنشـــاء لسم المحاسبة مع تأسٌس الجامعة بموجب لرار ربٌس الجامعة رلم )       

 وحدة دراسٌة. 131( ممرر دراسً بعدد وحدات  43الدراسة بالمسم ثمانٌة فصول دراسٌة بوالع ) 

خدمات تعلٌمٌة وأكادٌمٌة وبحثٌة متمٌزة للطالب تواكةب معةاٌٌر الجةودة فةً مجةال علةم المحاسةبة وٌمدم المسم      

 المساهمة فً تطوٌر مؤسسات المجتمع المختلفة . ىبما ٌسمح بأعداد خرٌج تنافسً لادر عل

 

 لسم المحاسبة
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 المحاسبةلسم  ولٌم أهداف و رسالة و رؤٌة

 الرؤٌة

 التمٌـــــز فً تمدٌم علم المحـــــاسبـــــة لمواكبة التطــــور.

 الرسالة

تحمٌك التمٌز فً مجاالت التعلٌم والتعلم المحاسبً وتوسٌع آفاق البحث العلمً وذلن لتزوٌد سوق العمل بخرجٌن 

 تتوفر فٌهم المهارات والمدرات التً تمكنهم من خدمة المجتمع والبٌبة.

 األهداف

 المحاسبة.إعداد الكوادر المؤهلة تأهٌالً علمٌاً فً مجال   -1

 دعم أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة على أثراء حركة البحث العلمً.  -2

 تشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة للمساهمة فً خدمة المجتمع والبٌبة. -3

المراكةةةةةز البحثٌةةةةةة  بالتعةةةةةاون مةةةةةعالمحاسةةةةةبة  وتحسةةةةةٌن مجةةةةةالالمسةةةةةاهمة فةةةةةً تطةةةةةوٌر  -4

 . المهنٌة معات والنماباتوالجا

 المٌم

 بروح الفرٌك. العمل-المرونة  –التحفٌز  – التمٌز-الشفافٌة  –المصدالٌة  –اإلخالص  –األمانة 

 الخطة الدراسٌة لمسم المحاسبة 

 المحاسبةالممررات الدراسٌة بمسم 
 

 

 

 
 

 عدد الوحدات الممررات الدراسٌة ت

 46 واإلنسانٌةالممررات العامة  1

 54 اإللزامٌة التخصصٌة الممررات 2

 15 الممررات غٌر التخصصٌة اإللزامٌة 3

 6 التخصصٌة الممررات االختٌارٌة 4

 6 الممررات االختٌارٌة غٌر التخصصٌة 5

 131 المحاسبةمجموع وحدات التخرج للحصول على درجة البكالورٌوس فً  6
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   وحدة ( 46للوحدات : الممررات العامة واإلنسانٌة )المجموع الكلً 

 متطلبات الممرر عــدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 GA100 3 اللغة عربٌة _ 

2 GI 101 3 دراسات إسالمٌة _ 

3 GE103 3 اللغة االنجلٌزٌة _ 

4 LW102 ً3 مبادئ المانون المدن _ 

5 ECO110  3 (1مبادئ االلتصاد الجزبً )التصاد _ 

6 ECO111 3 (2االلتصاد الكلً )التصاد  مبادئ ECO110 

7 BMG120 4 مبادئ ادارة األعمال _ 

8 ACC130  3 1مبادئ المحاسبة _ 

9 ACC131  3 2مبادئ المحاسبة ACC130 

10 GS 140  3 1أساسٌات اإلحصاء _ 

11 GS141  3 2أساسٌات اإلحصاء _ 

12 CS144 ً3 مبادئ الحاسب االل _ 

13 GM142  3 التحلٌل الرٌاضًأساسٌات _ 

14 PS150 3 مبادئ العلوم السٌاسٌة _ 

15 FINB160  3 مبادئ التموٌل _ 

        46مجموع الوحدات                                                                 

 

 وحدة دراسٌة( 54الممررات اإللزامٌة التخصصٌة )المجموع الكلً للوحدات 

 متطلبات الممرر عــدد الوحدات  اسم الممرر رلم الممرر  ت

1 ACC230  3 1المحاسبة المتوسطة ACC131 

2 ACC231  3 2المحاسبة المتوسطة ACC230 

3 ACC330   3 1محاسبة الشركات ACC231 

4 ACC331   3 2محاسبة الشركات ACC330 

5 ACC332   3 1محاسبة التكالٌف ACC231 

6 ACC333   3 2محاسبة التكالٌف ACC332 

7 ACC334  3 المحاسبة الضرٌبٌة ACC231 

8 ACC335  3 محاسبة النفط ACC231 

9 ACC336  3 محاسبة المصارف والتأمٌن ACC231 

10 ACC337  3 محاسبة المشروعات الخدمٌة ACC231 

11 ACC338  3 محاسبة األموال العامة ACC334 

12 ACC339    3 الموابم المالٌةتحلٌل ACC331 

13 ACC430   3 1المراجعة ACC231 

14 ACC431   3  2المراجعة ACC430 

15 ACC432  3 محاسبة األلسام والفروع ACC336 

16 ACC433  1 3 تصمٌم النظم المحاسبٌةACC33 

17 ACC434  3 المحاسبة اإلدارٌة ACC333 

18 ACC438  3 المحاسبة الدولٌة ACC332 

                        54مجموع الوحدات                                  
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 وحدة( 15للوحدات الممررات غٌر التخصصٌة اإللزامٌة )المجموع الكلً 

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رمز الممرر ت

1 BMG 200 320 3 البحث طرقBMG 

2 LW 202 3 لانون المعامالت التجارٌة LW102 

3 ECO 210 ً3 االلتصاد التحلٌلً الجزب ECO111 

4 BMG320 3 المالٌة اإلدارة BMG120  

5 BMG321  111/140 3 1بحوث العملٌات 

 15             وحدات        مجموع ال

 

 (وحدات دراسٌة 6ممررٌن بوالع )ٌختار الطالب  التخصصٌة الممررات االختٌارٌة

 متطلبات الممرر عدد الوحدات الممرراسم  رمز الممرر ت

1 ACC530 3 المالٌة دراسات فً المحاسبة ACC331  

2 ACC531 3 محاسبة المشروعات الزراعٌة ACC231  

3 ACC532  3 المحاسبة فً المؤسسات اإلسالمٌة ACC231 

4 ACC533  3 األسالٌب الكمٌة فً المحاسبة ACC333  

5 ACC534  3 المراجعة الداخلٌة ACC334  

 6وحدات                         مجموع ال

 

 وحدات دراسٌة(  6عدد ممررٌن بوالع ٌختار الطالب ) غٌر التخصصٌة الممررات االختٌارٌة

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1  CS146 ً3 تطبٌمات الحاسب اآلل CS144 

2 ECO211  ً3 الكلًااللتصاد التحلٌل ECO210 

3 ECO313  3 والمصارفالنمود ECO111 

4 BMG220 3 إدارة العملٌات اإلنتاجٌة BMG120 

 6          وحدات               مجموع ال  

 

 

 مشروع التخرج

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 ACC 500 4 مشــــروع تخــــرج  

     4            وحدات              مجموع ال
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 لسم التموٌل والمصارف :  2-4

 نبذة عن المسم: 

وفةك  ، تأسةس ة والتطبٌمٌة ، من األلسام الرابدة فً الجامعةٌفرٌمٌا للعلوم االنسانأبجامعة  لسم التموٌل والمصارف

(  43م ، بعـــدد )  2/2017/  15 بتارٌخ  الصادرم  2017ة ــــــــــ( لسن4رلم ) ةـــــس الجامعــــــربٌرار ــــل

 ( وحدة دراسٌة. 131ممرر دراسً وبوالع ) 

توفٌر بٌبة علمٌة وعملٌة محفزة فً تخصص التموٌل والمصارف واالستثمار لتأهٌل ا لرسالة المسم فً موتحمٌ

فمد تحصل المسم على ، والبٌبةكادر لادر على العمل فً المؤسسات المالٌة المختلفة للمساهمة فً خدمة المجتمع 

سنوات من تارٌخ صدور لرار مدٌر عام المركز الوطنً لضمان جودة  ثالثةالبرامجً لمدة المؤسسً واالعتماد 

 .2019( لسنة 25واعتماد المؤسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة رلم )
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  لسم التموٌل والمصارف ولٌم أهداف و رسالة و رؤٌة

 الرؤٌــــــــــــة

 التمٌز فً مجال التموٌل والعلوم المالٌة والمصرفٌة

 المسم رسالــــــــــــة

المسم إلى توفٌر بٌبة علمٌة وعملٌة محفزة فً تخصص التموٌل والمصارف واالستثمار تستمطب  ٌسعى       

العمل فً المؤسسات المالٌة المختلفة ، لتأهٌل كادر لادر على  أفضل الكفاءات فً مجاالت التعلٌم والبحث العلمً

  .للمساهمة فً خدمة المجتمع والبٌبة

 أهداف المســـم: 

 علمٌا فً مجال التموٌل والمصارف. . إعداد كوادر مؤهلة1

لدرات الطالب وأعضاء هٌبة التدرٌس فً اثراء حركة البحث العلمً بالمشاركة فً المحافل العلمٌة تنمٌة . 2

 البرامج التعلٌمٌة المابمة . والمساهمة فً تطوٌر

 . المساهمة فً تطوٌر وتحسٌن مجال التموٌل والمصارف لخدمة المجتمع والبٌبة .3

 . تعزٌز مفاهٌم التطوٌر والتحسٌن المستمر فً مجال التموٌل والمصارف4

 التواصل وتوطٌد االتفالٌات والعاللات مع المؤسسات الخدمٌة والتعلٌمٌة.. 5

العمل فً روح  –المرونة   -التحفٌز  –التمٌز  –الشفافٌة  –المصدالٌة  –االخالص  –االمانة ــــم المٌـــــــــــ 

 الفرٌك

 الخطة الدراسٌة لمسم التموٌل والمصارف

 التموٌل والمصارفالممررات الدراسٌة بمسم 

 عدد الوحدات الممررات الدراسٌة ر.م

 46 واإلنسانٌةالممررات العامة  1

 51 اإللزامٌة التخصصٌة الممررات 2

 15 الممررات غٌر التخصصٌة اإللزامٌة 3

 9 رات  االختٌارٌة التخصصٌةالممر 4

 6 الممررات االختٌارٌة غٌر التخصصٌة 5

 4 مشروع التخرج  6

7 
لسم التموٌل للحصول على درجة البكالورٌوس فً مجموع وحدات التخرج 

 والمصارف
131 
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   وحدة ( 46واإلنسانٌة )المجموع الكلً للوحدات : الممررات العامة 
 متطلبات الممرر عــدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 GA100  3 عربٌةالاللغة --- 

2 GI 101 3 سالمٌةاالدراسات ال --- 

3 GE103 3 اللغة االنجلٌزٌة --- 

4 LW102 ً3 مبادئ المانون المدن --- 

5 ECO110  3 (1االلتصاد الجزبً )التصاد مبادئ --- 

6 ECO111  3 (2مبادئ االلتصاد الكلً )التصاد ECO110 

7 BMG120 4 مبادئ ادارة األعمال --- 

8 ACC130  3 1مبادئ المحاسبة --- 

9 ACC131  3 2مبادئ المحاسبة ACC130 

10 GS 140  3 1أساسٌات اإلحصاء --- 

11 GS141  3 2أساسٌات اإلحصاء GS140 

12 GM142  3 أساسٌات التحلٌل الرٌاضى --- 

13 CS144 ً3 مبادئ الحاسب االل --- 

14 POS150 3 مبادئ العلوم السٌاسٌة --- 

15 FINB160  3 مبادئ التموٌل --- 

        46                                دات               ــــــــــوع الوحـــــمـمج        
 

 وحدة دراسٌة 51المجموع الكلً للوحدات    الممررات اإللزامٌة التخصصٌة

 متطلبات الممرر عــدد الوحدات  اسم الممرر رلم الممرر  ت

1 FINB  161 3 مبادئ االستثمار FINB  160 

2 FINB 260 3 المالٌة اإلدارة FINB 160 /ACC131 

3 FINB  261 3 إدارة مصارف FINB 160 

4 FINB 262 3 اساسٌات التامٌن FINB 160 

5 FINB 268 3 المصرفً االبتمان FINB261 

6 FINB  263 3 صنادٌك ومحافظ االستثمار FINB 161 

7 FINB  264 ً3 التحلٌل والتنبؤ المال FINB 260 

8 FINB  265 3 مالٌة شركات FINB 260 

9 FINB  267 3 مصارف إسالمٌة GA 101/ FINB  261 

10 FINB  360 3 تحلٌل أوراق مالٌة FINB  264 

11 FINB  361 3 العملٌات المصرفٌة ACC130 /  FINB 261 

12 FINB  362 3 مالٌة أسواق FINB360- 265  

13 FINB  364 3 أجنبٌة عمالت FINB  265 

14 FINB  365 3 المالٌة المؤسسات FINB  260-161 

15 FINB  367 3 اإلسالمً التموٌل فً دراسات FINB  267 / FINB  360 

16 FINB 369 3 الدولً واالستثمار التموٌل FINB 263/ FINB360 

17 FINB 463 3 الدولٌة المصرفٌة المؤسسات FHNB 263/ FHNB267/ FINB365 

                       51                    وحدات       مجموع ال 
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 وحدة دراسٌة 15الممررات غٌر التخصصٌة اإللزامٌة المجموع الكلً للوحدات 

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رمز الممرر ت

1 LW 202 3 المانون معامالت تجارٌة LW 102 

2 ACC230  3 1المحاسبة المتوسطة ACC131 

3 MBG 433 3 طرق البحث BMG120 

4 ECO210  3 التحلٌلً جزبًااللتصاد ECO 111 

5  CS146 ً3 تطبٌمات الحاسب اآلل CS144 

        15              وحدات  مجموع ال

 
 ( وحدات دراسٌة 9)ٌختار الطالب  رات  االختٌارٌة التخصصٌةرالمم

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رمز الممرر ت

1 FINB 266 3 تأمٌنات متنوعة FINB262 

2 FINB 269 3 تمٌٌم االستثمار FINB 263 

3 FINB 368 3 المشتمات المالٌة FINB 360 

4 FINB 467 3 نظم معلومات مصرفٌة FINB 361 

5 FINB 461  365-362 3 المخاطرإدارة 

 9                        وحدات  مجموع ال
 

 ( دراسٌةوحدات  6)ٌختار الطالب رات  االختٌارٌة غٌر التخصصٌةالممر
 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 MBG 233 3 مبادئ التسوٌك MBG 120 

2 MBG 322  3  1بحوث عملٌات GS 140/ GS141 

3 ECO211 ً3 االلتصاد التحلٌلً الكل ECO210 

4 ECO511 3 دراسة الجدوى االلتصادٌة ECO111 

5 ECO311 3 نمود ومصارف MBG120/ECO111 

6 ACC231 متوسطة محاسبة II 3 ACC230 

 6        وحدات  مجموع ال
 

 مشروع التخرج  

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 FINB 468 موافمة المسم  4 مشـــروع تخــــــرج 

     4            وحدات  مجموع ال
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 لسم المانون  2-5

 نبذة عن  المسم 

بعــةةةـدد م ،  2113( لسـةةةـنة 1المةةةانون بموجةةةب لةةةرار السةةةٌد ربةةةٌس الجامعةةةة رلةةةم )سةةةم لاء ــةةةـم إنشـةةةـت      

خةةةةدمات تعلٌمٌةةةةة وأكادٌمٌةةةةة وبحثٌةةةةة وٌمةةةةدم المسةةةةم  ( وحةةةةدة دراسةةةةٌة 129( ممةةةةرر دراسةةةةً وبوالةةةةع ) 57)

الجٌةةةدة والمتمٌةةةزة فةةةً مجةةةال العلةةةوم  ممةةةا ٌسةةةاهم فةةةً إعةةةداد العناصةةةرمتمٌةةةزة للطةةةالب تواكةةةب معةةةاٌٌر الجةةةودة 

 المانونٌة لحمل رسالة العدالة ، ومسؤولٌة رد الحموق وترسٌخ مبادئ دولة المانون.
      

فمةةةد ا لرسةةةالة المسةةةم فةةةً تمةةةدٌم المعرفةةةة المانونٌةةةة الممٌةةةزة وتخةةةرٌج كةةةوادر ذات كفةةةاءات علمٌةةةة، مةةةوتحمٌ        

سةةةنوات مةةةن تةةةارٌخ صةةةدور لةةةرار مةةةدٌر عةةةام  ثالثةةةةرامجةةةً لمةةةدة البالمؤسسةةةً وتحصةةةل المسةةةم علةةةى االعتمةةةاد 

 .2119( لسنة 48المركز الوطنً لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة رلم )
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 ولٌم لسم المانون أهداف و رسالة و رؤٌة

 رؤٌــة المسم

 تحمٌك التمٌز فً مجاالت علم المانون                

 رسالـــة المسم 

ٌسعى المسم لتمدٌم المعرفة المانونٌة الممٌزة وتخرٌج كوادر متمٌزة لادرة على خدمة وتطوٌر                

المجتمع ، والرفع من مستوى الكفاءات العلمٌة المبدعة وفماً لمعاٌٌر الجودة ، ومواكبة التمدم البحثً ، واإللمام 

 .            باألسس المانونٌة

 أهداف المسم

ً  إعداد كوادر متخصصة ومؤهلة -1  للنهوض بمؤسسات المجتمعت المانون ومهنٌا فً مجاال علمٌا

الخدمات االستشارٌة فً مجال المانون وتبادل الخبرات مع خدمة  المجتمع  و تمدٌم وتطوٌر  المساهمة فً  -2

 الجهات والمؤسسات العلمٌة األخرى

 .ى المشاركة فً البحث العلمً لمعالجة لضاٌا المجتمعتشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة عل -3

 والبٌبة المحٌطة. على المساهمة فً حل لضاٌا المجتمع تحفٌز اعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة -4

 المٌم

 .العمل بروح  الفرٌك  –المرونة   –التحفٌز  –التمٌز     –الشفافٌة    –المصدالٌة    –اإلخالص   –األمانة 

 لمسم المانونالخطة الدراسٌة 

الدراسٌة لسم المانونالممررات   

   ( اتوحد 10الممررات العامة )المجموع الكلً للوحدات 

 اسم الممرر رلم الممرر ت
عــدد 
 الوحدات

 متطلبات الممرر

1 GA 100 3 اللغة العربٌة --- 

2 GE  103  1)مصطلحات لانونٌة(1اللغة االنجلٌزٌة  2 --- 

3 GE 104  2  2)مصطلحات لانونٌة(2اللغة االنجلٌزٌة --- 

4 CS144 سب االلًمبادئ  الحا  3 --- 

          10  مجموع الوحدات                                                                        
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   ( اتوحد 8)المجموع الكلً للوحدات الغٌر تخصصٌة  الممررات 
الممرر اسم رلم الممرر ت  متطلبات الممرر عــدد الوحدات 

1 LW 113 التصاد مبادئ  2 --- 

2 LW 205 ومصارف نمود  2 LW 113 

3 LW 316 عامة مالٌة  2 LW 205 

4 LW 214 المانونً البحث طرق  2 --- 

8مجموع الوحدات                                                                         

 

 (وحدات دراسٌة 2ممرر بوالع )ٌختار الطالب  االفزٛبهٚخ انزقظظٛخًموهاد ان
 متطلبات الممرر عــدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 420 LW. 2 لبٌَٕ انًقلهاد - 

2 421 LW  . 2 رشوٚؼبد انؾلٔك - 

3 422 LW . َٙ2 انمبٌَٕ انلٔنٙ االََب - 

4 423 LW. ٙ318 2 انزُظٛى انلٔن LW 

2مجموع الوحدات                                                                         

 

   وحدة ( 109)المجموع الكلً للوحدات انزقظظٛخ انًموهاد انلهاٍٛخ 
 متطلبات الممرر عــدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 105 LW .  1 اإلسالمًمدخل الفمه  2 --- 

2 106 LW .  2اإلسالمً مدخل الفمه  2 105 LW  

3 107 LW .  1المانون الدستوري  3 --- 

4 108 LW .  2لانون النظم السٌاسٌة  3 107 LW  

5 109 LW . 2 نظرٌة المانون --- 

6 110 LW . 109 2 نظرٌة الحك LW. 

7 111 LW .  اإلجرامعلم  2 --- 

8   LW 112    العماب علم  2 LW 111 

9   LW 114  المانونٌة النظم تارٌخ  2  --- 

10   LW 206 1 الشخصٌة األحوال  2 LW 106 

11 LW 207 2 الشخصٌة األحوال  2 LW 206 

12 LW 208 1 العام الدولً المانون  2 --- 

13   LW  209 2 العام الدولً المانون  2 LW 208 

14   LW 210 1 االلتزامات  3 LW 109،110  

15 LW 211 2 االلتزامات  3 LW 210 

16 LW  212 1 اإلداري المانون  2 --- 

17 LW 213 2 اإلداري المانون  2 LW 212 

18 LW 215 1 العام العموبات المانون  2 LW 112 

19 LW 216 2 العام العموبات المانون  2 LW  215   
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   وحدة (  109 )المجموع الكلً للوحدات انزقظظٛخ انًموهاد انلهاٍٛخ 

 متطلبات الممرر عــدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

20 LW  217 اإلنسان حموق  2 --- 

21 305 LW . 211 3 المانون التجاري LW . 

22 306 LW .  1لانون العمل  2 --- 

23 307 LW .  2لانون العمل  2 306 LW . 

24 308 LW .  1الرلابة على أعمال اإلدارة  3 213،212 LW . 

25 309 LW .  2الرلابة على أعمال اإلدارة  3 308 LW . 

26 310 LW .  1العمود المسماة  2 210،211 LW . 

27 311 LW .  2العمود المسماة  2 310 LW . 

28 312 LW .  1لانون المرافعات  3 210،211 LW  

29 313 LW .  2لانون المرافعات  3 312 LW  

30 314 LW .  1لانون العموبات الخاص  2 215،216 LW  

31 315 LW .  2لانون العموبات الخاص  2 314 LW  

32 317 LW .  1المٌراث والوصٌة  2 207 LW  

33 318 LW .  2المٌراث والوصٌة  2 317 LW 

34 319 LW . 209 2 العاللات الدولٌة LW . 

35 405 LW .  1حموق عٌنٌة  2 313 LW . 

36 406 LW .  2حموق عٌنٌة  2 405 LW . 

37 407 LW .  1أوراق تجارٌة  3 305 LW . 

38 408 LW .  2أوراق تجارٌة  3 407 LW . 

39 409 LW .  1اإلجراءات الجنابٌة  3 315 LW . 

40 410 LW .  2اإلجراءات الجنابٌة  3 409 LW . 

41 411 LW .  1المانون الدولً الخاص  2 --- 

42 LW  412  2 الخاص الدولً المانون  2 LW 411  

43 LW 413 للبحار الدولً المانون  2 LW  319  

44 LW 414 الجبري التنفٌذ  2 LW 311 

45 LW 415 1 الفمه أصول  2 LW 317 

46 LW 416 2 الفمه أصول  2 LW 415 

47 LW 417 البحري المانون  2 --- 

48 LW 419 التخرج مشروع  2 --- 

    109                                  مجموع الوحدات 
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 لسم اللغة االنجلٌزٌة  2-6

 نبذة عن  المسم 

م. وٌمدم المسم خدمات  2003( لسنة 4بموجب لرار السٌد ربٌس الجامعة رلم ) اللغة االنجلٌزٌة  تم إنشاء لسم

تعلٌمٌة وأكادٌمٌة وبحثٌة متمٌزة للطالب تواكب معاٌٌر الجودة مما ٌساهم فً إعداد العناصر الجٌدة والمتمٌزة فً 

 وحدة دراسٌة.  134)( ممرر دراسً وبوالع ) 50مجال اللغة االنجلٌزٌة  بعدد )

 

ٌتبع المسم نظام فصلً متكون من ثمان فصول دراسٌة ، ٌتحصل فٌها الطالب على الدرجة العلمٌة اللٌسانس         

بعد دراسة المناهج المدرجة وفماً للخطة الدراسٌة المعتمدة ، كما ٌمدم المسم خدمة رابدة من خالل العمل على توفٌر 

، وبحمد هللا  ، ولد بدأ المسم بعدد محدود من الطلبةً  تلفةالكوادر المؤهلة فً مجاالت اللغة وآدابها وفنونها المخ

 . تعالى أصبح الٌوم من األلسام البارزة بالجامعة

 مع التمنٌات ألبنابنا الطلبة التوفٌك والنجاح

 اللغة اإلنجلٌزٌةلسم         
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 : لسم اللغة االنجلٌزٌة ولٌم أهداف و رسالة و رؤٌة

 المسم: رؤٌة

 تحمٌك التمٌز فً التعلٌم فً مجال اللغة االنجلٌزٌة 

 

 :المسم رسالة

تزوٌد الطالب بالمهارات العلمٌة والمعرفٌة وإعداد كوادر أكفاء فً مجال اللغة االنجلٌزٌة  إلى المسم ٌسعى     

 تعلٌما وبحثا وذلن لتمدٌم خدمات متمٌزة للمجتمع والبٌبة.

  

 :المسم أهداف

 .لغة االنجلٌزٌة لادرة على المنافسة فً سوق العملال تخصص فً علمٌا و مهنٌا مؤهلة كوادر إعداد -1

 عملٌات البحث العلمً و أعمال الترجمة.  تشجٌعدعم و -2

 مساهمة الخرٌج فً تمدٌم أفضل الخدمات  للمجتمع والبٌبة المحٌطة. -3

 المٌم

 .العمل بروح  الفرٌك  –المرونة   –التحفٌز  –التمٌز     –الشفافٌة    –المصدالٌة    –اإلخالص   –األمانة 

 اللغة االنجلٌزٌة الخطة الدراسٌة لمسم

 عــدد الوحدات ات الدراسٌةالممرر ت

 17 ممررات عامة و انسانٌة 1

 107 ممررات تخصصٌة الزامٌة 2

 6 ممررات تخصصٌة اختٌارٌة 3

 4 مشروع التخرج 4

 134 المجموع

 

   وحدات ( 17الممررات العامة واإلنسانٌة )المجموع الكلً للوحدات 

 ت
رلم 
 الممرر

 اسم الممرر
عــدد 
 الوحدات

عــدد 
 ساعاتال

متطلبات 
 الممرر

1 GA100  1لغة عربٌة Arabic I 2 2 --- 

2 GA101  2لغة عربٌة Arabic II 2 2 GA100 

3 GA102  3لغة عربٌة Arabic III 2 2 GA101 

4 EN151 علم النفس العام General Psychology 2 2 --- 

5 CS144 ًمبادئ الحاسب اآلل Computer I 3 3 --- 

6 GI 101 الدراسات االسالمٌة Islamic Studies 3 3 --- 

7 GS 108 اإلحصاء  Statistics I 3 3 --- 

  17 17 جموعالم
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   ( ةوحد 107)المجموع الكلً للوحدات  األلزامٌة التخصصٌة الممررات

 ت
رلم 
 الممرر

 اسم الممرر
عــدد 
 الوحدات

عــدد 
 الساعات

متطلبات 
 الممرر

1 EN101  1لواعد Grammar I 3 3 --- 

2 EN102  1محادثة Spoken English I 3 4 --- 

3 EN103 1 لراءة واستٌعاب Reading Comprehension I 3 3 --- 

4 EN104  1إنشاء Composition I 3 3 --- 

5 EN105  1لغة فرنسٌة French I 2 2 --- 

6 EN106  2لواعد Grammar II 3 3 EN101 

7 EN107  2 محادثة Spoken English II 3 4 EN102 

8 EN108 2 لراءة واستٌعاب    Reading Comprehension II 3 3 EN103 

9 EN109 2 إنشاء    Composition II 3 3 EN104 

10 EN110 2 لغة فرنسٌة     French II 2 2 EN105 

11 EN111  1ترجمة Translation I 2 2 --- 

12 EN212  3لواعد Grammar III 3 3 EN106 

13 EN213  3محادثة Spoken English III 3 4 EN107 

14 EN214  1لراءة نمدٌة Critical Reading I 3 3 EN108 

15 EN215  3إنشاء Composition III 3 3 EN109 

16 EN216 2 ترجمة Translation II 2 2 EN111 

17 EN217 األدب فً ممدمة  Introduction to Literature  3 3 --- 

18 EN218 اللغة علم فً ممدمة  Introduction to Linguistics 3 3 --- 

19 EN219  4لواعد Grammar IV  3 3 EN212 

20 EN220  1الخطابة العامة مهارات Public Speaking Skills I 3 3 EN213 

21 EN221  2لراءة نمدٌة Critical Reading II 3 3 EN214 

22 EN222 1 كتابة أكادٌمٌة Academic Writing I 3 3 EN215 

23 EN223 وتفسٌر ترجمة Translation & Interpretation 3 3 EN216 

24 EN224 شعر Poetry 2 2 EN217 

25 EN225 التطبٌمً اللغة علم فً ممدمة Introduction to Applied Linguistics 3 3 EN218 

26 EN326 2 كتابة أكادٌمٌة  Academic Writing II  3 4 EN222 

27 EN327 رواٌة Novel 2 2 EN217 

28 EN328 1 صوتٌات Phonetics I 2 2 EN218 

29 EN329 2 مهارات الخطابة العامة  Public Speaking Skills II 3 4 EN220 

30 EN330  االنجلٌزٌةطرابك تدرٌس اللغة ELT Methods 3 3 EN224 

31 EN331 متنوعات اللغة االنجلٌزٌة Varieties of English Language 3 3 --- 

32 EN332 3 كتابة أكادٌمٌة Academic Writing III   3 4 EN326 

33 EN333  2صوتٌات Phonetics II 2 2 EN328 

34 EN334 تعلم اللغة باستخدام الحاسوب Computer-Assisted Language 
Learning 

3 3 EN330 

35 EN335 ًعلم اللغة النفسً واالجتماع Psyco- and Sociolinguistics 3 3 EN218 

36 EN336 خاصة ألغراض االنجلٌزٌة English for Specific Purposes 2 2 --- 

37 EN337 بحث طرق Research Methodology 3 3 EN332 

38 EN338 تعلٌم اللغة االنجلٌزٌة للصغار Teaching English to Young 
Learners 

3 3 EN330 

39 EN439 تارٌخ اللغة االنجلٌزٌة History of English Language 2 2 --- 

Total    115 107 المجموع  
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   ( اتوحد 6 ممررات بوالع 3الطالب ٌختار ) األختٌارٌة التخصصٌةالممررات 

 ت
رلم 
 الممرر

 اسم الممرر
عــدد 
 الوحدات

عــدد 
 الساعات

متطلبات 
 الممرر

1 EN440 النحو Syntax 2 2 EN218 

2 EN441 علم األصوات Phonology 2 2 EN218 

3 EN442 علم الصرف Morphology 2 2 EN218 

4 EN443 علم دالالت األلفاظ والبرالما Semantics and Pragmatics 2 2 EN218 

5 EN444 تحلٌل الخطاب Discourse Analysis 2 2 EN218 

6 EN445 شكسبٌر Shakespeare 2 2 EN217 

7 EN446 األدب الممارن Comparative Literature 2 2 EN217 

8 EN447 ًالنمد األدب Literary Criticism 2 2 EN217 

 

   مشروع التخرج

 اسم الممرر الممرررلم  ت
 عــدد الوحدات

 الساعاتعــدد 
 متطلبات الممرر

1 
EN500 مشروع التخرج Graduation Project 4 EN325 

EN224 

Total    4 المجموع  
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 :لسم الهندسة المدنٌة  2-7

 نبذة عن المسم

ٔانن٘ اَشبء ثًٕعت لواه هئٌٛ انغبيؼخ  لَى انُٓلٍخ انًلَٛخ يٍ ػًٍ األلَبو انُٓلٍٛخ ثبنغبيؼخ ٠ؼزجش 

و ٔمنك نًب نهُٓلٍخ انًلَٛخ يٍ شًٕنٛخ نًؼظى األَشطخ انُٓلٍٛخ انزٙ رًبهٍٓب انغٓبد  2003( نَُخ   6هلى  ) 

يضالً  –انؾكٕيٛخ أٔ انٓٛئبد انًزقظظخ ثبنُٓلٍخ ، فؼًم انًُٓلً انًلَٙ ٚشًم كضٛو يٍ انغٕاَت انُٓلٍٛخ انًزًضهخ 

ٔاَشبء ٔطٛبَخ انًُشآد انُٓلٍٛخ انًقزهفخ كبنًجبَٙ ٔانغَٕه ٔانقياَبد ٔانَلٔك ٔانطوق ٔشجكبد فٙ رظًٛى  –

يٛبِ انشوة ٔانو٘ ٔانظوف انظؾٙ ٔكننك فبٌ نهًُٓلً انًلَٙ كٔهاً ثبهىاً فؼبالً فٙ رظًٛى ٔاكاهح أَظًخ انُمم 

كح اٍزقلايٓب ، ٔكننك اٚغبك انؾهٕل انًقزهفخ ، ٔانَاليخ انًؤهٚخ ، ٔؽوق يؼبنغخ يٛبِ انظوف انظؾٙ ٔاػب

نًشبكم انزوثخ يٍ انُبؽٛخ اإلَشبئٛخ ، ٔكننك اكاهح انًشبهٚغ انُٓلٍٛخ ٔرؾهٛم انزكبنٛف ٔأٍبنٛت انزشٛٛل 

انًقزهفخ.َٔظواً نشًٕنٛخ ٔظٛفخ انًُٓلً انًلَٙ فمل طًًذ انقطخ انلهاٍٛخ نًوؽهخ انجكبنٕهًٕٚ نهًُٓلً انًلَٙ 

إلػطبء انطبنت انمله انكبفٙ ٔانًُبٍت ٔانًزٕاىٌ يٍ كم فٍ يٍ فٌُٕ انُٓلٍٛخ انًلَٛخ. ٔلل نزؾمك ْنِ انشًٕنٛخ ٔ

عبء اَشبء ْنا انمَى روعًخ نوغجخ عبيؼخ أفوٚمٛب نهؼهٕو اإلََبَٛخ ٔانزطجٛمٛخ فٙ رلػٛى ٍٕق انؼًم فٙ انًغبل 

انقليبد انزؼهًٛٛخ انُظوٚخ ٔانؼًهٛخ انلاػًخ  انُٓلٍخ انًلَٛخ ثبنكٕاكه انًئْهخ فٙ ْنا انًغبل ٔٚؼًم انمَى ػهٙ رملٚى

ٔاٍزقلاو انزمُٛبد انًزطٕهح يٍ انجوايظ انؾبٍٕثٛخ  ٔانيٚبهاد انًٛلاَٛخ ٔانًؼبيم انزٙ رزطهجٓب ثؼغ انًموهاد 

 انلهاٍٛخ .

