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لجنة إعداد وتحدٌث الدلٌل 

 

 الجهــة التــً قامــــت بإعـــــداد الدلــــٌل

 

للتكلٌؾ الصادر من ربٌس جامعة أفرٌقٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌقٌة بشؤن إعداد دلٌل الطالب  ...ووفاًا 

.بالجامعة   

 

الطالب بحٌث  مدٌر ادارة الشإون العلمٌة بتكلٌؾ لجنة لؽرض مراجعة وتحدٌث دلٌل السٌد  قــام

:تكونت من  

 

 

 ربٌساًا مـــدٌر إدارة الشـــــإون العــلــمٌة عبد الحمٌد علً الزابدي . د 1
 عضواًا  مدٌر مكتب ضمان الجودة وتقٌٌم األداء اكرم الهادي محمد  . أ 2

 عضواًا  مدٌر مكتب شإون أعضاء هٌبة التدرٌس   النــــابلًمحمد علً . أ 3

 عضواًا  منسق الجودة عن قسم اإلدارة وحٌد سالم برباش. أ 4

 عضواًا  ربٌس قسم القانون عبدالفتاح انبٌه جمعة. د 5

 عضواًا                ربٌس قسم الدراسة واالمتحانات حسن جمعة بن جمعة            .أ 6
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 رقم الصفحة المــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــوع ت

 2 الفهرس 

 3 المقدمة 

(المعلومات  العامة)الباب االول    4 

 4 نبذة عن الجامعة 1

(ؼوؼل)     خرٌطة موقع الجامعة 2  4 

 5 كلمة ربٌس الجامعة 3

الجامعة وقٌم رإٌة ورسالة وأهداؾ 4  6 

 7 شعار الجامعة 5

 9 صفات  العامة لخرٌج الجامعةاالمو 6

(االقسام العلمٌة بالجامعة) الباب الثانً    

 8 جدول ٌبٌن االقسام العلمٌة بالجامعة 1

 8 قسم ادارة االعمال  2

 12 قسم المحاسبة 3

التموٌل والمصارؾقسم  4  15 

 18 قسم القانون  5

 21 قسم اللؽات  6

 24 قسم الهندسة المدنٌة 7

 27 قسم الهندسة المعمارٌة 8

 30 الحاسب علوم قسم 9

(ولوائح وخدمات الدعم الطالبً نظم)  الباب الثالث   33 

 33 نبذة عن الالبحة الداخلٌة للدراسة واالمتحانات  1

 38 خدمات الدعم الطالبً 2

  الخاتمـــــــــــــــــــــــــة 3
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 مفـــدمـــة

المعرفة  وإكسابهمنواع العلوم أعلى تعلٌم ابنابها فً شتى  أفرٌقٌا إن حرص جامعة        

، وانطالقا من هذا المبدأ نضع بٌن اٌدي طالبنا هذا  للجامعة واألهداؾوالمهارات من اهم االولوٌات 

مور تتعلق بمسٌرتهم العلمٌة  بالجامعة وٌقدم لهم كل أكل ما ٌحتاجونه من  الموجز الذي ٌشمل الدلٌل

. ات فً ما ٌتعلق من امور دراسٌة تهمهم  وفق اللوابح والنظم الموجودة بالجامعةجاباإل

عضاء هٌبة التدرٌس والموظفٌن والعاملٌن أن نقدم التحٌة الى كل  أوبهذه المناسبة ٌسرنا        

 بالجامعة على ما ٌبذلونه من مجهودات كبٌرة فً سبٌل الرقً والتمٌز لهذه الجامعة وكذلك ٌسرنا

ي ابنابنا الطلبة والطالبات ونتمنى لهم كل التوفٌق والنجاح فً مسٌرتهم العلمٌة والعملٌة ين نحأا ٌضأ

. ر ورقً هذا الوطنيلٌساهموا فً بناء وتطو

 

 و هللا ولً التووٌق

 

 

 

 

 

 

 لجنة إعداد الدلٌل
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  الباب األول

العامةمعلومات ال  

 نبذة عن الجامعة 

 األهلٌة حلقة من سلسلة جامعات التعلٌم األهلً التً تؤسست فً تعتبر جامعة أفرٌقٌا      

العقدٌن اآلخرٌن حٌث تم تؤسٌس جامعة أفرٌقٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌقٌة بمدٌنة طرابلس بناء على 

 .م الصادر عن مكتب التعلٌم العالً 2000لسنة ( 46)القرار رقم 

:رٌطة موقع الجامعةخ  
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:كلمة رئٌس الجامعة  

عبر العقود الماضٌة خطت جامعة أفرٌقٌا خطوات واسعة واستحقت مكانتها فً الصدارة  

بٌن الجامعات اللٌبٌة الخاصة ألنها األكثر شمولٌة فً تخصصاتها واألكثر عطاءًا فً مخرجاتها 

األكادٌمٌة واإلدارٌة واألعلى تنافسٌة فً طلبتها واألكثر التصاقاًا بالمجتمع  طاقمهاواألكثر تمٌزاًا فً 

فً كل أوجه الحٌاة والعمل واإلبداع ، لقد أنجزت الجامعة الكثٌر ومازالت تنجز فكل دقٌقة من وقتها 

 من هً نافذة إنتاج إال أن الطرٌق ما ٌزال طوٌالًا وممتداًا والفضاء ما ٌزال رحباًا الستٌعاب المزٌد

االنجازات فتحدٌات العصر التقنٌة والعلمٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واحتٌاجات المجتمع القابم على 

، التً تحتم على الجامعة وضع استراتٌجٌات متجددة تمكنها من تجاوز تلك  المعرفة الكثٌرة

 .التحدٌات

م  2000أتها سنة لقد كان التمٌز والجودة فً التعلٌم هدفٌن ٌحركان إدارة الجامعة من نش 

وسٌبقى كذلك إال أن التؽٌرات السرٌعة المتالحقة تفرض علٌنا الٌوم البرامج األكادٌمٌة المتطورة 

، وسوؾ تستمر  ومواكبة التعقٌدات األفقٌة والعمودٌة فً أسواق العمل المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة

التدرٌس على تبنً أسالٌب التعلم  الجامعة فً تبنً أفضل الممارسات والتكٌؾ وتشجٌع أعضاء هٌبة

متعدد الوسابط لتنمٌة التفكٌر الناقد واإلبداعً وتنمٌة القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات 

بما ٌحقق تلك األهداؾ وتعمل الجامعة على إعداد  التحتٌةالبنٌة ، وتنمٌة  عبر أدوات العصر الحدٌث

ٌادة وروح المبادرة فً المناهج الجامعٌة فً شتى طلبتها لمهن رٌادٌة حرة عبر دمج ثقافة الر

، كما تركز الجامعة على تطوٌر قدرات البحث  التخصصات فً سوق تتقلص فٌه الفرص الوظٌفٌة

العلمً لمواجهة التحدٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة وتشجٌع األبحاث التطبٌقٌة الموجهة نحو االبتكار 

.  والتصنٌع وتسوٌق البحث وتطوٌر المعرفة بالوسابل واإلجراءات واألدوات المناسبة

شك توسعات فً مبنى الجامعة الذي الو ن التوسع فً المجاالت العلمٌة بالجامعة واكبه إ 

زٌادة  بالتالًٌستوعب االعداد المتزاٌدة للطالب ، وهذا التوسع شمل إضافة مبنى جدٌد للجامعة و

السعة االستٌعابٌة للجامعة من قاعات دراسٌة ومعامل ومسرح وكذلك انشاء مكتبة تضم كل الكتب 

فضل فكل دقٌقة من وقتها عة تسعى لتقدٌم األوالمراجع العلمٌة والمنشورات ، اخٌرا  الزالت الجام

للتطوٌر والتحسٌن  التغٌٌر نتبنىساس فان رإٌة الجامعة تلخصت فً هً نافذة انتاج وعلى هذا اال

. لتحفٌق التمٌز
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الجـــامعــــة وقٌم رؤٌـــة ورســـالة وأهـــداف  

ة  ــــــــــالرؤي  

.التمٌزللتطوٌر والتحسٌن لتحقٌق  نتبنى التؽٌٌر  

الةــــــــــالرس  

جامعة افرٌقٌا للعلوم االنسانٌة والتطبٌقٌة ، جامعة خاصة متخصصة ، تسعى لتحقٌق التمٌز         

فً مجاالت التعلٌم والتعلم ، والبحث العلمً ، وخدمة المجتمع والبٌبة ، من خالل البرامج التعلٌمٌة 

. التً تقدمها

 األهداف االستراتٌجٌة

والنهوض بمإسسات المجتمع والمحافظة  الكوادر المتخصصة والمإهلة لسوق العملإعداد  (1

 .على البٌبة

 وتطوٌر البرامج السعً الستحداث تخصصات علمٌة جدٌدة وفق احتٌاجات سوق العمل، (2

 .التعلٌمٌة القابمة

 .واإلداري بالجامعة تطوٌر وتحسٌن مستوى األداء األكادٌمً (3

لمشاركة فً المحافل العلمٌة والمساهمة فً حل مشاكل إثراء حركة البحث العلمً با (4

 .المجتمع

 لالستفادةوعقد الشراكات واالتفاقٌات مع الجامعات المناظرة ، والمراكز البحثٌة  التواصل (5

 .منها وتبادل الخبرات معها وتقدٌم االستشارات العلمٌة المختلفة لكافة مإسسات المجتمع

مـــــــــــــــــالفً  

 قيالعمل بروح الفر - المرونة - التحفٌز – التمٌز – الشفافٌة - المصداقٌة اإلخالص – األمانة
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 شعــــار الجــــامعة

 

:لى خمسة عناصر هً إٌرمز شعار الجامعة   

 .فرٌقٌةلى القارة األإترمز الى انتماء لٌبٌا  :قارة اورٌفٌا  .1

نبراس العلم  وبوابة أفرٌقٌا  نهاأوفرٌقٌا ألى موقع لٌبٌا االستراتٌجً فً إترمز  :ا ــــدولة لٌبً .2

 .للعالمٌة

 .لى القراءة والكتابة وطلب العلم والحث علٌهإٌرمز  :اب ـــــــــــالكت .3

 .لى سالح العلم فً جمٌع المٌادٌنإٌرمز  :لم ــــــــــــــالق .4

هوض بالشعوب هو محور العلم وهو المورد المهم الذي ٌجب التركٌز علٌه للن :ان ــــــــــاالنس .5

 .والدول

 

صفات  العامة لخرٌج الجامعةاالمو  

 .اآلخرٌن مع االتصال مهارة لدٌه 8. الوطنٌة بقضاٌاه ومعرفة إسالمٌة ، ثقافة لدٌه 1

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

 .مشترك فرٌق ضمن العمل على قادر 10 .الذات على االعتماد على قادر 3

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

 .الٌها ٌنتمً التً المهنة أخالقٌات ٌحترم 12 .الحدٌثة والتقنٌة العلمٌة التطورات ٌواكب 5

. وٌحافظ علٌها فٌها ٌعٌش التً البٌبة ٌحترم 13 .القرارات واتخاذ المبادرة على القدرة لدٌه 6

