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 مصطلحات ومفاهيم عامة

 المؤسسة التعليمية: 

 كل مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تقدم برامج دراسية منتظمة )جامعية،عليا(.

 الجامعة : 

مؤسسة علمية تعني بالتعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والبيئة، تتمتع بشخصية 

اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتمنح شهادات االجازة المتخصصة )البكالوريوس، او الليسانس(، 

واالجازة العالية )الماجستير(، واالجازة الدقيقة )الدكتوراة(، من خالل الكليات واالقسام المختلفة 

 بها.

 الكلية: 

خصيتها االعتبارية وحدة تعليم عالي وبحث علمي من وحدات الجامعة، ويجوز ان يكون لها ش

المستقلة، وهي في كل االحوال كيان علمي مستقل داخل نطاق الجامعة، تضم مجموعة اقساع 

علمية تتناسب مع طبيعة التخصصات العلمية في الكلية، وتمنح درجة االجازة المتخصصة 

راة(، من )البكالوريس او الليسانس(، واالجازة العالية )الماجستير(، واالجازة الدقيقة )الدكتو

 خالل اقسامها المختلفة.

 القسم: 

وحدة علمية اساسية من وحدات الكلية في البناء الجامعي والتعليم العالي، متخصصة في حقل من 

 حقول المعرفة، تتولى مهمة اعداد وتنظيم وتنفيذ البرامج التعليمية والبحثية.

 الشعبة: 

د وتنظيم وتنفيذ البرامج التعليمية وحدة علمية من وحدات القسم المتخصصة تتولى مهمة اعدا

 والبحثية.

 عضو هيئة التدريس القار: 

 الذي يخصص جل وقته للعمل في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.

 عضو هيئة التدريس غيرالقار: 

 الذي يخصص جزء من وقته للعمل في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.

 الكوادر المساندة: 

 المعيدون والفنيون.

 لب مؤسسة التعليم العالي:طا 

المسجل لنيل درجة علمية وفقا للوائح والنظم المعمول بها في مؤسسة من مؤسسات التعليم 

 العالي.

 إدارة البرنامج: 

الجهة المسؤولة )الكلية أو القسم أو الشعبة( عن تنفيذ البرنامج الدراسي المنتظم الذي يؤدي الى 

 يا(.مخرجات تعليمية )جامعية أو دراسات عل

 المرشد االكاديمي: 

األستاذ المكلف باإلشراف على متابعة إنجاز الطالب في البرنامج العلمي الذي يدرسونه، ومقدار 

 تقدمهم فيه.

 األستاذ المشرف: 

 المكلف باإلشراف على رسالة أو أطروحة.

 الممتحن: 

اطروحة طالب األستاذ المكلف ضمن لجنة القيام بامتحان طالب جامعي، أو مناقشة رسالة أو 

 دراسات عليا.

 الساعة المعتمدة: 



انتظام الطالب في الدراسة لمدة ساعة تدريسية طيلة السنة الدراسية، او على مدى فصل دراسي 

( ساعة زمنية فصلية في مادة معينة، مع 11اسبوعا( اي دوام الطالب لمدة ) 11 -11كامل )

اعة زمنية ونصف، والنجاح فيها يكون مراعاة ان الساعة المعتمدة في المقررات المعملية س

حسب المعايير التي تطبقها مؤسسة التعليم العالي، وفي حال التعليم القائم على حل المعضالت 

فإن الساعة الدراسية تحسب بناء على الساعات التي يحتاجها الطالب الستيعاب المنهج في 

 مختلف األنشطة التعليمية.

 التخصص األكاديمي: 

 موعة برامج أكاديمية.برنامج أو مج

 البرنامج األكاديمي: 

 مجموعة من االنشطة العلمية النظرية والعملية، تدرس للحصول على درجة علمية تخصصية.

 الجودة: 

 تعني الدقة واإلتقان عبر اإللتزام بتطبيق المعايير القياسية في األداء.