 َٔظوا نظؼٕثخ رٕفٛو انًٕاك ٔانًؼلاد انفُٛخ انًزطٕهح نًؼبيم ثؼغ انًٕاك انزقظظٛخ  الهرفبع أٍؼبهْب فٙ

انٕلذ انؾبنٙ فبٌ انغبيؼخ لل أثويذ ارفبلٛبد أكبكًٚٛخ يغ يؼبيم انمطبه انَوٚغ ٔكننك انًكبرت انُٓلٍٛخ نالٍزفبكح 

 ٔانزجبكل انًؼوفٙ ٔاألكبكًٚٙ. 
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 ٌمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ الرؤٌة والرسالة واالهداف والمٌم

 الرؤٌة

 رؾمٛك انزًٛي فٙ يغبالد انُٓلٍخ انًلَٛخ نًٕاكجخ انزطٕه.

 الرسالة

ٚزجُٗ انمَى رقوٚظ يُٓلً يُبفٌ فٙ ٍٕق انؼًم ٔيزًٛياً فٙ انجؾش انؼهًٙ ٔيَبًْب فٙ فليبد 

 انًغزًغ ٔانجٛئخ.

 األهداف

  تزوٌد المجتمع بكوادر تتمتع بالمهارات المعرفٌة والذهنٌة والتمنٌة و المفاهٌم األساسٌة

 والنظرٌات العلمٌة والتطبٌمٌة فً الهندسة المدنٌة .

 ًتشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة على المشاركة فً البحث العلم. 

  لمساهمة فً حل مشكالت المجتمع والبٌبة.   لأعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة تحفٌز 

 .توطٌد العاللة  بٌن المسم والمؤسسات الخدمٌة والتعلٌمٌة 

 

 المٌم

 انؼًم ثؤػ انفوٚك. -انًؤَخ  –ؾفٛي انز –انزًٛي   -انشفبفٛخ  –انًظلالٛخ  –اإلفالص  –األيبَخ 

 الخطة الدراسٌة لمسم الهندسة المدنٌة

 ممررات العلوم اإلنسانٌةأوال: 

 اسم الممرر رمز الممرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
عدد الساعات 

 الفعلٌة

 
 ساعات نظري األسبمٌات

ساعات 
 تمارٌن

ساعات 
 عملً

GH 141  3 - - 3 3 1اللغة اإلنجلٌزٌة  

GH 142  3 - - 3 3 2اللغة اإلنجلٌزٌة GH 141 

GH 150 3 - - 3 3 اللغة العربٌة  

GH 152 1 - - 1 1 كتابة تمارٌر  

  10   10 10 المجمـــــــــــــــــــــــوع
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 األساسٌة والهندسٌةممررات العلوم ثانٌا: 

 عدد الوحدات اسم الممرر رمز الممرر

  الساعات/األسبوععدد 
عدد 

الساعات 
 الفعلٌة

 
 األسبمٌات

ساعات 
 نظري

ساعات 
 تمارٌن

ساعات 
 عملً

GS 101  4 - 1 3 3 1رٌاضة  

GS 102  5 - 1 4 4 2رٌاضة GS 101 

GS111  3 - - 3 3 1فٌزٌاء  

GS112  3 - - 3 3 2فٌزٌاء GS 111 

GS115 3 - - 3 3 كٌمٌاء عامة  

GS203  4 - 1 3 3 3رٌاضة  

GS204  4 - 1 3 3 4رٌاضة GS203 

GS206 4 - 1 3 3 إحصاء واحتماالت  

GS112L 2 2 - - 1 فٌزٌاء معمل GS112  

GS115L 2 2 - - 1 كٌمٌاء معمل GS115 

GS 200 4 2 - 2 3 برمجة حاسوب  

GE 121 4 - 1 3 3 أستاتٌكا  

GE 125 3 2 - 1 2 هندسة وصفٌة  

GE 127 ً3 2 - 1 2 رسم هندس  

GE129 3 - - 3 3 تمنٌة ورش  

GE222 4 - 1 3 3 دٌنامٌكا GE121 

  55 - - - 43 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

 اإللزامٌة ممرراتثالثا: ال

 
 رمز الممرر

 عدد الوحدات اسم الممرر

  عدد الساعات/األسبوع
عدد 

الساعات 
 الفعلٌة

 
 األسبمٌات

ساعات 

 نظري

ساعات 

 تمارٌن

ساعات 

 عملً

CE133 3 - - 3 3 خواص المواد  

CE203  ً3 - - 3 3 1تحلٌل إنشاب GE121 

CE221  3  - 3 3 1مٌكانٌكا الموانع GE121 

CE231  4 2 - 2 3 1مساحة  

CE232  4 2 - 2 3 2مساحة GE 231 

CE242 4 2 - 2 3 جٌوتمنٌة  

CE264 4 2 - 2 3 مواد البناء  

CE301  3 - - 3 3 مٌكانٌكا جوامد CE133/CE203 

CE303  ً3 - - 3 3 2تحلٌل إنشاب CE203 

CE305  3 - - 3 3 1تصمٌم خرسانة مسلحة CE301/CE303 

CE307  3 - - 3 3 1تصمٌم الفوالذ CE301/CE303 

CE311 3 - - 3 3 مبادئ هندسة النمل CE232 
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CE314 4 2 - 2 3 هندسة الطرق CE311 

CE322  3 - - 3 3 2مٌكانٌكا موانع CE221 

CE325 3 - - 3 3 علم المٌاه CE221 

CE342  3 3 1مٌكانٌكا التربة 
- - 

3 CE301 

CE242 

CE342L 2 2 -  1 مٌكانٌكا التربة معمل CE342 

CE372  3 - - 3 3 1هندسة بٌبٌة CE221 

CE403  ً3 - - 3 3 3تحلٌل إنشاب CE303 

CE405  3 - - 3 3 2مسلحة تصمٌم خرسانة CE305 

CE407 3 3 2تصمٌم الفوالذ 
- - 

3 CE303   

CE307 

CE416 2 - - 2 2 تصمٌم الهندسً للطرق CE311 

CE424 3 3 منشات هٌدرولٌكٌة 
- - 

3 CE322  

CE325 

CE427 2 - - 2 2 هندسة موانا CE322 

CE442  3 - - 3 3 2مٌكانٌكا التربة CE342 

CE462 ً3 - - 3 3 تشٌد مبان CE405 

CE463 2 - - 2 2 لواعد إدارة اإلنشاء  

CE467 4 2 - 2 3 تطبٌمات الحاسب  

CE472  3 - - 3 3 2هندسة بٌبٌة CE372 

CE599 3 - - 3 3 المشروع  

  92    85 لمجمـــــــــــــــــــــــوعا

 

 التخصصٌة اإللزامٌةرابعا: الممررات 

 اسم الممرر رمز الممرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
عدد الساعات 

 الفعلٌة

 
 ساعات نظري األسبمٌات

ساعات 
 تمارٌن

ساعات 
 عملً

CE505  3 - - 3 3 3تصمٌم خرسانة مسلحة  

CE509 3 - - 3 3 تصمٌم الجسور  

CE510 3 - - 3 3 هندسة األساسات  

CE545 3 - - 3 3 مٌكانٌكا الصخور  

  12    12 المجمـــــــــــــــــــــــوع
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 : معمارٌةلسم هندسة ال 2-8

 نبذة عن المسم

ٌعتبر لسم الهندسة المعمارٌة حلمة من سلسلة األلسام التطبٌمٌة التً تأسست فً العمدٌن اآلخرٌن من المرن         

 ( 56ــدد ) م بعـ 2003( لسنة  5) الماضً حٌث تم تأسٌس المسم بالجامعة بناء على لرار ربٌس الجامعة رلم 

 ( وحدة دراسٌة. 161وبوالع )  ممرر دراسً

والتصادٌة ة المعروف إن دراسة الهندسة المعمارٌة تتطلب إحاطة واسعة وتتصل بعلوم متنوعة هندسٌومن        

وبٌبٌة ونعلم النفس ... الخ لذلن توجب على إدارة المسم إجراء اتصاالت وتنسٌك وتعاون مشترن مع  واجتماعٌة

لتتوافك مع متطلبات مجتمعنا الحالً  من أجل تطوٌر المناهج الدراسٌة ومفردات الممررات األخرى،ممثلً العلوم 

 الحادي والعشرٌن.من المرن والثورة التمنٌة التً اجتاحت البشرٌة فً العمد األول 

وبالتعاون مع األلسام المناظرة فً الجامعات الحكومٌة وجامعات  التدرٌسٌطمح المسم من خالل أسرة        

وإلى تحمٌك بٌبة تعلٌمٌة متمٌزة  والتصمٌم،االت التخطٌط ز فً مجلمطاع الخاص إلى الرٌادة، والتمٌوكلٌات ا

لتخرٌج أجٌال جدٌدة من المهندسٌن المعمارٌٌن الذٌن تتوافك لدراتهم وعطابهم مع احتٌاجات سوق العمل وحاجات 

 المجتمع.وأفكار 

المؤسسً لتمٌز واالبداع والتفوق فً البرنامج التعلٌمً للهندسة المعمارٌة فمد تحصل المسم على االعتماد لوتحمٌما 

البرامجً لمدة ثالثة سنوات من تارٌخ صدور لرار مدٌر عام المركز الوطنً لضمان جودة واعتمةاد المؤسسةات و

 . 2020( لسنة 18التعلٌمٌة والتدرٌبٌة رلم )
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 اف لسم الهندسة المعمارٌة.رؤٌة ورسالة وأهد

 الرؤٌة 

 .مٌز فً مجاالت الهندسة المعمارٌةالتفوق واإلبداع لتمدٌم برنامج مت

 الرسالة 

تمدٌم برنامج علمً متمٌز فً مجال الهندسة المعمارٌة، وذلن لالرتماء بالمستوى العلمً، والمهنً ٌسعى المسم إلى 

لمخرجات المسم من خالل الربط بٌن الدراسة النظرٌة، والتطبٌك العملً مع األخذ فً االعتبار المؤثرات البٌبٌة، 

 حث العلمً. واإلنسانٌة، والتكنولوجٌا، وتلبٌة احتٌاجات المجتمع والبٌبة والب

 األهداف 

اعداد كوادر مؤهلة متخصصة فً الهندسة المعمارٌة لدٌهم مجموعة متنوعة من المهارات فً العلوم الهندسٌة  .1
والخبرات التطبٌمٌة الالزمة لتمدٌم االستشارات الفنٌة فً مجاالت التصمٌم واإلشراف على تنفٌذ مختلف أنواع 

 المشروعات المعمارٌة والتخطٌطٌة.
 
. تشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس والطالب على البحث العلمً بالمشاركة فً الندوات والمؤتمرات العلمٌة فً 2 

 مجال الهندسة المعمارٌة.
 

 . إعداد الكفاءات العلمٌة المؤهلة والمادرة على المساهمة فً خدمة المجتمع والبٌبة فً مجال الهندسة المعمارٌة3
  

 وتشرٌعات الممارسة المهنٌة والتواصل الدابم والفعال مع مؤسسات المجتمع المدنً.. معرفة الطالب بأسس 4
 
 . إعداد خرٌج لادر على مواكبة أحدث التطورات فً مجاالت الهندسة المعمارٌة.5 
 

 المعمارٌة:الهندسة الخطة الدراسٌة لمسم 

 / العلوم اإلنسانٌة.1

 اعُ اٌّمشس  سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

  اٌغبػبد/األعجٛعػذد 
 ألعجم١بدا

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

اٌّغزٙذفخ اٌزٟ ٠زُ 

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد رغط١زٙب ) اٌشِض(

GH 141  1اللغة اإلنجلٌزٌة  )أ,ة,ج,د(  - - 3 3 

GH 142  2اللغة اإلنجلٌزٌة  3 3 - - GH 141 )أ,ة,ج,د( 

GH 150 أ,ة,ج,د(  - - 3 3 اللغة العربٌة( 

GH 152  تمارٌركتابة  )أ,ة,ج,د(  - - 1 1 

  - - 10 10 اٌّدّـــــــــــــــــــــــٛع
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 / العلوم العامة.2

 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

 ػذد اٌغبػبد/األعجٛع
 

 األعجم١بد

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

اٌّغزٙذفخ اٌزٟ ٠زُ 

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد رغط١زٙب ) اٌشِض(

GS 101  1رٌاضة  )أ,ة,ج(  1 - 3 3 

GS 102  2رٌاضة  4 4 - 1 GS 101 )أ,ة,ج( 

GS111  1فٌزٌاء  )أ,ة,ج(  - - 3 3 

GS112  2فٌزٌاء  3 3 - - GS 111 )أ,ة,ج( 

GS112L 2 - 1 فٌزٌاء معمل - GS112 )أ,ة,ج( 

GS 200 أ,ة,ج(  - 2 2 3 برمجة حاسوب( 

  2 4 15 17 اٌّدّـــــــــــــــــــــــٛع

 الهندسٌة العامة المساندة/ العلوم 3

 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

 ػذد اٌغبػبد/األعجٛع
 

 األعجم١بد

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

اٌّغزٙذفخ اٌزٟ ٠زُ 

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد رغط١زٙب ) اٌشِض(

CE 231  أ,ة,ج,د(  - 2 2 3 مساحة( 

GE 121 أ,ة,ج(  1 - 3 3 استاتٌكا( 

GE 127 ًأ,ة,ج(  - 2 1 2 رسم هندس( 

CE 133 أ,ة,ج,د(  - 2 2 3 خواص مواد( 

GE 125 2 - 1 2 هندسة وصفٌة GE 127 )أ,ة,ج( 

CE 203  ً3 3 تحلٌل إنشاب - - GE 121 )أ,ة,ج,د( 

CE 301 3 2 مٌكانٌكا جوامد - - CE 133 )أ,ة,ج,د( 

CE 305  3 3 تصمٌم خرسانة مسلحة - - CE 301 )أ,ة,ج,د( 

CE 307  3 3 تصمٌم  فوالذ - - CE 301 )أ,ة,ج,د( 

ME 422 أ,ة,ج,د(  1 - 2 2 تبرٌد وتكٌٌف( 

CE 371 أ,ة,ج,د(  - - 3 2 هندسة صحٌة( 

  4 6 26 28 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 
 

 اإللزامٌة.العلوم الهندسٌة / 4

 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

  ػذد اٌغبػبد/األعجٛع

 األعجم١بد

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

اٌّغزٙذفخ اٌزٟ ٠زُ 

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد رغط١زٙب ) اٌشِض(

AR 242 أ,ة,ج,د( - - 2 1 3 الرسم الحر( 

AR 121 2 1 2 رسم معماري - GE 127  

AR 124 أ,ة,ج,د( - - 1 2 2 أسس تصمٌم( 

AR 214 أ,ة,ج,د( - - 1 2 2 نظم المعلومات الجغرافٌة( 

AR 231  1تارٌخ عمارة  )أ,ة,ج,د( - - - 3 3 

AR 211  1تصمٌم معماري  4 2 4 - 
AR 121 

AR 124 
 )أ,ة,ج,د(
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 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

  ػذد اٌغبػبد/األعجٛع

 األعجم١بد

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

اٌّغزٙذفخ اٌزٟ ٠زُ 

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد رغط١زٙب ) اٌشِض(

AR 221  1إنشاء معماري  3 1 2 - GE 127 )أ,ة,ج,د( 

AR 251 2 1 2 االظهار المعماري - 
AR 121 

AR 124 
 

AR 252 2 1 3 الظل والمنظور - GE 125 )أ,ة,ج,د( 

AR 300 أوتوكاد)  )أ,ة,ج,د( - - 2 1 2 رسومات بالحاسوب) 

AR 232  2تارٌخ عمارة  3 3 - - AR 231 )أ,ة,ج,د( 

AR 212  2تصمٌم معماري  4 2 4 - AR 211 )أ,ة,ج,د( 

AR 222  2إنشاء معماري  3 1 2 - AR 221 )أ,ة,ج,د( 

AR 333  3تارٌخ عمارة  3 3 - - AR 232 )أ,ة,ج,د( 

AR 313  3تصمٌم معماري  4 2 4 - AR 212 )أ,ة,ج,د( 

AR 323  3إنشاء معماري  3 1 2 - AR 222 )أ,ة,ج,د( 

AR 361 2 1 2 تنسٌك موالع - AR 212 )أ,ة,ج,د( 

AR 391 ًأ,ة,ج,د( - - - 3 3 تحكم بٌب( 

AR334  4تارٌخ عمارة  3 3 - - AR 333 )أ,ة,ج,د( 

AR 314  4تصمٌم معماري  4 2 4 - AR 313 )أ,ة,ج,د( 

AR 324  4إنشاء معماري  3 1 2 - AR 323 )أ,ة,ج,د( 

AR 371 1 2 2 تارٌخ ونظرٌات التخطٌط - AR 334 )أ,ة,ج,د( 

AR 388 3 3 إضاءة وصوتٌات - - GS112 )أ,ة,ج,د( 

AR415  5تصمٌم معماري  5 2 4 - AR 314 )أ,ة,ج,د( 

AR425  5إنشاء معماري  3 1 2 - AR 324 )أ,ة,ج,د( 

AR 462  واإلللٌمً الحضريالتخطٌط  3 1 2 - AR 371 )أ,ة,ج,د( 

AR 474 2 1 3 اإلسكان والتصمٌم الحضري - AR 462 )أ,ة,ج,د( 

AR 481 أ,ة,ج,د( - 2 - 1 2 كمٌات  ومواصفات( 

AR 488 1 2 2 منظومات األنشاء - AR 324 )أ,ة,ج,د( 

AR 499 1 - 2 2 برمجة مشارٌع AR415 )أ,ة,ج,د( 

AR 416 6   معماريتصمٌم  5 2 4 - AR415 )أ,ة,ج,د( 

AR 426 6  2 1 3 إنشاء معماري - AR425 )أ,ة,ج,د( 

AR 584 ًأ,ة,ج,د( - - - 2 2 لوانٌن مبان( 

AR 594 ًأ,ة,ج,د( - - - 2 2 تنفٌذ مبان( 

  3 57 59 98 اٌّدّـــــــــــــــــــــــٛع

 

 / مشروع التخرج. 5

 أعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

 ػذد اٌغبػبد/األعجٛع
 

 األعجم١بد

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

اٌّغزٙذفخ اٌزٟ ٠زُ 

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد رغط١زٙب)اٌشِض(

AR 599 6 2 8 مشروع التخرج - AR 499 )أ,ة,ج,د( 

  - 6 2 8 اٌّدّـــــــــــــــــــــــٛع
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 لسم علوم الحاسوب :  2-9

 نبذة عن المسم 

 

( ممرر دراسً  42م بعدد) 2003( لسنة   7ة رلم ) ــس الجامعـرار ربٌـــــوفك ل م الحاسوبوتم تأسٌس لسم عل

ٌمدم هذا المسم درجة البكالورٌوس تخصص علم الحاسوب بحٌث ٌزود كل ما هو ( وحدة دراسٌة،  139بوالع ) 

جدٌد للطلبة من تحدٌث وتطوٌر للمناهج والممررات الدراسٌة والبرامج التدرٌبٌة الفاعلة التً بدورها تعد 

دراسات الحاسوب وكذلن تعدهم للمواصلة فً مجال البحث العلمً والعلوم الخرٌجٌن للمهن المختلفة فً مجال 

 .العلٌا

إعداد الكوادر المختصة والمتخصصة فً علوم الحاسوب والمادرة على اإلبداع فً ا لرسالة المسم فً موتحمٌ

المؤسسً فمد تحصل المسم على االعتماد ،  مجاالت التعلٌم والتعلم والبحث العلمً وخدمات المجتمع والبٌبة

سنوات من تارٌخ صدور لرار مدٌر عام المركز الوطنً لضمان جودة واعتماد المؤسسات  ثالثةالبرامجً لمدة و

 .2019( لسنة 48التعلٌمٌة والتدرٌبٌة رلم )
 

 لسم علوم الحاسوب  
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 رؤٌة ورسالة وأهداف لمســــم علــوم الحاســـوب

 الرؤٌة

 .تحمٌك التمٌز فً مجاالت علوم الحاسوب وتطبٌماته

 

 الرسالة

إعداد الكوادر المختصة والمتخصصة فً علوم الحاسوب والمادرة على اإلبداع فً مجاالت التعلٌم والتعلم والبحث 

 .العلمً وخدمات المجتمع والبٌبة
 

 األهداف 

 :االتًتتمحور حول  لسم علوم الحاسوبأهداف 

 

 الحاسوب.إعداد وتأهٌل كوادر لتلبٌة متطلبات سوق العمل فً مجال علوم  (1

 تهٌبة المناخ المناسب ألعضاء هٌبة التدرٌس والطالب وبما ٌضمن التطوٌر والتحسٌن المستمر. (2

 تشجٌع وتنمٌة البحث العلمً فً مجاالت علوم الحاسوب.  (3

 تمدٌم خدمات المجتمع والبٌبة فً مجاالت علوم الحاسوب. (4

 كافة مؤسساته المختلفة.بناء وتطوٌر الشراكة مع المطاعات الحكومٌة والخاصة والمجتمع ب (5

 المٌم

 العمل بروح الفرٌك. –المرونة  –التحفٌز  –التمٌز  –الشفافٌة  –المصدالٌة  –اإلخالص  –األمانة 
 

 الخطة الدراسٌة لمسم علوم الحاسوب

 ( ةوحد 30ممررات العامة )المجموع الكلً للوحدات ال

 اسم الممرر رمز الممرر
عدد 

 الوحدات

  الساعات/األسبوع
 معمل محاضرات األسبمٌات

GS 101 1 رٌاضة Mathematics1 3 3 ---  
CS 105 ًمبادئ حاسب اآلل introduction to computer 3 3 ---  
GH 141 1 اللغة االنجلٌزٌة English language 1 3 3 ---  
GH 150 اللغة العربٌة Arabic Language 3 3 ---  
GS 115 دوابر كهربابٌة electrical Circuits 3 3 ---  
GS 102 2 رٌاضة Mathematics 2 3 3 --- GS 101 

GS 108 اإلحصاء واالحتماالت Statistics and probability 3 3 --- GS 101 

GH 142 2 اللغة االنجلٌزٌة English language 2 3 3 --- GH141 

GS 201 ًجبر خط Linear Algebra 3 3 --- GS 101/GS102 

GS 211 دوابر اإللكترونٌة Electronic Circuits 3 3 --- GS115  

  --- 30 30 لمجمـــــــــــــــــــــــوعا
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 ( ةوحد101)المجموع الكلً للوحدات  اإللزامٌة التخصصٌة الممررات
رمز 
 الممرر

 اسم الممرر
عدد 

 الوحدات

  الساعات/األسبوع
 معمل محاضرات األسبمٌات

CS103 1 أساسٌات برمجة Foundations Of Programming 1 3 2 2  

CS104 2 أساسٌات برمجة Foundations Of Programming 2 3 2 2 CS103 

CS123 التراكٌب المنفصلة Discrete Structures 3 3 0 CS103-GS101 

CS122 ًتصمٌم منطم Logic Design 3 3 0 CS105 

CS 207 لغة C شارب C# 4 2 4 CS104 

CS 213 الرسم بالحاسب Computer Graphic 3 2 2  CS104 

CS 216 تنظٌم حاسبات Computer Organization 3 2 2 CS122 

CS 219 تصمٌم موالع Website Design 3 2 2 CS104 

CS 222 1 برمجة مربٌة Visual Programming 1 4 2 4 CS 104 

CS 230 تحلٌل وتصمٌم نظم System Analysis and Design 3 2 2 CS104 

CS 240 1 تراكٌب بٌانات Data structures 1 4 2 4 CS207 

CS 250 لغة جافا Java Language 4 2 4 CS104 

CS 260 ممدمة لواعد البٌانات Introduction to Database 3 2 2 CS207 

CS 323 2 برمجة مربٌة Visual Programming 2 4 2 4 CS222-CS260 

CS 326  عددٌة وبرمجةطرق Numerical Methods 3 2 2 GS201 

CS 335 لغة التجمٌع  Assembly Language 4 2 4 CS216-CS207 

CS 341 2 تراكٌب بٌانات Data structures 2 4 2 4 CS240 

CS 361 لواعد بٌانات متمدمة Advanced Database 3 2 2 CS260 

CS 364 برمجة شٌبٌة O O P 4 2 4  CS207 

CS 370 شبكات واتصاالت الحاسوب Network 3 2 2 CS216 

CS 375 هندسة برمجٌات Software Engineering 3 2 2 CS230 

CS 380 برمجة نظم System Programming 3 2 2 CS335 

CS 390 نظم تشغٌل Operating System 3 2 2 CS335 

CS 400 برمجة االنترنت متمدمة Advanced Internet Prog 4 2 4 CS323-CS361 

CS 410 معمارٌة حاسوب Computer Architecture 3 2 2 CS380 

CS 413 مناهج البحث والتدرٌب Scientific Research and training 2 1 2 CS104 

CS415 النمذجة والمحاكة Computer modeling and 
simulation 

3 2 2  CS260 

CS 450 ًالذكاء االصطناع Artificial Intelligence 3 2 2 CS260 

CS452 امن المعلومات Information Security 3 2 2  CS370 

CS500 مشروع التخرج Project 6 --- 6  

  78 59 101 لمجمـــــــــــــــــــــــوعا
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 وحدات ( 8مجموع الكلً للوحدات بوالع ال ) االختٌارٌةالممررات ٌختار الطالب ممررٌن من 

رمز 
 الممرر

 اسم الممرر
عدد 

 الوحدات

  الساعات/األسبوع
 معمل محاضرات األسبمٌات

CS 455 مواضٌع مختارة  Special Topics  4 2 4 GS 400 

CS462 تطوٌر التطبٌمات الجوالة  Mobile Applications 
Development 

4 2 4 GS 250 

CS360 تنمٌب البٌانات Data Mining 4 2 4 GS 415 

CS 434 والسحابٌة الموزعة النظم Distributed and Cloud Systems 
 

4 2 4 CS 370 

CS 480 ورصال معالجة Image Processing 4 2 4 CS 450 

  8 4 8 لمجمـــــــــــــــــــــــوعا
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 لغُ ٕ٘ذعخ إٌفظ :  2-10

 نبذة عن المسم

 ٔفك  خ ثبنغبيؼخٛلَبو انُٓلٍألاو كؤؽل  2019 انُفؾ ثغبيؼخ أفوٚمٛب فٙ انؼبوخ رؤٌٍٛ لَى ُْلٍ ُـــــــــــر           

 انَٙٔٚؼٗ انمَى  ( ٔؽلح كهاٍٛخ 149يموه ٔثٕالغ )( 35و ، ثؼلك )2019( نَُخ 06لواه هئٌٛ انغبيؼخ هلى )

، ٔاكيبعٓب ثشكم طؾٛؼ انؼهٕو انُٓلٍٛخ انُفطٛخ انًزقظظخلبكهح ػهٗ اٍزٛؼبة   نطهجزّرٕفٛو ثٛئخ رؼهًّٛٛخ يزكبيهخ 

كبكًٚٙ ٔػهًٙ ٚولٗ انٗ رٕلؼبرٓى ٔٚؾمك ؽًٕؽبرٓى ٔٚئٌٍ هطبَخ ػهًٛخ ثًب ٚزًبشٗ يغ اْلاف أفٙ عٕ 

 .انغبيؼخ

بد انالىيخ نُغبػ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ يٍ لبػبد رلهَٚٛخ ٛيكبَإلَٚؼٗ انمَى انٗ رٕفٛو كبفخ أ زاـــــــــ٘            

رَؼٗ انغبيؼخ اٚؼب انٗ رٕفٛو كًب ٙ رؼزجو عيء يٓى علا يٍ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ثبنمَى يغٓيح ٔكننك انًؼبيم انز

ُْب اٌ انمَى نلّٚ يغًٕػخ  ال ٚفٕرُباَّ انكزت انًُٓغٛخ ٔانًواعغ انؼهًٛخ يٍ فالل انًكزجخ انًٕعٕكح ثبنغبيؼخ، كًب 

ٔ انغبى،  ٛخ انًزًٛيح فٙ يغبل ُْلٍخ انُفؾيٍ االٍبرنح ) انمبهٍٚ ٔانًزؼبٍَٔٛ( اننٍٚ نلٚٓى انقجوح ٔانكفبءح االكبكًٚ

ٚؼزجو رقظض ُْلٍخ انُفؾ  يٍ انزقظظبد انزٙ رزٛؼ نقوٚغٛٓب انؼًم فٙ يغبالد ال يؾلٔكح يغ انشوكبد ٔ

اػبفخ انٗ ايكبَٛخ انؼًم انؾو يغ انشوكبد  ٔكننك انًواكي انجؾضٛخ ماد انؼاللخ  خانُفطٛخ انؾكٕيٛخ ٔاالعُجٛ

 .انقبطخ انًَزضًوح فٙ ْنا انًغبل

انن٘ ٕٚػؼ نهطهجخ انواغجٍٛ فٙ كهاٍخ ْنا  انغٓلٚل٘ ؽالثُب األػياء ْنا أَٚوَب أٌ َؼغ ثٍٛ ٔأفٛوا .... 