احترام  محل والجامعة للوطن االنتماء 14 .وإقناعهم اآلخرٌن محاورة على القدرة لدٌه 7
 .منه وتقدٌر
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 الباب الثانً

ــةامعاألقســام العلمٌة بالجــ  

 
جدول ٌوضح االقسام العلمٌة بالجامعة باإلضافة الى مدة الدراسة وعدد الوحدات 

:ج والشهادة التً ٌمنحها كل قسم الالزمة للتخر  

 

 

 الفسم ت
ترمٌز 

 الفسم
 مدة الدراسة

عدد الوحدات 

 الالزمة للتخرج
 الشهادة الممنوحة

فصول دراسٌة 8 10 ادارة اعمال 1  بكالورٌوس 131 

فصول دراسٌة 8 11 المحاسبة 2  بكالورٌوس 131 

فصول دراسٌة 8 13  التموٌل والمصارؾ 3  بكالورٌوس 131 

فصول دراسٌة 8 14 القانون 4  لٌسانس 129 

فصول دراسٌة 8 15 اللؽات 5  لٌسانس 130 

فصول دراسٌة 10 17 هندسة مدنٌة 6  بكالورٌوس 153 

فصول دراسٌة 10 18 هندسة معمارٌة 7  بكالورٌوس 157 

فصول دراسٌة 8 12 علوم الحاسوب 8  بكالورٌوس 139 

 

:اوالًا  قسم إدارة األعمال    

ة عن الفسمذنب  

ة والتطبٌقٌة ، من األقسام الرابدة فً يفرٌقٌا للعلوم االنسانأقسم إدارة األعمال بجامعة  

واستقبل أول دفعاتـــــه مع  م  2003لسنة (  2) وفق قرار ربٌس الجامعة رقم  ، تؤسس الجامعة

دراسً مقرر ( 43)بواقع ومدة الدراسة بالقسم ثمانٌة فصول دراسٌة ،  العام الجامعًنفس بداٌــة 

 .وحدة دراسٌة 131بعدد وحدات 
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األعمالادارة قسم  وقٌم أهداف و رسالة و رؤٌة  

 الرؤٌــــــــــــة

.فً مجال ادارة االعمالتحقٌق التمٌز   

 الرسالــــــــــــة

تخدم المجتمع والبٌبة والبحث  األعمالٌسعى القسم للنهج فً تقدٌم دعما إلنتاج ممٌز فً مجال ادارة 

.العلمً  

داف ـــــــــهاأل  

بشكل  األعمالتزوٌد المجتمع بخرٌجٌن علً قدر عالً من الكفاءة العلمٌة فً إدارة  .1

 .ٌلبً احتٌاجات سوق العمل

اإلدارٌة والتحلٌلٌة فً عالج المشاكل الفعلٌة فً المنظمات   تنمٌة مهارات الطالب .2

 .العامة والخاصة بالدراسات  وإجراء البحوث التطبٌقً

إدارة اإلعمال  من خالل التنظٌم والمشاركة ــــال مج فً العلمــــًالمساهمة فً البحث  .3

 .فً المإتمرات وحلقات النقاش وورش العمل

 استشارٌة تتمثل فً تدرٌب كادر إداري وتقدٌم خدمات اللٌبًتقدٌم خدمات للمجتمع  .4

 .لمنشآت القطاعٌن العام والخاص

م ــــــــتالفً  

.العمل بروح الفرٌق -المرونة  –التحفٌز  –التمٌز   -الشفافٌة  –المصداقٌة  –اإلخالص  –األمانة   

 

 رات الدراسٌة بفسم إدارة األعماللمفرا

م.ر  عدد الوحدات المقررات الدراسٌة 

واإلنسانٌةالمقررات العامة  1  46 

اإللزامٌة التخصصٌة المقررات 2  49 

 18 المقررات ؼٌر التخصصٌة اإللزامٌة 3

رات  االختٌارٌة التخصصٌةالمقر 4  12 

 6 المقررات االختٌارٌة ؼٌر التخصصٌة 5

6 
مجموع وحدات التخرج ومشروع التخرج للحصول على درجة 

 البكالورٌوس فً إدارة االعمال
131 
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(وحدة  46: المجموع الكلً للوحدات )المقررات العامة واإلنسانٌة     

 متطلبات المفرر عــدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1 GA100 3 اللؽة عربٌة - 

2 GI 101 3 دراسات إسالمٌة - 

3 GE103 3 اللؽة االنجلٌزٌة - 

4 LW102 ً3 مبادئ القانون المدن _ 

5 ECO110  ً(1 اقتصاد)مبادئ االقتصاد الجزب  3 _ 

6 ECO111  ً(2 اقتصاد)مبادئ االقتصاد الكل  3 ECO110 

7 BMG120 4 مبادئ ادارة األعمال _ 

8 ACC130  1مبادئ المحاسبة  3 - 

9 ACC131  2مبادئ المحاسبة  3 ACC130 

10 GS 140  1أساسٌات اإلحصاء  3 - 

11 GS141  2أساسٌات اإلحصاء  3 GS140 

12 CS144 ً3 مبادئ الحاسب االل - 

13 GM142 ً3 أساسٌات التحلٌل الرٌاض _ 

14 PS150  السٌاسٌةمبادئ العلوم  3 - 

15 FINB160 3 مبادئ التموٌل واالستثمار - 

46مجموع الوحدات                                                                         

 

(وحدة 45المجموع الكلً للوحدات  )  المقررات اإللزامٌة التخصصٌة  

المفررمتطلبات  عــدد الوحدات  اسم المفرر رقم المفرر  ت  

1 BMG220 120/142 3 إدارة العملٌات االنتاجٌة  

2 BMG222 3 العلوم السلوكٌة BMG120 

3 BMG223 3 إدارة الموارد البشرٌة BMG222 

4 BMG224 3 ادارة المشترٌات والمخازن BMG220 

5 BMG225 3 مبادئ التسوٌق BMG224 

6 BMG226 3 مبادئ االعالن BMG225 

7 BMG320  المالٌةاإلدارة  3 BMG2230 

8 BMG321  120/140/143  3 1بحوث عملٌات 

9 BMG322  3 2بحوث عملٌات BMG321 

10 BMG323 3 نظرٌة التنظٌم BMG222 

11 BMG324 120 3 نظم معلومات إدارٌة/  144 

12 BMG420 ً3 السلوك التنظٌم BMG222 

13 BMG423 3 بحوث التسوٌق BMG226 

14 BMG421  223/225/320 3( االدارة االستراتٌجٌة) االدارٌةالسٌاسات 

15 BMG422 3 دراسات فً االدارة ---- 

                        45وحدات                       مجموع ال
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 (وحدة 18 المجموع الكلً للوحدات ) المقررات ؼٌر التخصصٌة اإللزامٌة
 متطلبات المفرر عدد الوحدات اسم المفرر رمز المفرر ت

1 BMG200 110/120/130/140 3 طرق بحث  

2 LW 202 3 القانون التجاري LW102 

3 ECO210 ً110/140/142 3 االقتصاد التحلٌلً الجزب  

4 CS 146 اآللً الحاسب تطبٌقات  3 CS 144 

5 ACC230  1المحاسبة المتوسطة  3 ACC131 

6 ACC 231  2المحاسبة المتوسطة  3 ACC230 

18 وحدات     مجموع ال  

 

(وحدة 12بواقع  مقرراتٌختار الطالب أربع ) رات  االختٌارٌة التخصصٌةرالمق  

 متطلبات المفرر عدد الوحدات اسم المفرر رمز المفرر ت

1 BMG325 3 ادارة التؤمٌن والخطر BMG220 

2 BMG326 223/225/320 3 ادارة الجودة الشاملة  

3 BMG424 3 إدارة الفنادق BMG223 

4 BMG429 3 إدارة المشروعات الصؽرى --- 

5 BMG427 3 اإلدارة الدولٌة --- 

6 BMG428 3 إدارة االزمات BMG325 

1 2         وحدات  مجموع ال  

 

(وحدات 6مقررٌن بواقع ٌختار الطالب ) رات  االختٌارٌة ؼٌر التخصصٌةالمقر  

 متطلبات المفرر عدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1 ECO211  ً3 االقتصاد التحلٌلً الكل ECO111 

2 ECO313 3 نقود ومصارؾ ECO111 

3 ACC332 1 محاسبة التكالٌؾ  3 BMG231 

4 ACC333 2 محاسبة التكالٌؾ  3 ACC332 

6 وحدات     مجموع ال  

 

 مشروع التخرج  

 متطلبات المفرر عدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1 BMG 500 4 مشروع تخرج  

     4            وحدات  مجموع ال
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  اسبةـــــــــقســــــــم المح:  ثانٌاًا 

ة عن الفسم ذنب  

لســنة ( 3)تــم إنشـــاء قسم المحاسبة مع تؤسٌس الجامعة بموجب قرار ربٌس الجامعة رقم  

 131مقرر دراسً بعدد وحدات (  43) ومدة الدراسة بالقسم ثمانٌة فصول دراسٌة بواقع م  2003

 .وحدة دراسٌة

 

المحاسبةقسم  وقٌم أهداف و رسالة و رؤٌة  

 

 الرؤٌــــــــــــة

. التطــــور  ةواكبلمالتمٌـــــز فً تقدٌم علم المحـــــاسبـــــة 

رسالـــة ال  
وذلك لتزوٌد تحقٌق التمٌز فً مجاالت التعلٌم والتعلم المحاسبً وتوسٌع آفاق البحث العلمً  

. المجتمع والبٌبة  سوق العمل بخرجٌن تتوفر فٌهم المهارات والقدرات التً تمكنهم من خدمة

   هدافاأل
 . فً مجال المحاسبةإعداد الكوادر المإهلة تؤهٌالًا علمٌاًا  .1

 ٌساهم بما العلمً البحث حركة أثراء  على التدرٌس هٌبة وأعضاء الطلبة تحفٌز .2

 .والبٌبة المجتمع خدمات فً

 .المهنٌة والنقابات والجامعات البحثٌة المراكز مع األتفاقٌات لعقد السعً .3

       

م ـــــــــــــــالفً

العمل بروح    –المرونة  –التحفٌز  –التمٌز    –لشفافٌة  ا–المصداقٌة   – اإلخالص – األمانة

 .الفرٌق

 

المحاسبة الدراسٌة بفسمالمفررات   

م.ر الدراسٌةالمقررات    عدد الوحدات 

واإلنسانٌةالمقررات العامة  1  46 

اإللزامٌة التخصصٌة المقررات 2  58 

 15 المقررات ؼٌر التخصصٌة اإللزامٌة 3

 6 المقررات  االختٌارٌة التخصصٌة 4

 6 المقررات االختٌارٌة ؼٌر التخصصٌة 5

6 
مجموع وحدات التخرج مع مشروع التخرج للحصول على درجة 

المحاسبةالبكالورٌوس فً   
131 
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(وحدة  46: المجموع الكلً للوحدات )المقررات العامة واإلنسانٌة     
 متطلبات المفرر عــدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1 GA100 3 اللؽة عربٌة _ 