 

 الفصل الدراسي: 

( أربعة 41هو الفترة الزمنية الممتدة بين الدراسة و نهايتها، بما في ذلك فترة االمتحان ومدتها ) 

( ثمانية أسابيع، بما في ذلك 8عشر أسبوعا، أما فصل الصيف، فالدراسة فيه اختيارية، مدته )
فصول  عةتس، وفقا لما يقرره القسم في هذا الشأن، و الدراسة في القسم تشمل االمتحاناتأيام 

 دراسية.
 

 المقرر الدراسي: 

محتوى علمي يصاغ على صورة مجموعة من المفردات المحددة تدرس طيلة الفصل الدراسي، 

 أو الوحدة التعليمية أو السنة الدراسية.

 المنهج: 

المكون المعرفي والمهارى والوجداني المطلوب لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة )مفردات 

 المقرر(. 

 العبء الدراسي: 

 هو مجموع الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب خالل الفصل  الدراسي الواحد.

 

 المدة العادية للتخرج: 

هي المدة التي يقضيها الطالب مسجالً في الجامعة لتحقيق متطلبات التخرج بنصاب دراسي عادي 

 .فصول دراسية نظامية 9حيث يدرس الطالب 
      

 الدرجة العلمية:  

هي شهادة التخرج التي تمنح للطالب بعد تحقيق متطلبات التخرج، وتسمى درجة اإلجازة 

 المتخصصة " البكالوريوس " .

              

 مشروع التخرج :   

هو الممارسة التطبيقية لما يدرسه الطالب نظرياً وعملياً في التخصصات النفطية المختلفة  خالل 

 راكز البحوث.التعامل مع الشركات النفطية و م

 
 

 أطراف العملية التعليمية: 

أعضاء هيئة التدريس، والكوادر المساندة والطلبة والموظفون، وكل من له صلة بالعملية 

 التعليمية.



 

  متطلبات الجامعة : 
توفر عنصر تكويني مشترك لجميع طلبة الجامعة يساعدهم  هي مجموعة من المواد الدراسية التى

في رؤية قضايا مجتمعهم وأمتهم، وفي تنمية مهاراتهم اللغوية )العربية واألجنبية( ورفعها إلى 

المستوى الذي يؤهلهم الستيعاب تلك القيم والمفاهيم، والتفاعل مع مصادر المعرفة وتخصص 

 ( ساعة معتمدة 14لمتطلبات الجامعة )

 

  متطلبات التخصص: 
 

هي مجموعة من المواد الدراسية التي يحددها القسم المختص و يرى أنها ضرورية للتخصص 

 في مجال ما من مجاالت المعرفة التطبيقية  .

 

 

 

 

 المعدل )التقدير(: 

 درجات و تقديرات كل مقرر علي النحو التالي :تكون 
 

 التقدير الدرجة

111   يــــإل  51  نـــم  ممتاز 

 جيد جدا 54.88 ي ــــإل 11 ن  ـــم

 جيد 14.88  يــــإل 11ن  ـــم

 مقبول 14.88  يــــإل 11ن  ـــم

 ضعيف 11  يــــإل 31ن  ـــم

 جدا ضعيف 31أقل من 
 

فيما فوق من مجموع الدرجات  %11و يعتبر الطالب ناجحا في المقرر إدا تحصل فيه علي نسبة 

 للمادة.
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  كلمة رئيس القسم

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد النبي األمين، وعلى آله 

 وصحبه اجمعين.

لقسم هندسة النفط بجامعة أفريقيا أن أتقدم لكم بأطيب التحيات  هذا الدليليسعدني من خالل ابنائي الطلبة 

النفط ة لقسم هندس رئيسامتمنيا للجميع التوفيق والرقي إلى أعلى مراتب العلم والتعلم. كما يشرفني وبصفتي 

نعدكم ، كما  عن هذا القسم هذا الدليل الذي يحتوي كل المعلومات التي تحتاجونهاقدم لكم نبجامعة أفريقيا أن 

 .العلي القديرالتوفيق والسداد  سائال من هللا ايضا بتوفير مناخ اكاديمي داعم ومثمر للتعلم 

توفير من المهم لذلك اصبح  بالدناان قطاع النفط والغاز يمثل العمود الفقري القتصاد ..... فكما تعلمون 

 هستغناء عنه وذلك لدورإليمكن ا مطلبا ال ، و قد اصبحفي هذا المجالالمتخصصين الكوادر من المهندسين 