 ،يؼوفخ انًفوكاد انؼهًٛخ نٓنا انجوَبيظ انن٘ ٚقزض ثزلهٌٚ يٕاك انؼهٕو األٍبٍٛخ ٔانُٓلٍٛخ ٔانزقظض 

اإلنيايٛخ ٔاالفزٛبهٚخ نهمَى. ٔرٕفٛو انًُبؿ األكبكًٚٙ ٔاًَبء هٔػ انزؼبٌٔ كافم ْنا انظوػ  انزقظظٛخٔانُٓلٍٛخ 

 مٛب.فوٚأانؼهًٙ. ٔأفٛوا َشكوكى فٙ افزٛبهكى نلهاٍخ ْنا انزقظض ثغبيؼخ 
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 : إٌفظ ٕ٘ذعخ لسمالة وأهداف ـرسو رؤٌة

 :سؤ٠ــــخ اٌمغُ

 ْٕ علٚل. ٚزؾمك اال ثبإلثلاع ٔانزفٕق ٔانجؾش انؼهًٙ ٔيٕاكجخ كم يب انزطهغ انٗ انزًٛي ْٔنا ال

 :سعبٌخ اٌمغُ

انؼهًٛخ ٔانلهاٍخ انزًٛي فٙ انزؼهٛى ٔانجؾش انؼهًٙ ٔفليخ انًغزًغ ٔانوثؾ ثٍٛ انلهاٍخ  َٔٚؼٗ انمَى انٗ االثلاع  

 انؾمهٛخ ثبنشوكبد انُفطٛخ ٔمنك يٍ اعم رؾمٛك يقوعبد يزًٛيح ٔػبنٛخ انغٕكح رفٙ ثًزطهجبد ٍٕق انؼًم.

  :أ٘ـــذاف اٌمغُ 

 ٔللهاد انطالة األكبكًٚٛخ ٔانجؾضٛخ نًٕاكجخ انزطٕهاد انؾلٚضخ فٙ انزقظض.رًُٛخ انًٓبهاد  (1

 بهكخ فٙ انجؾش انؼهًٙ ٔرٕظٛفّ نقليخ انًغزًغ ٔانجٛئخ.ػهٗ انًشرشغٛغ أػؼبء ْٛئخ انزلهٌٚ ٔانطهجخ  (2

  رٕؽٛل انؼاللخ  ثٍٛ انمَى ٔانشوكبد انُفطٛخ ٔانًواكي انجؾضٛخ ماد انؼاللخ. (3

 انؼًم ثؤػ انفوٚك. -انًؤَخ  – انزؾفٛي –انزًٛي   -انشفبفٛخ  –انًظلالٛخ  –اإلفالص  –األيبَخ   :اٌم١ُ

 :الخطة الدراسٌة لمسم هندسة النفط -2

 

 ْٙ انُفؾ ُْلٍخ رقظض فٙ(  انجكبنٕهًٕٚ) انًزقظظخ اإلعبىح  كهعخ نُٛم انًؼزًلح نهَبػبد األكَٗ انؾل

اإلََبَٛخ ٔانؼهًٛخ انزقظظٛخ  انؼهٕؤلل طًًذ انًموهاد انلهاٍٛخ نهجوَبيظ نزشًم يؼزًلح،  كهاٍٛخ ٔؽلح "149"

 :رٙاٜ، كًب ؽلكد أًٍبء انًموهاد انلهاٍٛخ ٔأهلبيٓب ٔأٍجمٛبرٓب نٓنا انمَى ٔفك فزٛبهٚخٔاإل اإلنيايٛخ

 الممــررات الدراسٌــة المعتمــدة بالخطــة الدراسٌــة:

 النسبـــة % عدد الوحـــدات تصنٌــــف المـــــواد ت

 6 10 اإلََبَٛخانؼهـــٕو  1

 20 30 انؼبيــــخانؼهـــٕو  2

 11 17 انُٓلٍٛـــخ انؼبيــــخانؼهـــٕو  3

 نيايٛـــخ(انُٓلٍٛـــخ انزقظظٛــخ )اإلانؼهـــٕو  4
92 63 

 فزٛبهٚخ(انُٓلٍٛـــخ انزقظظٛــخ )اإلانؼهـــٕو  5

 149 انكهٛـــخ انًـؼزًــــلح نهزقـــوط لادــانٕؽػـــلك 
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 خ:ـــَٛ االٔغب١ٔــاٌؼٍ (1
 

 

 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

  ػذد اٌغبػبد/األعجٛع

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد االعجم١بد

GH141  3 3 1نغخ اَغهٛيٚخ - -  

GH142  3 3 2نغخ اَغهٛيٚخ - - GH141 

GH150 3 3 نغخ ػوثٛخ - -  

GH152 1 1 كزبثخ رمبهٚو - -  

  0 0 10 10 اٌّدّـــــــــــــــــــــــٛع

 
 اٌؼٍــَٛ اٌؼبِــخ: (2

 اٌّمشس اٌّمشس اعُ سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

 ػذد اٌغبػبد/األعجٛع

 

 االعجم١بد

 

  رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد

GS101  1 - 3 3 1هٚبػخ  

GS102  1 - 4 4 2هٚبػخ GS101 

GS111 3 3 1  فٛيٚبء - -  

GS 112   3 3 2  فٛيٚبء - - GS111 

GS112L 2 - 1 فٛيٚبء يؼًم - GS112 

GS 115 3 3 كًٛٛبء ػبيخ - -  

GS115L 2 - 1 كًٛٛبء يؼًم - GS115 

GS 200 ٍٕ2 2 3  ةثويغخ ؽب -  

GS 203 1 - 3 3 3 هٚبػخ GS102 

GS 204  1 - 3 3 4 هٚبػخ GS203 

GS 206 1 - 3 3 اؽظبء ٔاؽزًبالد  

  5 6 27 30 اٌّدّـــــــــــــــــــــــٛع

 

 

 اٌؼٍَٛ إٌٙذع١خ اٌؼبِخ: (3

 أعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

  ػذد اٌغبػبد/األعجٛع

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد األعجم١بد

GE121 1 - 3 3 اٍزبرٛكب  

GE127 ٍٙ2 1 2 هٍى ُْل -  

GE129 ُ2 2 رمُٛخ ٔه - -  

GE129L 2 - 1 رمُٛخ ٔهُ يؼًم - GE129 

GE133 3 3 فٕاص يٕاك - -  

GE222 1 - 3 3 كُٚبيٛكب GE121 

EE280 3 3 كٓوثبئٛخ يجبكة ُْلٍخ - -  

  2 4 15 17 اٌّدّـــــــــــــــــــــــٛع
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 (: اإلٌضا١ِخاٌزخقق١خ )  اٌؼٍَٛ إٌٙذع١خ (4

 ممررات ثالث أصل من( اثنٌن ممررٌن)  الطالب ٌختار اٌزخقق١خ ) االخز١بس٠خ (: إٌٙذع١خاٌؼٍَٛ 

 اٌّمشس اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

  ػذد اٌغبػبد/األعجٛع

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد األعجم١بد

CHE211 3 3 كًٛٛبء فٛيٚبئٛخ - - GS115 

GS215  2 2 3 ػبيخعٕٛنٕعٛب -  

PE240 ٍٙ3 3 الزظبك ُْل - - GS101+GS102 

GS 242 2 2 3 عٕٛنٕعٛب روكٛجٛخ - GS215 

PE253 3 3 يمليخ ُْلٍخ انُفؾ - - GS215+GH141 

CHE301 3 3 كُٚبيٛكب ؽواهٚخ - - GS112+CHE211 

CHE311 3 3 يٛكبَٛكب يٕائغ - - GS112 

CHE312 3 3 اَزمبل انؾواهح - - CHE211 

PE315 3 3 عٕٛنٕعٛب َفؾ - - GS242 

PE322 3 3 يؼلاد ؽمٕل انُفؾ - -  

CHE331 3 3 كًٛٛبء ػؼٕٚخ - - GS115 

PE353 ًٍ3 3 فٕاص طقٕه انًك - - PE253+GS242 

PE363 ًٍ3 3 فٕاص يٕائغ انًك - - PE253+GS115 

PE373 3 3 ُْلٍخ انؾفو - - PE253+PE322 

PE383L  2 2 2 انؾفويؼًم ٍٕائم - PE373 

PE393 ٘3 3 ؽوق انزؾهٛم انؼلك - - GS200+GS204 

PE402L ًٍ2 2 2 يؼًم طقٕه ٔيٕائغ انًك - PE353+PE363+EE280 

PE413 3 3 رَغٛالد االثبه - - PE353+PE363+EE280 

PE423  3 3 ٍوٚبٌ انًٕائغ - - PE353+PE363 

PE433  ُْلٍخ اَزبطI 3 3 - - PE353+PE363 

PE443 3 3 اٍزكًبل االثبه - - PE373+ PE413 

PE453 3 3 ُْلٍخ انًكبيٍ انُفطٛخ - - PE353+PE363 

PE463 3 3 رؾهٛم انؼغٕؽ انؼبثوح - - PE423 

PE473  ُْلٍخ اَزبطII 3 3 - - PE433+PE373 

PE474 ٙ3 3 ُْلٍخ انغبى انطجٛؼ - - PE363+PE453 

PE510 ٙ300مواد  - - 3 3 ؽوق االٍزوكاك االػبف+PE453 

PE520 300يٕاك  - - 3 3 َلٔح انُٓلٍخ انُفطٛخ 

PE523 3 3 الزظبكٚبد ُْلٍخ انُفؾ - - PE453+PE240 

PE(5...) ( ٘1يموه افزٛبه) 3 3 - -  

PE(5...) ( ٘2يموه افزٛبه) 3 3 - -  

PE540 4 انزقوط يشؤع - - -  

  0 8 86 92 اٌّدـّـــــــــٛع

 اٌّمشس اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

 ػذد اٌغبػبد/األعجٛع
 

 األعجم١بد

  رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد

PE502 3 3 رمُٛبد انؾمٕل انُفطٛخ - - PE322+PE433 

PE511 3 3 انًشبهٚغ كاهحا - - PE240 +  300 يٕاك 

PE512 3 3 يمليخ يؾبكبح انُفؾ - -  +PE484 300 يٕاك 
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  ثــــــالثالاب ـــالب

بالجامعة الطالبٌة الشؤون إجراءاتوخدمات الدعم    

 3-1  خدمات الدعم الطالبً :

 االتً: التً تمدمها عن طرٌك  خدمات الدعم الطالبً بمعرفةتزوٌد الطالب تعمل الجامعة على  

 .ًوجود وحدة خاصة بشؤون الطلبة والتً تجٌب على جمٌع استفسارات الطلبة حول خدمات الدعم الطالب 

  محاضرات وورش عمل تمدم فٌها نشرة تعرٌفٌة عن خدمات الدعم  إلامةتتبنى وحدة شؤون الطلبة

 الطالبً وكل ما ٌتعلك بحموق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة.

 من وغٌرها والتً بً واضحة بالمعاٌنة كاحتفالٌات تكرٌم الطلبة وتوفٌر األبعض خدمات الدعم الطال

وفٌما ٌلً بعض ،  وجه المصور التً لد تحتاج معالجةأتستهدف باستبٌانات دورٌة توضح الرأي فٌها و

 على سبٌل المثال للحصر: خدمات الدعم الطالبً

 

ؽبنت كاهً ثبنغبيؼخ نٛزبثغ يَبهِ األكبكًٚٙ : رقظض انغبيؼخ يوشل أكبكًٚٙ نكم اإلسؽبد األوبد٠ّٟ .1

ٔرؾظٛهّ انؼهًٙ ٔاإلشواف ػهٗ ؽغي انطبنت نهًموهاد انلهاٍٛخ انًُبٍجخ َٔظؾّ نهزغهت ػهٗ 

 انظؼٕثبد انزٙ رٕاعّٓ ٔرملٚى انزٕطٛبد نهمَى انؼهًٙ فٙ ؽبل رؼضوِ.

 

ػفبء انكهٙ يٍ هٍٕو رغلٚل : رقظض عبيؼخ افوٚمٛب يُؾخ نهطالة انًزفٕلٍٛ رزًضم فٙ اإل ِٕحخ اٌزفٛق .2

انمٛل نهزورٛت االٔل يٍ كم لَى فالل انفظم انلهاٍٙ انزبنٙ نؾظٕنّ ػهٗ انزورٛت انًنكٕه ٔنًوح ٔاؽلح 

 فمؾ. 

 

رؼًم عبيؼخ أفوٚمٛب ػهٗ اربؽخ انًظبكه ٔانزَٓٛالد انزؼهًٛٛخ انًزُٕػخ نطالثٓب ،  اٌّقبدس اٌزؼ١ّ١ٍخ : .3

خ انزٙ رزٛؼ اإلشواف ٔانًزبثؼخ نٓنِ انًظبكه ٔانزؾلٚش انًَزًو نٓب ، ٔفهك االكٔاد انزُظًٛٛخ ٔاإلكاهٚ

ٔيٍ رهك االكٔاد ركهٛف انهغُخ انؼهًٛخ ثبنمَى ثبنًواعؼخ ٔانزطٕٚو انًَزًو نهًواعغ ٔانكزت ٔانلٔهٚبد 

انكزت انًٕعٕكح ثبنًكزجخ انًزؼهمخ ثًغبالد انمَى ٔكننك رلػى انغبيؼخ انًكزجخ ثبيكبَٛخ اؽالع انطبنت ػهٗ 

 ثبنغبيؼخ ٔيؾزٕٚبد ْنِ انكزت ػٍ ؽوٚك يٕلغ انغبيؼخ االنكزؤَٙ .

 

: رؼزجو انًكزجخ يؼهًب ثبهىا نهغبيؼخ ٔرملو فليبرٓب نفئبد ػوٚؼخ يٍ انًَزفٛلٍٚ )ٍٕاء يٍ  خذِبد اٌّىزجخ .4

هشبك ، أػؼبء ْٛئخ انزلهٌٚ ٔانكٕاكه  انًَبَلح ، أٔ انطالة ، أ انًغزًغ (، ٔرملو انًكزجخ فليبد اال

 ٔاالؽالع ٔاإلػبهح ، ٔٚزٕافو ثٓب انًٕاك انًطجٕػخ فٙ يقزهف فؤع انؼهٕو ٔاٜكاة .

: انزٙ رظله يٍ هإٍبء االلَبو انؼهًٛخ نإلػالو ػٍ انٕػغ االكبكًٚٙ ٔانًُٓٙ  خطبثبد اٌزٛف١خ .5

كهاٍزّ انؼهٛب  ٔيٓبهاد انطبنت نهغٓبد انقبهعٛخ ) يضم انغبيؼبد األعُجٛخ انزٙ ٚوغت انطبنت فٙ اٍزكًبل

 .ثٓب (

: ًٚكٍ اٌ رظله شٓبكاد انزقوط ثبنهغخ االَغهٛيٚخ اما اؽزبط انطبنت  افذاس اٌؾٙبداد ثبٌٍغخ االٔد١ٍض٠خ .6

 نننك فٙ ؽبالد انزملٚى نغٓبد ػًم اعُجٛخ أ الٍزكًبل انلهاٍخ ثبنقبهط .
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كافم انؾوو انغبيؼٙ ،  ثبألَزوَذ: رٕفو انغبيؼخ نهطالة ايكبَٛخ االرظبل  االرقبي ثؾجىخ اٌّؼٍِٛبد .7

إلربؽخ انفوطخ نهطالة ثبنؾظٕل ػهٗ  ثبألَزوَذٔكننك ثبنَُجخ نهًكزجخ فٛزٕافو ثٓب اٚؼب ايكبَٛخ االرظبل 

 انًؼهٕيبد ٔاٍزقلايٓب فٙ االغواع انؼهًٛخ ٔاعواء االثؾبس ، ٔغٛوْب يٍ أَشطخ انزؼهٛى ٔانزؼهى .

 

ٚؼزجو انًٕلغ االنكزؤَٙ نهغبيؼخ أؽل أْى آنٛبد انلػى االكبكًٚٙ انزٙ رٕفوْب انغبيؼخ  اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ : .8

نطالثٓب . فًٍ فالل انًٕلغ االنكزؤَٙ َٚزطٛغ انطبنت يؼوفخ يلٖ ٔاٍغ يٍ انًؼهٕيبد انًًٓخ يضم َظبو 

ل انلهاٍٛخ ٔعلأل االهشبك االكبكًٚٙ ٔانلػى ٔاإلهشبك انطالثٙ ، ٔانجوايظ ٔانقطؾ انلهاٍٛخ ، ٔانغلأ

 االيزؾبَبد ... انـ .

 

يٍ  –رٕفو انغبيؼخ طُلٔق انشكبٔ٘ ٔانًمزوؽبد ٔٚملو انطالة  فٕذٚق اٌؾىبٚٞ ِٚمزشحبد اٌطالة : .9

انًمزوؽبد ٔانشكبٔ٘ ؽٕل انغٕاَت انًقزهفخ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔغٛو انزؼهًٛٛخ يٍ  –فالل ْنِ اٜنٛخ 

ٔرٕفو انغبيؼخ انُظبو انن٘ ًَٚؼ ثؤفن رهك انًمزوؽبد ٔانشكبٔ٘ ٔرؾهٛهٓب االيٕه انًًٓخ ثبنَُجخ نهطالة ، 

 ، ٔارقبم اإلعواءاد انالىيخ نٓنِ انًمزوؽبد أ نؾم انًشكالد انزٙ رٕاعّ انطالة.

: لبيذ انغبيؼخ ثبػلاك ثوٚل انكزؤَٙ نكم هئٌٛ لَى اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٌشؤعبء األلغبَ ٚاٌم١بداد اٌؼ١ٍّخ .10

ٛخ ثغوع اٍزقلايّ فٙ األغواع انزؼهًٛٛخ ٔنلػى َشبؽبد انطالة انًقزهفخ فٙ انزلهٚت ػهٗ أٔ لٛبكح ػهً

 اٍزقلاو انزكُٕنٕعٛب انؾلٚضخ فٙ االرظبل ٔانزٕاطم ؽزٗ فبهط انؾوو انغبيؼٙ ٔفٙ غٛو انلٔاو انوًٍٙ . 

 

نزؼوٚف ثبنغبيؼخ ٔٚؼى  انلنٛم انًؼهٕيبد األكبكًٚٛخ انًًٓخ ثبنَُجخ نهطالة ، يضم ا د١ًٌ اٌطبٌت : .11

انًؼبٚٛو االكبكًٚٛخ انًوعؼٛخ انزٙ رزجُبْب انجوايظ  –يزطهجبد انلهعخ انؼهًٛخ نهمَى  –ٔألَبيٓب ٔثوايغٓب 

 ايكبَبد انغبيؼخ ٔغٛوْب يًب ٚٓى انطبنت . –انزؼهًٛٛخ 

 

، ٔرؾبفع  : رمٕو انغبيؼخ ثزٕفٛو انكزبة انغبيؼٙ نًوؽهخ انهَٛبٌَ ٔانجكبنٕهًٕٚ رٛف١ش اٌىزبة اٌدبِؼٟ .12

 انغبيؼخ ػهٗ انًَزٕٖ انؼهًٙ نهكزبة ٔرزجُٙ يٍ اٜنٛبد يب ٚكفم انؾفبظ ػهٗ ؽمٕق انًهكٛخ انفكوٚخ .

: ؽٛش رٕفو انغبيؼخ يٛياَٛخ ٍُٕٚخ كجٛوح نظٛبَخ  اٌذػُ اٌّبدٞ ٌٍّؼبًِ ٚاٌٛسػ اٌخبفخ ثبٌطالة .13

ٔرؾلٚش انًؼبيم ٔرؼظٛى ايكبَبرٓب نقليخ انطالة ٔرملٚى رؼهٛى يزًٛي ٔػمل االرفبلٛبد انالىيخ نزُفٛن 

 يزطهجبد انًموهاد انزٙ رؾزبط ٔهُ أٔ رلهٚت يٛلاَٙ ..... ٔغٛوْب .

ٔيطؼى ٔثؤٍؼبه يُبٍجخ فٙ يزُبٔل كبفخ فئبد  فليبد انًطبػى ٔانزغنٚخ : ٚزٕافو ثبنؾوو انغبيؼٙ يمٓٗ .14

 انطالة . 

: ٚزٕافو ثبنغبيؼخ يُبفن نزٕىٚغ انكزبة انغبيؼٙ ٔرظٕٚو انًَزُلاد  خذِبد ث١غ اٌىزت ٚاٌزق٠ٛش .15

 ٔانًنكواد ، ٔمنك رؾذ اشواف انغبيؼخ .

فٛو يٕالف يٕالف انَٛبهاد : ؽوطب يٍ انغبيؼخ ػهٗ هاؽخ ؽالثٓب ٔانؼبيهٍٛ ثٓب، فمل ػًهذ ػهٗ رٕ .16

 نهَٛبهاد انقبطخ ، ثبنؼبيهٍٛ ٔأػؼبء ْٛئخ انزلهٌٚ ٔانطهجخ .

 

رٕفو انغبيؼخ انلػى ٔانوػبٚخ االعزًبػٛخ نطالثٓب ٍٕاء يٍ فالل األفظبئٙ  اٌشػب٠خ االخزّبػ١خ : .17

االعزًبػٙ أٔ انًوشل األكبكًٚٙ ؽٛش ٚملو انُظؼ نهطبنت ٔانزٕطٛبد انًُبٍجخ ؽزٗ ٚزغهت ػهٗ يشبكهّ 

 رئصو ٍهجب ػهٗ رؾظٛهّ انؼهًٙ.انزٙ 
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ؽوطب يٍ انغبيؼخ ػهٗ ٍاليخ ؽالثٓب ، رؼًم انغبيؼخ ػهٗ رٕفٛو انوػبٚخ انظؾٛخ  اٌشػب٠خ اٌقح١خ : .18

 نهطالة يٍ فالل انؼٛبكح انطجٛخ ، ٔانزٙ رملو فليبد طؾٛخ يزُٕػخ نهطالة .

 

ؽوطب يٍ انغبيؼخ ػهٗ هػبٚخ ؽالثٓب ، فمل أفند ػهٗ ػبرمٓب رٕفٛو ؽييخ يٍ  االٔؾطخ اٌطالث١خ : .19

االَشطخ انطالثٛخ انظفٛخ فٙ يقزهف انًغبالد انضمبفٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانفُٛخ ٔانوٚبػٛخ ٔاإلشواف ػهٗ ْنِ 

 األَشطخ ، ٔرٕفٛو انًٕاهك ٔاإليكبَبد انالىيخ نٓب يٍ ثُٛخ اٍبٍٛخ ٔيٕاهك ثشوٚخ يئْهخ .

 ٔانجُٛخ  األكٔادانالٔئؼ ٔ اٜنٛبد ٔرٕفو انغبيؼخ انجُٛخ انزؾزٛخ نهزؼهٛى اإلنكزؤَٙ يٍ  :زشٟٚٔىٌاإلؼ١ٍُ اٌز  .20

يُظخ ػهٗ انًٕلغ  انًزًضم فٙ رٕفٛو ٔكننك انزغٓٛياد قبطخ ثبنزؼهٛى اإلنكزؤَٙنا انزُظًٛٛخاإلكاهٚخ 

رًهك انًٓبهاد ٔانقجواد فٙ رؼًم ثغٕكح ٔكفبءح ػبنٛخ  ٔكننهك رٕفٛو ػُبطو ثشوٚخ  انوًٍٙ نهغبيؼخ 

 ٔ خٔفجواد ٔكفبءاد ػهًٛخ فٙ أػلاك انًُٓبط انزؼهًٛٛد ٔاػؼبء ْٛئخ انزلهٌٚ مٔ٘ يئْالْنا انًغبل 

 .االٍبنٛت انؼهًٛخ نهزؼهٛى اإلنكزؤَٙاإلعواءاد ٔ ثبٍزقلو افؼم هاد بٔاإلفزجانزلهٌٚ ؽوق 

 

: ثبإلػبفخ انٙ ثوايظ انلػى ٔاإلهشبك  انطالثٙ انًقططخ ، فبٌ كبفخ  اٌذػُ ٚاٌخذِبد اٌطالث١خ األخشٜ .21

اكاهاد انغبيؼخ رملو انؼلٚل يٍ انقليبد األفوٖ نهطالة يضم اٍزمجبل أٔنٛبء األيٕه ٔانوك ػهٗ 

ة ٔرننٛم يب ٕٚعٓٓى يٍ يزبثؼخ يشكالد انطال –يزبثؼخ يؼبيالد انطالة فٙ ٔىاهح انزؼهٛى  –اٍزفَبهارٓى 

 طؼٕثبد كافم االلَبو أ اكاهاد انغبيؼخ ..... ٔغٛوْب .

رؼًّ اٌدبِؼخ ػٍٝ ارخبر اإلخشاءاد اٌىبف١خ ٌإلػالَ ثٙزٖ اٌخذِبد ٚاٌجشاِح اٌزٟ رضؼٙب ٌطالثٙب عٛاء 

 .  فٟ اٌذػُ األوبد٠ّٟ أٚ غ١ش األوبد٠ّٟ
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 ثبٌدبِؼخ اٌؾإْٚ اٌطالث١خئخشاءاد : 3-2

 

 إجراءات االلتحاق للدراسة بالجامعة .2

 النماذج المستخدم لهذا الغرض:  

 (:2نموذج البٌانات الشخصٌة رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهدف هذا النموذج إلى معرفة البٌانات الشخصٌة للطلبةة الةراغبٌن فةً االلتحةاق للدراسةة بالجامعةة و 

اً الى توثٌك بٌانات الشهادة الثانوٌة او ما ٌعادلها للطالةب أو الطالبةة بٌانات ولً األمر كما ٌهدف اٌض

 المتمدمٌن لاللتحاق بالدراسة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مةن وحةدة المبةول 1ٌمكن الحصول على نسةخة مةن نمةوذج البٌانةات الشخصةٌة للطلبةة  رلةم أ.م.ج )

 لع الجامعة.والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مو

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

 ( من وحدة المبول والتسجٌل بإدارة التسجٌل.1استالم نموذج البٌانات الشخصٌة  رلم أ.م.ج ) -1

 ملء النموذج والتأكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -2

 إرفاق النموذج بالمستندات المطلوبة للتمدٌم والتً تحددها الالبحة الدراسٌة بالجامعة.  -3

تسةةلٌم نمةةوذج الطلةةب مةةع المسةةتندات  المطلوبةةة للتسةةجٌل لوحةةدة المبةةول والتسةةجٌل لغةةرض  -4

 فحصها والتأكد من توفر الشروط المطلوبة للمبول.
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 نموذج البٌانات الشخصٌة
 

 

 

 اللمب:.....................إسم الجد:........ ....................إسم األب: .....................االسم : 

 ،)أنثى() ذكر(تارٌخ المٌالد: الٌوم.......الشهر........ السنة.......... مكان المٌالد:........... الجنس

الشخصٌة:)............................( رلم ورلة العابلة رلم جواز السفر:)........................(  ، رلم البطالة 

)..................( 

 اسم األم رباعً:....................................... جنسٌتهـــا:.......................................

 ..............................اسم ولً األمر:.................................... صلة المرابة بالطالب:..