2 GI 101 3 دراسات إسالمٌة _ 

3 GE103 3 اللؽة االنجلٌزٌة _ 

4 LW102 ً3 مبادئ القانون المدن _ 

5 ECO110  ً(1اقتصاد )مبادئ االقتصاد الجزب  3 _ 

6 ECO111  ً(2اقتصاد )مبادئ االقتصاد الكل  3 ECO110 

7 BMG120 4 مبادئ ادارة األعمال _ 

8 ACC130  1مبادئ المحاسبة  3 _ 

9 ACC131  2مبادئ المحاسبة  3 ACC130 

10 GS 140  1أساسٌات اإلحصاء  3 _ 

11 GS141  2أساسٌات اإلحصاء  3 _ 

12 CS144 ً3 مبادئ الحاسب االل _ 

13 GM142 ً3 أساسٌات التحلٌل الرٌاض _ 

14 PS150 3 مبادئ العلوم السٌاسٌة _ 

15 FINB160 3 مبادئ التموٌل واالستثمار _ 

46                                          مجموع الوحدات                               

 

( وحدة دراسٌة 54المجموع الكلً للوحدات ) المقررات اإللزامٌة التخصصٌة
 متطلبات المفرر عــدد الوحدات  اسم المفرر رقم المفرر  ت

1 ACC230  1المحاسبة المتوسطة  3 ACC 131 

2 ACC 231  2المحاسبة المتوسطة  3 ACC230 

3 ACC 330   1محاسبة الشركات  3 ACC 231 

4 ACC 331   2محاسبة الشركات  3 ACC 330  

5 ACC 332   1محاسبة التكالٌؾ  3 ACC 231 

6 ACC 333   2محاسبة التكالٌؾ  3 ACC 332  

7 ACC334  3 المحاسبة الضرٌبٌة ACC 231 

8 ACC 335  3 محاسبة النفط ACC 231 

9 ACC336   المصارؾ و التؤمٌنمحاسبة  3 ACC 231 

10 ACC337  3 محاسبة المشروعات الخدمٌة ACC 231 

11 ACC338  3 محاسبة األموال العامة ACC334  

12 ACC339   3 تحلٌل القوابم المالٌة ACC 331  

13 ACC430  1المراجعة  مبادئ  3 ACC 231 

14 ACC 431   2المراجعة   ACC430 3 مبادئ 

15 ACC432  3 محاسبة األقسام والفروع ACC 336 

16 ACC433  3 تصمٌم النظم المحاسبٌة ACC334  

17 ACC434  3 المحاسبة اإلدارٌة ACC 333  

18 ACC 438  3 المحاسبة الدولٌة ACC332  

                        54                  وحدات                مجموع ال
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 (وحدة  15المجموع الكلً للوحدات  )اإللزامٌة المقررات ؼٌر التخصصٌة 

 متطلبات المفرر عدد الوحدات اسم المفرر رمز المفرر ت

1 LW202 110/120/130/140 3 قانون المعامالت التجارٌة  

2 ECO210 ً3 االقتصاد التحلٌلً الجزب LW102 

3 BMG321  1بحوث العملٌات  3 110/140/142  

4 BMG220  اإلنتاجٌةإدارة العملٌات  3 ACC131 

5 BMG221  3 طرق البحث ACC230 

15               وحدات  مجموع ال  

 

 (وحدات دراسٌة 6مقررٌن بواقع ٌختار الطالب ) رات  االختٌارٌة التخصصٌةرالمق

 متطلبات المفرر عدد الوحدات اسم المفرر رمز المفرر ت

1 ACC531 3 محاسبة المشروعات الزراعٌة ACC231  

2 ACC530 3 دراسات فً المحاسبة ACC331  

3 ACC 533  3 األسالٌب الكمٌة فً المحاسبة ACC333  

4 ACC532  3 المحاسبة فً المإسسات اإلسالمٌة ACC231 

5 ACC534  3 المراجعة الداخلٌة ACC334  

6                       وحدات  مجموع ال  

 

   (وحدات دراسٌة 6عدد مفررٌن بواقع ٌختار الطالب ) رات  االختٌارٌة ؼٌر التخصصٌةالمقر

 متطلبات المفرر عدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1  CS146 ً3 تطبٌقات الحاسب اآلل CS 144 

2 ECO211 ً3 االقتصاد التحلٌلً الكل ECO 111 

3 ECO313 3 النقود و المصارؾ ECO 111 

4 320BMG 3 اإلدارة المالٌة BMG120  

6        وحدات  مجموع ال  

 

 

 مشروع التخرج

 متطلبات المفرر عدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1 ACC 500 رجــــروع تخــــمش  4  

     4            وحدات  مجموع ال
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قسم التموٌل والمصارف:  ثالثاًا   

  :نبذة عن الفسم

ة والتطبٌقٌة ، من األقسام الرابدة فً يللعلوم االنسانفرٌقٌا أبجامعة  قسم التموٌل والمصارؾ

بتارٌخ    م الصادر 2017ة ــــــــــلسن( 4)رقم  ةـــــس الجامعــــــربًرار ــــوفق ق ، تؤسس الجامعة

 .وحدة دراسٌة(  131) مقرر دراسً وبواقع (  42) دد ـــم ، بع 2/2017/  15

التموٌل والمصارفقسم  وقٌم أهداف و رسالة و رؤٌة  

 الرؤٌــــــــــــة

 التمٌز فً مجال التموٌل والعلوم المالٌة والمصرفٌة

الفسم رسالــــــــــــة  

القسم إلى توفٌر بٌبة علمٌة وعملٌة محفزة فً تخصص التموٌل والمصارؾ  ٌسعى       
لتؤهٌل كادر قادر على ،  واالستثمار تستقطب أفضل الكفاءات فً مجاالت التعلٌم والبحث العلمً
  .العمل فً المإسسات المالٌة المختلفة للمساهمة فً خدمة المجتمع والبٌبة

 أهداف الفســـم 

 .علمٌا فً مجال التموٌل والمصارؾ إعداد كوادر مإهلة. 1

قدرات الطالب وأعضاء هٌبة التدرٌس فً اثراء حركة البحث العلمً بما ٌساهم فً خدمة تنمٌة . 2

 .والبٌبةالمجتمع 

 .تعزٌز مفاهٌم التطوٌر والتحسٌن المستمر فً مجال التموٌل والمصارؾ. 3

 .التواصل وتوطٌد االتفاقٌات والعالقات مع المإسسات الخدمٌة والتعلٌمٌة-4

الفٌـــــــــــــــم    

العمل فً روح  –المرونة   -التحفٌز  –التمٌز  –الشفافٌة  –المصداقٌة  –االخالص  –االمانة 
 .لفرٌقا

التموٌل والمصارف مالدراسٌة بفسالمفررات   

م.ر  عدد الوحدات المقررات الدراسٌة 

واإلنسانٌةالمقررات العامة  1  46 

اإللزامٌة التخصصٌة المقررات 2  55 

 15 المقررات ؼٌر التخصصٌة اإللزامٌة 3

رات  االختٌارٌة التخصصٌةالمقر 4  9 

 6 المقررات االختٌارٌة ؼٌر التخصصٌة 5

6 
مشروع التخرج للحصول على درجة مجموع وحدات التخرج مع 

قسم التموٌل والمصارؾالبكالورٌوس فً   
131 
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(وحدة  46: المجموع الكلً للوحدات )المقررات العامة واإلنسانٌة     

 متطلبات المفرر عــدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1 GA100 3 اللؽة عربٌة --- 

2 GI 101 3 دراسات إسالمٌة --- 

3 GE103 3 اللؽة االنجلٌزٌة --- 

4 LW102 ً3 مبادئ القانون المدن --- 

5 ECO110  ً(1اقتصاد )مبادئ االقتصاد الجزب  3 --- 

6 ECO111  ً(2اقتصاد )مبادئ االقتصاد الكل  3 ECO110 

7 BMG120 4 مبادئ ادارة األعمال --- 

8 ACC130  1مبادئ المحاسبة  3 --- 

9 ACC131  2مبادئ المحاسبة  3 ACC130 

10 GS 140  1أساسٌات اإلحصاء  3 --- 

11 GS141  2أساسٌات اإلحصاء  3 --- 

12 CS144 ً3 مبادئ الحاسب االل --- 

13 GM142 ً3 أساسٌات التحلٌل الرٌاض --- 

14 PS150 3 مبادئ العلوم السٌاسٌة --- 

15 FINB160  واالستثمارمبادئ التموٌل  3 --- 

46مجموع الوحدات                                                                         

 

 وحدة دراسٌة 54المجموع الكلً للوحدات    المقررات اإللزامٌة التخصصٌة

 متطلبات المفرر عــدد الوحدات  اسم المفرر رقم المفرر  ت

1 FINB  161  3 االستثمارمبادئ FINB  160 

2 FINB 260 3 المالٌة اإلدارة FINB 160 /ACC131 

3 FINB  261 3 إدارة مصارؾ FINB 160 

4 FINB 262 3 اساسٌات التامٌن FINB 261 

5 FINB 268 3 المصرفً االبتمان FINB261 

6 FINB  263 3 صنادٌق ومحافظ االستثمار FINB 160 

7 FINB  264  3 والتنبإ المالًالتحلٌل FINB 260 

8 FINB  265 3 مالٌة شركات FINB 260 

9 FINB  267 3 مصارؾ 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 أسواق مالٌة FINB268   

13 FINB  364 3 عمالت أجنبٌة FINB  268 

14 FINB  365 3 المإسسات المالٌة FINB  161 

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

16 FINB 369 ً3 التموٌل واالستثمار الدول FINB 263/ FINB360 

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

                       51                    وحدات       مجموع ال
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وحدة دراسٌة 15المجموع الكلً للوحدات  المقررات ؼٌر التخصصٌة اإللزامٌة  

 متطلبات المفرر عدد الوحدات اسم المفرر رمز المفرر ت

1 LW 202 3 القانون معامالت تجارٌة LW 102 

2 ACC230  1المحاسبة المتوسطة  3 ACC131 

3 MBG 433 3 طرق البحث BMG120 

4 ECO210 ً3 االقتصاد التحلٌلً جزب ECO 111 

5  CS146 ً3 تطبٌقات الحاسب اآلل CS 144 

        15              وحدات  مجموع ال

 

( وحدات دراسٌة 9ٌختار الطالب ) رات  االختٌارٌة التخصصٌةرالمق  

المقرررمز  ت  متطلبات المفرر عدد الوحدات اسم المفرر 

1 FINB 266 3 تؤمٌنات متنوعة FINB262 

2 FINB 269 3 تقٌٌم االستثمار FINB 263 

3 FINB 368 3 المشتقات المالٌة FINB 360 

4 FINB 467 3 نظم معلومات مصرفٌة CS 280 

5 FINB 461  365-362 3 المخاطرإدارة 

9                        وحدات  مجموع ال  

 

( وحدات دراسٌة 6ٌختار الطالب )رات  االختٌارٌة ؼٌر التخصصٌةالمقر  

 متطلبات المفرر عدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1 MBG 233 3 مبادئ التسوٌق MBG 120 

2 MBG 322  3  1بحوث عملٌات GS 140/ GS141 

3 ECO211 ً3 االقتصاد التحلٌلً الكل ECO211 

4 ECO511 3 دراسة الجدوى االقتصادٌة ECO111 

5 ECO311 3 نقود ومصارؾ MBG120/ECO111 

6 ACC231 متوسطة محاسبة II 3 ACC230 

6        وحدات  مجموع ال  

 