ومن هنا تم افتتاح قسم  ،الحيوي والمهم في مد سوق العمل بالكوادر الفنية المتخصصة في مجال النفط والغاز

 .هندسة النفط بجامعة افريقيا

                                                                                              

 رئيس قسم هندسة النفط                                                                                                 
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 المقدمة 

 

والذي يوضح للطلبة  هندسة النفطأن نضع بين يدي طالبنا األعزاء هذا الدليل الخاص بقسم  رناـــــــــيس   

لمعرفة المفردات العلمية لهذا البرنامج الذي يختص بتدريس  هندسة النفطالراغبين في دراسة تخصص 

. ونفيدكم بتوفير المناخ األكاديمي وإنماء للقسمالمواد العلوم األساسية والهندسية واإللزامية واالختيارية 

 اختياركم لدراسة هذا التخصص بجامعة أفريقيا . روح التعاون داخل هذا الصرح العلمي. ونشكركم في
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 نبذة عن القسم -1

والذي ة بالجامعة، يقسام الهندسألام كأحد  9102تم تأسيس قسم هندسة النفط بجامعة أفريقيا في العام الحالي 

( وحدة دراسية    042( مقرر وبواقع )01م ، بعدد )9102( لسنة 10تم انشاءه وفق قرار رئيس الجامعة رقم )

العلوم الهندسية النفطية قادرة على استيعاب   لطلبتهتوفير بيئة تعلّيمية متكاملة  اليويسعى القسم 

كاديمي وعلمي يرقى الى توقعاتهم ويحقق طموحاتهم ويؤسس أ، وإدماجها بشكل صحيح في جو المتخصصة

ات الالزمة لنجاح يمكانإليسعى القسم الى توفير كافة ا، هذا ويتماشى مع اهداف الجامعةرصانة علمية بما 

العملية التعليمية من قاعات تدريسية مجهزة وكذلك المعامل التي تعتبر جزء مهم جدا من العملية التعليمية 

ل المكتبة الموجودة تسعى الجامعة ايضا الى توفير الكتب المنهجية والمراجع العلمية من خالكما بالقسم 

هنا ان القسم لديه مجموعة من االساتذة ) القارين والمتعاونين( الذين لديهم الخبرة  ال يفوتناانه بالجامعة، كما 

يعتبر تخصص هندسة النفط  من التخصصات و الغاز، و ية المتميزة في مجال هندسة النفطوالكفاءة االكاديم

وكذلك المراكز  ال محدودة مع الشركات النفطية الحكومية واالجنبية التي تتيح لخريجيها العمل في مجاالت

 .إضافة إلى إمكانية العمل الحر مع الشركات الخاصة المستثمرة في هذا المجال البحثية ذات العالقة 

يدي طالبنا األعزاء هذا الدليل الخاص بقسم هندسة النفط والذي يوضح أيسرنا أن نضع بين وأخيرا .... 

معرفة المفردات العلمية لهذا البرنامج الذي يختص بتدريس مواد وللطلبة الراغبين في دراسة هذا التخصص 

ون داخل العلوم األساسية والهندسية واإللزامية واالختيارية للقسم. وتوفير المناخ األكاديمي وإنماء روح التعا

 فريقيا.أهذا الصرح العلمي. وأخيرا نشكركم في إختياركم لدراسة هذا التخصص بجامعة 
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 : النفط هندسة قسمرسالة وأهداف و رؤية -2

 :رؤيــــة القسمأوال: 

 هو جديد. يتحقق اال باإلبداع والتفوق والبحث العلمي ومواكبة كل ما التطلع الى التميز وهذا ال

 

 :رسالة القسم: ثانيا

يسعى القسم الى االبداع التميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والربط بين الدراسة  العلمية  

والدراسة الحقلية بالشركات النفطية وذلك من اجل تحقيق مخرجات متميزة وعالية الجودة تفي بمتطلبات 

 سوق العمل.

  :أهـــداف القسمثالثا: 

 وقدرات الطالب األكاديمية والبحثية لمواكبة التطورات الحديثة في التخصص.تنمية المهارات  (1

على المشاركة في البحث العلمي وتوظيفه لخدمة المجتمع تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة  (2

 والبيئة.