 عنوان ولً األمر:.................................... نمال ولً األمر:...................................

 أسم المدرسة المتحصل منهـا على الثانوٌة:..............................................................

 :.................  التمدٌر والنسبة المبوٌة :.................... ................سنة الحصول علٌها 

 التخصص:..................................... الشعبة:..................................................

 لٌة المانونٌة وما ٌترتب علٌها من إجراءات.ألر أنا المولع أدناه بصحة البٌانات المذكورة بهذا النموذج وأتحمل المسبو
 

 أسم الطالب:....................................... التولٌع:..................... التارٌخ:................ 

 

 ٌعتمد المسجل العام
.............................. 

 

 

  رلم المٌد الجامعً
  التخصص

  الرلم الوطنً

             :الرلم الوطنً

 عصام الزمزام أ.إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:0نموذج تسجٌل الرغبات للطالب رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهدف هذا النموذج إلى معرفة رغبات الطالب حسب األولوٌة و وفك التخصصات والبرامج التعلٌمٌة 

 الموجودة بالجامعة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مةةن وحةةدة المبةةول 2الرغبةةات للطالةةب رلةةم أ.م.ج )ٌمكةةن الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج تسةةجٌل 

 والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مةةن وحةةدة المبةةول والتسةةجٌل بةةإدارة 2اسةةتالم نمةةوذج تسةةجٌل الرغبةةات للطالةةب رلةةم أ.م.ج ) -2

 التسجٌل أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتأكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -0

( مع المسةتندات  المطلوبةة للتسةجٌل  التةً 2تسلٌم نموذج تسجٌل الرغبات للطالب رلم أ.م.ج ) -3

 تحددها الالبحة الدراسٌة بالجامعة إلى  وحدة المبول والتسجٌل. 
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 نموذج تسجٌل الرغبات للطلبــة

 

مكان وتارٌخ  ..................:.............................. الجنسٌة: ...............الرباعًم ـــــــــاالس

 المٌالد:............................العنوان:.......................... رلم الهاتف:............................

 المدرسة المتحصل منهـــا على الثانوٌة:......................................................................

 ...........:........التمدٌر.......... النسبة المبوٌة:............................:.......سنة الحصول علٌها

 التخصص:................................... الشعبة:...........................................

 

 التخصصات الموجودة بالجامعة

 ٌجب على الطالب إختٌار
 ثالثة تخصصات على األلل

 حسب رغبة الطالبتمدٌر 

 الرغبة حسب األولوٌة
 /.........................1 لسم إدارة األعمال

 /........................2 لسم المحاسبة
 /........................3 لتموٌل والمصارفلسم ا

 لسم علوم الحاسوب

  لسم اللغة االنجلٌزٌة
 لسم المانون

 لسم الهندسة المعمارٌة

 لسم الهندسة المدنٌة

 لسم هندسة النفط

  

 ..............................الطالب  التولٌع

 

 

 

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  2رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:3نموذج تعــــــــــــهد رلم أ.م.ج  ) 

 

 أ( الهدف من النموذج: 

الطالةةب بةةااللتزام بكافةةة اللةةوابح والةةنظم بالجامعةةة وعةةدم التةةأخٌر عةةن ٌهةةدف هةةذا النمةةوذج إلةةى  تعهةةد 

 مواعٌد التسجٌل وفك خطة البرنامج التعلٌمً المعلنة من إدارة الشؤون العلمٌة .

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

ٌمكةةن الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج تعهةةد الطالةةب مةةن وحةةدة المبةةول والتسةةجٌل بةةإدارة المسةةجل 

 او عن طرٌك مولع الجامعة. بالجامعة

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مةةن وحةةدة المبةةول والتسةةجٌل بةةإدارة المسةةجل أو عةةن 3اسةةتالم نمةةوذج التعهةةد رلةةم أ.م.ج ) -1

 طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتأكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -2

 بالتولٌع على التعهد.التأكد من إلتزام الطالب  -3

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .3تسلٌم  نموذج التعهد رلم أ.م.ج ) -4
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 نموذج تعهـــــــد

 .............................د: ــــرلم المٌ  .........................................:  أتعهـــد أنا الطالب

 ...................................: الشعبـــة...................................................ـم: ـــــــالمس

 

 ري ـــد تأخـــدد له وعنــد المحــــل فً الموعــــألتزم بجمٌع اللوابح والنظم بالجامعــة، وأننً لن أتأخر عن التسجٌبأننً سوف 

 لتً تمتضٌها النظم واللوابح المعمول بها فً الجامعة.ااإلجراءات المانونٌة والمالٌة  ةالمحدد اتحمل كاف عن التسجٌل فً الموعد

  ........................................ الطالــب:اسم 

 ........................................ التولٌـــــــــع:

  .........../.................../: .........التارٌـــــــــخ

 

 واالمتحانات لسم الدراسة اعتماد                                                          اعتماد ربٌس المسم

......................................                                                   ............................. 

 

 

 

 اعتماد مسجل عام الجامعة

............................................................ 

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  الجامعـــــــةمسجل إدارة 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  3رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (4إلرار باالطالع على البحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج )

 

 أ( الهدف من النموذج: 

ٌهةةدف هةةذا النمةةوذج إلةةى إلةةرار الطالةةب بةةاالطالع علةةى البحةةة الدراسةةة واالمتحانةةات لجامعةةة أفرٌمٌةةا 

ب معرفة أهم المواد المتعلمة  بالحد األدنى واألعلةى للوحةدات الدراسةٌة المسةموح وبذلن ٌضمن الطال

بهةةا وإلزامٌةةة الحضةةور للمحاضةةرات وعةةدد االنةةذارات واجةةراءات الطعةةن وغٌةةره مةةن مةةواد الالبحةةة 

 الدراسٌة ذات األهمٌة.

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

علةةى البحةةة الدراسةةة واالمتحانةةات لجامعةةة ٌمكةةن الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج إلةةرار بةةاالطالع 

( مةةن وحةةدة المبةةول والتسةةجٌل بةةإدارة  المسةةجل بالجامعةةة او عةةن طرٌةةك مولةةع 4أفرٌمٌةةا رلةةم أ.م.ج )

 الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

استالم نموذج إلةرار بةاالطالع علةى البحةة الدراسةة واالمتحانةات لجامعةة أفرٌمٌةا رلةم  .1

 ( من وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل أو عن طرٌك مولع الجامعة.4أ.م.ج )

 ملء النموذج والتأكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. .2

 التأكد من إلتزام الطالب بالتولٌع على اإللرار. .3

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .4تسلٌم  نموذج اإللرار رلم أ.م.ج ) .4
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 إلرار باالطالع على البحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا

 ........................: يدــــرلم لٌ  .......................................:  أنا المولع أدناه الطالبألـر 

 ...............: للعام الجامعً...................دراسً: ـل الـفصـلل ..........................م: ـمسوالمسجل ب

الدخول لالمتحان النهابً بأننً لد أطلعت على البحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا، وأنه ال ٌحك لً 

 محاضرات( متصلة أو منفصلة بدون عذر. 4%( ما ٌعادل )25ألي مادة تزٌد نسبة غٌابً فٌهــا عن )

كما ألر بأننً على علم تام بأنه سوف ٌتم فصلً وإعادة مساري إلً أحد األلسام األخرى التابعة للجامعة، 

 تالٌـة:ولن ٌسمح لً باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت ال

 

 %(35. إذا تحصلت على ثالث إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌف جداً )ألل من 1

 %(50.إذا تحصلت على أربعة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌف )ألل من 2

 

وأتعهـد بعدم المطالبــة بفرصة إضافٌة لتحسٌن وضعً األكادٌمً وااللتزام الكامل بما ٌصدر عن الجامعــة 

 الخصوص.بهذا 

 

 

 وهـــذا إلرار منً بذلن

 والســــــــ علٌكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالم

 
 

 التولٌع: ....................................................... البصمة: ................................

 21التارٌخ:          /         /         

 

 

 

 ٌونس هدٌةإعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث الجامعـــــــة مسجلإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 للدراسة واالمتحاناتبعض المواد من الالبحة الداخلٌة 
 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :
 وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالب بالتسجٌل لكل فصل دراسً. .1
 الدراسة .تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع السابك لبدء  .2
 ال ٌجوز تسجٌل اي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل . .3
 ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب بالحذف واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة بعد االمتحانات النصفٌة األولى ولبل الثانٌة. .4
سل المحدد للممررات وكذلن حسب الخطة الدراسٌة المعتمدة  من ٌجب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بأول وذلن حسب التسل .5

 لبل المسم المختص .
 ٌسجل الطالب فً مشروع التخرج فً أخر فصل دراسً . .6
( وحدة دراسٌة إال إذا كان معدله العام أكثر من 18( وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وال ٌجوز التسجٌل فً أكثر من )12الحد األدنى للتسجٌل ) .7

 ( وحدة دراسٌة .21ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو ) أن%( على 75)
 

 (13مادة رلم )
 -االتً:خالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

% 25ٌجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول لالمتحان النهابً ألي ممرر تزٌد نسبة غٌابه فٌه عن  .1
 الفصل واالمتحان النهابً لذلن الممرر، وتطبك عموبة الغٌاب بعد اعتمادها من المسم . أعمالبدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من 

% من عدد األسابٌع الممررة للدراسة لممرر ما، ٌلغى هذا الممرر بناء على التراح المسم 75روف خاصة طاربة دون تغطٌة حالت ظ إذا .2
 المختص.

 (18مادة رلم )
 

 ال ٌسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النهابً للممرر إذا تغٌب عن االمتحان النهابً المحدد له وٌمنح درجة صفر فً ذلن االمتحان.
 

 (19رلم ) مادة
 -( بموافمة كل من ربٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام  حسب الشروط التالٌة :18ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة )

 أن ٌكون عذر الغٌاب عن االمتحان لاهرا. .1

 .من االمتحانات النهابٌة بالفصول السابمة أيأن ال ٌكون الطالب لد سبك تغٌبه عن  .2
ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه وفً موعد ألصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات أن  .3

 .النهابٌة لذلن الفصل
 (20مادة رلم )

 -ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات والضوابط التالٌة:
 أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتابج. .1
 أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالبحة المالٌة بالجامعة  . .2
تدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة، تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة ال .3

وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم المختص ولسم 
 الدراسة واالمتحانات بالجامعة.

تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة لٌمة الطعن له ، وأما إذا لم ٌثبت  صحة ادعاء الطالب وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم تبثفً حالة  .4
 صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه.

 (22مادة رلم )
 -ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة:

ٌلغى أي إنذار فً حالة تجاوز الطالب المعدل العام  دراسً وٌعتبرإنذار% مع نهاٌة إي فصل 50إذا تدنى معدله العام إلى الل من  .1
50. % 

 ٌفصل الطالب من الجامعة وال ٌسمح له باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة: .2
 %(35بتمدٌر عام ضعٌف جدا ) الل من  متتالٌةإذا تحصل على ثالثة إنذارات  .3
 .إذا تحصل على أربعة إنذارات .4

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات التسجٌل الفصلً .0
إجراءات التسةجٌل فةً الممةررات الدراسةٌة للطالةب خةالل الفصةل الدراسةً مةن خةالل إتبةاع الخطةوات تتم 

 التالٌة:
 

 (5نموذج حجز مبدبً رلم ا.م.ج )
 

 الهدف من النموذج:  ( أ

لكل فصل دراســـةـً   الممررات الدراسٌة التً ٌمكن للطالب التسجٌل فٌها ٌهدف هذا النموذج إلى تحدٌد
صةٌف( تحةت إشةراف المرشةد األكةادٌمً للطالةب ووفةك اسةبمٌة الممةررات بخطةة  –ربٌع  -) خرٌف

 البرنامج االكادٌمً ووفك الالبحة الدراسٌة لالمتحانات بالجامعة.
 

 كٌفٌة الحصول على النموذج: ( ب
لجامعةةة أفرٌمٌةةا مةةن المسةةم (5رلممم أ.م.ج )نمةةوذج الحجةةز المبةةدبً ٌمكةةن الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن 

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.المختص أو وحدة 
 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
اتصةةال الطالةةب بالمرشةةد األكةةادٌمً ) عةةن طرٌةةك توزٌةةع المرشةةدٌن مةةن المسةةم المخةةتص فةةً لةةوابم  -1

 معلنة( لتحدٌد الممررات الدراسٌة التً ٌمكن للطالب التسجٌل فٌها.

الةةذي ٌمكةةن  (5رلممم أ.م.ج )الطالةةب مةةع المرشةةد األكةةادٌمً بمةةلء نمةةوذج الحجةةز المبةةدبً   ٌمةةوم -2
الحصول علٌه من البرنامج التعلٌمً التابع له الطالب، بحٌث ٌتضمن الممررات الدراسةٌة المطلةوب 

 التسجٌل فٌها وفماً للجداول الدراسٌة.

 (13) ت.ج.م رلممم مرشةةد األكةةادٌمًكمةةا ٌمةةوم المرشةةد األكةةادٌمً للطالةةب اٌضةةاً بمةةلء نمةةوذج ال  -3
 والذي ٌبن وضع الطالب اكادٌمٌاً لكل فصل دراسً.

للمسةةم المةةالً بالجامعةةة لةةدفع الرسةةوم الدراسةةٌة عةةن ( 5رلممم أ.م.ج )تمةةدٌم نمةةوذج الحجةةز المبةةدبً  -4
 الممررات المطلوب التسجٌل فٌها من لبل الطالب.

ٌستلم الطالب نسختان من إٌصال سةداد الرسةوم، النسةخة األصةلٌة بٌضةاء اللةون وٌحةتفظ بهةا لنفسةه  -5

( 5رلمم أ.م.ج )والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هةذه النسةخة مةع نمةوذج الحجةز المبةدبً 
 وٌسلمه الى رباسة المسم.

ء اللجنةةة العلمةةً بالمسةةم ٌتةةولى البرنةةامج العلمةةً المخةةتص عةةن طرٌةةك ربةةٌس المسةةم أو أحةةد أعضةةا  -6
 بتسجٌل الممررات الدراسٌة المحددة بالنموذج فً منظومة الدراسة واالمتحانات للجامعة.

بعد االنتهاء من تسجٌل الممررات الدراسٌة فً المنظومة تستخرج عدد نسختٌن من نموذج التسجٌل  -7
العلمةً و إدارة التسةجٌل  النهابً المبرمج بالمنظومة وتسةلم نسةخة للطالةب بعةد اعتمادهةا مةن المسةم

 .وتحفظ النسخة الثانٌة فً الملف األكادٌمً للطالب بالمسم العلمً
 

مالحظة: ٌتم األن إستخدام منظومة جدٌدة للتسجٌل ) عن طرٌك شبكة المعلومات الدولٌة ( بحٌث ٌتم إستخدام نفس الٌة التسجٌل ونفس 
 النماذج.
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 ..............................د: ــــرلم المٌ  ....................................................م:ـــــــــاالس

 ................................ـم: ــــــــالمس...........................................ً:ــــل الدراســـالفص
 

 -الجدول الدراسي :     
 التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة  الٌوم/ التولٌت

       السبت

       األحد

       االثنٌن

       الثالثاء

       األربعاء

       الخمٌس
 

 

 

 ..................... التوقيع: ...........................................اسم الطالب: ...........
 :.............................. التوقيع ..................................اسم المرشد األكاديمي: 

 اعتمبد رئيس القســـــم                                                                             
                                                                                ..................................... 

 

 ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو ربٌس المسم العلمً المختص.  -2

 ( وحدة. 20الحد األدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -0

 وحدة. 28طالب بالتسجٌل فٌها هو )الحد األلصى لعدد الوحدات المسموح لل  -3

 %(.75( وحدة بشرط اال ٌمل معدله التراكمً عن )02ٌجوز لطلبة وفك الالبحة الدراسٌة التسجٌل فً )  -4

عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة ، وٌستلم  بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممروناً باإلٌصال المالً التمام –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج   -5
 الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهابً المستخرج من المنظومة.

 مالحــــظـــــات المجموعة عدد الوحدات اســـــــم الممـــــــــــرر رمـــــز الممــــــــرر ر.ت

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

   مجموع الوحدات للفصل الدراسً

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــز مبدئــــــــــــــــــــــــــــــــوذج حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  5رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 



56                                                         
 0202 - 0202دلٌـــــل الطالـــب   

 إجراءات إسماط وإضافة ممررات دراسٌة .3

 (6رلم ا.م.ج ) إسماط وإضافةنموذج 

 ا( الهدف من النموذج: 

ممررات ٌرغبها الطالب على أن ٌتم اإلجراء ٌهدف هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب من إسماط أو إضافة أي 

خةةالل المةةدة المحةةددة فةةً البحةةة الدراسةةة واالمتحانةةات ووفمةةاً لمةةا هةةو متةةاح مةةن ممةةررات دراسةةٌة مطلةةوب 

 إضافتها وبعد موافمة المرشد األكادٌمً أو ربٌس المسم على عملٌة اإلسماط واإلضافة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعة أفرٌمٌا من المسةم المخةتص أو 6رلم ا.م.ج ) إسماط وإضافةخة من نموذج ٌمكن الحصول على نس

 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسماط واإلضافة:

مةن المسةم المخةتص أو  (6استالم عدد نسختٌن من نمةوذج طلةب اإلسةماط و اإلضةافة رلةم ا.م.ج ) .1

 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 ملء نموذج طلب اإلسماط و اإلضافة وتولٌعه من المرشد األكادٌمً وكذلن ربٌس المسم.  .2

 ٌحتفظ المسم العلمً بنسخة من نموذج اإلسماط واإلضافة وٌحتفظ الطالب لنفسه بالنسخة الثانٌة.  .3

تمدٌم نسخة من نموذج اإلسةماط واإلضةافة للمسةم المةالً لتسةدٌد أو ترجٌةع  الرسةوم الدراسةٌة عةن  .4

 الممررات المضافة أو التً ٌرغب الطالب فً إسماطها فً حالة عدم توافر ممررات بدٌلة.

ٌستلم الطالب نسختان من إٌصال سداد الرسوم، النسخة األصلٌة بٌضةاء اللةون وٌحةتفظ بهةا لنفسةه  .5

نسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌةث ترفةك هةذه النسةخة مةع نمةوذج اإلسةماط واإلضةافة رلةم ا.م.ج وال

 (وترجع للمسم المختص. 6)

( وإٌصةةال سةةداد 6ٌتةةولى المسةةم المخةةتص بعةةد اسةةتالمه لنمةةوذج اإلسةةماط واإلضةةافة رلةةم ا.م.ج ) .6

 الجامعة.الرسوم، إضافة / إسماط الممررات الدراسٌة المحددة بالنموذج فً منظومة 

بعد االنتهةاء مةن عملٌةة اإلسةماط واإلضةافة فةً المنظومةة تسةتخرج نسةختٌن مةن نمةوذج التسةجٌل  .7

النهابً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتماد المسم العلمً التابع له الطالةب وتحفةظ 

 النسخة الثانٌة فً الملف األكادٌمً للطالب
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 ممررات دراسٌة  نموذج إسماط وإضافة
 

.................... اسم الطالب:........................................ رقم القيد: 
 قسم:.....................الفصل: ..............

 

 إسقــــبط
 تعدد الوحدا رمز المقرر   اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلسقاط
 

 إضبفـــــت
 عدد الوحدات رمز المقرر اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلضافة
 

 ..................... التوقيع: ...........................................اسم الطالب ...........
 .. التوقيع :...............................................................اسم المرشد األكاديمي: 

 مالحظــــــــــــات.......................................................................................
اعتماد رئيس قسم المختص        

................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو ربٌس المسم العلمً المختص.  -2

ومة ، وٌستلم الطالب بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممروناً باإلٌصال المالً التمام عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظ –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج -0

 نسخة من نموذج التسجٌل النهابً المستخرج من المنظومة

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتوصاهية و للعلوم إلا  
Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  6رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات االنتمال الداخلً بٌن األلسام .4

 (7رلم ا.م.ج ) ـــامنموذج إنتمال بٌن األلس

 ا( الهدف من النموذج: 

 ٌهدف هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب من إتمام إجراءات االنتمال إلى لسم أخر داخل نفس الجامعة

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعة أفرٌمٌا من المسةم المخةتص 7ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج )

 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة أو

 ج( الخطوات المتبعة لالنتمال بٌن األلسام:

(من المسةم المخةتص 7استالم عدد ثالث نسخ من نموذج االنتمال بٌن األلسام فً الجامعة رلم ا.م.ج ) .1

 طرٌك مولع الجامعة.أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن 

 ( وتسلٌمه للمسم العلمً المنتمل منه الطالب.7ملء نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج ) .2

فً حالة موافمة المسم المنتمل منةه الطالةب علةى االنتمةال ٌمةوم بإحالةة نمةوذج انتمةال بةٌن األلسةام رلةم  .3

 وص.(  إلى المسم المنتمل إلٌه الطالب إلبداء الرأي بالخص7ا.م.ج )

بعد الموافمة من المسمٌن ترسل النسخ إلى إدارة المسجل العام إلبداء الرأي بالخصوص )بعدم مخالفة  .4

شروط التسجٌل والمبول ( وإنهةاء كافةة االجةراءات المتعلمةة بصةرف رلةم المٌةد والبةدء فةً إجةراءات 

 المعادلة إن وجدت.

لطالب فً المسم المنتمل إلٌةة وملةف إداري بعد إتمام اجراءات الموافمة، ٌتم فتح ملف  أكادٌمً جدٌد ل .5

 بإدارة المسجل العام واستكمال بالً إجراءات التسجٌل.
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 نتمال بٌن األلســـامنموذج ا

 

اسم الطالب: ..................................... رلم المٌــد:......................................... 

المســــم:......................................... أرغب فً االنتمال من لسم: ........................... إلى 

لسم:................................... عدد الوحدات المنجزة:.......... عدد الفصول الدراسٌة:........... تولٌع 

 الطالب:...................

 

  موافمة ربٌس المسم المنتمل إلٌه                         موافمة ربٌس المسم المنتمل منه 

....................................                       ...................................... 

 موافمة المسجل العام بالجامعة

.......................................... 

 رلم المٌد السابك : ....................................

 رلم المٌد الجدٌد : ....................................

 المسجل العام بالجامعة إعتماد
.......................................... 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :
 (7ٌعد من عدد ثالث نسخ من نموذج االنتمال بٌن األلسام فً الجامعة رلم ا.م.ج ) -2
 ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو ربٌس المسم العلمً المختص. -0

 ٌرفك كشف درجات ونموذج  إجراءات المعادلة ان وجدت.-3

 ة الثانٌة للمسم المنتمل الٌه الطالب ونسخة ثالثة الى ادارة المسجل العام بعد استكمال كافة  اإلجراءات.تسلم نسخة للمسم المنتمل منه الطالب والنسخ-4

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  7رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات اٌماف المٌد .5

 (8نموذج اٌماف المٌد رلم ا.م.ج )

 ا( الهدف من النموذج: 

م الطالةب ٌهدف هةذا النمةوذج إلةى إثبةات لٌةام الطالةب بإٌمةاف لٌةده فةً حالةة وجةود ظةروف تحةول دون لٌةا

 بتجدٌد لٌده.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعةة أفرٌمٌةا مةن المسةم المخةتص أو 8ٌمكن الحصول علةى نسةخة مةن نمةوذج اٌمةاف المٌةد رلةم ا.م.ج )

 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اٌماف المٌد:

(مةن المسةم المخةتص أو وحةدة المبةول 8استالم عدد ثالث نسخ من نموذج طلب اٌماف المٌد رلةم ا.م.ج ) .1

 والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

ملء نموذج طلب اٌماف المٌد تحةت إشةراف المرشةد األكةادٌمً وتولٌعةه  مةن ربةٌس المسةم  بعةد عملٌةة  .2

 وأعتماده من إدارة المسجل العام.إبداء الرأي بالخصوص 

 تحفظ النسخة األولى فً ملف الطالب األكادٌمً بالمسم العلمً المختص. .3

 تسلم النسخة الثانٌة للطالب لالحتفاظ بها لنفسه. .4

ترسل النسخة الثالثة إلدارة المسجل العام للجامعة لٌتم ولف لٌد الطالب بمنظومة الدراسةة واالمتحانةات  .5

 .ة الثالثة بإدارة المسجلومن ثم حفظ النسخ
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 نموذج إٌماف لٌد 

 ................................................ رلم المٌد:...........................إسم الطالب: 

 المسـم:....................................... الفصل الدراسً:....................................

   ..................تارٌخ تمدٌم الطلب ....../......./............تولٌع الطالب :............

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 رأي ربٌس المسم العلمً

.......................................... 

......................................... 

 التولٌع:...................................

 التارٌخ:...................................

 

  

 رأي ربٌس لسم الدراسة واإلمتحانات

............................................. 

............................................. 

 التولٌع:......................................

 التارٌخ:.....................................

 

 

 المرار/...........................................................................
 

 

 موافمة المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 نسخة إلدارة المسجل العام (.   -نسخة  للمسم العلمً     -من ثالث نسخ ) نسخة للطالب  ( ٌعد النموذج 2

 (  ال ٌحك للطالب اٌماف لٌده أكثر من مرتٌن خالل مدة دراسته بالجامعة.0
 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  8رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات مراجعة كراسة إجابة )الطعن( .6

 أ( -9نموذج  طلب مراجعة كراسة إجابة رلم ا.م.ج ) 

 ا( الهدف من النموذج: 

 .ٌهدف هذا النموذج إلى إثبات حك الطالب فً مراجعة كراسة إجابة االمتحان النهابً فمط

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

أ( لجامعةة أفرٌمٌةا مةن  -9ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج  طلةب مراجعةة كراسةة إجابةة رلةم ا.م.ج )

 ل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة اإللكترونً.المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌ

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات طلب مراجعة كراسة إجابة:

أ( مةةن المسةةم المخةةتص أو وحةةدة المبةةول  -9نمةةوذج  طلةةب مراجعةةة كراسةةة إجابةةة رلةةم ا.م.ج )اسةةتالم  -1

 معةوالتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجا

مةةلء النمةةوذج وتسةةلٌمه إلدارة المسةةجل العةةام بالجامعةةة بعةةد سةةداد الرسةةوم  المالٌةةة إلجةةراءات   -2

 الطعن.

ٌتولى ربٌس المسم العلمً المختص بتكلٌف لجنة من ثالثةة أعضةاء هٌةأة تةدرٌس علةى أن ٌكةون  -3

 أستاذ الممرر من بٌنهم لمراجعة كراسة الطالب.

داد تمرٌةر حةول نتٌجةة المراجعةة وٌةتم ذلةن مةن خةالل تموم اللجنة بمراجعة كراسةة الطالةب وإعة -4

 ب(. -9التمرٌر المعد فً النموذج رلم )

 تموم اللجنة بتسلٌم التمرٌر إلدارة المسجل العام. -5

فً حالة ما ٌشٌر التمرٌر إلى تعدٌل فً نتٌجة الطالب ، تموم إدارة  المسجل العام بإحالة التمرٌر   -6

 متحانات لتعدٌل النتٌجة بالمنظومة.بعد إعتماده إلى لسم الدراسة واإل
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 طلب مراجعة كراسة إجابة)الطعن(

 المسم............................................ربٌس /  السٌد

 بعد التحٌــــة  ،،،،،،،،،،،

 ........................................ رلم المٌد: ............... لسم : .........................: أنا الطالب

 الفصل الدراسً : ................ 

 جابة الخاصة بً فً الممررات التالٌة:اتمدم إلٌكم بطلب مراجعة كراسة اإل

 

 االسم : ....................................         التوقيع : ...................................  

 التاريخ : ..................................

 العممي المختص ................................. اعتماد رئيس القسم

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ اإلصدار: مسجل الجامعـــــــةإدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 .للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتابجأن ٌمدم نموذج طعن -2

 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالبحة المالٌة بالجامعة-0

 اص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس لهم اختص-3

 

 

 رقم المجموعة أستاذ المادة المقرر ر.م

2    
0    

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ -9رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 )الطعن(كراسة إجابةنموذج  تمرٌر مراجعة 
 ..............................د: ــــرلم المٌ .................................................م : ـــــــــاالس

 ..............................ـم: ـــــــالمس .........................................ً: ــــدراسـل الـــــفصـال

 .............. المجموعة :................ رمز الـممـرر :  ..................................اسـم الـممــرر : 

 :)أ(الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب وفك كراسة اإلجابة لبل المراجعة 
 نفٌدكم بأننا لمنا بإجراء المراجعة الموضوعٌة للكراسة وأتضح ما ٌلً:

 
 الدرجة الممنوحة للطالب هً الدرجة التً ٌستحمها وبالتالً نوصً بتثبٌت الدرجة كما هً علٌه. 

 الدرجة الممنوحة للطالب لٌست الدرجة التً ٌستحمها وذلن لألسباب اآلتٌة: 

 -أسبـــاب الـتغيير :
....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 وبالتالً نوصً بتعدٌل الدرجة من ........    إلى  ...........      

 :)ب(  الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب بعد مراجعة كراسة اإلجابة

 -لجنة المراجعة :
 التولٌع : ................ ......................ع : ..................ــــاسم المراج .1
 ......التولٌع : ........... ...........................ع: ..............ــــالمراجاسم  .2
 .....التولٌع : ............ .......................ع: ..................ــــاسم المراج .3

 
 

 
 

 اعتماد رئيس قسم الدراسة واإلمتحانات   .................................
 