 مشروع التخرج  

 متطلبات المفرر عدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1 FINB 499 4 رجــــــروع تخـــمش --- 

     4            وحدات  مجموع ال
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قسم الفانون:  رابعاًا   

ة عن  الفسم نبذ  

م  2003لســنة ( 1)القانون بموجب قرار السٌد ربٌس الجامعة رقم سم قاء ـــم إنشــت      

خدمات تعلٌمٌة وٌقدم القسم  وحدة دراسٌة(  129) مقرر دراسً وبواقع ( 57)بعـــدد ، 

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

الجٌدة والمتمٌزة فً مجال العلوم القانونٌة لحمل رسالة العدالة ، ومسإولٌة رد الحقوق 

 .وترسٌخ مبادئ دولة القانون

 

قسم الفانون وقٌم أهداف و رسالة و رؤٌة   

 

 رؤٌــة الفسم

 ٌق التمٌز فً مجاالت علم القانونتحق                

 رسالـــة الفسم 
ٌسعى القسم لتقدٌم المعرفة القانونٌة الممٌزة وتخرٌج كوادر متمٌزة قادرة على خدمة                

وتطوٌر المجتمع ، والرفع من مستوى الكفاءات العلمٌة المبدعة وفقاًا لمعاٌٌر الجودة ، ومواكبة 
 .            البحثً ، واإللمام باألسس القانونٌة التقدم

 أهداف الفسم

للنهوض بمإسسات فً مجالت القانون ومهنٌا  علمٌاًا  إعداد كوادر متخصصة ومإهلة -1
 المجتمع

الخدمات االستشارٌة فً مجال القانون خدمة  المجتمع  و تقدٌم وتطوٌر  المساهمة فً  -2
 العلمٌة األخرىوتبادل الخبرات مع الجهات والمإسسات 

حث العلمً لمعالجة قضاٌا تشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة على المشاركة فً الب -3
 .المجتمع

 الفٌم

العمل بروح   –المرونة   –التحفٌز  –التمٌز     –الشفافٌة    –المصداقٌة    –اإلخالص   –األمانة 
الفرٌق   

قسم الفانون الدراسٌةالمفررات   

   ( اتوحد 10المجموع الكلً للوحدات )المقررات العامة 
 متطلبات المفرر عــدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1 GA 100 3 اللؽة العربٌة --- 

2 GE 103  1اللؽة االنجلٌزٌة  2 --- 

3 GE 104  2اللؽة االنجلٌزٌة  2 --- 

4 CS 105 3 مبادئ  الحاسوب --- 

10مجموع الوحدات                                                                         
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   ( اتوحد 8المجموع الكلً للوحدات )الؽٌر تخصصٌة  المقررات 
 متطلبات المفرر عــدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1 LW 113 اقتصاد مبادئ  2 --- 

2 LW 205 ومصارؾ نقود  2 LW 113 

3 LW 316 عامة مالٌة  2 LW 205 

4 LW 214 القانونً البحث طرق  2 --- 

8مجموع الوحدات                                                                         

 

 (وحدات دراسٌة 2مقرر بواقع ٌختار الطالب ) االختيارية التخصصيةمقررات ال
 متطلبات المفرر عــدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1 420 LW. 2 قانون المخذرات - 

2 421 LW  . 2 تشريعات الحذود - 

3 422 LW . 2 القانون الذولي االنساني - 

4 423 LW. 318 2 التنظيم الذولي LW 

2مجموع الوحدات                                                                         

 

   (وحدة  109المجموع الكلً للوحدات )التخصصية المقررات الذراسية 
 متطلبات المفرر عــدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

1 105 LW .  1 اإلسالمًمدخل الفقه  2 --- 

2 106 LW .  2اإلسالمً مدخل الفقه  2 105 LW  

3 107 LW .  1القانون الدستوري  3 --- 

4 108 LW .  2النظم السٌاسٌة قانون  3 107 LW  

5 109 LW . 2 نظرٌة القانون --- 

6 110 LW . 109 2 نظرٌة الحق LW. 

7 111 LW .  اإلجرامعلم  2 --- 

8   LW 112    العقاب علم  2 LW 111 

9   LW 114  القانونٌة 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 القانون  2 --- 

13   LW  209 2 العام الدولً القانون  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 القانون  2 --- 

17 LW 213 2 اإلداري القانون  2 LW 212 

18 LW 215 1 العام العقوبات القانون  2 LW 112 

19 LW 216 2 العام العقوبات القانون  2 LW  215   
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   (وحدة   109 المجموع الكلً للوحدات )التخصصية المقررات الذراسية 

 متطلبات المفرر عــدد الوحدات اسم المفرر رقم المفرر ت

20 LW  217 اإلنسان حقوق  2 --- 

21 305 LW . 211 3 القانون التجاري LW . 

22 306 LW .  1القانون العمل  2 --- 

23 307 LW .  2القانون العمل  2 306 LW . 

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

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

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

27 311 LW .  2العقود المسماة  2 310 LW . 

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

29 313 LW .  2القانون المرافعات  3 312 LW  

30 314 LW .  1القانون العقوبات الخاص  2 215،216 LW  

31 315 LW .  2القانون العقوبات 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 العالقات الدولٌة LW . 

35 405 LW .  1حقوق عٌنٌة  2 313 LW . 

36 406 LW .  2حقوق 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 .  1القانون الدولً الخاص  2 --- 

42 LW  412  2 الخاص الدولً القانون  2 LW 411  

43 LW 413 للبحار الدولً القانون  2 LW  319  

44 LW 414 الجبري التنفٌذ  2 LW 311 

45 LW 415 1 الفقه أصول  2 LW 317 

46 LW 416 2 الفقه أصول  2 LW 415 

47 LW 417 البحري القانون  2 --- 

48 LW 419 التخرج مشروع  2 --- 

    109                                  ع الوحدات مجمو
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اللغة االنجلٌزٌةقسم :  خامساًا   

 نبذة عن الفسم

وٌقدم القسم . م 2003لسنة ( 4)اللؽات بموجب قرار السٌد ربٌس الجامعة رقم  تم إنشاء قسم    

خدمات تعلٌمٌة وأكادٌمٌة وبحثٌة متمٌزة للطالب تواكب معاٌٌر الجودة مما ٌساهم فً إعداد 

 130))مقرر دراسً وبواقع (  47)العناصر الجٌدة والمتمٌزة فً مجال اللؽة االنجلٌزٌة  بعدد 

.  وحدة دراسٌة

اللغة االنجلٌزٌة قسم وقٌم أهداف و رسالة و رؤٌة  

 

:الفسم رؤٌة  

 تحقٌق التمٌز فً التعلٌم فً مجال اللؽة االنجلٌزٌة 

 :الفسم رسالة

تزوٌد الطالب بالمهارات العلمٌة والمعرفٌة وإعداد كوادر أكفاء فً مجال اللؽة  إلى القسم ٌسعى     

.خدمات متمٌزة للمجتمع والبٌبةاالنجلٌزٌة تعلٌما وبحثا وذلك لتقدٌم    
 

 :الفسم أهداف

على المنافسة فً سوق  ةلؽة االنجلٌزٌة قادرال مجال فً عالٌا تؤهٌال مإهلة كوادر إعداد -1

 .العمل

 . و أعمال الترجمة لدى الطلبة حركة البحث العلمً تشجٌعدعم و -2

 مساهمة الخرٌج فً افضل الخدمات للمجتمع والبٌبة -3

 

 الفٌم

العمل فً روح  –المرونة   -التحفٌز  –التمٌز  –الشفافٌة  –المصداقٌة  –االخالص  –االمانة 

 .الفرٌق

 

اللغة االنجلٌزٌة قسم الدراسٌةالمفررات   

   (وحدات  10المجموع الكلً للوحدات )المقررات العامة واإلنسانٌة 

 اسم المفرر رقم المفرر ت
عــدد 
 الوحدات

عــدد 
ساعاتال  

 متطلبات المفرر

1 GH150  1لؽة عربٌة  Arabic 2 2 --- 

2 GH151  2لؽة عربٌة  Arabic II 2 2 GH150 

3 GH152  3لؽة عربٌة  Arabic III 2 2 GH151 

4 EN151 علم النفس العام General 
Psychology 

2 2 --- 

5 EN252 ًمبادئ الحاسب اآلل Computer 2 3 --- 

جموعالم  10 11  
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   ( ةوحد 120المجموع الكلً للوحدات ) التخصصٌة المقررات

 ت
رقم 
 المفرر

 اسم المفرر
عــدد 
 الوحدات

عــدد 
 متطلبات المفرر الساعات

1 EN101  1قواعد  Grammar I 3 3 --- 

2 EN110  1محادثة  Spoken English I 3 4 --- 

3 EN115  1استٌعاب مقروء  Reading 
Comprehension I 

3 3 --- 

4 EN120  1إنشاء  Writing Structure 3 3 --- 

5 EN125  1لؽة فرنسٌة  French I 2 2 --- 

6 EN102  2قواعد  Grammar II 3 3 EN101 

7 EN111  2 محادثة Spoken English II 3 4 EN110 

8 EN116 2استٌعاب مقروء    Reading 
Comprehension II 

3 3 EN115 

9 EN121 2 إنشاء    Writing Strategies 3 3 EN120 

10 EN126 2 لؽة فرنسٌة     French II 2 2 EN125 

11 EN215 تارٌخ اللؽة االنجلٌزٌة History of English 
Language 

2 2 --- 

12 EN203  3قواعد  Advanced 
Grammar 

3 3 EN102 

13 EN212  3محادثة  Spoken English III 3 4 EN111 

14 EN217  3استٌعاب مقروء  Critical Reading 3 3 EN116 

15 EN222  3إنشاء  Essay Writing 3 3 EN121 

16 EN200  1صوتٌات  Phonetics I 2 2 --- 

17 EN210  1ترجمة  Translation I 2 2 --- 

18 EN204  4قواعد  Functional 
Grammar 

3 3 EN203 

19 EN213 4 محادثة  Spoken English IV 3 4 EN212 

20 EN223 متقدمة كتابة  Advanced writing 3 3 EN222 

21 EN201 2 صوتٌات  Phonetics II 2 2 EN200 

22 EN211 2 ترجمة  Translation II 2 2 EN210 

23 EN216 األدب فً مقدمة  An Introduction to 
Literature 

3 3 --- 

24 EN325 بحث طرق  Research 
Methodology 

3 3 --- 

25 EN317 شعر Poetry 3 3 EN216 

26 EN300 اللؽة علم فً مقدمة 
 التطبٌقً

Introduction to 
Applied Linguistics 

3 3 --- 

27 EN312 وتفسٌر ترجمة  Translation and 
Interpretation 

3 3 EN211 

28 EN310 ألؼراض االنجلٌزٌة 
 خاصة

English for 
Specific Purposes 

3 3 --- 
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   ( ةوحد 120المجموع الكلً للوحدات ) التخصصٌةالمقررات 