  توطيد العالقة  بين القسم والشركات النفطية والمراكز البحثية ذات ت العالقة. (3

 

 القيم

 العمل بروح الفريق. -المرونة  –التحفيز  –التميز   -الشفافية  –المصداقية  –اإلخالص  –األمانة 
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 النفطية للهندسة األخالقي الميثاق -3
 

االخالق بشكل عام ، وأخالق مهنة الهندسة بشكل خاص موضوع جدير باالهتمام فاالخالق صالح امر 

الخدمات بالنفط  ترتبط مهنة هندسة صالح المجتمعات.االنسان واساس صالح المؤسسات وبالتالي اساس 

حماية وتسخير الموارد االقتصادي واالجتماعي للمجتمع وكذلك بشكل كبير بالتقدم النفط  مهندسوالتي يقدمها 

 .الطبيعية لخدمة المجتمع والرفع من مستوى معيشته

وكل ما  النفط ندسةهإلى النهوض بمهنة قية التي تهدف وحرصاً من جامعة افريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبي

وتمكين الخريجين  بهالرقي امن شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها ورؤيتها المتمثلة في 

من الوصول إلى الحلول المثلى، ورفع مستوى األداء وتشجيع اإلبداع واالبتكار لتحقيق مكانة مرموقة محلياً 

ليكون بمثابة قواعد مهنية  هندسة النفط ودولياً"، فقد رأت أن تضع هذا الميثاق بين أيدي طلبة وخريجي 

 .آلخرين لخدمة المجتمعبأصول التعامل المهني السليم فيما بينهم ومع ا

ان هذا الميثاق االخالقي  يعتبر خطوة على طريق تحفيز المهندسين لاللتزام بأخالق المهنة وصوال الى 

مجتمع راقي ومتحضر تشكل المهنة فيه مقدمة لمواثيق واخالقيات التعامل بين افراده ومثاال يحتذى في 

 التعامالت والعالقات.
   

 الهندسة مهنة اخالق لميثاق االساسية قواعدال
 

 القاعدة األولى: عالقة المهندس مع نفسه 0.0

 .النفط على المهندس ان يبدي الفخر واالعتزاز بمهنة هندسة 0.9

 االلتزام بأخالق المهنة. 9.0

 االلتزام بالتطوير المستمر لذاته علميا ومهنيا. 1.0

 وتشجيع االخرين على هذا السلوك.االلتزام بتبليغ الجهات المعنية عن أي ممارسة غير قانونية  4.0
 

 الثانية : عالقة المهندس مع زميلهلقاعدة ا

 االلتزام باالحترام المتبادل مع الزمالء. 0.1

 الحرص على التنافس الشريف مع الزمالء.  9.9

 التقدير واالحترام للرأي االخر وعدم اللجوء الى التعصب في الرأي أوتسفيه أراء االخرين. 1.9

 او أعمالهم. ءبعدم انتقاد اعمال االخر بين العلن وعدم اللجوء الى التشهير والطعن في بالزمالااللتزام  4.9

 االلتزام بأن المعرفة والمعايير الهندسية هما الحكم الفصل في حال وجود خالفات فنية. 0.9

 السعي لنقل المعلومات العلمية والخبرة العملية للزمالء.   0.9
 

 عالقة المهندس مع مؤسسته التي يعمل بها: الثالثةلقاعدة ا

 احترام عقد العمل وسياسات وتعليمات المؤسسة. 0.4

 االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالمؤسسة. 9.4

 االلتزام بالمحافظة على سمعة المؤسسة. 1.4

 المؤسسة للمنفعة الخاصة.االلتزام بتقديم العمل بإخالص وامانة وعدم استغالل  4.4

 احترام الملكية الفردية لمؤسسة العمل. 0.4

 االلتزام باالداب المهنية في حل اي خالف مع المؤسسة.  0.4

 االلتزام بالمحافظة على قدرات وممتلكات وموارد المؤسسة. 4.4

 .االلتزام بعدم مزوالة العمل خارج المؤسسة بدون اذن خاص  4.4
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 عالقة المهندس مع عمله الهندسي: الرابعةلقاعدة ا 