 

 

 

 -مالحظات :

 .ن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتابجأ-2
 .  بالجامعةأن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالبحة المالٌة -0

 تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.-3

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث: مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (ب -9رقم الىموذج: أ.م.ج )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إٌٙبئٟ إجراءات طلب إعادة االمتحان -7

 

 (22نموذج  طلب  إعادة االمتحان النهابً رلم ا.م.ج ) 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

بشةأن دراسةة موضةوع المبةرر الةذي  ةالنموذج إلى إثبات حصةول الطالةب علةى الموافمةة المبدبٌةٌهدف هذا 

حال دون حضور االمتحانات النهابٌة فً الموعد المحدد ، على أن ٌنظةر مةن لبةل لجنةة االمتحانةات والبةث 

ض موضةةوع فٌةةه بالموافمةةة وتحدٌةةد موعةةد للطالةةب إلجةةراء االمتحانةةات او بعةةدم الموافمةةة علةةى المبةةرر ورفةة

 اإلعادة.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( لجامعةة أفرٌمٌةا مةن 10ٌمكن الحصول على نسخة من نمةوذج طلةب إعةادة االمتحةان النهةابً رلةم ا.م.ج )

 .المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ئػبدح االِزحبْ :ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ ئخشاءاد 

مةةن المسةةم المخةةتص أو (  10) ج.م.اسةةتالم نسةةخه مةةن نمةةوذج طلةةب إعةةادة االمتحةةان النهةةابً رلةةم ا .1

 .وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

ر ( وإرفاق  كافة المستندات التً تعةد مبةر10ملء نموذج طلب إعادة االمتحان النهابً رلم ا.م.ج ) .2

 لعدم الحضور فً موعد االمتحان وتمدٌمه للجنة االمتحانات النهابٌة.

ٌنظر فً موضوع الطلب من لبل لجنةة االمتحانةات ودراسةة جمٌةع المسةتندات الممدمةة مةن الطالةب  .3

والبث فً الطلب بالموافمة إذا تةم لبةول المبةرر وتحدٌةد موعةد للطالةب إلجةراء االمتحانةات او بعةدم 

 .ر ورفض موضوع اإلعادة و ترصد درجة صفر فً الممررالموافمة على المبر

ٌعتبر المبرر الربٌسً لغٌاب  الطالب عن إجراء االمتحان فً الموعد المحدد من لبل إدارة الجامعة  .4

 .) حالة الوفاة من الدرجة األولى (
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 منوذج طلب إعبدة االمتحبن 
<< 

 ............................................................. اسم الـطالب :

 ............................................................ رقم القيــــــــد :

 ............................................................. اسم المقــــرر :

 ............................................................. أستاذ المادة :

 ............................................................. القســــــــــــــــم:
 

 -سبب تقديم الطلب :
........................................................................................ 

.......................................................................................... 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
 

 توقيع الطبلب :  ...........................................

 موافقت جلنت االمتحبنبث  : ....................................

 

 

 -مالحظات :
 -: فً الالبحة الدراسٌة بموافمة كل من ربٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام حسب الشروط التالٌة (28) ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة

 .أن ٌكون عذر الغٌاب عن االمتحان لاهرا.2

 .أن ال ٌكون الطالب لد سبك تغٌبه عن أي من االمتحانات النهابٌة بالفصول السابمة.0

 ً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه.أن ٌتمدم الطالب بطلب كتاب.3

 .ن ٌمدم نموذج طلب إعادة األمتحان إلى لجنة االمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ  األمتحانات النهابٌةأ-4
 االولى(. ٌجب إرفاق كافة المستندات موضوع المبرر للغٌاب) مثل شهادة وفاة احد االلارب للطالب من الدرجة-5

 

 أ عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  10رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات طلب  االنتمال من الجامعات المناظرة  -8
 

 (22نموذج  طلب انتمال من جامعة مناظرة رلم ا.م.ج ) 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدف هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب من إتمةام إجةراءات االنتمةال مةن جامعةات أو معاهةد علٌةا أخةرى إلةى 

 جامعة افرٌمٌا.

 

 ػٍٝ إٌّٛرج:ة( و١ف١خ اٌحقٛي 

( لجامعةة أفرٌمٌةا مةن 11ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج طلب انتمال من جامعة مناظرة رلةم ا.م.ج )

 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌالٔزمبي:

( مةن وحةدة المبةول 11لةم ا.م.ج )استالم عدد  نسختٌن من نموذج طلب انتمال من جامعة منةاظرة ر .2

 والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ملء النموذج وتسلٌمه للمسم العلمً المطلوب االنتمال إلٌه. .2

فً حالة موافمة المسم على الطلب ، ٌحال إلى إدارة المسجل العةام للجامعةة إلبةداء الةرأي واسةتكمال  .3

 إجراءات االنتمال..

 النسخة األولى لدى المسم العلمً المختص بالجامعة فً الملف االكادٌمً للطالب.تحفظ  .4

تحفظ النسخة الثانٌة لدى لسم التسجٌل والمبول بالملف اإلداري للطالب بإدارة المسجل بعد اسةتكمال  .5

 اجراءات المعادلة إن وجدت.
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 ))  ّٔٛرج طٍت أزمبي ِٓ خبسج اٌدبِؼخ(( 

 
 ....................................أعُ اٌطبٌت : ......................................................... اٌزخقـ : 

 اعُ اٌدبِؼخ إٌّزمً ِٕٙب اٌطبٌت : ................................................................................

 ..............  اٌمغُ اٌّطٍٛة االٔزمبي ئ١ٌٗ ثبٌدبِؼخ : .................................................................

 أعجبة االٔزمبي :

................................................................................................................................ 

 ... اٌّؼبدٌخ:.............................................................................................................................

 اٌذساع١خ ٌٍدبِؼخ خػذد اٌّمشساد اٌّغّٛذ ثّؼبدٌزٙب ).......................................( ٚفك اٌالئح

 

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ                                              سأٞ لغُ اٌمجٛي ٚاٌزغدً  ظسأٞ سئ١   

       ................................................                      ................................................                     

 ....................                     االعُ :........................................            االعُ :....................

 اٌزٛل١غ : .....................................                    اٌزٛل١غ : ......................................          

 ..................                    اٌزبس٠خ : ......................................اٌزبس٠خ : ...................

 

 ٠ؼزّذ/ِغدً  اٌدبِؼخ

 اٌزٛل١غ :  ...............................................................                                                   

 اٌزبس٠خ : .................................................................                                

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 .(اٌّغدًٔغخخ إلداسح -)ٔغخخ  ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ ٔغخز٠ٓ١ؼذ إٌّٛرج ِٓ   -1
 ٠دت اْ ٠شفك ّٔٛرج اخشاء اٌّؼبدٌخ ئْ ٚخذ. -2

 وبفخ اٌّغزٕذاد اٌّطٛثخ ٌٍزغد١ً.٠دت رٛف١ش -3

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  11رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إٌٙبئ١خ إجراءات تخص االمتحانات -9

 

 أ(-20نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهابٌة رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدف هذا النموذج إلى وجود كشةف تفصةٌلً ٌبةٌن اسةم المةادة واسةم االسةتاذ وكةذلن عةدد الكراسةات وعةدد 

 الممررات الدراسٌة وفك جدول االمتحانات النهابٌة .الحضور لجمٌع 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( لجامعة 12ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهابٌة رلم ا.م.ج )

 أفرٌمٌا من إدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ئخشاءاد ّٔٛرج اعزالَ وشاعبد اإلخبثخ ٌالِزحبٔبد:ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ 

 

مةن إدارة ( 12استالم كراسةات اإلجابةة لالمتحانةات النهابٌةة رلةم ا.م.ج )استالم  نسخه من نموذج  .1

 .المسجل بالجامعة أوعن طرٌك مولع الجامعة

 ( مةةةن لبةةةل لجنةةةة12مةةةلء نمةةةوذج اسةةةتالم كراسةةةات اإلجابةةةة لالمتحانةةةات  النهابٌةةةة رلةةةم ا.م.ج ) .2

 االمتحانات النهابٌة.

 بإدارة المسجل. ( 12استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهابٌة رلم ا.م.ج )تحفظ نموذج  .3
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 كراسات اإلجابة لالمتحانات النهابٌةنموذج استالم 

 

 ٌعتمد / لجنة االمتحانات للفصل الدراسً )....................( 
 اسم عضو اللجنة..................................................................التولٌع.....................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 ٠دت ِشاخؼخ ػذد وشاعبد اإلخبثخ ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١بة اٌطٍجخ ثبالِزحبْ إٌٙبئٟ.  -1
 اٌّغدً ثؼذ اعزىّبي اػّبي ٌدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ٠دت ٠حزفع ثٗ ثاداسح  -2

 ٠دت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ .-3

ر. 
 اسم أستاذ المادة اسم المادة م

عدد 
 الكراسات

 التولٌع الحضور

2.       

0.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

22.       

22.       

20.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

02.       

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

(بنموذج  جامعة أفريقيا  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ - 12رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ب( -20نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهابً رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

فٌد ٌهدف هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن أسماء الطلبة و ارلام المٌد وتولٌعهم بما ٌ

حضور الطلبة لالمتحان النهابً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراف وفك لرار لجنة 

 االمتحانات النهابٌة .

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ب( من  -12ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهابً رلم أ.م.ج )

 الجامعة .ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع 

 

 الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات حضور الطلبة لالمتحان النهابً:ج( 

ب( مةةةن لجنةةةة  -12إسةةةتالم  نسةةةخة مةةةن نمةةةوذج حضةةةور الطلبةةةة لالمتحةةةان النهةةةابً رلةةةم أ.م.ج ) .1

 اإلمتحانات النهابٌة .

ب( مةن لبةل المشةرفٌن واعضةاء  -12ملء نموذج حضةور الطلبةة لالمتحةان النهةابً رلةم أ.م.ج ) .2

 لجنة االمتحانات النهابٌة .

ب( بةإدارة المسةجل بعةد اسةتكمال  -12ٌحفظ نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهابً رلةم أ.م.ج ) .3

 اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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 نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهابً
 

 اسم الممرر/..................... الفصل الدراسً/............... رلم الماعة /.................
 

 التولٌع رلم المٌد اسم الطالب ر.م

2)     

0)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

22)     

22)     

20)     

23)     

24)     

25)     

26)     

27)     

28)     

29)     

02)     

 

 اسم المشرف : .....................................  التولٌع : .........................
 اسم المشرف : .....................................  التولٌع : ..........................

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ب( - 12رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (23نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدف هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن عدد كراسات اإلجابة المستلمة وفك كشف حضور 

لالمتحان النهابً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراف وكذلن اثبات مراجعتهم وغٌاب الطلبة 

 وتسلٌمها للجنة االمتحانات النهابٌة .

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات رلم 

 امعة أو عن طرٌك مولع الجامعة .( من ادارة المسجل بالج13أ.م.ج )

 

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ ئخشاءاد رغ١ٍُ ٚاعزالَ وشاعبد االخبثخ :

(  13إستالم  نسخة من نمةوذج تسةلٌم واسةتالم كراسةات االجابةة مةن مشةرفٌن الماعةات رلةم أ.م.ج ) .4

 من لجنة اإلمتحانات النهابٌة .

( مةةن لبةةل 13مشةةرفٌن الماعةةات رلةةم أ.م.ج )مةةلء نمةةوذج تسةةلٌم واسةةتالم كراسةةات االجابةةة مةةن  .5

 المشرفٌن واعضاء لجنة االمتحانات النهابٌة .

( بةةإدارة المسةةجل بعةةد اسةةتكمال 13ٌحفةةظ نمةةوذج تسةةلٌم واسةةتالم كراسةةات االجابةةة رلةةم أ.م.ج ) .6

 اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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 )...............(من مشرفين القاعات اإلجابةنموذج تسميم واستـــالم كراسات 

 اسم مشرف الماعة............................................ : 

  الممرر:  ) ................(اسم 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 رلم الماعة ) ............. ( : 

 تولٌع مشرف الماعة ........................................ : 

 

 اسم المستلم ........................................ : 

 الصفة ............................................... : 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 تولٌع المستلم ...................................... : 

 

 المالحظــــات :

................................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 ثبالِزحبْ إٌٙبئٟ.٠دت ِشاخؼخ ػذد وشاعبد اإلخبثخ ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١بة اٌطٍجخ   -1
 ٠دت ٠حزفع ثٗ ثاداسح اٌّغدً ثؼذ اعزىّبي اػّبي ٌدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ -2

 ٠دت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ .-3

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  الجامعـــــــةمسجل إدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  13رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (42) ج.م.رلم أنموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابً

 

 : الهدف من النموذج( ا

اسبلة االمتحان النهابً ٌبٌن االجراءات الشكلٌة ٌهدف هذا النموذج إلى توفر مستند استرشادي لورق 

والموضوعٌة، التً ٌجب على أعضاء هٌبة التدرٌس التمٌد بها وفك اللوابح المعمول بها فً الجامعة عند 

 أجراء االمتحان النهابً للممررات المكلفٌن بتدرٌسها.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم المختص أو  (14) ج.م.أسبلة االمتحان النهابً رلم أٌمكن الحصول على نسخة من نموذج ورلة 

 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 الخطوات المتبعة للتمٌد بنموذج ورلة اسبلة االمتحان النهابً:( ج

من المسم العلمً أو (14) ج.م.استالم نسخة إلكترونٌة من نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابً رلم أ.2

 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

ٌجب على جمٌع اعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة التمٌد وبشكل إلزامً باتباع كافة الشروط الشكلٌة .0

 (.14) ج.م.لم أوالموضوعٌة لورق اسبلة االمتحان وفك نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابٌة ر

للجنة االمتحانات النهابٌة الحك فً إلغاء امتحان نهابً ألي ممرر دراسً ال ٌلتزم بنموذج ورلة أسبلة . 3

 (.14) ج.م.االمتحان النهابً رلم أ

. ٌجب على عضو هٌبة التدرٌس لكل ممرر دراسً إعداد نسختٌن مختلفتٌن من ورلة االسبلة لالمتحان 4

 (.(A&Bالنهابً نموذج 
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 نموذج أسبلة االمتحان النهابً

 .....زمن االمتحان: ).......( .......:الفصل الدراسً ..................: رمز الممرر......: ................. سم الممررإ

: ).......( المسم العلمً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :السؤال األول

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثانً 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث

 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الرابع

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 متنيبتي للجميع ببلتوفيق                                  أستبذ املبدة: ..........................      
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 .(14) ج.َ.ٌٍدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ اٌحك فٟ ئٌغبء اِزحبْ ٔٙبئٟ ألٞ ِمشس دساعٟ ال ٠ٍزضَ ثّٕٛرج ٚسلخ أعئٍخ االِزحبْ إٌٙبئٟ سلّأ -1
 .((٠A&Bدت ػٍٝ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٌىً ِمشس دساعٟ ئػذاد ٔغخز١ٓ ِخزٍفز١ٓ ِٓ ٚسلخ االعئٍخ ٌالِزحبْ إٌٙبئٟ ّٔٛرج  -2

 

 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (  14رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (25) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أ

 
 : الهدف من النموذج( ا

الشكلٌة ٌهدف هذا النموذج إلى توفر مستند  رسمً لضبط حاالت الغش بالجامعة وفك الشروط 

والموضوعٌة وبشكل لانونً بحٌث ال ٌخالف اللوابح المعمول بها فً الجامعة وٌتم استخدامه من لبل 

 المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة من رباسة الجامعة.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

المختص أو وحدة  من المسم(15) ج.م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج محضر اثبات حالة غش أ
 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 

 الخطوات المتبعة باستخدام نموذج محضر اثبات حالة الغش:( ج

من المسم المختص أو وحدة المبول (15) ج.م.استالم نسخة من نموذج محضر اثبات حالة غش أ.2

 عن طرٌك مولع الجامعة..والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو 

ٌجب على جمٌع المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة بضبط والتحمٌك مع حاالت الغش التمٌد .0

 عند اثبات حالة الغش. (15) ج.م.وبشكل إلزامً باستخدام نموذج محضر اثبات حالة غش أ

المستندات و األشٌاء المضبوطة فً حالة ٌجب على المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك إرفاق كافة . 3

 .الغش
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 ...........................................................الطالب: ...............................اسم 
 رقم القيد: ...................................... اسم المادة: .........................................

 الدراسي................................................... القسم العممي: ..................................الفصل
المستندات التي ضبطت مع الطالب: 

1.................................................................................................................... 
2................................................................................................................... 
3.................................................................................................................... 

 -مالحظة:
.................................................................................................................................

........................................................................................................... 
 يعتمد من

 يس المجنةعضو المجنة                                                         رئ
 االسم :.....................................                رئيس المجنة:.............................
 التوقيع :...................................                التوقيع:....................................

 .....                التاريخ:....................................التاريخ:...............................
 رأي لجنة  التحقيق:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
..................................................................................... 

 اعتماد لجنة التحقيق  
...................... 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕخ اٌزحم١ك اٌّىٍفخ ثضجظ ٚاٌزحم١ك ِغ حبالد اٌغؼ اٌزم١ذ ٚثؾىً ئٌضاِٟ ثبعزخذاَ ّٔٛرج ِحضش اثجبد حبٌخ  ٠دت ػٍٝ خ١ّغ اٌّؾشف١١ٓ.1

 ػٕذ اثجبد حبٌخ اٌغؼ. (15) ج.َ.غؼ أ

 .. ٠دت ػٍٝ اٌّؾشف١١ٓ ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕخ اٌزحم١ك ئسفبق وبفخ اٌّغزٕذاد ٚ األؽ١بء اٌّضجٛطخ فٟ حبٌخ اٌغؼ2

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 حمضر اثببث حبلت غش 
 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  15رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 جراءات المتبعة فً إحالة ملف طالب خرٌج  اإل -22 

 (16) ج.م.إحالة ملف  طالب خرٌج رلم أ نموذج
 

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهدف هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد إحالة الملف األكادٌمً للطالب من المسم العلمً المختص وبعد 

بها إلى إدارة المسجل واستالمه من لبل وحدة استٌفاء كافة شروط التخرج بالجامعة وفك اللوابح المعمول 

 الخرٌجٌن.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم العلمً المختص (16)ج رلم .م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج إحالة ملف  طالب خرٌج أ

 أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :الخطوات ( ج

من المسم العلمً المختص أو وحدة  (16) ج.م.استالم نسخة من نموذج إحالة ملف  طالب خرٌج رلم  أ.2

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

من لبل المسم العلمً  (16) ج.م.. ٌجب إعداد نسختٌن من نموج إحالة ملف طالب خرٌج رلم  أ2

 المختص.

.ٌجب مراجعة الملف األكادٌمً للطالب من لبل المرشد االكادٌمً وربٌس لسم الخرٌج والتأكد من 3

 .استٌفاء كافة البٌانات والمستندات المطلوبة

وإرفاق  (16) ج رلم.م.ٌجب التأكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج إحالة ملف  طالب خرٌج أ.3

 الملف األكادٌمً للطالب.

 ج.م.تحفظ النسخة األولى لدى المسم العلمً المختص بالجامعة من نموج إحالة ملف طالب خرٌج رلم  أ. 4

(16). 

.إلى وحدة الخرٌجٌن بالجامعة (16) ج.م..ترسل النسخة الثانٌة من نموج إحالة ملف طالب خرٌج رلم  أ5

 الستكمال اجراءات التخرج. مرفك بها الملف االكادٌمً للطالب
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 منوذج إحبلت ملف طبلب خريج
لمرشد .....................................................  رلم المٌد: ......................... لسم.............................ااسم الطالب: 

الفصول  االكادٌمً: .....................................عدد المواد المـنجزة: ).................( عدد الوحدات المنجزة: )        (  عدد

 الدراسٌة: )        (

 عنوان مشروع التخرج:

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 )          ( :م02تارٌخ المنالشة:     /       /     رلم لرار المنالشة 

 ........................................ :المشرف 

 ..................................... :الممتحن االول 

 ... : ًالممتحن الثان.................................. 

 المعادلة:         ال توجد       توجد

 الجهة الصادر عنها كشف الدرجات المعادلة:....................................................................

 )          ( عدد الوحدات التً تم معادلتها:  عدد المواد التً تم معادلتها: )        (    

 هذا إلرار من المسم بأن الطالب المذكور أعاله لد استوفى كافة  االلتزامات االكادٌمٌة بالمسم.

 المرشد االكادٌمً ...............................              التولٌع .......................................

 بالمسم............................             التولٌع .......................................منسك الجودة 

 

 ٌعتمـــــــد ربٌـــــــــــس المســـــــــــم

  التولٌع:............................    االسم: .............................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 ِٓ لجً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ. (16) ج.َ.٠دت ئػذاد ٔغخز١ٓ ِٓ ّٔٛج ئحبٌخ ٍِف طبٌت خش٠ح سلُ  أ-1

ت . ٠دت ِشاخؼخ اٌٍّف األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت اٌخرش٠ح ٚاٌزأورذ ِرٓ اعرز١فبء وبفرخ اٌج١بٔربد ٚاٌّغرزٕذاد اٌّطٍٛثرخ ِرٓ لجرً اٌّشؽرذ االوربد٠ّٟ ٌٍطبٌر2

 .ٚسئ١ظ اٌمغُ

ٚئسفبق اٌٍّرف األوربد٠ّٟ ٌطبٌرت ٚ رحفرع إٌغرخخ  (16) ج سلُ.َ.٠دت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ثّٕٛرج ئحبٌخ ٍِف  طبٌت خش٠ح أ.3

 األٌٚٝ ٌذٜ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ ثبٌدبِؼخ.

.ئٌرٝ ٚحرذح اٌخرشخ١ٓ ثبٌدبِؼرخ ِشفرك ثٙرب اٌٍّرف االوربد٠ّٟ ٌٍطبٌرت (16) ج.َ..رشعً إٌغخخ اٌثب١ٔخ ِٓ ّٔٛرج ئحبٌخ ٍِف طبٌت خش٠ح سلُ  أ4

 العزىّبي اخشاءاد اٌزخشج.

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020اإلصدار: تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  16رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 تظلم  إجراءات نموذج ال -22

 (17) ج.م.التظلم رلم أ نموذج
 

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهدف هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد تمدٌم التظلم ضد إجراء أو إجراءات  تخص الطالب و ٌعتمد بان 

 له الحك فً إتخاذ اإلجراءات المانونٌة إلرجاع الحك له .

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول  (17)ج رلم .م.من نموذج التظلم أ ٌمكن الحصول على نسخة

 والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :( ج

من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل  (17) ج.م.استالم نسخة من نموذج التظلم رلم  أ.2

 بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

وإرفاق كافة البٌانات  (17) ج رلم.م.. ٌجب التأكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج التظلم أ2

 موضوع التظلم.

وكذلن  (17) ج رلم.م.نموذج التظلم أ.ٌجب أن ٌكون موضوع التظلم ) الشكوى( محدد بشكل دلٌك ب3

 .األطراف المشتكى فٌهم

تحال إجراءات نموذج التظلم بعد استٌفاء كافة اإلجراءات اإلدارٌة إلى مكتب الشؤون المانونٌة للبث فً  .3

 اإلجراءات المانونٌة  الواجب إتخاذها وفك النظم واللوابح ذات العاللة بموضوع التظلم.
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 نموذج تظلــــم

 الطرف المتظلـــم

 ........................................ االســم/ .............................................  الصفــة/

 المســـم/ ............................................             

 الطرف المشتكً علٌـه

 االســم/ .............................................  الصفــة/ ........................................

 ..................................             المســـم/ ..........

 نص التظلــــم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تتفضلوا بمبول فابك االحترام

 والســــ علٌكم ـــــــالم
 

 تولٌع المتظلم: ..........................................................

 ...................................................تولٌع المشتكً علٌه: 
 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

أفريقياجامعة   

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  17رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ئخشاءاد  طٍت االطالع ػٍٝ ٍِف طبٌت -12

 (18) االطالع على ملف رلم أ.م.جنموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لضةمان سةرٌة المعلومةات ٚٓلف ْنا انًُٕمط انٗ رًكٍٛ انطبنت يٍ االؽالالع ػهالٗ انجٛبَالبد ٔانَالغالد انقبطالخ ثالّ 

الخاصة به ، فإنه ال ٌسمح باالطالع على ملف الطالب إال بموافمته الشخصٌة أو عن طرٌك ولى األمر وفك اآللٌةة 

 -التالٌة:

 على ملف طالب( وتمدٌمه إلدارة المسجل.تعببة نموذج من لبل الطالب )نموذج طلب االطالع  - أ

بعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمح للطالب بالمراجعة واالطالع على ملفه اإلداري عن طرٌك وحدة   - ب

 األرشٌف التابعة إلدارة المسجل العام.

أما فٌما ٌخص الملف األكادٌمً للطالب فإنه ٌتم مراجعة المسم العلمً المختص عن طرٌك المرشد   - ج

 ً للطالب.األكادٌم

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

من المسم العلمً  (18)م. ج رلم .أ طلب االطالع على ملف طالبٌمكن الحصول على نسخة من نموذج 

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌطٍت االطالع ػٍٝ ٍِف طبٌت:

مةةن المسةةم العلمةةً المخةةتص أو وحةةدة  (18)م. ج رلةةم .أ نمةةوذج طلةةب االطةةالع علةةى ملةةف طالةةباسةةتالم  -1

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

( وتمدٌمةةه إلدارة 18)م. ج رلةةم .أ تعببةةة نمةةوذج مةةن لبةةل الطالةةب نمةةوذج طلةةب االطةةالع علةةى ملةةف طالةةب -2

 المسجل.

 وحةدة طرٌةك عةن االداري ملفةه علةى واالطةالع بالمراجعةة للطالةب ٌسةمح الجامعةة مسةجل موافمةة بعد -3

 .العام المسجل إلدارة التابعة األرشٌف

 المرشةد طرٌةك عةن المخةتص العلمةً المسةم مراجعةة ٌةتم فإنةه للطالةب األكةادٌمً الملةف ٌخص فٌما أما -4
 .للطالب األكادٌمً
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 االطالع ػٍٝ ٍِف طبٌتطلب   ّٔٛرج

 

 السٌد/ مسجل الجامعة:

 /............................................... رلم المٌد.....................................أنا الطالب 

 لسم.........................................

 أرغب فً االطالع على/

 الملف اإلداري

 الملف االكادٌمً

 الملف اإلداري واألكادٌمً            

 

 

 االحترامتتفضلوا بمبول فابك 

 والســــ علٌكم ـــــــالم
 

 : ..........................................................ممدم الطلبتولٌع 

 : ...................................................التارٌخ

-------------------------------------------------------------------------- 

 خاصة بإدارة المسجلبٌانات 

...................................................................................................

...................................................................................................

........................................................................ 

 

 مالحظة/ االطالع على ملف الطالب ال ٌتم إال من لبل الطالب نفسه أو ولً امر الطالب فمط.

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  18رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ئخشاءاد ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ -13

 (1) معادلة ممررات دراسٌة رلم أ.ش.عنموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

 انًؼًٕل ثٓب فٙ انغبيؼخ. ؼٚٓلف ْنا انًُٕمط انٗ رًكٍٛ انطبنت يٍ ؽهت يؼبكنخ يموهاد كهاٍٛخ ٔفك انهٕائ

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

من المسم العلمً المختص  (1)ش. ع .ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلم أ

 أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌطٍت ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ:

مةن المسةم العلمةً المخةتص أو وحةدة المبةول  (1)ش. ع .استالم نمةوذج معادلةة ممةررات دراسةٌة رلةم أ -1

 والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

ملء النموذج وإرفاله بكشف درجات ٌبٌن الممررات الدراسٌة التً درسها الطالب بالجهةة المنتمةل منهةا  -2

 وتسلٌمه للمسم العلمً المختص.

 مٌة للمسم مكونة من ثالث اعضاء هٌبة تدرٌس.ٌتولى المسم عرضه على اللجنة العل -3

مةةن لبةةل المسةةم العلمةةً  (1) ع.ش.ٌجةةب إعةةداد نسةةختٌن مةةن نمةةوج معادلةةة ممةةررات دراسةةٌة رلةةم  أ -4

 المختص.

% مةن عةدد الوحةدات االجمالٌةة للبرنةامج العلمةً فمةط بحٌةث ٌةدرس الطالةب 50ٌجب االلتزام بمعدلة   -5

 .% من الوحدات المتبمٌة بالجامعة50

معدلته من الجامعة المنتمل منها الطالب وكذللن مطابمة عدد  مٌجب التأكد من مفردات كل ممرر ٌت - 6

 الوحدات للممرر . 

الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات المسؤولة فً  ة.ٌجب ادخال معادلة ممررات الدراسٌة لمنظوم7

 الجامعة.
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 منوذج معادلــــــة مقررات دراسيــة
 .......................................................................................االســــــــــم: 

 الجهة المنتمل منهـــا الطالب: .................................................................... 

 :............................................. للطالبجقرر اعحماد معادلة كافة املقررات الدراسية املدرجة باجلدول 

 : .............................حتث رقم قيد     : ................................ ومت  جنسيبه   إىل قســم

 
 
 

 إعتماد/ مسجل الجامعـة        إعتمـاد/ ربٌس لسـم الدراسة واالمتحانات      إعتمـاد/ ربٌس المسـم              

    ...................................                 ..........................              .......................... 
 
 
 

 إعتمـــاد/ مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة
.................................................. 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2017تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 ِالحظخ:

 ِٓ لجً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ. (1) ع.ػ.٠دت ئػذاد ٔغخز١ٓ ِٓ ّٔٛج ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ سلُ  أ-1

 .% ِٓ اٌٛحذاد اٌّزجم١خ ثبٌدبِؼخ50اٌطبٌت % ِٓ ػذد اٌٛحذاد االخّب١ٌخ ٌٍجشٔبِح اٌؼٍّٟ فمظ ثح١ث ٠ذسط 50. ٠دت االٌزضاَ ثّؼذٌخ 2

.٠دت ادخبي ِؼبدٌخ -4ِؼذٌزٗ ِٓ اٌدبِؼخ إٌّزمً ِٕٙب اٌطبٌت ٚوزٌٍه ِطبثمخ ػذد اٌٛحذاد ٌٍّمشس .   ٠ُدت اٌزأوذ ِٓ ِفشداد وً ِمشس ٠ز.3

 .رلم )......./........(صفحة. اٌدبِؼخ ثؼذ اػزّبد٘ب ِٓ وبفخ اٌدٙبد اٌّغإٌٚخ فٟ اٌدبِؼخ. خِمشساد اٌذساع١خ ٌّٕظِٛ

 

 

 ت
 املقــــررات الدراسيـــــة اليت متث معادلحهـــا املقـــررات الدراسيـــــة املنحقل  هبـــــا

رمز 

 املقرر
 الدرجة الىحدات أسم املقرر رمز املقرر الدرجة أسم املقرر

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
1
0 

       

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (  1)  ع.شرقم الىموذج: أ.