 اسم المفرر رقم المفرر ت
عــدد 
 الوحدات

عــدد 
 متطلبات المقرر الساعات

29 EN224 كتابة أكادٌمٌة Academic Writing 3 3 EN223 

30 EN301 النحو Syntax 3 3 EN300 

31 EN302 علم األصوات Phonology 3 3 EN300 

32 EN303 علم الصرؾ Morphology 3 3 EN300 

33 EN304 اكتساب اللؽة Language Acquisition 3 3 EN300 

34 EN318 شكسبٌر Shakespeare 3 3 EN216 

35 EN319 رواٌة Novel 3 3 EN216 

36 EN400  متنوعات اللؽة
 االنجلٌزٌة

Varieties of English 
Language 

3 3 --- 

37 EN420 
 Comparative األدب المقارن

Literature 
3 3 EN216 

38 EN405  علم دالالت األلفاظ
 والبراقما

Semantics and 
Pragmatics 

3 3 EN300 

39 EN406  ًعلم اللؽة النفس
 واالجتماعً

Psyco- and 
Sociolinguistics 

3 3 EN300 

40 EN407 تحلٌل الخطاب Discourse Analysis 
 

3 3 EN300 

41 EN421 ًالنقد األدب Literary Criticism 3 3 EN216 

42 
EN500 مشروع التخرج Graduation Project 4 4 EN325 

EN224 

جمــــوعالم                                120 124  
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قسم الهندسة المدنٌة :  سادساًا   

 نبذة عن الفسم

إنشاء بموجب قرار  والذي ةة بالجامعياألقسام الهندسضمن ٌعتبر قسم الهندسة المدنٌة من        

وٌقدم القسم خدمات تعلٌمٌة وأكادٌمٌة وبحثٌة متمٌزة م  2003لسنة (   6) ربٌس الجامعة رقم  

الهندسة للطالب تواكب معاٌٌر الجودة مما ٌساهم فً إعداد العناصر الجٌدة والمتمٌزة فً مجال 
.وحدة دراسٌة(  153) مقرر دراسً بواقع (  56) بعدد  المدنٌة  

قسم الهندسة المدنٌة وقٌم أهداف و رسالة و رؤٌة  
 

 الرؤٌة 

 مجاالت الهندسة المدنٌة لمواكبة التطور فًتحقٌق التمٌز            

 الرسالة 

ٌتبنى القسم تخرٌج مهندس منافس فى سوق العمل ومتمٌزا فى البحث العلمً ومساهما فى خدمات 
 المجتمع والبٌبة

 االهداف

 األساسٌة المفاهٌم و والتقنٌة والذهنٌة المعرفٌة بالمهارات تتمتع بكوادر المجتمع تزوٌد  1

.   االنشابٌة الهندسة فً والتطبٌقٌة العلمٌة والنظرٌات

 حل فً المساهمة و العلمً البحث فً المشاركة على والطلبة التدرٌس هٌبة أعضاء تشجٌع   2

.    والبٌبة المجتمع مشكالت

. والتعلٌمٌة الخدمٌة والمإسسات القسم بٌن  العالقة توطٌد  3

. االنشابٌة الهندسة مجال فً المستمر والتحسٌن التطوٌر مفاهٌم تنمٌة 4

 الفٌم

العمل فً روح  –المرونة   -التحفٌز  –التمٌز  –الشفافٌة  –المصداقٌة  –االخالص  –االمانة 
 .الفرٌق

:الهندسة المدنٌة قسم الدراسٌةالمفررات   

 (وحدات  10المجموع الكلً للوحدات )واإلنسانٌة المقررات العامة 

اسم المفرر رمز المفرر 
عدد 

الوحدات 

 األسبوع/عدد الساعات
عدد الساعات 

الفعلٌة 

 
األسبفٌات   معمل تمارٌن محاضرات

GH141  3 --- --- 3 3 1لؽة انجلٌزٌة  

GH142  3 --- --- 3 3 2لؽة انجلٌزٌة GH141 

GH150 3 --- --- 3 3 لؽة عربٌة  

GH152 1 --- --- 1 1 كتابة تقارٌر  

  10  10لمجمـــــــــــــــــــــــوع ا
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 (وحدات  49المجموع الكلً للوحدات ) المقررات العلوم األساسٌة والهندسٌة

اسم المفرر رمز المفرر 
عدد 

 الوحدات

األسبوع /عدد الساعات
عدد الساعات 

 الفعلٌة
 

األسبفٌات   معمل تمارٌن محاضرات

GS101  4  1 3 3 1رٌاضة  

GS102  5  1 4 4 2رٌاضة GS101 

GS111 3   3 3 1فٌزٌاء  

GS 112  3   3 3 2فٌزٌاء GS111 

GS115 3   3 3 كٌمٌاء عامة  

GS203  4  1 3 3 3رٌاضة GS102 

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 

GS200 4 2  2 3 برمجة حاسوب  

GE121 4  1 3 3 استاتٌكا  

GE125 3  2 1 2 هندسة وصفٌة  

GE127 ً3  2 1 2 رسم هندس  

GE129 2   2 2 تقنٌة ورش  

GE129L 2 2   1 تقنٌة ورش  معمل GE129 

ME210  حرارٌةدٌنامٌكا  3 3   3  

GE222 4  1 3 3 دٌنامٌكا GE121 

EE 280  مبادئ هندسة
 كهربابٌة

3 3   3  

  62  49 لمجمـــــــــــــــــــــــوعا

 

 (وحدات  82المجموع الكلً للوحدات ) اإللزامٌة التخصصٌةالمقررات 

اسم المفرر رمز المفرر 
عدد 

الوحدات 

الساعات األسبوع /عدد الساعات
الفعلٌة 

 
األسبفٌات  معمل تمارٌن محاضرات 

CE133 4 2  2 3 خواص المواد  

CE203  1 إنشابًتحلٌل  3 3   3 GE121 

CE221  1مٌكانٌكا الموابع  3 2  2 4 GE121 

CE231  1مساحة  3 2  2 4  

CE232  2مساحة  3 2  2 4 CE231 

CE242 تقنٌة جٌو  3 2  2 4  

CE264 4 2  2 3 مواد البناء  

CE301  3   3 3 مٌكانٌكا جوامد CE133 \CE203 

CE303  ً2تحلٌل انشاب  3 3   3 CE203 

CE305 تصمٌم خرسانة 
1 مسلحة  

3 3   3 CE303/CE301 
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 (وحدات  82المجموع الكلً للوحدات ) اإللزامٌة التخصصٌةالمقررات 

اسم المفرر رمز المفرر 
عدد 

الوحدات 

الساعات األسبوع /عدد الساعات
الفعلٌة 

 
األسبفٌات  معمل تمارٌن محاضرات 

CE307  1تصمٌم الفوالذ  3 3   3 CE203  CE301 

CE311  هندسة النقلمبادئ  3 3   3 CE232 

CE314 4 2  2 3 هندسة الطرق CE311 

CE322  2مٌكانٌكا موابع  3 3   3 CE221 

CE325 3   3 3 علم المٌاه CE221 

CE342  1التربة مٌكانٌكا  3 3   3 CE301 / CE242 

CE342L 2 2   1 مٌكانٌكا التربة معمل CE342 

CE372  1هندسة بٌبٌة  3 3   3 CE221 

CE403  3 إنشابًتحلٌل  3 3   3 CE303 

CE405  2مسلحة تصمٌم خرسانة  3 3   3 CE305 

CE407 2تصمٌم الفوالذ  3 3   3 CE303/ CE307 

CE416 2   2 2 تصمٌم الهندسً للطرق CE311 

CE424 هٌدرولٌكٌة منشات  3 3   3 CE325/ CE322 

CE427 2   2 2 هندسة موانا CE4322 

CE442  2مٌكانٌكا التربة  3 3   3 CE342 

CE462 ً3   3 3 تشٌد مبان CE405 

CE463  اإلنشاء إدارةقواعد  2 2   2  

CE472  2هندسة بٌبٌة  3 3   3 CE372 

CE599 3   3 3 المشروع  

  90  82 لمجمـــــــــــــــــــــــوعا

 

( ةوحد 12المجموع الكلً للوحدات ) اإلنشاءاتهندسة  لشعبة التخصصٌةالمقررات   

رمز 
المفرر 

اسم المفرر 
عدد 

الوحدات 

 الساعات الفعلٌة األسبوع /عدد الساعات
األسبفٌات   معمل تمارٌنمحاضرات 

الساعات 
 الفعلٌة

CE505  3خرسانة مسلحة تصمٌم  3 3   3  

CE509 3   3 3 تصمٌم الجسور  

CE510 3   3 3 هندسة األساسات  

CE545 3   3 3 مٌكانٌكا الصخور  

  12  12لمجمـــــــــــــــــــــــوع 
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قسم الهندسة المعمارٌة:  سابعاًا   

 نبذة عن الفسم 

سلسلة االقسام التطبٌقٌة التً تؤسست فً العقدٌن ٌعتبر قسم الهندسة المعمارٌة حلقة من           

ة رقم ـــــــــاآلخرٌن من القرن الماضً حٌث تم تؤسٌس القسم بالجامعة بناء على قرار ربٌس الجامع

 .وحدة دراسٌة(  157) وبواقع (  55) ـدد ــم بع 2003لسنة (  5) 

 ـارٌةأهداف لفســــم الهندســــة المعمرؤٌة ورسالة و
 

: الرؤٌــــــــــــــة  

. ز فً مجاالت الهندسة المعمارٌة التفوق واإلبداع لتقدٌم برنامج متمً             

 : الرسالــــــــــــة 
ٌسعى القسم إلى  تقدٌم برنامج علمً متمٌز فً مجال الهندسة المعمارٌة، وذلك لالرتقاء    

بالمستوى العلمً، والمهنً لمخرجات القسم من خالل الربط بٌن الدراسة النظرٌة، والتطبٌق العملً 

تمع والبٌبة المجمع األخذ فً االعتبار المإثرات البٌبٌة، واإلنسانٌة، والتكنولوجٌا، وتلبٌة احتٌاجات 

.  والبحث العلمً

 : أهداف الفســـم

إعداد كوادر مإهلة متخصصة فً الهندسة المعمارٌة لدٌهم مجموعة متنوعة من المهارات  .1

فً العلوم الهندسٌة والخبرات التطبٌقٌة الالزمة   لتقدٌم االستشارات الفنٌة فً مجاالت 

. لمعمارٌة والتخطٌطٌةالتصمٌم واإلشراؾ على تنفٌذ مختلؾ أنواع المشروعات ا

العلمً وتوظفٌه لخدمة تنمٌة قدرات الطالب وأعضاء هٌبة التدرٌس فً أساسٌات البحث  .2

.    والبٌبةالمجتمع 

معرفة الطالب بؤسس وتشرٌعات الممارسة المهنٌة والتواصل الدابم والفعال مع مإسسات  .3

. المجتمع المدنً

. مجاالت الهندسة المعمارٌةإعداد خرٌج قادر على مواكبة أحدث التطورات فً  .4

 :الفٌـــــــــــــــم  

العمل بروح  -المرونة   –التحفٌز –التمٌز   -الشفافٌة  –المصداقٌة  –اإلخالص  –األمانة     