 .عملهااللتزام بالسعي الستخدام افضل االساليب الفنية واالقتصادية في  0.0

 االلتزام بتوظيف القدرات االبداعية في ايجاد الحلول الهندسية. 9.0

 االلتزام بالعمل على نقل المعرفة والخبرة الهندسية العالمية وتوطينها. 1.0

 االلتزام بالدقة والموضوعية في االعمال الهندسية.على المهندس  4.0
 

 : عالقة المهندس مع المؤسسات والشركات ذات العالقةالخامسةلقاعدة ا

 االلتزام بالحيادية في التعامل مع الشركات المتنافسة واختيار االفضل لتقديم الخدمة المطلوبة. 0.0

 التعامل مع الشركات ذات العالقة.االلتزام بعد الحصول على اي منفعة شخصية نتيجة  9.0

 االلتزام بالتعامل بمهنية وموضوعية مع الشركات ذات العالقة. 1.0
 

 : عالقة المهندس مع البيئة والتنمية المستدامة والصحة والسالمة العامةالسادسةلقاعدة ا

 والتشريعات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة العامة. رااللتزام بتطبيق بالمعايي 0.4

 االلتزام بالمحافظة على بيئة سليمة ونظيفة.  9.4

 االلتزام بعدم استخدام او تقديم اي حلول تضر بالبيئة المحيطة.  1.4

 االلتزام بعدم االستخدام الجائر للموارد الطبيعية. 4.4

 االلتزام بالتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة. 0.4

 المكانااللتزام باستخدام المواد الصديقة للبيئة قدر ا 0.4

 االلتزام بتشجيع االستفادة من إعادة التدوير. 4.4

 االلتزام باستخدام الحلول الهندسية الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة. 4.4

 االلتزام باستخدام الوسائل والطرق التي تؤمن وتحافظ على الصحة والسالمة العامة. 2.4

 االلتزام بنشر الوعي بالصحة والسالمة العامة. 01.4

 االلتزام بالتفاعل االيجابي عند مالحظة أوضاع تهدد الصحة والسالمة العامة. 00.4
 

 : عالقة المهندس مع قوانين الدولةالسابعةلقاعدة ا

 االلتزام بدستور الدولة وقوانينها وأنظمتها. االلتزام بالمحافظة على بيئة سليمة ونظيفة. 0.4

 االلتزام باألمانة العلمية والحيادية عند إبداء الرأي اوتقديم االستشارات ألي أعمال تخص الدولة  9.4

 : عالقة المهندس مع المجتمعالثامنةلقاعدة ا

 االلتزام في السعي لرفاهية المجتمع وأمنه.  0.2

 بذل الجهد لالنخراط في العمل الجماعي التطوعي.   9.2

 فني والرياضي.االلتزام بدعم الجهد التفافي وال  1.2

 االلتزام بالسعي لتوظيف الهندسة لخدمة المجتمع.   4.2

  االلتزام بنشر الوعي الهندسي في المجتمع.   0.2

 العاشرة: عالقة المهندس مع قوانين العمل والعماللقاعدة ا

 االلتزام باحترام حقوق العاملين وتنمية قدراتهم وتقدير جهودهم. 0.01

 العمل والعمال. االلتزام بالتقيد بقوانين  9.01
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االلتزام بالعدالة في التعامل مع المرؤوسين بقطع النظر عن الجنس واللون والعرق والدين واالصول   1.01

 والمناطق الجغرافية.

 مواصفات خريج هندسة النفط -4
 المقدرة على ادارة العمل بكفأة واالنسجام التام ضمن فريق العمل  -1

  ها.بين المفاضلةالحلول و ايجادعلى حل المشاكل الفنية و المقدرة -2

 علميا ومهنيالذاته  والتطوير التأهيل على المقدرة -3

 هندسة النفطأنظمة مهنة والمقدرة على استخدام معايير وقواعد  -4

 المقدرة على كيفية االستفادة من المعلومات العلمية والمهنية واستثمارها في تكوين خبرته -5

 واالقتصادية في عمله المقدرة على استخدام افضل االساليب الفنية -6

  الهيكل التنظيمي للقسم  --55

  