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رغد١ً ِؾشٚع اٌزخشجئخشاءاد  -14

 

 (2سلُ أ.ػ. ع )رغد١ً ِؾشٚع اٌزخشج ّٔٛرج 

 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٚٓالاللف ْالالنا انًُالالٕمط انالالٗ رًكالالٍٛ  انطبنالالت يالالٍ رَالالغٛم يشالالؤع انزقالالوط  كًمالالوه كهاٍالالٙ ثٓالاللف اٍالالزكًبل يزطهجالالبد 

 انزقوط.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يالالٍ انمَالالى انؼهًالالٙ  (2علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج تنزٌةةل مشةةروع التخةةرج رلةةم أ.ش. ع  ) الحصةةولٌمكةةن 

 .انًقزض أٔ ٔؽلح انمجٕل ٔانزَغٛم ثبكاهح انًَغم ثبنغبيؼخ أٔػٍ ؽوٚك يٕلغ انغبيؼخ

 

   رغد١ً ِؾشٚع اٌزخشج:خشاءاد ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إل

األلل ٌصل إلى عدد الوحدات المسموح بها وفك أو على جمٌع الممررات الدراسٌة  الطالب بعد أن ٌنهً .1

الالبحة الدراسٌة بالبدء فً إجراءات مشروع التخرج ، ٌموم الطالب بتسجٌل مشروع التخرج بإسةتخدام 

  ( .2نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )

ة وفةةك وٌمةةوم بسةةداد الرسةةوم المالٌةة ( 2ٌملةةا الطالةةب نمةةوذج تنزٌةةل مشةةروع التخةةرج رلةةم أ.ش. ع  ) .2

 الالبحة المالٌة للجامعة.

ٌسةةتلم الطالةةب نسةةختٌن مةةن إٌصةةال سةةداد الرسةةوم، النسةةخة األصةةلٌة بٌضةةاء اللةةون وٌحةةتفظ بهةةا لنفسةةه  .3

والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مةع نمةوذج تنزٌةل مشةروع التخةرج رلةم أ.ش. ع  

 وتسلم الى رباسة المسم. (2)

شةد األكةادٌمً بمراجعةة الملةف األكةادٌمً للطالةب للتحمةك مةن إسةتٌفاء كافةة ٌموم ربةٌس المسةم مةع المر .4

شروط تسجٌل مشروع التخرج من مطابمة اإلجراءات االكادٌمٌة والمالٌة ، وعلٌةه ٌةتم تسةجٌل مشةروع 

 التخرج للطالب بالمنظومة. 
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 مشروع تخرج تسجٌلنموذج 

 

 م. 20الخرٌف        الربٌع            لسنة        للفصل الدراسً    

 .................................................................أسم الطالب  -1

 

 رلم المٌد )             ( عدد الوحدات المنجزة )      ( المتبمٌة )      (

 

 اعتماد               اعتماد                 

 المتحاناتربٌس المســـم                                   الدراســة وا          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المســــم المالً:
 

 نفٌدكم بأن الطالب المذكور أعاله

 ال ٌوجد علٌــه إلتزام مالً        

 ٌوجد علٌـه إلتزام مالً ولدره )         (       

 
 

 اعتماد

 ربٌس المسم المالً

 

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (2رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 زخشجاخز١بس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع اٌ ئخشاءاد

 (3سلُ أ.ػ. ع ) زخشجاخز١بس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدف هذا النموذج إلى تمكٌن  الطالب من إختٌةار موضةوع البحةث وكةذلن إختٌةار المشةرف علةى مشةروع 

 التخرج  بهدف استكمال متطلبات التخرج.

 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يالٍ ( 3اختٌةار المشةرف وموضةوع مشةروع التخةرج رلةم أ.ش. ع ) على نسخة من نموذج ٌمكن الحصول

 .انمَى انؼهًٙ انًقزض أٔ ٔؽلح انمجٕل ٔانزَغٛم ثبكاهح انًَغم ثبنغبيؼخ أٔػٍ ؽوٚك يٕلغ انغبيؼخ

 

 

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ الخز١بس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع رخشج: 

 

مباشرة إجراءات اختٌار مشرف  ٌتعٌن على الطالب بعد أن ٌنهً جمٌع الممررات الدراسٌة  .1

ابتداًء من  أول فصل دراسً ٌلً الفصل الذي أنهى فٌه تلن  وموضوع مشروع التخرج

  .الممررات

نموذج  بمساعدة المرشد األكادٌمً وربٌس المسم موضوع البحث والمشرف وفكٌحدد الطالب  .2

 .( 3اختٌار المشرف وموضوع مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )

المشرف وموضوع مشروع اختٌار نموذج ٌستخدم الجزء األول من لبل االستاذ المشرف  ل .3

( ، وتموم اللجنة العلمٌة بالمسم بمنالشة ممترح مشروع التخرج وملء 3التخرج رلم أ.ش. ع )

 .الجزء الثانً من النموذج

اختٌار المشرف وموضوع مشروع التخرج رلم نموذج تخاطب إدارة الشؤون العلمٌة بإستخدام  .4

 ( للعمل على إصدار لرار إشراف.3أ.ش. ع )
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 تخرجاختٌار المشرف وموضوع مشروع النموذج 

 ...........................................   رلم المٌــد/ ......................إسم الطالب/ 

 التخصص/ .........................الفصل الدراسً / .................. لسنــة/.............

 ......موضوع المشروع/.......................................................................

 تولٌع الطالــب/..................................... 

نفٌدكم األستاذ/ ........................................................... بمبول اإلشراف على المشروع 

 الممدم من الطالب المذكور أعاله.

 األستاذ المشرف/ 

 التولٌــــع                                                االســــــــم              

            ........................................ ....................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد إجراء المنالشة المبدبٌة للمشروع الممدم من الطالب المذكور أعاله من لبل اللجنة العلمٌــة 

 للمســــم.

 تعدٌالت لبول خطة البحث بدون         

 لبول خطة البحث وإجراء تعدٌالت         

 رفض خطة البحث          
 اللجنــــة العلمٌــــة

 التولٌــــع                                                     االســــــــــم            
.....................................      ................................ 
.....................................      ................................ 

 ....................................      ................................ 
 

 ٌعتمــــد
 ربٌس المســــــــم

 

 
 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (3رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 زخشجاعزقذاس لشس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع اٌ ئخشاءاد

 (4سلُ أ.ػ. ع ) زخشجاعزقذاس لشس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

الشةؤون ٌهدف هذا النموذج إلةى تمكةٌن  الطالةب مةن استصةدار لةرار منالشةة  مشةروع التخةرج  مةن إدارة 

 العلمٌة بالجامعة

 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يالٍ انمَالى  (4على نسخة من نموذج إصةدار لةرر منالشةة مشةروع التخةرج رلةم أ.ش. ع  ) ٌمكن الحصول

 .انؼهًٙ انًقزض أٔ ٔؽلح انمجٕل ٔانزَغٛم ثبكاهح انًَغم ثبنغبيؼخ أٔػٍ ؽوٚك يٕلغ انغبيؼخ

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلفذاس لشاس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع رخشج: 

رلةم أ.ش.  تخةرجاستصةدار لةرر منالشةة  مشةروع النموذج  ٌولع االستاذ المشرف الجزء األول من (1

( بعد التأكد من جاهزٌةة مشةروع التخةرج للمنالشةة  ، وٌعٌةده للمسةم العلمةً مرفمةاً معةه ثةالث 4ع )

 عدد أعضاء لجنة المنالشة(. نسخ من مشروع التخرج لتسلٌمها )حسب

ربةٌس ، ٌمةوم ها وموافمة االستاذ المشرف علةى تسةلٌممشروع التخرج الطالب من إعداد  انتهاءعند  (2

 (.4رلم أ.ش. ع ) تخرجاستصدار لرار منالشة  مشروع الباستالم نسخة من نموذج المسم  

ى ٌتسةنى إلدارة الشةؤون عةدد أربعةة اعضةاء هٌبةة تةدرٌس حتة  بترشةٌحالمسةم ب اللجنةة العلمةًموم ت (3

استصةةدار لةةرر نمةةوذج العلمٌةةة إختٌةةار لجنةةة منالشةةة مةةن بٌةةنهم عةةن طرٌةةك مةةلء الجةةزء الثةةانً مةةن 

 (.4رلم أ.ش. ع ) تخرجمنالشة  مشروع ال

استصةةدار لةرار منالشةةة  مشةةروع نمةةوذج تمةوم إدارة الشةةؤون العلمٌةةة بإسةتكمال الجةةزء األخٌةةر مةن  (4

 ء علٌه ٌتم استصدار لرار لجنة منالشة لمشروع التخرج.( والذي بنا4رلم أ.ش. ع ) تخرجال
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 التخرجنموذج إصدار لرر منالشة مشروع 

 األستاذ المشرفأوالً/

 أتمدم أنا األستاذ / ............................... ودرجتً العلمٌة ....................................................

 ومشرف المشروع لنٌل درجة ) البكالورٌوس()لٌسانس( فً .......................................................

 بعنوان ...................................................................................................................

 بمسم ........................................ تخصص ..................................................................

مرفك بهذا الطلب نموذج رلم ) أ ( + نموذج  ]إلشراف على المشروع السابك ذكره وأطلب إصدار لرار للمنالشة لد أنهٌت مهمة ا
 رلم ) ب ( .

 م . 20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانٌاً/ المسم العلمً المختص 

أنا األستاذ / ........................................                 ربٌس المسم ..................................... 

 أوافك على إصدار لرار منالشة المشروع سالف الذكر وٌرشح كل من :

 درجته العلمٌة / ...........................................       األستاذ / .................................. -1

 ............................درجته العلمٌة / ................     األستاذ / ..................................  -2

 درجته العلمٌة / ............................................       األستاذ / ................................. -3

 األستاذ / ...................................      درجته العلمٌة / ........................................ -4

 م  20ــع / .................... التارٌخ     /      /      التولٌـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شؤون العلمٌةثالثاً/ مدٌر إدارة ال

 تم اختٌار كالً من:

 األستاذ / ...................................              درجته العلمٌة / ................................... -1

 األستاذ / ..................................             درجته العلمٌة / .................................... -2

م موعداً لمنالشة المذكور أعاله  بجامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة 20وعلٌه تم تحدٌد ٌوم ...................... الموافك    /     /     

 و التطبٌمٌة وفك لرار مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة  بالخصوص.

 م  20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /      

 
 
 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (4رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 زخشجرم١١ُ  ِؾشٚع اٌ ئخشاءاد

 (5سلُ أ.ػ. ع ) زخشجرم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 (6سلُ أ.ػ. ع ) زخشجرم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّبرج: 

علٌهةةا  الطالةةب فةةً  مشةةروع التخةةرج  مةةن لبةةل المشةةرف تهةةدف هةةذه النمةةاذج إلةةى تمٌةةٌم الدرجةةة المتحصةةل 

 والممتحنٌن وفك لرار المنالشة إلدارة الشؤون العلمٌة بالجامعة

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يٍ انمَالى  (6)رلةم أ.ش. ع  (5)على نسخة من نماذج تمٌٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع   ٌمكن الحصول

 .زَغٛم ثبكاهح انًَغم ثبنغبيؼخ أٔػٍ ؽوٚك يٕلغ انغبيؼخانؼهًٙ انًقزض أٔ ٔؽلح انمجٕل ٔان

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌزم١١ُ  ِؾشٚع رخشج:

 -مٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بأحد النتابج الثالث اآلتٌة:ٌ  -1

 %.50النجاح: ٌعلن نجاح الطالب فً حالة حصوله علً نتٌجة إجمالٌة فً كافة التمٌٌمات ال تمل عن  .أ 
 ٌعتبر الطالب راسبا فً إحدى الحاالت التالٌة:الرسوب:  .ب 

  50حصوله على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

 وفً هذه الحالة ال ٌمرر  بناء على رأي المشرف والمبررات التً ٌمدمها حول وضع الطالب
 المشروع للنماش وٌعلن رسوب الطالب مباشرة.

 التأجٌل: ٌمكن تأجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة: .ج 

  الحالة األولى: عدم تمكن الطالب من إنهاء المشروع فً الولت المحدد ألسباب تتعلك بطبٌعة
 المشروع وٌراها المشرف وجٌهة وتستحك التأجٌل.

  الحالة الثانٌة: تمدٌم المشروع للنماش والتراح لجنة النماش فترة إضافٌة إلجراء بعض التعدٌالت أو
 وفً الحالتٌن ٌجب تحدٌد المدة المناسبة للتأجٌل.استكمال أجزاء نالصة فً المشروع، 

 .)الحالة الثالثة: استحالة إنجاز المشروع بسبب ظروف خاصة تتعلك بالطالب )صحٌة أو غٌرها 
نماذج تمٌٌم % من الدرجة المستحمة من لبل المشرف للطالب )لكل طالب( حسب 40ٌتم إعطاء .  2

 (.6) ( رلم أ.ش. ع 5مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )

  

نماذج تمٌٌم مشروع التخرج رلم حسب  الممتحنٌن% من الدرجة المستحمة من لبل 60ٌتم إعطاء  .4

 للطالب )لكل طالب(. (6( رلم أ.ش. ع  )5أ.ش. ع  )
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  تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 

 

 عنوان البحث/ ..........................................................................................................
 ........................................................................................................تارٌخ المنالشة/ 

 ممدم البحث الطالب/ ...........................التخصص/...................  رلم المٌد/ ...........................
 ................................................................................إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............

 أوالً/ درجة األستاذ المشرف

 الدرجــــة البٌــــــــــان

  درجات 5سلون الطالب                  -

  درجات 7الجدٌة وااللتزام بالمواعٌد     -

  درجات 7االلتزام باإلرشاد               -

  درجات 7سالمة اللغة العربٌة            -

  درجات 7االلتباس واالستشهاد           -

  درجات 7الطباعة واإلخراج النهابً     -

  42المجمــــوع                      

 ثانٌاً/ درجة األساتذة الممتحنٌن:

 الممتحن الثانً الممتحن األول البٌــــــــــان

   درجات  8وأهدافه                    تحدٌد مشكلة البحث  -

   درجات  8صٌاغة الفرضٌات                               -

   درجات  8أسلوب جمع البٌانات                             -

   درجات  8العٌنة وأسباب إختٌارهـا                         -

   درجات  8   إسلوب التحلٌل                                -

   درجات  8دلة النتابج والتوصٌات                          -

   درجات  6اإللناع والحوار                                  -

   درجات  6درجة االستٌعاب لموضوع البحث              -

   62المجمــــــــوع 
 

األعداد والمراجع والمصادر التً أعتمد علٌهــا الباحث وأسلوب التحلٌل بعــد تمٌٌم البحث ومستوى المنهجٌة التً أتبعت فً 

 والنتابج والتوصٌات التً تم التوصل إلٌهــا أوصت لجنة المنالشة باالتً:

 ٌعتمد البحث دون أي تعدٌالت وٌمنح الطالب التمدٌرات التالٌــة:      
 ـة: ................. بتمدٌر: ...................الطالب: ......................................... درج

 
 

 ٌعتمد البحث مع إجراء تعدٌالت وٌمنح الطالب التمدٌرات التالٌــة:

 .................الطالب: ......................................... درجـة: ................. بتمدٌر: 
 

 

 اعتماد/ إدارة الشؤون العلمٌة     اعتماد/ ربٌس المســـم

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (5الىموذج: أ.ش.ع )رقم 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 
 

 م 20الفصل الدراسً ..........................................     التارٌخ     /      /   

 المسم : .................................     التخصص : ..............................

 .......................................................................عنوان المشروع: 

 أسم المشرف: ................................    الدرجة العلمٌة : ..........................

 

 رلم المٌد أسم الطالب ر.م

المنالش 
 األول

المنالش 
 الثانً

 المشرف
الدرجة 
 النهابٌة

03 03 03 033 

0       
 

 المشرف / ........................................ التولٌع .......................

 المنالش األول / .................................. التولٌع .......................

 ........................المنالش الثانً / ................................. التولٌع 

 لرار اللجنة / .......................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عتمــــــادإ

 أدارة الشؤون العلمٌة                ربٌس المســــــم            

...........................................................              .. 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (6رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20....  التاريخ: ..... / ...../
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 زخشجئخشاءاد رغ١ٍُ ِؾشٚع اٌ

 

 (7سلُ أ.ػ. ع ) زخشجرغ١ٍُ ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّبرج: 

ٌهدف هذا النموذج إلى بٌان إسةتكمال كافةة اإلجةراءات المتعلمةة بمشةروع التخةرج مةن تعةدٌالت وفةك لةرار 

 لجنة المنالشة و إجراءات التجلٌد للمشروع  وفك نتابج تمٌٌم منالشة المشروع.

 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يالالٍ انمَالالى انؼهًالالٙ  (7)علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج تسةةلٌم مشةةروع التخةةرج رلةةم أ.ش. ع   ن الحصةةولٌمكةة

 .انًقزض أٔ ٔؽلح انقوعٍٛ  ثبكاهح انًَغم ثبنغبيؼخ أٔػٍ ؽوٚك يٕلغ انغبيؼخ

 

 انقطٕاد انًزجؼخ نزَهٛى  يشؤع رقوط: ج( 

انًًزلح نَُٕاد ؽٕٚهخ ثؼل أكاء انطبنت نًُبلشخ انًشؤع ٔلجٕنّ فبَّ ُٚٓٙ كهاٍزّ انغبيؼٛخ 

 -يٍ انغل ٔاالعزٓبك نٛظم انٗ َٛم انلهعخ انؼهًٛخ انًُبٍجخ، ٔيب رجمٗ اال اعواءاد هٔرُٛٛخ ْٙ:

ًُٚؼ انطبنت فوطخ أٍجٕػٍٛ نزؼلٚم انًطهٕة فٙ ََقخ انًشؤع، صى ثؼل لجٕل انزؼلٚالد يٍ  .1

 انًُبلشٍٛ ٚطهت انزغهٛل فٙ يلح ال ريٚل ػٍ أٍجٕػٍٛ آفوٍٚ.

 -:كبالرٙ(، رٕىع 4انَُـ انًغهلح )ػلك  .2

 ًٙانمَى انؼه 

 انًشوف 

 انًكزجخ 

 نٌٕ انزغهٛل نهؼهٕو اإلََبَٛخ إٍٔك ٔنهؼهٕو انزطجٛمٛخ أىهق. .3

 كػى انَُقخ انًغهلح ثَُقخ انكزؤَٛخ يؾزٕٚخ آفو رؾلٚش. .4

 روفك كم ََقخ رى رغهٛلْب يٍ يشؤع انزقوط ثَُقخ انكزؤَٛخ ) ػهٗ لوص يليظ( .5
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 تخرجتسلٌم  مشروع النموذج 

 

بعنوان/ ................................................................ وإتمام جمٌع  بعد منالشة المشروع
منالشة و ربٌس المسم اللجنة المشرف واعتماده المشروع من لبل التعدٌالت والمالحظـات المرفمة تم 

 المختص.

 

 علٌـــه لد استكمال الطالب أو الطالبة/

 ........................................................ رلم المٌد ....................... (1

 ........................................................ رلم المٌد ....................... (2

 ....................................................................... رلم المٌد ........ (3

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (4

 

 متطلبات التخرج األكادٌمٌة وال مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارٌة الخاصة بالتخرج 

 

 ...........................المشرف / ...........................................     التولٌع ...

 المنالش األول / ..................................      التولٌع ...............................

 ........................... التولٌعالمنالش الثانً / .........................       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعتماد  

 ربٌس المســــــم                             أدارة الشؤون العلمٌة          

  .............................  ...............................                   .. 

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

أفريقيا جامعة  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (7رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 حدض ِٛػذ ٚ لبػخ ٌّٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشجئخشاءاد  

 

 (8سلُ أ.ػ. ع )حدض ِٛػذ ٚ لبػخ ٌّٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشج ّٔٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

 ٌهدف هذا النموذج إلى تمكٌن المسم من حجز لاعة  وتحدٌد موعد لمنالشة مشروع التخرج 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( مةن 8على نسخة من نموذج حجز موعد و لاعةة لمنالشةة مشةروع التخةرج رلةم أ.ش. ع ) الحصول ٌمكن

 .جامعة أو عن طرٌك مولع الجامعةالمسم العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بال

 

 ٔ لبػخ نًُبلشخ  يشؤع رقوط:  لانقطٕاد انًزجؼخ نؾغي يٕػج( 

ٌجب على أعضاء لجنة المنالشة من االلتزام بموعد المنالشة وفةك الموعةد المحةدد بةالمرار الصةادر  -1

 عن إدارة الشؤون العلمٌة.

لاعة المنالشةة وفةك نمةوذج حجةز موعةد و ٌلتزم السٌد ربٌس المسم بعد اخطار لجنة المنالشة بحجز  -2

 ( ومخاطبة إدارة الشؤون العلمٌة.8لاعة لمنالشة مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )

ٌموم المسم  العلمً بتحدٌد جدول لجمٌع المنالشات المتولعة بالتنسٌك مع إدارة الشؤون العلمٌة، لبةل  -3

 لجامعة.نهاٌة الفصل الدراسً وٌكون معلن فً لوحة االعالنات ومولع ا
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 نموذج طمب حجز موعد وقاعة لمناقشة مشروع تخرج
 العمميةالسيد / مدير إدارة الشؤون 

 بعد التحيــــــة ،،،،،،،
 بناء عمى قراركم رقم )..........( لسنة ..........  بشأن تشكيل لجنة لمناقشة مشروع التخرج بعنوان:

..................................................................................................................
..................................................................................................................

.................................................................................... 
 المقدمة من الطمبة:

 ..... المقيد تحت  رقم )...............(الطالب : ........................................... (1)
 ...(..).......... المقيدتحترقم: ................................................  الطالب (2)
 )...............( المقيدتحترقم: ................................................  الطالب (3)

 لمناقشة مشروع التخرج  في قسم .............................    يومنامل منكم التكرم بحجز قاعة المناقشات 
 الموافق ...../ ..... / ......... عمى تمام الساعة ............ ...........

 
 عميــــه ،،، نأمل التكرم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحجز مكان المناقشة. 

 والسالم عميكم ورحمة هللا وبركاته
 رئيس القسم                                                                    

        ............................. 
 هذا الجزء خاص الستعمال إدارة الشؤون العممية

 ئخشاءاد ئداسح اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ:

 عميــــه ،،،

 

يوم.................... الموافق ...../ ..... / ......... نفيدكم بأنه تقرر الموافقة عمى حجز قاعة المناقشات  
 عمى تمام الساعة ............ بقاعة رقم.............

دارة الشؤون العممية                                                                            مديرا 
............................. 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م  2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (8رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 األوبد٠ّٟ حئخشاءاد رمش٠ش ِشاخغ خبسخٟ ٌٍجشٔبِ-15

 

 (9) ّٔٛرج رمش٠ش ِشاخغ خبسخٟ ٌٍجشٔبِح األوبد٠ّٟ ثبٌدبِؼخ سلُ أ.ػ.ع
 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

أحةد أعضةاء هٌبةة التةةدرٌس الخةارجٌٌن  ذوي الخبةرة العلمٌةة واالكادٌمٌةةة ٌهةدف هةذا النمةوذج إلةى تمٌةةٌم البرنةامج االكةادٌمً مةن لبةةل 

باعتبارهةا آلٌةة  الدورٌةة للبةرامج التعلٌمٌةة  ةالمراجعة األكةادٌمً الخاضةع للتمٌةٌم وذلةن فةً إطةار جوالعملٌة فً نفس تخصص البرنةام

الشةؤون  إدارةكةل أربةع سةنوات بإشةراف  حةدٌثٌةتم التسةابمة وتجوٌةد المخرجةات و أخطةاءمهمة لمواكبة التطةور والحداثةة وتصةحٌح 

 .العلمٌة

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

 (9) ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج األكادٌمً بالجامعة  رلم أ.ش.ع
 من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 

 ّٔٛرج رمش٠ش اٌّشاخغ اٌخبسخٟ: َج( اٌخطٛاد العزخذا

 .تصدر إدارة الشؤون العلمٌة تعلٌماتها للبرامج التعلٌمٌة التً تتبعها بالبدء فً المراجعة والتمٌٌم الداخلً .1

هٌبة التدرٌس إلجراء  وأعضاءٌتبع البرنامج التعلٌمً نظام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج  .2

المراجعة والتمٌٌم لٌنتج عنها تحدٌثات فً البرنامج التعلٌمً المستندة على مراجع ومناظرات 

 موثوق بها.

للبرنامج  ٌجب عض البرنامج االكادٌمً للمسم العلمً مرفك بنموذج تمرٌر مراجع خارجً  .3

على مختصٌن خارجٌٌن فً نفس المجال لتمٌٌم البرنامج  (9) األكادٌمً بالجامعة  رلم أ.ش.ع

 ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثالثة(.بحٌث  العلمً المحدث )

المعمول بها فً  اإلجراءاتتعمم التمٌٌمات الخارجٌة حسب البرنامج التعلٌمً وتنفذ ثم تعتمد حسب  .4

 الجامعة.

 أيعدم تنفٌذ  وأسبابتمرٌر صادر عن البرنامج التعلٌمً ٌحوي التحدٌثات التً تم اعتمادها  إعداد .5

 .ثساس علمً بحأممترح نتٌجة التمٌٌمات والمستندة على 

 إدارةالشؤون العلمٌة ثم رباسة الجامعة لتطرح على مجلس  التمٌٌم والتحدٌث إلى إدارة تحال نتابج  .6

 العتمادها.الجامعة 
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 ّٔٛرج رمش٠ش ِشاخغ خبسخٟ ٌٍجشٔبِح األوبد٠ّٟ ثبٌدبِؼخ

اٌذوزٛس.......................................................... اٌدبِؼخ اٌزٟ  اٌزمش٠ش اٌزبٌٟ ػٓ اٌشأٞ اٌؼٍّٟ ٌٍغ١ذٚؼجو 

رؼًّ ثٙب .......................... اٌى١ٍخ:........................... اٌمغُ....................... 

 ..................................اٌزخقـ:...........................اٌٛظ١فخ اٌحب١ٌخ:..........................

 رّذ ِشاخؼخ ٚرم١١ُ رٛف١ف اٌجشٔبِح اٌّشفك ثٕبء ػٍٝ طٍت:

 لغُ:............................................... ثدبِؼخ أفش٠م١ب ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاٌزطج١م١خ. -

 :.....................................................................................أعُ اٌجشٔبِح  -

ٔأًِ ِشاخؼخ اٌّىٛٔبد اٌزب١ٌخ اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ اٌزم١١ُ اٌؾبًِ ٌزٛف١ف اٌجشٔبِح اٌّؼٕٟ, ٚرٌه ثبعزخذاَ 

 :اٌّم١بط اٌزبٌٟ ٚفك ّٔٛرج اٌّزطٍجبد األوبد١ّ٠خ ٌٍجشٔبِح  األوبد٠ّٟ اٌّشفك

 غ١ش ِغزٛف١خ ِغزٛف١خ اٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ ٌٍجشٔبِح:

   اٌج١بٔبد  األعبع١خ

   أعُ إٌّغك

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:      

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 غ١ش ٚاضحخ ٚاضحخ (أ٘ذاف اٌجشٔبِح1)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:        

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

                     

    رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:   

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

 ال رإدٞ اٌغشك رإدٞ اٌغشك ( ِمبسٔخ ِب ٠زُ رمذ٠ّٗ ِغ اٌّشاخغ اٌخبسخ١خ3)

  

 ( اٌّغزٙذفبد2)
 غ١ش ٚاضحخ ٚاضحخ

  

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (9رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:             

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 غ١ش ِغزٛفٟ ِغزٛفٟ ( ٔظُ اٌمجٛي4) 

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 ( ِخشخبد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍجشٔبِح5)

 خغ١ش ٚاضح ٚاضحخ ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ

  

 غ١ش ِشرجطخ ِشرجطخ ئسرجبط ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ثأ٘ذاف اٌجشٔبِح

  

 ال رزحمك  رزحمك رحمك ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ثأ٘ذاف اٌّمشساد

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافك مع  مواصفات الخرٌج للبرنامج فً كل من:

 اٌّدبي اٌّؼشفٟ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌزطج١م١خ ٚاٌّؼشف١خ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمً فً مجال التخصص
 ال رٛاوت رٛاوت

  

 احتٌاجات سوق العملمخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب 
 ال رٛاوت رٛاوت

  

 )أ( اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )ة( اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )ج( اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚ ا١ٌّٕٙخ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )د( اٌّٙبساد اٌؼبِخ
 ال رزٛافك رزٛافك
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 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:        

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( ِىٛٔبد ِحز٠ٛبد اٌجشٔبِح6)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                      

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

 ( ِمشساد اٌجشٔبِح األوبد7ّٟ٠)          

 

 
 ِٛافك

 ِٛافك

 ئٌٝ حذ ِب

 غ١ش

 ِٛافك 

    ٚضٛذ أ٘ذاف اٌّمشساد

    ئسرجبط أ٘ذاف اٌّمشساد ثأ٘ذاف اٌجشٔبِح

    لبث١ٍخ أ٘ذاف ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍم١بط

    ِالئّخ ِحشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ أل٘ذاف اٌّمشساد

    اٌزؼ١ٍُ اٌّغزٙذفخِالئّخ طشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ ٌزحم١ك ِخشخبد 

    أرغبَ ِحز٠ٛبد اٌّمشساد ثبٌحذاثخ

    اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِٕبعجخ ٌٍطشق اٌّزوٛسح

    طشق رم١١ُ اٌطالة اٌّغزخذِخ ِالئّخ

    اٌّشاخغ اٌّزوٛسح حذ٠ثخ
 

ٚروش وً اٌّالحظبد( رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ: )فٟ حبٌخ ػذَ ِٛافمخ أٞ ِمشس ٠شخٝ رحذ٠ذٖ ٚاٌزؼ١ٍك ػ١ٍٗ 

........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( طشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ8ٍُ)

  
 

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:    

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:          

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 

 غ١ش ِالئُ ِالئّخ ( رم١١ُ اٌجشٔبِح10)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                

........................................................................................................................ 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

......................................................................................................................... 
 

 ( رق١ٕف اٌزم11ُ١١)

 

 غ١ش  ِالئُ ِالئُ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:      

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
 

 ثبٌجشٔبِح ( ِزطٍجبد االعزّشاس فٟ اٌذساعخ12)

 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:     

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( ِقبدس اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاإلِىبٔبد13)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:     

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 غ١ش  ِالئّخ ِالئّخ ( طشق اٌزم9ُ١١)
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 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( اٌّىزجخ14)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:              

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 ( اٌّخزجشاد ٚاٌّؼب15ًِ)

 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 سأٞ اٌّم١ُ إٌٙبئٟ:                    

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

 

 اعُ اٌّشاخغ اٌخبسخٟ:................................................. اٌزٛل١غ .....................
 