. الفرٌق

:الهندسـة المعمــارٌة قسم الدراسٌةالمفررات   

 (وحدات  10المجموع الكلً للوحدات )اإلنسانٌة المقررات 

اسم المفرر رمز المفرر 
عدد 

الوحدات 

عدد  األسبوع/عدد الساعات
الساعات 

 الفعلٌة

 
األسبفٌات   تمارٌن معملمحاضرات 

GH141  3 --- --- 3 3 1لؽة انجلٌزٌة  

GH142  3 --- --- 3 3 2لؽة انجلٌزٌة GH141 

GH150 3 --- --- 3 3 لؽة عربٌة  

GH152 1 --- --- 1 1 كتابة تقارٌر  

  10  10لمجمـــــــــــــــــــــــوع ا
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 (وحدات  17المجموع الكلً للوحدات ) لعامةالمقررات ا

اسم المفرر رمز المفرر 
عدد 

الوحدات 

عدد األسبوع /عدد الساعات
الساعات 
الفعلٌة 

 
األسبفٌات  تمارٌن معمل محاضرات 

GS 101  1رٌاضة  3 3 - 1 4  

GS 102  2رٌاضة  4 4 - 1 5 GS 101 

GS111  1فٌزٌاء  3 3 - - 3  

GS112  2فٌزٌاء  3 3 - - 3 GS 111 

GS112L 2 - 2 - 1 فٌزٌاء معمل GS112 

GS 200 4 - 2 2 3 برمجة حاسوب  

  22  17المجمـــــــــــــــــــــــوع 

 

 (وحدات  31المجموع الكلً للوحدات ) المساندة العامةالمقررات 

المفرر اسم رمز المفرر 
عدد 

الوحدات 

عدد  األسبوع/عدد الساعات
الساعات 

 الفعلٌة

 
األسبفٌات  تمارٌن معمل محاضرات 

CE 231  1مساحة  3 2 2 - 4  

GE 121 4 1 - 3 3 استاتٌكا  

GE 127 ً3 - 2 1 2 رسم هندس  

CE 133 4 - 2 2 3 خواص مواد  

GE 125 3 2 - 1 2 هندسة وصفٌة  

EE 280  هندسة كهربابٌةمبادئ  3 3 - - 3  

CE 203  ً1تحلٌل إنشاب  3 3 - - 3 GE 121 

CE 301 3 - - 3 2 مٌكانٌكا جوامد CE 133 

CE 305  1تصمٌم خرسانة مسلحة  3 3 - - 3 CE 301 

CE 307  1تصمٌم  فوالذ  3 3 - - 3 CE 301 

ME 422 3 1 - 2 2 تبرٌد وتكٌٌؾ  

CE 371 3 - - 3 2 هندسة صحٌة  

  39  31لمجمـــــــــــــــــــــــوع ا

 

 (وحدات  95المجموع الكلً للوحدات ) اإللزامٌةالمقررات 

اسم المفرر رمز المفرر 
عدد 

الوحدات 

عدد  األسبوع/عدد الساعات
الساعات 

 الفعلٌة

 
األسبفٌات  تمارٌن معمل محاضرات 

AR 242 3 - 2 1 2 رسم الحر  

AR 124 3 - 1 2 3 أسس تصمٌم  

AR 214 3 - 1 2 2 نظم المعلومات الجؽرافٌة  

AR 231  1تارٌخ عمارة  3 3 - - 3  

AR 211  1تصمٌم معماري  4 2 4 - 6 AR 124 

AR 221  1إنشاء معماري  3 1 2 - 3  
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 (وحدات  95المجموع الكلً للوحدات ) اإللزامٌةالمقررات 

اسم المفرر رمز المفرر 
عدد 

الوحدات 

عدد  األسبوع/الساعاتعدد 
الساعات 

 الفعلٌة

 
األسبفٌات  تمارٌن معمل محاضرات 

AR 252 4 - 2 2 4 الظل والمنظور  

AR 300 أوتوكاد) )رسومات بالحاسوب    2 1 2 - 3  

AR 232  2تارٌخ عمارة  3 3 - - 3 AR 231 

AR 212  2تصمٌم معماري  4 2 4 - 6 AR 211 

AR 222  2إنشاء معماري  3 1 2 - 3 AR 221 

AR 333  3تارٌخ عمارة  3 3 - - 3 AR 232 

AR 313  3تصمٌم معماري  4 2 4 - 6 AR 212 

AR 323  3إنشاء معماري  3 1 2 - 3 AR 222 

AR 361 3 - 2 1 2 تنسٌق مواقع  

AR 391 ً3 - - 3 3 تحكم بٌب  

AR334  4تارٌخ عمارة  3 3 - - 3 AR 333 

AR 314  4تصمٌم معماري  4 2 4 - 6 AR 313 

AR 324  4إنشاء معماري  3 1 2 - 3 AR 323 

AR 371 2 - - 2 2 تارٌخ ونظرٌات التخطٌط AR 334 

AR 388 3 - - 3 3 إضاءة وصوتٌات GS112 

AR415  5تصمٌم معماري  5 2 4 - 6 AR 314 

AR425  5إنشاء معماري  3 1 2 - 3 AR 324 

AR 462 ً3 - 2 1 3 التخطٌط الحضري واإلقلٌم AR 361 

AR 474  يالحضراإلسكان والتصمٌم  3 1 2 - 3  

AR 481 3 2 - 1 2 كمٌات  ومواصفات  

AR 488 3 - - 3 2 منظومات األنشاء  

AR 499 3 1 - 2 2 برمجة مشارٌع  

AR 416  6تصمٌم معماري  5 2 5 - 6 AR415 

AR 426  6إنشاء معماري  3 1 2 - 3 AR425 

AR 520 ً2 - - 2 2 تنفٌذ مبان  

AR 525 ً2 - - 2 2 قوانٌن مبان  

  113  95لمجمـــــــــــــــــــــــوع ا

 

 

 (وحدات  4المجموع الكلً للوحدات ) مشروع التخرج

اسم المفرر رمز المفرر 
عدد 

الوحدات 

عدد  األسبوع/عدد الساعات

الساعات 

 الفعلٌة

 

األسبفٌات  تمارٌن معمل محاضرات 

AR 599 6 - 4 2 5 مشروع التخرج  

  6  5لمجمـــــــــــــــــــــــوع ا
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 وب ـــــــــوم الحاســـــم علـــــقس:  ثامناًا 

 عن الفسم  نبذة
 

عدد م ب 2003نة لس(   7) وفق قرار ربٌس الجامعة رقم  م الحاسوبوتم تؤسٌس قسم عل           
ٌقدم هذا القسم درجة البكالورٌوس تخصص  وحدة دراسٌة،(  139) سً بواقع مقرر درا(  42) 

علم الحاسوب بحٌث ٌزود كل ما هو جدٌد للطلبة من تحدٌث وتطوٌر للمناهج والمقررات الدراسٌة 
الحاسوب  علوموالبرامج التدرٌبٌة الفاعلة التً بدورها تعد الخرٌجٌن للمهن المختلفة فً مجال 

 .لدراسات العلٌاوكذلك تعدهم للمواصلة فً مجال البحث العلمً وا
 

 وبـــوم الحاســعلرؤٌة ورسالة وأهداف لفســــم 
 

 الرؤٌة
. تحقٌق التمٌز فً مجاالت علوم الحاسوب وتطبٌقاته         

 

الرسالة 
إعداد الكوادر المختصة والمتخصصة فً علوم الحاسوب والقادرة على اإلبداع فً               

 .العلمً وخدمات المجتمع والبٌبةمجاالت التعلٌم والتعلم والبحث 
 

األهداف  
 .إعداد وتؤهٌل كوادر لتلبٌة متطلبات سوق العمل فً مجال علوم الحاسوب (1
 .تشجٌع وتنمٌة البحث العلمً فً مجاالت علوم الحاسوب وتقدٌم خدمات المجتمع والبٌبة (2
 .ه المختلفةبناء وتطوٌر الشراكة مع القطاعات الحكومٌة والخاصة والمجتمع بكافة مإسسات (3
لطالب بما ٌضمن التطوٌر والتحسٌن  المناسب ألعضاء هٌبة التدرٌس وا تهٌبة المناخ (4

 .المستمر

الفٌم 
 .العمل بروح الفرٌق –المرونة  –التحفٌز  –التمٌز  –الشفافٌة  –المصداقٌة  –اإلخالص  –األمانة 

 

وبــــوم الحاســعل قسم الدراسٌةالمفررات   

   ( ةوحد 30المجموع الكلً للوحدات ) مقررات العامةال

اسم المفرر رمز المفرر 
عدد 

الوحدات 

  األسبوع/الساعات
األسبفٌات  معمل محاضرات 

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

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

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

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

GS 211 اإللكترونٌة دوابر  Electronic Circuits 3 3 --- CS115 / CS115 

  --- 30 30لمجمـــــــــــــــــــــــوع ا
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 ( ةوحد101المجموع الكلً للوحدات ) اإللزامٌة التخصصٌة المقررات
رمز 

المفرر 
اسم المفرر 

عدد 
الوحدات 

  األسبوع/الساعات
األسبفٌات  معمل محاضرات 

CS103 1 برمجة أساسٌات  Foundations Of Programming 1 3 2 2   

CS104 2 برمجة أساسٌات  Foundations Of Programming 2  2 2 CS103 

CS123 المنفصلة التراكٌب  Discrete Structures 3 3 0 CS103-GS101 

CS122 منطقً تصمٌم  Logic Design 3 3 0 CS105 

CS 207 السً لؽة  (  ++C) C++ Language 4 2 4 CS104 

CS 213 بالحاسب الرسم  Computer Graphic 3 2 2  CS104 

CS 216 حاسبات تنظٌم  Computer Organization 3 2 2 CS122 

CS 219 مواقع تصمٌم  Website Design 3 2 2 CS104 

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

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

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

CS 250 جافا لؽة  Java Language 4 2 4 CS104 

CS 260 البٌانات قواعد مقدمة  Introduction to Database 3 2 2 CS207 

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

CS 326 وبرمجة عددٌة طرق  Numerical Methods 3 2 2 GS201 

CS 335 أسمبلً) التجمٌع لؽة ) Assembly Language 4 2 4 CS216-CS207 

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

CS 361 متقدمة بٌانات قواعد  Advanced Database 3 2 2 CS260 

CS 364 شٌبٌة برمجة   O O P 4 2 4  CS207 

CS 370 الحاسوب واتصاالت شبكات  Network 3 2 2 CS216 

CS 375 برمجٌات هندسة  Software Engineering 3 2 2 CS230 

CS 380 نظم برمجة  System Programming 3 2 2 CS335 

CS 390 تشؽٌل نظم  Operating System 3 2 2 CS335 

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

CS 410 حاسوب معمارٌة  Computer Architecture 3 2 2 CS380 

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

CS415 والمحاكة النمذجة  Computer modeling and 
simulation 

3 2 2  CS260 

CS 450 االصطناعً الذكاء  Artificial Intelligence 3 2 2 CS260 

CS453 المعلومات امن  Information Security 3 2 2  CS370 

CS500 التخرج مشروع  Project 6 --- 6   

  78 59 101لمجمـــــــــــــــــــــــوع ا
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 (وحدات  20المجموع الكلً للوحدات ) االختٌارٌةالمقررات 
رمز 

المفرر 
اسم المفرر 

عدد 
الوحدات 

  األسبوع/الساعات
األسبفٌات  معمل محاضرات 

CS 455 مختارة مواضٌع     Special Topics  4 2 4 GS 400 

CS462 الجوالة تطوٌر التطبٌقات   Mobile Applications 
Development 

4 2 4 GS 250 

CS360 البٌانات تنقٌب  Data Mining 4 2 4 GS 415 

CS 480 لؽة C شارب C# 4 2 4 GS 207 

CS 490 الدلفً لؽة   Delphi Language  4 2 4 GS 207 

  20 10 20لمجمـــــــــــــــــــــــوع ا

 

 

الثالثالباب   

(وخدمات الدعم الطالبً الداخلٌة لوائحالنظم و)  

نبذة عن الالئحة الداخلٌة للدراسة واالمتحانات : اوالًا 

( الفصـــــــــل الثالث)

( متطلبات التخرج)

( 23)مادة رقم 

بعد استٌفابه للمتطلبات الدراسٌة ( البكالورٌوس، اللٌسانس) ٌمنح الطالب درجة اإلجازة المتخصصة 

خمسٌن بالمابة بعد اجتٌازه لجمٌع المقررات %( 50)وبمعدل عام ال ٌقل عن المطلوبة لتخصصه 

. المطلوبة التً درسها فً القسم بنجاح

( 24)مادة رقم 

مقررات تكون ( البكالورٌوس ، اللٌسانس)ٌدرس الطالب للحصول على درجة اإلجازة المتخصصة 

:- مجموع وحداتها كالتالً 

اإلجازة المتخصصة الالزمة للتخرج مجموع الوحدات التصنٌف الفسم 

إدارة أعمال 

 العلوم اإلنسانٌة

البكالورٌوس وحدة دراسٌة  131

البكالورٌوس وحدة دراسٌة  131المحاسبة 

البكالورٌوس وحدة دراسٌة  131تموٌل ومصارؾ 

اللٌسانس وحدة دراسٌة  129انون ـــــالق

اللٌسانس وحدة دراسٌة  130ات ـــــاللػ

 الحاسوب علوم

 العلوم التطبٌفٌة

البكالورٌوس وحدة دراسٌة  139

البكالورٌوس وحدة دراسٌة  153الهندسة المدنٌة 

البكالورٌوس وحدة دراسٌة  157الهندسة المعمارٌة 
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( الفصـــــــل الرابع )

( المخالفات التأدٌبٌة)

( 25)مادة رقم 

على الطالب االلتزام بؤداء واجباته على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة وأن ٌسلك فً  

تصرفاته مسلكا ٌتفق مع وضعه باعتماده طالبا جامعٌا وان تتفق تصرفاته مع القوانٌن واللوابح 

والنظم المعمول بها فً مإسسات التعلٌم العالً  واألصول والتقالٌد الجامعٌة المستقرة 

 

 

 

 (26)مادة رقم 

ٌخضع الطالب للتؤدٌب إذا ارتكب فعال ٌشكل مخالفة للقوانٌن أو اللوابح واألنظمة بالجامعة  وفً  

أي مكان من ملحقاتها بارتكاب فعل تحضره القوانٌن واللوابح أو االمتناع عن أداء الواجب كطالب   

تى زوال هذه الصفة بتخرجه وٌظل الطالب خاضعا ألحكام التؤدٌب من تارٌخ تسجٌله بالدراسة وح

. أو إلؽاء تسجٌله 

 (27)مادة رقم 

:- ال ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالٌة 

 .االعتداء على أعضاء هٌبة التدرٌس أو الطالب أو العاملٌن بالجامعة - أ

 .االعتداء على األموال والمرافق التابعة للجامعة  - ب

 بالجامعةالدراسة واالمتحانات سٌر اإلخالل بنظام  - ت

 .ارتكاب أي سلوك منافً لألخالق أو ٌمس النظام العام واآلداب العامة بالجامعة - ث

 .الجرابم المخلة بالشرؾ  - ج

(28)مادة رقم   
- :ٌعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هٌئة التدرٌس أو العاملٌن أو الطالب

 .الضرب أو اإلٌذاء أو التهدٌد - أ

 .السب أو القذؾ - ب

 .اإلهانة - ت

االعتداء إذا تم بصورة علنٌة أو ؼٌرها ، وبحضور المعتدي علٌه أو فً ؼٌابه وسواء وٌتحقق 

. ة أو باإلشارةارتكب كتابة أو مشافه

 (29)مادة رقم 

:- ٌعد من مخالفات االعتداء على األموال والمراوق التابعة للجامعة
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بجعلها ؼٌر صالحة إتالؾ أو تخرٌب األدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء  - أ

 .لالستعمال أو بتؽٌٌر وجه استعمالها لو جزبٌا

سرقة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو ؼٌرها من ممتلكات الجامعة أو  - ب

 .االستٌالء علٌها 

 .االحتفاظ بما سلم للطالب على سبٌل األمانة أو اإلعارة وعدم إرجاعه فً الوقت المحدد - ت

 

 

 

 (30)مادة رقم 

  -:ٌعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما ٌلً

الوثابق سواء كانت صادرة عن الجامعة و  تزوٌر المحررات الرسمٌة الشهادات واإلفادات - أ

 .أو عن ؼٌرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة 

خصٌة دخول طالب انتحال الشخصٌة سواء لتحقٌق مصلحة الفاعل أو لؽٌره وٌعد انتحاال للش - ب

بدال عن طالب أخر ألداء االمتحان وتسرى العقوبة على الطالبٌن وكل من سهل ذلك أو كان 

 شرٌكا فٌه من الطالب 

 .إثارة الفوضى أو الشؽب وعرقلة سٌرا لدراسة أو االمتحانات بؤٌة صورة كانت - ت

أو النتابج أو ؼٌرها التؤثٌر على األساتذة أو العاملٌن فٌما ٌخص سٌر االمتحانات أو التقٌٌم  - ث

 .مما ٌتعلق بشإون الدراسة واالمتحانات

ممارسة أعمال الؽش فً االمتحانات فٌها بؤٌة صورة من الصور وٌعتبر من قبٌل الشروع   - ج

فً الؽش إدخال الطالب إلى قاعة االمتحانات أٌة أوراق أو أدوات  أو أجهزة ذات عالقة 

 كن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة االمتحانات بالمنهج الدراسً موضوع االمتحانات ما لم ي

االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقٌق أو مجالس التؤدٌب المشكلة وفق األحكام هذه  - ح

 .الالبحة

. أي مخالفة للقوانٌن واللوابح والنظم المتعلقة بالتعلٌم العالً - خ

 (31)مادة رقم 

 :-واآلداب العامة األوعال اآلتٌة ٌعد سلوكا مناوٌا لألخالق والنظام العام 

االعتداء على العرض ولو تم برضً المعتدى علٌه وفً هذه الحالة ٌكون الطرؾ جرابم  - أ

 .األخر شرٌكا فً الجرٌمة إذا كان طالبا أو طالبة  

 .تعاطً المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بؤي صورة من الصور - ب

 .عرضهاتداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو  - ت
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 .كل ما من شؤنه أن ٌخل بالشرؾ أو المساس باآلداب العامة وفقا للقوانٌن واللوابح النافذة  - ث

( الخامسالفصـــــــــــــــــل )

( العفوبات التأدٌبٌة)

( 32)مادة رقم                                        

ن هذه الالبحة ٌعاقب مرتكبه م( 28)كل سلوك ٌدخل ضمن المخالفات المنصوص علٌها فً المادة 

 .باإلٌقاؾ عن الدراسة مدة ال تقل عن سنتٌن دراسٌتٌن، وٌفصل الطالب من الجامعة إذا كان عابداًا 

 

 

 

( 33)مادة رقم 

بالوقؾ عن الدراسة مدة ال تقل عن سنة (  29) ٌعاقب على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة 

دراسٌة وتضاعؾ العقوبة عند العود ، وال ٌعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع قٌمة اإلضرار التً 

. أحدثها

( 34)مادة رقم 

:- على النحو التالً ( 30) ٌعاقب على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة

عن سنة دراسٌة وال تزٌد على سنتٌن دراسٌتٌن كل  ٌعاقب بالوقؾ عن الدراسة لمدة ألتقل - أ

من المادة المذكورة  وٌفصل الطالب من ( -ب -أ)من ارتكب المخالفات الواردة فً الفقرتٌن 

. الدراسة فصال نهابٌا عند العود 

ٌعاقب الطالب بالحرمان من دخول المتحانات كلٌا أو جزبٌا إذا ارتكب المخالفات المحددة  - ب

 فً

من المادة المذكورة، وفً جمٌع األحوال ٌعتبر امتحانه ملؽٌا فً المادة التً ارتكب ( ث-ت)الفقرتٌن 

. فٌها المخالفة

ٌعاقب بإلؽاء نتٌجة امتحان الطالب فً فصل واحد على األقل إذا ارتكب المخالفات الواردة  - ت

لفصلٌن من المادة المذكورة، وٌجوز لمجلس التؤدٌب إلؽاء امتحانه ( ج)بٌانها فً الفقرة 

. دراسٌٌن ، وٌفصل الطالب فصالًا نهابٌا عند العود

ٌعاقب الطالب بالحرمان من حقوق الطالب النظامً أو إٌقافه عن الدراسة مدة ال تزٌد على  - ث

من ( ح،خ ) سنة دراسٌة واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص علٌها فً الفقرتٌن 

. المادة المذكورة

( 35)مادة رقم 
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بالوقؾ عن الدراسة مدة ال تقل عن سنة ( 31)المخالفات المنصوص علٌها فً المادة ٌعاقب على 

. دراسٌة وال تزٌد عن سنتٌن دراسٌتٌن وإذا كان الطالب عابدا ٌفصل من الجامعة

( 36)مادة رقم 

فً تطبٌق األحكام التؤدٌبٌة المنصوص علٌها فً هذه الالبحة ٌحسب كل فصلٌن دراسٌٌن سنة 

. واحدةدراسٌة 

 

 

 

 

( الفصـــــــــــــــــل السادس) 

( إجراءات التأدٌب)

( 37)مادة رقم 

على كل من ٌعلم بوقوع مخالفة للقوانٌن واللوابح واألنظمة المعمول بها فً الجامعة أن ٌقدم بالؼا 

. عن هذه المخالفة ٌتضمن تقرٌرا مكتوبا عن الواقعة ٌقدمه إلى إدارة الجامعة

( 38)مادة رقم 

فور اإلبالغ عن الواقعة ٌتعٌن على  إدارة الجامعة تكلٌؾ لجنة تحقٌق تتكون من ثالثة أعضاء هٌبة 

. تدرٌس ٌكون احدهم مقررا للجنة فً ظرؾ ثالثة أٌام من تارٌخ البالغ

 

( 39)مادة رقم 

 ٌتم اإلعالن عن التحقٌق قبل موعده بٌوم كامل على األقل للطالب وال ٌحسب الٌوم الذي تم فٌه

. اإلعالن ، وٌجوز إن ٌتم التحقٌق فوراًا فً حاالت الضرورة واالستعجال  

( 40)مادة رقم      

بعد االنتهاء من التحقٌق أو عدم حضور الطالب رؼم إعالمه تقدم اللجنة تقرٌرا مشفوعا بالمحاضر 