 

 

 

 تشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخدام البٌانات إال فً اإلغراض العلمٌة فمط

 

 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 
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  (1ٍِحك )

 اعزج١بٔبد رخـ ٔظبَ اٌدٛدح 
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 اشتبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الدراس ي/ القصــ

 ( O )للسؤالضع دائرة حول الدرجة اليت متثل تقديرك املناسب 

 -املقرراث الدراسيت:-1
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 املحتوى يدقق أهداف املقرر  1.1

 1 2 3 4 5 مدى الاستفادة من املقرر الدراس ي 1.2

 1 2 3 4 5 الوعاء السمني مناسب  1.3

 -أعضبء هيئت التدريس:-2
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 جقييم الطلبت وجوزيع الدرجاث  2.1

 1 2 3 4 5 مالئمت طريقت شرح املقرر وجوصيل املعلومت  2.2

 1 2 3 4 5 الحرص على التعامل والتواصل مع الطالب  2.3

 1 2 3 4 5 جوفير املادة الدراسيت وجدديد الكتب واملراجع للمقرر الدراس ي  2.4

 1 2 3 4 5 سرعت جصحيذ الواجباث والاختباراث والامتداناث وإصدار النتائج النهائيت  2.5

 1 2 3 4 5 التزام ألاستاذ بتوقيت املحاضرة  2.6

 1 2 3 4 5 جواجد ألاستاذ خارج ساعاث املحاضرة للتواصل مع الطلبت وإلاجابت على استفساراتهم  2.7

 خدمبث العمليت التعليميت:-3
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث التسجيل والدراست والامتداناث 3.1

 1 2 3 4 5 خدماث إدارة القسم  3.2

 1 2 3 4 5 مالئمت الجدول الدراس ي/الفصلي 3.3

 1 2 3 4 5 القاعاث الدراسيت/نظافتها/ججهيزها 3.4

 1 2 3 4 5 خدماث املكتبت 3.5

 1 2 3 4 5 مالئمت املعامل 3.6

 اخلدمبث املسبندة للعمليت التعليميت:-4
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث املقهى 4.1

 1 2 3 4 5 خدماث التصوير والسحب 4.2

 1 2 3 4 5 خدماث العيادة  4.3

 1 2 3 4 5 مالئمت استراخت الطالب  4.4

 1 2 3 4 5 كفاءة وخدة ألامن 4.5

 1 2 3 4 5 كفايت ونظافت دوراث املياه 4.6

 .......................................................................................................................................................................مالحظات:  4.7

                   ........................................................................................................................................................................ 

 
 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

جامعة أفريقيايقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

For Humanities & Applied scienceAfrica 

University 

 (1م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 زذس٠ظاٌل١بط سضب ػضٛ ١٘ئخ ئعزج١بْ 

 :الفصل الدراسً  : المسم
     

 

 :تمثل تمدٌرن المناسب للسؤال ًضع دابرة حول الدرجة الت

 رلم البند
  الدراسٌــــــــــــــة المــــــــــــــــادة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداً  ممتاز البند

 1 2 3 4 5 مع الهدف منهتوافك مفردات الممرر 1.1

 1 2 3 4 5 لدرات الطلبة عمالبمة منهجٌة الممرر م 1.2

 1 2 3 4 5 للممرر الدراسًطرٌمة التمٌٌم وتوزٌع الدرجات  1.3

 1 2 3 4 5 ًتوفر المادة العلمٌة والمراجع والكتب للممرر الدراس 1.4
 

 

 التمدٌر الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداً  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 ًمالبمة مستوى الطالب مع الممرر الدراس 2.1

 1 2 3 4 5 الطالب اهتمام وجدٌة والتزام 2.2

 1 2 3 4 5 والبحوث( ) أداء الواجبات والمشاركاتللمتطلبات الممرر مث بأداء الطال 2.3

 1 2 3 4 5 الرضا عن درجات أعمال الفصل الدراسً و النتابج النهابٌة 2.4

 1 2 3 4 5 لٌام الطالب بأنشطة إضافٌة لزٌادة تحصٌله العلمً 2.5
 

 التمدٌر التعلٌمٌة خدمــــــــــات العملٌة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداً  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات مكتب شؤون أعضاء هٌبة التدرٌس 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات إدارة المسم 3.2

 1 2 3 4 5 خدمات لسم الدراسة و االمتحانات 3.3

 1 2 3 4 5 الجدول الدراسً األسبوعً 3.4

 1 2 3 4 5 نظافتها وتجهٌزهاالماعات الدراسٌة  3.5

 1 2 3 4 5 المعامل تجهٌز 3.6

 1 2 3 4 5 المكتبة 3.7
 

 التمدٌر الخدمــــــــــات المساندة للعملٌة التعلٌمٌة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداً  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات التصوٌر 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات الممهى 3.2

 1 2 3 4 5 خدمات العٌادة 3.3

 1 2 3 4 5 حجرة أعضاء هٌبة التدرٌس 3.4

 1 2 3 4 5 خدمات الشؤون المالٌة 3.5

 1 2 3 4 5 كفاءة وحدة األمن 3.6

 1 2 3 4 5 كفاٌة ونظافة دورات المٌاه 3.7

 ....................................................................................................................................:مالحظات 3.8
 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (2رقم الىموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 اعزج١بْ رم١١ُ أداء اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ ِٓ لجً اٌطبٌت
  

 

 ............................................................. :األوبد٠ّٟاعُ اٌّشؽذ 

 /......................................... اٌذساعٟ اٌفقً/ ...........................................  اٌمغُ

 ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.

 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّزبص اٌجٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 يكزجٛخ يؼهُخانًوشل األكبكًٚٙ نّ ٍبػبد  1

 1 2 3 4 5 ٔعٕك انًوشل األكبكًٚٙ ؽَت انَبػبد انًؼهُخ 2

 1 2 3 4 5 اإللُبعللهح انًوشل األكبكًٚٙ ػهٗ  3

 1 2 3 4 5 ؽلايمبثهخ انًوشل األكبكًٚٙ كم ؽبنت ػهٗ  4

 1 2 3 4 5 َٚبػل ػهٗ انزٕعّٛ انظؾٛؼ األكبكًٚٙانًهف  5

 1 2 3 4 5 فٙ انزؼبيم يغ انطهجخ  األكبكًٚٙيؤَخ انًوشل  6

 1 2 3 4 5 نك كطبنت عبيؼٙ  األكبكًٚٙ اؽزواو انًوشل 7

 1 2 3 4 5  األكبكًٚٙاالٍزفبكح يٍ رٕعٛٓبد َٔظبئؼ انًوشل  8

 1 2 3 4 5 ٕٚػؼ انًوشل األكبكًٚٙ انقطخ انلهاٍٛخ ثًب فٙ منك رَهَم انًموهاد 9

9 
 :ِالحظبد

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر خدمات اإلرشاد األكادٌمً

 

 

 

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (3رقم الىموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 اعزج١بْ رم١١ُ اٌطبٌت ٌؼضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ 
  

 ........... ........اٌفقً اٌذساعٟ/....................../.........اعُ اٌّمشس......... .........../ .................اٌمغُ

 اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.ضغ دائشح حٛي 

س.

َ 

 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّزبص اٌجٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 1 2 3 4 5 ثًؾزٕٖ انًموه انلهاٍٙ  األٍزبمرؼوٚف   .1

 1 2 3 4 5 انًموه انلهاٍٙ  األٍزبم ثؤْلافرؼوٚف   .2

 1 2 3 4 5 انملهح انزلهَٚٛخ نؼؼٕ ْٛئخ انزلهٌٚ  .3

 1 2 3 4 5 أٍهٕة ػؼٕ ْٛئخ انزلهٌٚ فٙ انًؾبػوح   .4

 1 2 3 4 5 رمجم ػؼٕ ْٛئخ انزلهٌٚ ألٍئهخ انطهجخ   .5

 1 2 3 4 5 األيضهخ انًَزقليخ فٙ انًؾبػوح كفبٚخ   .6

 1 2 3 4 5 يؤَخ ػؼٕ ْٛئخ انزلهٌٚ فٙ انزؼبيم يغ انطهجخ   .7

 1 2 3 4 5 ؽش ػؼٕ ْٛئخ انزلهٌٚ انطهجخ ػهٗ انًشبهكخ فٙ انًؾبػوح  .8

 1 2 3 4 5 ( ٔثؾٕس ػهًٛخ....انـ كفبٚخ َظبو انزمٛٛى انًَزقلو ) افزجبهاد ٔٔاعجبد  .9

 1 2 3 4 5 ٔػٕػ كزبثخ ػؼٕ ْٛئخ انزلهٌٚ ػهٗ انَجٕهح   .10

 1 2 3 4 5 رؾلٚل ػؼٕ ْٛئخ انزلهٌٚ كزبة يُٓغٙ ٔيوعؼٙ   .11

 1 2 3 4 5 ػؼٕ ْٛئخ انزلهٌٚ َزبئظ االفزجبهاد نهطالة فٙ يٕػلْب اػالٌ  .12

 1 2 3 4 5 انزياو ػؼٕ ْٛئخ انزلهٌٚ ثًفوكاد انًموه   .13

 1 2 3 4 5 انًؾبػوح فٙ يٕػلْب  ٔاػطبءانزياو ػؼٕ ْٛئخ انزلهٌٚ ثبنؾؼٕه   .14

 ِالحظبد:  .15

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 نهًمـــــوهاٍزجٛـــبٌ رمٛٛـــــى انطـــــبنت 

  

 ............... اٌفقً اٌذساعٟ/............. ........اعُ اٌّمشس/...... .................................. اٌمغُ/

 ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.

 ػؼٛف يمجٕل عٛل عٛل علا يًزبى انجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ه.و

 1 2 3 4 5 يالئًخ انٕػبء انييُٙ نهًموه انلهاٍٙ   1

 1 2 3 4 5 ثًفوكاد انًموه انلهاٍٙ اإلنًبو 2

 1 2 3 4 5 ٍٕٓنخ انفٓى نًفوكاد انًموه انلهاٍٙ 3

 1 2 3 4 5 اإلنًبو ثؤْلاف انًموه انلهاٍٙ 4

 1 2 3 4 5 رٕفٛو يزطهجبد فبطخ نهًموه انلهاٍٙ )يؼًم، عٓبى ػوع ......( 5

 1 2 3 4 5 رٕفو كزبة يُٓغٙ يظبؽت نهًموه  6

 1 2 3 4 5 يلٖ االٍزفبكح يٍ انًموه انن٘ كهٍزّ 7

8 

 ِالحظبد:

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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For Humanities & Applied science 
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 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 اعزج١ـــبْ رم١١ـــــُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّمـــــشس

 /....................................................................                   اٌمغُ اٌؼٍّٟ

 لــــــبسِزؼــبْٚ/............................................................   أعزبراٌّمشس

 )                     ( سِـضاٌّـــــمـــــــــــــشس/.......................................اعّبٌّمــــــــــــــــــــشس

 /..................... ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ)أعجٛػ١ب (. /.............................ػذد اٌٛحذاد اٌذساع١خ

 ..................................اٌذساعٟ اٌفقً

 ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ اٌزٟ رّثً رمذ٠شن إٌّبعت ٌٍغإاي:

 د اٌــــــــجــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــبْ ِّزبص خ١ذ خذا خ١ذ ِمجٛي ضؼ١ف

 1 يالئًخ انٕػبء انييُٙ  5 4 3 2 1

 2 فٓى ٔاٍزٛؼبة انطهجخ نهًموه انلهاٍٙ 5 4 3 2 1

 3  ػلك انطهجخ يُبٍت 5 4 3 2 1

 4 رٕفو انًزطهجبد انقبطخ ثبنًموه 5 4 3 2 1

 5 انَُجخ انًئٕٚخ نًب رى اَغبىِ يٍ يفوكاد انًموه انلهاٍٙ: َظو٘ ...... %  ػًهٙ ....... %

 ِالحظبد:

................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 
6 
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 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 اعزج١بْ رم١١ُ أداء ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً سئ١ظ اٌمغُ

 /...............................................اٌذساعٟ  اٌفقً/....................................اٌمغــــــــــــــُ

 ِزؼبْٚ Oلبس      O   .............................................اعُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ: 

 .ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن

 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خ١ذ خذا   ِّزبص اٌجٕـــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 االنزياو ثؾؼٕه انًؾبػواد فٙ ٔلزٓب   .1

 1 2 3 4 5 اَغبى يب ٚكهف ثّ يٍ يٓبو  .2

 1 2 3 4 5 االنزياو ثؾؼٕه اعزًبػبد انمَى   .3

 1 2 3 4 5 انكفبءح انؼهًٛخ   .4

 1 2 3 4 5 انًٕػٕػٛخ فٙ رمٛٛى أكاء انطبنت   .5

 1 2 3 4 5 انزغلٚل فٙ أٍهٕة انزلهٌٚ   .6

 1 2 3 4 5 انًؤَخ فٙ انؾٕاه ٔػلو انزؼظت   .7

 1 2 3 4 5 ؽٍَ انزؼبيم يغ انطالة   .8

 1 2 3 4 5 ؽٍَ انزؼبيم يغ ىيالئّ   .9

 1 2 3 4 5 انًجبكهح فٙ األفكبه ػُل انهئو   .10

 1 2 3 4 5 انزؼبٌٔ فٙ رغٕٚل انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ثبنمَى   .11

 1 2 3 4 5 انًشبهكخ فٙ انجؾٕس انؼهًٛخ ٔٔهُ انؼًم ماد انؼاللخ ثبنجوَبيظ  .12

 1 2 3 4 5 انًَبًْخ فٙ فليبد انًغزًغ ٔانجٛئخ انزٙ ٚمليٓب انجوَبيظ  .13

 1 2 3 4 5 انؾوص ػهٗ ًٍؼخ انغبيؼخ   .14

 1 2 3 4 5 اٍزقلاو انزمُٛخ انًزٕفوح فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ   .15

 ِالحظبد:  .16

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 
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 استطالع أراء الخرٌجٌن استبٌان

   تحٌة طٌبة و بعد      
ولغرض  ،نعتبر الخرٌج هو محور أساسً للعملٌة التعلٌمٌة ومن أهم مخرجاتها -جامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة إننا فً 

االستبٌان لجمع المعلومات  الذا تم عمل هذ .االستفادة من آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر األداء بالجامعةو التعلٌمٌةتحسٌن جودة البرامج 
 .الخرٌجٌن والتً تعكس خبرتهم بالبرنامج الذي درسوه من

 
 أوال: البٌانات العامة:

 ذكر )   ( أنثى )   (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعلٌمً:

 لطاع حكومً)    (لطاع خاص)    (ال أعمل)      (:  جهة العمل الحالٌة

البرٌد اإللكترونً:)اختٌاري( 
................................................................................................(...................). 

 .التعلٌم والتعلم والخدمات الممدمة من الجامعةرضاهم عن عملٌات  مستوىحول  أراء الخرٌجٌن ثانٌا:

( /  5)راضً بشدة =فً الخانة التً تعبر عن وجهة نظرن√( عالمة )  ابة عن األسبلة التالٌة بوضعنرجو التفضل باإلج
 (1=بشدة(/ )غٌرراضً  2( /)غٌرراضً =3( /)محاٌد=4)راضً=

 

 الممٌاس  
 العبارة

ً
ض

را
 

شدة
ب

 ً
ض

را
 

حاٌد
م

 

غٌر 

ً
ض

را
 

غٌر 

ً
ض

را
 

شدة
ب

 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تلمٌته فً الجامعة ؟ما مدى رضان عن مستوى التعلٌم الذي 

 1 2 3 4 5 هٌبة التدرٌس بالجامعة؟ اءعضأما مدى رضان عن جودة أداء  

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة الخدمة الممدمة من لسمن العلمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة  الخدمة الممدمة من لسم التسجٌل والمبول؟

 1 2 3 4 5 شروط المبول والتسجٌل بالجامعة؟ما مدى رضان عن 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن رسوم التسجٌل بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر مهارات المعرفة والفهم

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر المهارات الذهنٌة

 1 2 3 4 5 ؟لٌة والمهنٌةمما مدى رضان عن توافر المهارات الع

 1 2 3 4 5 ؟والمنمولةما مدى رضان عن توافر المهارات العامة 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أسلوب التدرٌس بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن الممررات الدراسٌة بالبرنامج األكادٌمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن البنٌة التحتٌة بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 من لبل الجامعة؟ العمل ما مدى رضان عن تهٌبتن لدخول سوق

 1 2 3 4 5 الجامعة  فً تسهٌل الحصول على وظٌفة بعد التخرج؟ مساهمةما مدى رضان على 
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 كم عدد العروض التً تلمٌتها من كل الممابالت التً أجرٌتها بشأن الوظابف؟ 

.................................................................................................................... 

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الضعف بالجامعة؟
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
...................................................................................  

 

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الموة بالجامعة؟
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

........................................................................  
 

 أٌة مالحظات أخرى: 
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................................  

 

 

 البٌانات إال فً األغراض العلمٌة فمط منشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخدا
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 العملاستبٌان خاص بأرباب 
  ،،،تحٌة طٌبة و بعد

، خرٌجً الجامعةبهدف لٌاس وتمٌٌم مستوى  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       
، علماً بالجامعةمن آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر األداء  االستفادةإلى  االستبٌانٌهدف والخدمات التً تمدمها. 

 .سوف تحاط بسرٌة كاملة  كمبان إجابات

 الجامعة: ورســالة رؤٌـة:  أوالً 

 : نتبنى التغيير لمتطوير والتحسين لتحقيق التميز.الرؤٌة

جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة خاصة متخصصة، تسعى لتحقيق التميز في مجاالت:  :الرسالة
 والبيئة ، من خالل البرامج التعميمية التي تقدمها. التعميم والتعمم، والبحث العممي، وخدمة المجتمع

 ً  :األهداف: ثانٌا

 إعداد الكوادر المتخصصة والمؤهمة لسوق العمل، والنهوض بمؤسسات المجتمع والمحافظة عمى البيئة. (1
 السعي الستحداث تخصصات عممية جديدة وفق احتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج التعميمية القائمة. (2
 تحسين مستوى األداء األكاديمي، واإلداري بالجامعة.تطوير و  (3
 إثراء حركة البحث العممي بالمشاركة في المحافل العممية والمساهمة في حل مشاكل المجتمع.  (4
 تمدٌم خطط وبرامج فاعلة لخدمة المجتمع والبٌبة لكسب االطراف المستفٌدة. (5

المناظرة، والمراكز البحثية، لالستفادة منها، وتبادل الخبرات التواصل، وعقد الشراكات واالتفاقيات مع الجامعات  (6
 معها.

 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 لراءة جٌدة . االستبٌانلراءة بنود  .1

 تعبر عن وجهة نظرن. التًالخانة  فً√( وضع عالمة )  .2

 لدر اإلمكان. بإٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسبلةاالنهاٌة  فً .3

 .البٌانات و عدم ترن أسبلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .4

 اونـــــــــــــــرٌن لكم خالص التمدٌر و الشكر على حسن التعــــــــــشاك

 :بٌانات أساسٌة -1

 ---------------------------------------------الشركة أو المؤسسة / أسم -
 -------------------------------/ اإلنترنتمولع الشركة/ المؤسسة علً  -
 ------------------------------صفة مبدي الرأي فً الشركة /المؤسسة  / -
 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -
 (لطاع خاص  )               لطاع حكومً  )     (          نوع المؤسسة : -
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 1 2 3 4 5 السؤال رلم 

       الرؤٌةمدى وضوح  1

       الرؤٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدى وضوح  3

        الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

       إمكانٌة تحمٌك الهدف األول  5

       لهدف الثانً اإمكانٌة تحمٌك  6

       لهدف الثالث اإمكانٌة تحمٌك  7

       لهدف الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

       لهدف الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

       لهدف السادس اإمكانٌة تحمٌك  10

      الجامعة لخرٌج)العامة(  األساسٌة المهارات توافر 11

       للخرٌج الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 12

      بها ٌكلف التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 13

      المطلوبة المهام ألداء الالزمة الحدٌثة والمعلومات المعارف توافر مدى 14

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 15

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدى  16

      لالعم سوقالجامعة الحتٌاجات  خرٌج مالبمة 17

      لخرٌج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مدى 18

      األخرىالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدى منافسة  19

      مدى رضاكم عن الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة 20

      مدى رضاكم عن األنشطة البحثٌة التً تمدمها الجامعة 21

 
 :خرٌجال فً الموةنماط  أهم -2

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.....................................................................................  

 :الخرٌج فً الضعف نماط أهم - 3
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.....................................................................................  
 

 العمل سوقالحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -4
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.....................................................................................  

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -5
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

..................................................................................  
 

 : و مؤسستكم الجامعة بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -6
 

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.....................................................................................  

 

 ممترحاتكم لألولوٌات البحثٌة : -7
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.....................................................................................  
  

 بٌنكم وبٌن الجامعة .ممترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة  -8
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.....................................................................................  
 
 المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة.ممترحاتكم إلثراء الخدمات  -9

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.....................................................................................  

 
 

 

 البٌانات إال فً اإلغراض العلمٌة فمط ملتعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخداتشكركم على حسن ا
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 استبٌان خاص بأرباب العمل لاللسام العلمٌة

  ،،،تحٌة طٌبة و بعد

، خرٌجً الجامعةبهدف لٌاس وتمٌٌم مستوى  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

ً بان إجاباتبالجامعةمن آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر األداء  االستفادةإلى  االستبٌانوٌهدف  سوف  كم، علما

 .تحاط بسرٌة كاملة 

 .( مرفمة مع االستبٌان........................الرؤٌة والرسالة واألهداف لمسم ) 
 

 :بٌانات أساسٌة -1

 ---------------------------------------------الشركة أو المؤسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتمولع الشركة/ المؤسسة علً  -

 ------------------------------صفة مبدي الرأي فً الشركة /المؤسسة  / -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 لطاع خاص  )     (           لطاع حكومً  )     (          نوع المؤسسة : -

 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى -2

 االطالع على رؤٌة ورسالة وأهداف المسم المرفمة مع االستبٌان.

  لراءة جٌدة . االستبٌانلراءة بنود 

  ( وضع عالمة )√ًتعبر عن وجهة نظرن. التًالخانة  ف 

 ًلدر اإلمكان. بإٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسبلةاالنهاٌة  ف 

  البٌانات و عدم ترن أسبلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة. 

 

 1 2 3 4 5 السؤال رلم 

       الرؤٌةمدى وضوح  1

      كمنظر وجهة من الرؤٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدى وضوح  3

      نظركم وجهة من الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

      نظركم وجهة منإمكانٌة تحمٌك الهدف األول  5
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      نظركم وجهة منلهدف الثانً اإمكانٌة تحمٌك  6

      نظركم وجهة منلهدف الثالث اإمكانٌة تحمٌك  7

      نظركم وجهة منلهدف الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

      نظركم وجهة منلهدف الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

      الجامعة لخرٌج)العامة(  األساسٌة المهارات توافر 10

       للخرٌج الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 11

      بها ٌكلف التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 12

      المطلوبة المهام ألداء الالزمة الحدٌثة والمعلومات المعارف توافر مدي 13

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 14

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدي  15

      لالعم سوقالجامعة الحتٌاجات  خرٌج مالبمة 16

      لخرٌج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مدي 17

      األخرىالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدى منافسة  18

 

 
 :خرٌجال فً الموةنماط  أهم -3

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.....................................................................................  

 
 :الخرٌج فً الضعف نماط أهم - 4

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.....................................................................................  

 العمل سوقالحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -5
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.....................................................................................  
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 ةالجامع خرٌج ٌتمنها أن المطلوب والمهارات المواصفات -6
 

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.....................................................................................  

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -7
 

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.....................................................................................  

 

كوادر  لتخرٌج الخدمة من والمستفٌدٌن األعمال ورجالالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -8
 : المتطورة العمل سوقاحتٌاجات  وفك مؤهلة

 

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.....................................................................................  

 

 :الجامعةو شركتكم بٌن التواصل إلثراءكم ممترحات -9
 

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.....................................................................................  

 ممترحاتكم لألولوٌات البحثٌة : -11
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.....................................................................................  
 ممترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة بٌنكم وبٌن الجامعة . -11

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.....................................................................................  

  
 

 البٌانات إال فً اإلغراض العلمٌة فمط متشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخدا
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 منوذج تقييم أداء منسق اجلودة

 أوال: معلومات شخصٌة

  التخصص  االسم

  تارٌخ شغل الوظٌفة  المسم

 جٌد ممبول ضعٌف المهام الوظٌفٌة لمنسمً الجودة ثانٌا:
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      االلتزام بمهام منسك الجودة  1

      ٌساهم فً تجوٌد العملٌة التعلٌمٌة 2

      ٌساهم فً وضع خطط التحسٌن والتطوٌر 3

      ٌلتزم بتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة بشكل دوري 4

      ٌلتزم بتحلٌل نماذج واستبٌانات التمٌٌم  5

      التمٌٌمٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح بنتابج  6

7 
ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح عن جودة العملٌة التعلٌمٌة 

 بالمسم بشكل دوري
     

      ٌساهم فً عملٌة الدراسة الذاتٌة والتمٌٌم الداخلً 8

      ٌساهم بتعزٌز الوعً الخاص بثمافة الجودة داخل الجامعة 9

      ٌلتزم بحضور اجتماعات مكتب ضمان الجودة 11

      ٌؤدي ما ٌطلب منه برغبة وإتمان 11

 جٌد ممبول ضعٌف ثالثا: السمات الشخصٌة
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      له عاللة متمٌزة مع منسمً الجودة باأللسام األخرى 1

      ٌتطوع لمساعدة زمالءه من منسمً الجودة  2

      لدٌه المدرة على العمل فً فرٌك 3

      مواعٌد العملمنضبط وٌحافظ على  4

      ٌتمٌز عمله بجودة األداء 5

      ٌتمبل النمد والتوجٌه 6
 

   21التولٌع .....................  التارٌخ ../.../    ُمعد التمرٌر:......................

 

 

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

Africa University 

 (11رقم الىموذج: م.ج.ت )

مرقم الىموذج: 20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 استبٌان لٌاس رضـا زوار المكتبة

 .....................الفصل الدراسً/ ..........................المسم/

 م20تارٌخ الزٌارة:..   ./....../...... طالب          زابر        الصفة/ عضو هٌبة تدرٌس    

 

 ضعٌف ممبول جٌد جٌد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.ت

 1 2 3 4 5 ساعات عمل المكتبة مناسبة 1

 1 2 3 4 5 المدرة االستٌعابٌة للمكتبة كافٌة لروادها 2

 1 2 3 4 5 نظام اإلعارة المستخدم فً المكتبة مالبم ومناسب 3

 1 2 3 4 5 توفر العدد الكافً من أجهزة الحاسب اآللً 4

 1 2 3 4 5 توفر االنترنت بالمكتبة 5

 1 2 3 4 5 سعر تصوٌر النسخة الواحدة مناسب 6

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة تلبً االحتٌاجات 7

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة حدٌثة 8

 1 2 3 4 5 وسابل الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة 9

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر المكتبة بالشكل المناسب
 

  

 

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم االداء إعداد:  2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (12رقم الىموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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  ٚاٌطبٌت ٚحذح اإلسؽبد األوبد٠ِّٟٛضٛع اٌٍمبء ث١ٓ 

 .ٟرؼجئخ ّٔٛرج اٌحدض اٌّجذئ 

   ٚئضبفخ . ئعمبطرؼجئخ ّٔٛرج 

 . ّٟضؼف األداء األوبد٠ 

 . ِّٟشاخؼخ ِغزٜٛ األداء اٌزؼ١ٍ 

 . ِشاخؼخ ٚرم١١ُ اٌّٛاظجخ ٚاٌحضٛس 

 . ِشاخؼخ اٌطبٌت ثخقٛؿ اٌغ١بة ػٓ اِزحبٔبد 

 . ئ٠مبف ل١ذ 

 ( ٜأخش                                                                                   . ) 
 

 رٛف١خ اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ

 
                          

 

           

 
 

 اسم وتولٌع المرشد األكادٌمً اسم وتولٌع الطالب       

                       االسم : .................................................                                                                    

 التولٌع : ...............................................

                       االسم : .................................................                                                                    

 ..........................التولٌع : .....................
            

 

 

 

 

 نموذج المرشد األكادٌمً
  

 اٌج١بٔبد اٌؾخق١خ ٌٍطبٌت:

اٌطبٌت :اعُ  سلُ اٌم١ـــذ :                         

:                         اٌزخقـ اٌمغــــــــــُ :  

:          اٌفقً اٌذساعٟ اٌؼبَ اٌدبِؼٟ :  

 ػذد اٌغبػبد اٌّغدٍخ : اٌّغزٜٛ :

    ػذد اإلٔزاساد : اٌّؼذي اٌزشاوّٟ :

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (13رقم الىموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 نموذج لٌاس رضا العاملٌن

ٌعد مؤشر رضا العاملٌن احد المؤشرات الهامة فً رفع الروح المعنوٌة للعاملٌن ودفعهم ألداء أفضل. لذلن  ٌستهدف هذا النموذج 

 لٌاس درجة الرضا لدى العاملٌن بالجامعة. 