. التً أعدتها إلى إدارة الجامعة

( 41)مادة رقم   

تشكٌل مجلس للتؤدٌب بقرار من ربٌس الجامعة على أن ٌتكون من فً حالة االنتهاء من التحقٌق ٌتم 

ثالثة  أعضاء هٌبة التدرٌس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة القانونٌة على أن ٌكونوا من ؼٌر 

أعضاء لجنة التحقٌق ومندوب عن الشإون الطالبٌة وٌتم إعالن من تمت إحالته على اللجنة 

مثوله أمامهم وذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أٌام وال ٌحتسب  المذكورة بالموعد الذي ٌنبؽً فٌه

. الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن وفً حالة عدم الحضور ٌصدر القرار ؼٌابٌا 
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( 42)مادة رقم 

وز ٌصدر مجلس التؤدٌب قراراته بعد سماع أقوال الطالب وٌجوز للمجلس استدعاء الشهود ، كما ٌج

. له استدعاء من قام بالتحقٌق 

( 43)مادة رقم 

ٌتم اإلعالن عن موعد التحقٌق أو التؤدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة وٌعتبر ذلك قرٌنة على العلم 

. بذلك

( 44)مادة رقم 

ٌصدر مجلس التؤدٌب قراراته بؤؼلبٌة أصوات األعضاء وال تعتبر قرارات المجلس نافذة اال بعد 

. اعتمادها من ربٌس الجامعة 

( 45)مادة رقم 

لن قرار مجلس التؤدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانٌة ٌع

. منه بالملؾ الشخصً للطالب

( 46)مادة رقم 

تعتبر قرارات مجلس التؤدٌب التً تصدر طبقا ألحكام هذه الالبحة نهابٌة بعد اعتمادها وال ٌجوز 

. ة المختصةالطعن فٌها إال بالطرق القضابٌة أمام المحكم
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 :خدمات الدعم الطالبً : ثانٌاًا 

 

تخصص الجامعة مرشد أكادٌمً لكل طالب دارس بالجامعة لٌتابع مساره : اإلرشاد األكادٌمً

األكادٌمً وتحصٌله العلمً واإلشراؾ على حجز الطالب للمقررات الدراسٌة المناسبة ونصحه 

. تواجهه وتقدٌم التوصٌات للقسم العلمً فً حال تعثرهللتؽلب على الصعوبات التً 

تخصص جامعة افرٌقٌا منحة للطالب المتفوقٌن تتمثل فً اإلعفاء الكلً من رسوم : منحة التفوق 

تجدٌد القٌد للترتٌب االول من كل قسم خالل الفصل الدراسً التالً لحصوله على الترتٌب المذكور 

 . ولمرة واحدة فقط

تعمل جامعة أفرٌقٌا على إتاحة المصادر والتسهٌالت التعلٌمٌة المتنوعة لطالبها  :ٌمٌة المصادر التعل

وخلق االدوات التنظٌمٌة واإلدارٌة التً تتٌح اإلشراؾ والمتابعة لهذه المصادر والتحدٌث المستمر , 

اجع والكتب ومن تلك االدوات تكلٌؾ اللجنة العلمٌة بالقسم بالمراجعة والتطوٌر المستمر للمر, لها 

والدورٌات الموجودة بالمكتبة المتعلقة بمجاالت القسم وكذلك تدعم الجامعة المكتبة بإمكانٌة اطالع 

 .الطالب على الكتب بالجامعة ومحتوٌات هذه الكتب عن طرٌق موقع الجامعة االلكترونً 

ضة من المستفٌدٌن تعتبر المكتبة معلما بارزا للجامعة وتقدم خدماتها لفبات عري :خدمات المكتبة 

وتقدم المكتبة , (او المجتمع , أو الطالب , سواء من أعضاء هٌبة التدرٌس والكوادر  المساندة )

وٌتوافر بها المواد المطبوعة فً مختلؾ فروع العلوم , واالطالع واإلعارة , خدمات االرشاد 

 .واآلداب 

عالم عن الوضع االكادٌمً والمهنً التً تصدر من رإساء االقسام العلمٌة لإل :خطابات التوصٌة 

مثل الجامعات األجنبٌة التً ٌرؼب الطالب فً استكمال ) ومهارات الطالب للجهات الخارجٌة 

 (دراسته العلٌا بها 
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ٌمكن ان تصدر شهادات التخرج باللؽة االنجلٌزٌة اذا احتاج  :اصدار الشهادات باللغة االنجلٌزٌة 

 .هات عمل اجنبٌة او الستكمال الدراسة بالخارج الطالب لذلك فً حاالت التقدٌم لج

داخل الحرم الجامعً  باألنترنتتوفر الجامعة للطالب إمكانٌة االتصال : االتصال بشبكة المعلومات 

إلتاحة الفرصة للطالب  باألنترنتوكذلك بالنسبة للمكتبة فٌتوافر بها اٌضا امكانٌة االتصال , 

وؼٌرها من أنشطة , فً االؼراض العلمٌة وإجراء االبحاث  بالحصول على المعلومات واستخدامها

 .التعلٌم والتعلم 

ٌعتبر الموقع االلكترونً للجامعة أحد أهم آلٌات الدعم االكادٌمً التً توفرها :  الموقع االلكترونً

فمن خالل الموقع االلكترونً ٌستطٌع الطالب معرفة مدى واسع من المعلومات . الجامعة لطالبها 

, والبرامج والخطط الدراسٌة , مة مثل نظام االرشاد االكادٌمً والدعم واإلرشاد الطالبً المه

 .الخ ... والجداول الدراسٌة وجداول االمتحانات 

توفر الجامعة صندوق الشكاوي والمقترحات وٌقدم الطالب  :صندوق الشكاوي ومفترحات الطالب 

ل الجوانب المختلفة فً العملٌة التعلٌمٌة وؼٌر المقترحات والشكاوي حو –من خالل هذه اآللٌة  –

وتوفر الجامعة النظام الذي ٌسمح بؤخذ تلك المقترحات , التعلٌمٌة من االمور المهمة بالنسبة للطالب 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لهذه المقترحات او لحل المشكالت التً تواجه , والشكاوي وتحلٌلها 

 .الطالب

قامت الجامعة بإعداد برٌد الكترونً لكل  :اء األقسام والفٌادات العلمٌةالبرٌد االلكترونً لرؤس

ربٌس قسم أو قٌادة علمٌة بؽرض استخدامه فً األؼراض التعلٌمٌة ولدعم نشاطات الطالب المختلفة 

فً التدرٌب على استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً االتصال والتواصل حتى خارج الحرم الجامعً 

 . الرسمً  وفً ؼٌر الدوام

مثل التعرٌؾ بالجامعة , وٌضم  الدلٌل المعلومات األكادٌمٌة المهمة بالنسبة للطالب :  دلٌل الطالب

المعاٌٌر االكادٌمٌة المرجعٌة التً تتبناها  –متطلبات الدرجة العلمٌة للقسم  –وأقسامها وبرامجها 

 .إمكانات الجامعة وؼٌرها مما ٌهم الطالب  –البرامج التعلٌمٌة 

, تقوم الجامعة بتوفٌر الكتاب الجامعً لمرحلة اللٌسانس والبكالورٌوس  :تووٌر الكتاب الجامعً 

وتحافظ الجامعة على المستوى العلمً للكتاب وتتبنً من اآللٌات ما ٌكفل الحفاظ على حقوق الملكٌة 

 .الفكرٌة 

انٌة سنوٌة كبٌرة لصٌانة حٌث توفر الجامعة مٌز :الدعم المادي للمعامل والورش الخاصة بالطالب 

وتحدٌث المعامل وتعظٌم امكاناتها لخدمة الطالب وتقدٌم تعلٌم متمٌز وعقد االتفاقٌات الالزمة لتنفٌذ 

 .وؼٌرها ..... متطلبات المقررات التً تحتاج ورش أو تدرٌب مٌدانً 

ٌتوافر بالحرم الجامعً مقهى ومطعم وبؤسعار مناسبة فً متناول كافة : خدمات المطاعم والتؽذٌة 

 . فبات الطالب 
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ٌتوافر بالجامعة منافذ لتوزٌع الكتاب الجامعً وتصوٌر المستندات  :خدمات بٌع الكتب والتصوٌر 

 .وذلك تحت اشراؾ الجامعة , والمذكرات 

فقد عملت على توفٌر , امعة على راحة طالبها والعاملٌن بهاحرصا من الج :مواقف السٌارات 

 .بالعاملٌن وأعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة , مواقؾ للسٌارات الخاصة 

توفر الجامعة الدعم والرعاٌة االجتماعٌة لطالبها سواء من خالل األخصابً  :الرعاٌة االجتماعٌة 

طالب والتوصٌات المناسبة حتى ٌتؽلب على االجتماعً أو المرشد األكادٌمً حٌث ٌقدم النصح لل

 .مشاكله التً تإثر سلبا على تحصٌله العلمً

تعمل الجامعة على توفٌر الرعاٌة , حرصا من الجامعة على سالمة طالبها  :الرعاٌة الصحٌة 

 .والتً تقدم خدمات صحٌة متنوعة للطالب , الصحٌة للطالب من خالل العٌادة الطبٌة 

فقد أخذت على عاتقها توفٌر حزمة من , حرصا من الجامعة على رعاٌة طالبها  :االنشطة الطالبٌة 

صفٌة فً مختلؾ المجاالت الثقافٌة واالجتماعٌة والفنٌة والرٌاضٌة واإلشراؾ االنشطة الطالبٌة ال

 .وتوفٌر الموارد واإلمكانات الالزمة لها من بنٌة اساسٌة وموارد بشرٌة مإهلة , على هذه األنشطة 

فإن , باإلضافة إلً برامج الدعم واإلرشاد  الطالبً المخططة : عم والخدمات الطالبٌة األخرى الد

كافة ادارات الجامعة تقدم العدٌد من الخدمات األخرى للطالب مثل استقبال أولٌاء األمور والرد على 

وتذلٌل ما متابعة مشكالت الطالب  –متابعة معامالت الطالب فً وزارة التعلٌم  –استفساراتهم 

 .وؼٌرها ..... من صعوبات داخل االقسام او ادارات الجامعة  ٌوجههم

تعمل الجامعة على اتخاذ اإلجراءات الكافٌة لإلعالم بهذه الخدمات والبرامج التً تضعها لطالبها 

 .  سواء فً الدعم األكادٌمً أو ؼٌر األكادٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 

التً  ةامج األكادٌمًي تعرٌؾ الطالب بؤهم تفاصٌل البروفً ختام هذا الدلٌل الذي ٌهدؾ إل          

وحٌث احتوي هذا الدلٌل  ,تقدمها جامعة افرٌقٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌقٌة فً مختلؾ التخصصات

االستفادة وفق هللا  علً الكثٌر من التفاصٌل التً تهم الطالب  أملنا أن ٌجد الطالب فٌه الكثٌر من

 .الجمٌع
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اعتمــــــــاد  

 مجلس إدارة الجامعة

 

 

 

 

 

 