 الرضا على الممٌاس الموضح بالجدولٌرجى لراءة العبارات التالٌة وتحدٌد إجابتن باختٌار درجة 

 

 درجة الرضا العبارة ر.ت

 5 4 3 2 1 أسلوب اإلشراف على العمل المتبع بالجامعة 1

 5 4 3 2 1 وضوح المهام واالختصاصات 2

 5 4 3 2 1 وضوح إجراءات العمل وكٌفٌة تنفٌذ المهام 3

 5 4 3 2 1 تولٌت العمل وساعات الدوام 4

 5 4 3 2 1 العاللة بٌن زمالء العمل بالمسم/المكتب  5

 5 4 3 2 1 العاللة بٌن زمالء العمل بالجامعة  6

 5 4 3 2 1 توفٌر احتٌاجات ومستلزمات العمل 7

 5 4 3 2 1 المرتب 8

 5 4 3 2 1 المزاٌا المالٌة األخرى 9

 5 4 3 2 1 بٌبة العمل المادٌة )الكرسً/المكتب /اإلضاءة / سعة المكان(  11

 5 4 3 2 1 نظافة المرافك الخدمٌة / المصلى 11

 5 4 3 2 1 نظافة المرافك الخدمٌة / الممهى 12

 5 4 3 2 1 نظافة المرافك الخدمٌة / دورات المٌاه 13

 5 4 3 2 1 االهتمام بالشكاوي والتظلمات ومعالجتها 14

 5 4 3 2 1 االهتمام بالممترحات واألخذ بها 15

 5 4 3 2 1 شفافٌة إجراءات التعٌن واالستمالة واإللالة 16

 5 4 3 2 1 شفافٌة إجراءات التحمٌك فً إي والعة ونشر نتابجها 17

 

 

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (14رقم الىموذج: م.ج.ت )

 م20....  التاريخ: ..... / ...../
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 (2ك )ـــــــــــــٍِـح
 

 )اٌالئحخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍذساعخ ٚاالِزحبٔبد(
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 خ اٌذاخ١ٍخ ٌٍذساعخ ٚاالِزحبٔبد(ــــاٌالئح)

 2020( لسنت 44قرار رقم )
 ببجلبمعت الداخليت اللوائح إصدار بشأن

 )الفصل األول(
 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 تطبٌك الالبحة ( 1مادة رلم ) 

 لغة الدراسة ( 2مادة رلم ) 

 ألسام الجامعة ( 3مادة رلم ) 

 مدة الدراسة ( 4مادة رلم ) 

 البرنامج األكادٌمً ( 5مادة رلم ) 
 

 

 ( 1مادة رلم ) 

تطبك أحكام هذه الالبحة على الطلبة الدارسٌن بجامعة أفرٌمٌا _ طرابلس لنٌل اإلجازة الجامعٌة التخصصٌة  

 .)البكالورٌوس أو اللٌسانس(
 

 (2مادة رلم )

 ) لغة الدراسة (

من لغات أخرى  اللغة العربٌة هً لغة الدراسة والتعلٌم واالمتحانات فً الجامعة وٌجوز كتابة المصطلحات العلمٌة المستعملة

 .بلغتها إلى نصها العربً وٌجوز التدرٌس بغٌر العربٌة وذلن حسب التخصص
 

 (3مادة رلم )

 ) ألسام الجامعة (

 -:تشتمل الجامعة على األلسام العلمٌة التالٌة 

 العـــــــــــلوم تطبٌمٌـــــة العلــــــــوم إنسانٌـــــــة

 لسم علوم الحاسوب عمالألسم إدارة 

 المدنٌةالهندسة  لسم ا لسم المحاسبة

 لسم الهندسة المعمارٌة لسم المانون

 لسم هندسة النفط اللغة االنجلٌزٌة لسم 

 ----------- مصارفلسم التموٌل وال
 

 ( 4مادة رلم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -: الدراسة بالجامعة لها خصابص متعددة هً

وعشرة ) للعلوم اإلنسانٌة ( نظام الدراسة المتبع هو نظام الفصول الدراسٌة وذلن بوالع ثمانٌة فصول دراسٌة  .1

فصول دراسٌة ) للعلوم التطبٌمٌة ( بمعدل  فصلٌن دراسٌٌن فً العام الدراسً وٌعرف أولهما بفصل الخرٌف 
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صٌفً وٌكون اختٌاري ألعضاء هٌبة التدرٌس والثانً بفصل الربٌع ، وٌجوز إلدارة الجامعة إضافة فصل دراسً 

 والطلبة وبما ال ٌتعارض مع البرنامج الدراسً بالجامعة .

 ( ستة عشر أسبوعا بما فٌها فترة االمتحانات.16ٌتكون كل فصل دراسً من ) .2

 ٌبدأ فصل الخرٌف مع بداٌة شهر أكتوبر وٌنتهً مع نهاٌة شهر ٌناٌر. .3

 س وٌنتهً مع نهاٌة شهر ٌونٌو.ٌبدأ فصل الربٌع مع بداٌة شهر مار .4

 السنة بعد نهاٌة فصل الخرٌف ولمدة أسبوعٌن . فتبدأ عطلة نص .5

 .الجامعة تعدٌل بداٌة ونهاٌة الفصل الدراسً بعد موافمة اللجنة العلمٌة بالجامعة ةدارإلٌجوز  .6
 

 ( 5مادة رلم ) 

 ) البرنامج األكادٌمً (

العلمٌة النظرٌة والعلمٌة ، تدرس للحصول على درجة علمٌة البرنامج األكادٌمً  هو مجموعة من األنشطة 

 تخصصٌة.

 )الفصــــــل الثانً ( 

 نظام الدراسة واالمتحانات

 نظام المبول والنمل

 اختصاصها المادة

 ضوابط وشروط لبول الطلبة (6مادة رلم )

 المستندات المطلوبة للتسجٌل (7مادة رلم )

 نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل

 صرف رلم المٌد (8مادة رلم )

 التسجٌل واإلرشاد (9مادة رلم )

 حموق الطالب األكادٌمٌة (10مادة رلم )

 االنتمال بٌن األلسام (11مادة رلم )

 تجدٌد المٌد (12مادة رلم )

 الغٌاب وولف المٌد

 الغٌاب (13مادة رلم )

 ولف المٌد (14مادة رلم )

 التمٌٌم واالمتحانات

 لجنة لإلشراف على االمتحانات النهابٌة (15)مادة رلم 

 تمٌم درجات الممرر الدراسً (16مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات الدورٌة (17مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات النهابٌة (18مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات النهابٌة (19مادة رلم )

 الطعن والتظلم (20مادة رلم )

 تمدٌر الدرجات (21)مادة رلم 

 اإلنذارات والفصل (22مادة رلم )
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 :  نظام المبول والنمل()أوالً  

 (6مادة رلم )

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتٌة:

 

أن ٌكون الطالب المتمدم للدراسة بالجامعة حاصال على شهادة إتمام الدراسة الثانوٌة أو ما ٌعادلها وفك  .1

 اإلجراءات والنظم المنصوص علٌها من وزارة التعلٌم العالً والنافدة فً الجامعات اللٌبٌة .

ً لتخصصه واإلجراءات واللوابح المعمول بها  .2 للطالب الحك فً الدراسة بالمسم المطلوب حسب رغبته ووفما

 الجامعة   .

 ( المذكورة أدناه من هذه الالبحة .7رلم )تحدد المستندات المطلوبة للمبول من لبل إدارة الجامعة وفما للمادة  .3

تمبل الجامعة الطلبة المنتملٌن من جامعات أخرى وٌشترط فً الطالب المنتمل أن ٌمدم المستندات التً تبٌن  .4

المواد والممررات التً درسها والمحتوى العلمً لكل منها وعدد الوحدات فً كل ممرر والدرجات المتحصل 

 ٌمً إلى المسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة .علٌها وٌحال الملف األكاد

كل الممررات الدراسٌة للجنة العلمٌة بالمسم ، بشرط ان ال تزٌد الممررات  أوتكون صالحٌة لبول بعض  .5

 الدراسٌة التً تعادل للطالب عن نصف الممررات الالزمة للتخرج بالمسم المختص.

تً لم ٌتم لبولها وفما للخطة الدراسٌة المعتمدة من المسم ٌشترط فً الطالب المنتمل أن ٌدرس الممررات ال .6

 المختص.

 %( خمسٌن بالمابة.50تستبعد كل الممررات المتحصل علٌها الطالب بتمدٌر ألل من ) .7

 ٌحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والممررات التً أنجزها بالكامل. .8

 

 (7مادة رلم )

 (المستندات المطلوبة للتسجٌل -)أوالً:

 : تسجٌل طالب جدٌد أوالً 

 ما ٌعادلها. أوللشهادة الثانوٌة العامة  األصلٌةالنسخة  .1

 شهادة المٌالد . .2

 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد ) .3

 شهادة صحٌة حدٌثة .4

 تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة . .5

 تعببة نموذج الرغبات الخاص بالجامعة . .6

 ً  تسجٌل طالب منتمل :ثانٌا

 ما ٌعادلها. أوللشهادة الثانوٌة العامة  األصلٌةالنسخة  .1

 من الجامعة المنتمل منها الطالب . أصلًكشف درجات   .2

 مفردات الممررات الدراسٌة معتمدة من الجامعة المنتمل منها . .3

 شهادة المٌالد . .4

 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد ) .5

 بالجامعة. تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص .6
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 ً  : تسجٌل طالب وافدثالثا

 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها ) معتمدة من ضمان الجودة(. .1

 صورة من جواز سفر الطالب وولً األمر، مع صورة من تأشٌرة اإللامة سارٌة المفعول. .2

 

 (8مادة رلم )

 نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل( -)ثانٌاً:
 -لٌد للطالب عند لبوله للدراسة بالجامعة وٌتكون الرلم من ثمانٌة أرلام كما ٌلً:ٌمنح رلم 

 ( ً3ٌدل على فصل الربٌع و  2ٌدل عل فصل الخرٌف و  1الرلم األول من الٌسار ٌدل على رلم الفصل الدراس 
 ٌدل عل فصل الصٌف (

 .  الرلم الثانً والثالث ٌدل على السنة التً التحك بها الطالب 

 م الرابع والخامس ٌدل على رلم المسم .الرل 

 . الرلم السادس والسابع والثامن ٌدل على الرلم التسلسلً للطالب 
 

 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :

 وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالب بالتسجٌل لكل فصل دراسً. .8

الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع السابك لبدء  تتم إجراءات تسجٌل .9

 الدراسة .

 ال ٌجوز تسجٌل اي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل . .10

ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب بالحذف واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة بعد االمتحانات النصفٌة األولى  .11

 ل الثانٌة.ولب

ٌجب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بأول وذلن حسب التسلسل المحدد للممررات وكذلن  .12

 حسب الخطة الدراسٌة المعتمدة  من لبل المسم المختص .

 ٌسجل الطالب فً مشروع التخرج فً أخر فصل دراسً . .13

( وحدة 18 ٌجوز التسجٌل فً أكثر من )( وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وال12الحد األدنى للتسجٌل ) .14

( وحدة دراسٌة .21%( على ان ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو )75دراسٌة إال إذا كان معدله العام أكثر من )

  

 

 (10مادة رلم )

 -تضمن الجامعة للطالب الحموق األكادٌمٌة اآلتٌة :

اذج التسجٌل والنتابج النهابٌة لكل فصل ٌكون لكل طالب ملف علمً ٌحتوي على جمٌع النسخ األصلٌة من نم .1

 ً  ، وذلن حسب الخطة الدراسٌة المعدة بالمسم.دراسً بالمسم والذي ٌتولى إرشاد الطالب علمٌا

 حٌن تخرجه. إلىٌكلف كل لسم مرشدا علمٌا لكل طالب لإلشراف على برنامجه الدراسً بداٌة من دخوله المسم  .2
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 (11مادة رلم )

من لسم إلى لسم أخر فً الجامعة بعد موافمة المرشد األكادٌمً بالمسم المسجل به الطالب ٌجوز للطالب االنتمال 

 .أوالً تم موافمة المسمٌن المعنٌٌن وإحالة اإلجراءات لمسجل الجامعة
 

 (12مادة رلم )

من لبل على الطالب تجدٌد لٌده فً بداٌة كل فصل دراسً وٌكون تجدٌد المٌد بالتولٌع على النموذج المعد لذلن 

ربٌس المسم المختص والمرشد األكادٌمً متضمنا الممررات الدراسٌة الممٌد بها الطالب، وٌعد اختٌار الممررات 

 .الدراسٌة تجدٌد للمٌد، وٌتم تجدٌد المٌد فً المواعٌد المعلن عنها بالجامعة 

 

 (13مادة رلم )

 الغٌاب وولف المٌد( -)ثالثاً:

 -: االتًخالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول لالمتحان النهابً ألي ممرر  .7

الفصل واالمتحان النهابً لذلن  أعمال% بدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من 25تزٌد نسبة غٌابه فٌه عن 

 الممرر، وتطبك عموبة الغٌاب بعد اعتمادها من المسم .

% من عدد األسابٌع الممررة للدراسة لممرر ما، ٌلغى هذا الممرر 75حالت ظروف خاصة طاربة دون تغطٌة  إذا .8

 بناء على التراح المسم المختص.
 

 (14مادة رلم )

 -ٌمكن للطالب إٌماف لٌده حسب الحاالت اآلتٌة:

نً طلبا ٌمبله مرشده األكادٌمً ٌولف لٌد الطالب لفصل دراسً واحد خالل فترة دراسته بالجامعة إذا لدم المع .1

 وٌعتمده المسم المختص وال ٌحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخرج.

ٌولف لٌد الطالب لفصل دراسً ثان خالل فترة دراسته بالجامعة إذا تمدم بعذر تمبله اللجنة العلمٌة بالمسم المختص  .2

 بة للتخرج.وال ٌحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلو

ٌجوز فً حالة اضطرارٌة إٌماف لٌد الطالب لفصل دراسً ثالث وللمرة األخٌرة خالل فترة دراسته بالجامعة إذا  .3

 تمدم بعذر تمبله اللجنة العلمٌة بالجامعة وٌحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخرج.
 

 ( 15مادة رلم )

 التمٌٌم واالمتحانات( -)رابعاً:

اللجنة العلمٌة بالجامعة لجنة لإلشراف على االمتحانات النهابٌة مع نهاٌة كل فصل دراسً تسمى لجنة تشكل 

 .متعلمة بسٌر االمتحانات وتنظٌمهااالمتحانات والمرالبة تتولى كافة األمور ال
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 (16مادة رلم )

% خمسٌن بالمابة على األلل فً هذا 50حصل على مجموع درجات  إذاٌعتبر الطالب ناجحا فً الممرر الدراسً  .1

 الممرر.

%( وذلن على أساس أعمال السنة للطالب وامتحان نهاٌة الفصل وذلن بنسبة 100تحسب تمدٌرات كل ممرر من ) .2

، وٌستثنى بعض الممررات الدراسٌة باأللسام التطبٌمٌة حسب  % لالمتحان النهاب60ً% ألعمال السنة و 40

ٌعة كل ممرر تخصصً، على أن تحدد آلٌة التمٌٌم بمحضر إجتماع المسم العلمً وٌتم إعتمادها بمحضر اجتماع طب

 .اللجنة العلمٌة للجامعة

تشمل أعمال الفصل الدراسً امتحانات دورٌة ال ٌمل عددها عن اثنٌن وتدخل االمتحانات الشفهٌة والتمارٌر فً  .3

 أعمال الفصل الدراسً.

تٌجة النهابٌة للممرر الدراسً من لبل ربٌس المسم المختص وكذلن ربٌس لسم الدراسة واالمتحانات ٌتم اعتماد الن .4

 بالجامعة.

 (17مادة رلم )

فً حالة تغٌب الطالب عن حضور أي من االمتحانات الدورٌة ألسباب ممنعة ٌجوز إجراء االمتحان وذلن وفك 

 -الشروط التالٌة:

 صوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه.أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخ .1

 موافمة أستاذ المادة وكذلن موافمة ربٌس المسم . .2

 
 (18مادة رلم )

 

ال ٌسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النهابً للممرر إذا تغٌب عن االمتحان النهابً المحدد له وٌمنح درجة صفر 

 فً ذلن االمتحان.

 (19مادة رلم )

 

( بموافمة كل من ربٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام  18من المادة السابمة )ٌمكن أن ٌستثنى 

 -حسب الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الغٌاب عن االمتحان لاهرا. .1

 من االمتحانات النهابٌة بالفصول السابمة. أيأن ال ٌكون الطالب لد سبك تغٌبه عن  .2

بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه وفً موعد ألصاه أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً  .3

 أسبوعا من انتهاء االمتحانات النهابٌة لذلن الفصل.
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 (20مادة رلم )

ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات والضوابط 

 -التالٌة:

للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن أن ٌمدم نموذج طعن  .5

 النتابج.

 أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالبحة المالٌة بالجامعة  . .6

ً مجال الممرر تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس لهم اختصاص ف .7

موضوع المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن 

 واعتماد النتٌجة من المسم المختص ولسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.

صحة ادعاء الطالب وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة لٌمة الطعن له ،  تبثفً حالة  .8

 وأما إذا لم ٌثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه.

 (21مادة رلم )

 -: االتًتحسب درجات الطالب ومعدله على النحو 

كل ممرر فً الدرجة المتحصل علٌها الطالب فً ذلن ٌحسب المعدل الفصلً للطالب بضرب الوحدات الدراسٌة ل .1

الممرر ثم بمسمة مجموع النماط على العدد الكلً للوحدات التً درسها الطالب بنفس الفصل الدراسً وٌدرج ضمن 

 حساب المعدل العام جمٌع الممررات التً درسها الطالب فً المسم.

 -مابة وذلن حسب النسب التالٌة : إلىعدل العام من صفر تمدر درجات الطالب وكذلن التمدٌر العام بناء على الم .2

 

 

  

 

 

 
 

 (22) مادة رلم

 -ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة:

% مع نهاٌة إي فصل دراسً  وٌعتبر إنذار،و ٌلغى أي إنذار فً حالة تجاوز 50إذا تدنى معدله العام إلى الل من  .5

 % .50الطالب المعدل العام 

 الحاالت اآلتٌة:ٌفصل الطالب من الجامعة وال ٌسمح له باالستمرار فً الدراسة فً 

 .%(35بتمدٌر عام ضعٌف جدا ) الل من  ٌةتحصل على ثالثة إنذارات متتال إذا .1

 .%(50إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌف ) الل من  .2

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إلى  85من  1

 جٌد جدا 85إلى ألل من    75من   2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    50من  4

 ضعٌف 50إلى ألل من   35من   5

 ضعٌف جدا 35ألل من  6
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 الفصـــــــــل الثالث()

 )متطلبات التخرج(

 (23مادة رلم )

اللٌسانس( بعد استٌفابه للمتطلبات الدراسٌة المطلوبة ٌمنح الطالب درجة اإلجازة المتخصصة ) البكالورٌوس، 

%( خمسٌن بالمابة بعد اجتٌازه لجمٌع الممررات المطلوبة التً درسها فً 50لتخصصه وبمعدل عام ال ٌمل عن )

 .المسم بنجاح

 (24مادة رلم )

تكون مجموع ٌدرس الطالب للحصول على درجة اإلجازة المتخصصة )البكالورٌوس ، اللٌسانس( ممررات 

 -وحداتها كالتالً :

 التصنٌف المسم
مجموع الوحدات الالزمة 

 للتخرج
 اإلجازة المتخصصة

 إدارة أعمال

 العلوم اإلنسانٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131 المحاسبة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131 تموٌل ومصارف

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 129 المانون

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 134 اللغة االنجلٌزٌة

 علوم الحاسوب

 العلوم التطبٌمٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 139

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 150 الهندسة المدنٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 161 الهندسة المعمارٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة  149 هندسة النفط 
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 الفصـــــــل الرابع ()

 )المخالفات التأدٌبٌة(

 
 

 (25مادة رلم )

على الطالب االلتزام بأداء واجباته على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة وأن ٌسلن فً تصرفاته مسلكا  

سسات ٌتفك مع وضعه باعتماده طالبا جامعٌا وان تتفك تصرفاته مع الموانٌن واللوابح والنظم المعمول بها فً مؤ

 .التعلٌم العالً  واألصول والتمالٌد الجامعٌة المستمرة
 

 

 (26مادة رلم )

مكان من  أيٌخضع الطالب للتأدٌب إذا ارتكب فعال ٌشكل مخالفة للموانٌن أو اللوابح واألنظمة بالجامعة  وفً  

 ملحماتها بارتكاب فعل تحضره الموانٌن واللوابح أو االمتناع عن أداء الواجب كطالب  

وٌظل الطالب خاضعا ألحكام التأدٌب من تارٌخ تسجٌله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء 

  .تسجٌله
 

 (27مادة رلم )

 -ال ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالٌة :

 االعتداء على أعضاء هٌبة التدرٌس أو الطالب أو العاملٌن بالجامعة. - أ

 التابعة للجامعة .االعتداء على األموال والمرافك  - ب

 الدراسة واالمتحانات بالجامعةسٌر اإلخالل بنظام  - ت

 ارتكاب أي سلون منافً لألخالق أو ٌمس النظام العام واآلداب العامة بالجامعة. - ث

 الجرابم المخلة بالشرف . - ج

 
 

 (28مادة رلم )

 

 -:ٌعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هٌبة التدرٌس أو العاملٌن أو الطالب

 أو اإلٌذاء أو التهدٌد. الضرب - أ

 .السب أو المذف - ب

 .هانةاإل - ت

وٌتحمك االعتداء إذا تم بصورة علنٌة أو غٌرها ، وبحضور المعتدي علٌه أو فً غٌابه وسواء ارتكب كتابة أو 

 مشافهة أو باإلشارة.
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 (29) مادة رلم

 -ٌعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة:

تخرٌب األدوات أو المعدات التابعة لمرافك الجامعة سواء بجعلها غٌر صالحة لالستعمال أو بتغٌٌر وجه إتالف أو  - أ

 استعمالها لو جزبٌا.

 كات الجامعة أو االستٌالء علٌها سرلة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو غٌرها من ممتل - ب

 اإلعارة وعدم إرجاعه فً الولت المحدد. االحتفاظ بما سلم للطالب على سبٌل األمانة أو - ت

 (30مادة رلم )
 

  -ٌلً: ٌعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما
 

الوثابك سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غٌرها إذا كانت و  تزوٌر المحررات الرسمٌة الشهادات واإلفادات - أ

 ذات صلة بإجراءات الدراسة .

انتحال الشخصٌة سواء لتحمٌك مصلحة الفاعل أو لغٌره وٌعد انتحاال للشخصٌة دخول طالب بدال عن طالب أخر  - ب

 ألداء االمتحان وتسرى العموبة على الطالبٌن وكل من سهل ذلن أو كان شرٌكا فٌه من الطالب 

 إثارة الفوضى أو الشغب وعرللة سٌرا لدراسة أو االمتحانات بأٌة صورة كانت. - ت

غٌرها مما ٌتعلك بشؤون  أوالنتابج  أوالتمٌٌم  أوالعاملٌن فٌما ٌخص سٌر االمتحانات  أوأثٌر على األساتذة الت - ث

 الدراسة واالمتحانات.

ممارسة أعمال الغش فً االمتحانات فٌها بأٌة صورة من الصور وٌعتبر من لبٌل الشروع فً الغش إدخال   - ج

دوات  أو أجهزة ذات عاللة بالمنهج الدراسً موضوع االمتحانات ما الطالب إلى لاعة االمتحانات أٌة أوراق أو أ

 لم ٌكن مرخصا بإدخالها من لبل لجنة االمتحانات 

 االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحمٌك أو مجالس التأدٌب المشكلة وفك األحكام هذه الالبحة. - ح

 العالً. أي مخالفة للموانٌن واللوابح والنظم المتعلمة بالتعلٌم - خ
 

 (31مادة رلم )

 

 -ٌعد سلوكا منافٌا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتٌة :

شرٌكا فً الجرٌمة  األخرالمعتدى علٌه وفً هذه الحالة ٌكون الطرف  برضًاالعتداء على العرض ولو تم جرابم  - أ

 طالبة  . أوكان طالبا  إذا

 التعامل بها بأي صورة من الصور.تعاطً المخدرات أو المسكرات أو  - ب

 تداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو عرضها. - ت

 كل ما من شأنه أن ٌخل بالشرف أو المساس باآلداب العامة وفما للموانٌن واللوابح النافذة . - ث
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 (الخامسالفصـــــــــــل )

 )العموبات التأدٌبٌة(

 

 (32مادة رلم )

( من هذه الالبحة ٌعالب مرتكبه باإلٌماف عن 28علٌها فً المادة ) كل سلون ٌدخل ضمن المخالفات المنصوص

 كان عابداً. إذاالدراسة مدة ال تمل عن سنتٌن دراسٌتٌن، وٌفصل الطالب من الجامعة 

 
 

 (33مادة رلم )

( بالولف عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة وتضاعف  29ٌعالب على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة ) 

 العموبة عند العود ، وال ٌعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع لٌمة اإلضرار التً أحدثها.

 
 

 (34مادة رلم )

 -على النحو التالً :( 30) ٌعالب على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة

تمل عن سنة دراسٌة وال تزٌد على سنتٌن دراسٌتٌن كل من ارتكب المخالفات  ٌعالب بالولف عن الدراسة لمدة ال - أ

 ( من المادة المذكورة  وٌفصل الطالب من الدراسة فصال نهابٌا عند العود .-ب -الواردة فً الفمرتٌن )أ

ث( من -تن )الفمرتٌ ٌعالب الطالب بالحرمان من دخول المتحانات كلٌا أو جزبٌا إذا ارتكب المخالفات المحددة فً - ب

 المادة المذكورة، وفً جمٌع األحوال ٌعتبر امتحانه ملغٌا فً المادة التً ارتكب فٌها المخالفة.

ارتكب المخالفات الواردة بٌانها فً الفمرة )ج(  إذا األللٌعالب بإلغاء نتٌجة امتحان الطالب فً فصل واحد على  - ت

نه لفصلٌن دراسٌٌن ، وٌفصل الطالب فصالً نهابٌا عند امتحا إلغاءمن المادة المذكورة، وٌجوز لمجلس التأدٌب 

 العود.

ٌعالب الطالب بالحرمان من حموق الطالب النظامً أو إٌمافه عن الدراسة مدة ال تزٌد على سنة دراسٌة واحدة إذا  - ث

 ارتكب إحدى المخالفات المنصوص علٌها فً الفمرتٌن ) ح،خ ( من المادة المذكورة.
 

 

 (35مادة رلم )

( بالولف عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة وال تزٌد 31على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة ) ٌعالب

 ن الطالب عابدا ٌفصل من الجامعة.عن سنتٌن دراسٌتٌن وإذا كا

 

 (36مادة رلم )

 .واحدة التأدٌبٌة المنصوص علٌها فً هذه الالبحة ٌحسب كل فصلٌن دراسٌٌن سنة دراسٌة األحكامفً تطبٌك 
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 )الفصـــــــــل السادس(

 )إجراءات التأدٌب(

 

 (37مادة رلم )

على كل من ٌعلم بولوع مخالفة للموانٌن واللوابح واألنظمة المعمول بها فً الجامعة أن ٌمدم بالغا عن هذه 

 المخالفة ٌتضمن تمرٌرا مكتوبا عن الوالعة ٌمدمه إلى إدارة الجامعة.

 

 (38مادة رلم )

اإلبالغ عن الوالعة ٌتعٌن على  إدارة الجامعة تكلٌف لجنة تحمٌك تتكون من ثالثة أعضاء هٌبة تدرٌس ٌكون فور 

 احدهم ممررا للجنة فً ظرف ثالثة أٌام من تارٌخ البالغ.

 

 (39مادة رلم )

للطالب وال ٌحسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن ، وٌجوز  األللٌتم اإلعالن عن التحمٌك لبل موعده بٌوم كامل على 

 إن ٌتم التحمٌك فوراً فً حاالت الضرورة واالستعجال  .
 

 (40مادة رلم )     

بعد االنتهاء من التحمٌك أو عدم حضور الطالب رغم إعالمه تمدم اللجنة تمرٌرا مشفوعا بالمحاضر التً أعدتها 

 إلى إدارة الجامعة.

 (41مادة رلم )  

فً حالة االنتهاء من التحمٌك ٌتم تشكٌل مجلس للتأدٌب بمرار من ربٌس الجامعة على أن ٌتكون من ثالثة  أعضاء 

هٌبة التدرٌس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة المانونٌة على أن ٌكونوا من غٌر أعضاء لجنة التحمٌك ومندوب 

جنة المذكورة بالموعد الذي ٌنبغً فٌه مثوله أمامهم وذلن عن الشؤون الطالبٌة وٌتم إعالن من تمت إحالته على الل

خالل مدة ال تمل عن ثالثة أٌام وال ٌحتسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن وفً حالة عدم الحضور ٌصدر المرار 

 .غٌابٌا
 

 (42مادة رلم )

ٌجوز له استدعاء  الطالب وٌجوز للمجلس استدعاء الشهود ، كما ألوالٌصدر مجلس التأدٌب لراراته بعد سماع 

 من لام بالتحمٌك .
 

 (43مادة رلم )

 ٌتم اإلعالن عن موعد التحمٌك أو التأدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة وٌعتبر ذلن لرٌنة على العلم بذلن.
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 (44مادة رلم )

ها من ٌصدر مجلس التأدٌب لراراته بأغلبٌة أصوات األعضاء وال تعتبر لرارات المجلس نافذة اال بعد اعتماد

 ربٌس الجامعة .

 (45مادة رلم )

ٌعلن لرار مجلس التأدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانٌة منه بالملف 

 الشخصً للطالب.

 (46مادة رلم )

فٌها إال  تعتبر لرارات مجلس التأدٌب التً تصدر طبما ألحكام هذه الالبحة نهابٌة بعد اعتمادها وال ٌجوز الطعن

 المضابٌة أمام المحكمة المختصة. بالطرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141                                                         
 0202 - 0202دلٌـــــل الطالـــب   

 

 

 اٌخبرّخ

 

انًؼهٕيبد انؼبيخ ػٍ انغبيؼخ ٔ انجوايظ  ٔفٙ فزبو ْنا انلنٛم انن٘ ٚٓلف انٙ رؼوٚف انطبنت ثؤْى رفبطٛم 

االكبكًٚٛخ انزٙ رمليٓب ٔكننك فليبد انلػى انطالثٙ ٔاعواءاد انشئٌٔ انطالثٛخ ٔانهٕائؼ ماد انؼاللخ ثبنطبنت،   

ٔؽٛش اؽزٕ٘ ْنا انلنٛم ػهٙ انكضٛو يٍ انزفبطٛم انزٙ رٓى انطبنت أيهُب أٌ ٚغل انطبنت فّٛ انكضٛو يٍ االٍزفبكح ٔفك 

 غ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انغًٛهللا

 

 

 اعتمبد جملس ادارة اجلبمعت

...................................... 
 

 