م بنظام االدارة الفنية برئاسة رئيس القسم كائز تدير القسريتكون الهيكل التنظيمي لقسم هندسة النفط من ثالثة 

 على النحو التالي:

  ( وتتكون من )أعضاء هيئة تدريس(. ثالثة اللجنة العلمية )المجلس العلمى للقسم 

  الجودة بالقسم.منسق ضمان 

 .لجنة اإلشراف األكاديمى 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 رئيس القسم

اللجنة 

 العلمية
منسق 

 الجودة

المرشد 

 االكاديمي
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 مهام رئيس القسم: -6

 .تنظيم شؤون القسم، وتوزيع المحاضرات والدروس واالعباء على القائمين بالتدريس 

  االداء االكاديمي بالقسم، وبالتنسيق والتعاون مع ادارة تطوير وضع الخطط والبرامج التي من شأنها

 الشؤون العلمية وبما يتالئم مع متطلبات الجودة والتحسين المستمر.

  االشراف على وضع الخطط الدراسية للبرامج المختلفة وتقييمها وتطويرها متى دعت الحاجة الى

 ذلك.

 محتويات الخطة الدراسية وتوصيف  االشراف على اعداد دليل للمقررات الدراسية الذي يوضح

 مقرراتها.

 .متابعة سير العملية التعليمية بالقسم خالل الفصل الدراسي 

 .عقد لقاءات دورية مع الطلبة للوقوف على المعوقات التي تواجههم، ووضع الحلول المالئمة لها 

 .المشاركة بفاعلية في انشطة الجامعة، وفي اجتماعات ادارة الشؤون العلمية 

 داد التقارير الدورية عن نشاطات القسم وسير العمل به.اع 

 .التعامل مع القضايا والمشاكل االكاديمية، وايجاد الحلول المالئمة لها 

 .تشجيع اعضاء هيئة التدريس على عمل البحوث ونشرها، والمشاركة في المؤتمرات والندوات 

 وفير افضل االمكانيات المتوفرة.تحديد احتياجات القسم من عضاء هيئة التدريس، والعمل على ت 

  توجيه وارشاد اعضاء هيئة التدريس الجدد، والمساعدة في تذليل العقبات التي تواجههم وتقييم ادائهم

 العلمي.

 .دراسة احتياجات القسم من كتب ومجالت ودراسات ووسائل تعليمية والعمل على توفيرها 

 من اعمال مماثلة. ديسن ما تأدية 
 

 العلمية بالقسم:مهام اللجنة  -7

  وضع سياسات القسم ومتابعتها وحل المشاكل االكاديمية بعقد اجتماعات دورية ألعضاء اللجنة

 واعتماد المحاضر ومتابعتها بصفة دورية.

 .مراجعة وتحديث واعتماد الخطة الدراسية ومتابعة تنفيذها وتنسيق الجدول الدراسي الفصلي 

 والبرنامج االكاديمي حسب معايير الجودة. وصف وتوصيف مفردات المقررات الدراسية 

 .اختيار وتقييم اعضاء هيئة التدريس عند التعاقد واثناء العمل 

 .التخطيط إلقامة نشاطات علمية بالقسم 

 مهام منسق الجودة بالقسم: -8

 .المساهمة في تجويد العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع  

 ة مواطن الضعف والحفاظ على مواطن القوة.وضع خطط التحسين للعمل على ازال 

 .وضع آلية لتقييم العناصر التعليمية 
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 .تحليل نماذج واستمارات التقييم 

 .االشراف في اعداد الدراسة الذاتية والمساعدة في توصيف البرامج والمقررات الدراسية 

 .تعزيز الوعي الخاص بثقافة الجودة 

 مهام المرشد االكاديمي: -9

 علمي للطالب، ويتم فيه حفظ نسخ من نتائجه الدراسية المتضمنة لكل فصل دراسي.متابعة الملف ال 

  تدوين وتسجيل حاالت االنقطاع، ايقاف القيد، الطلبة المتعثرين، كذلك العقوبات التي توقع على

الطالب بملفه التدوين وتسجيل حاالت االنقطاع، ايقاف القيد، الطلبة المتعثرين، كذلك العقوبات التي 

 توقع على الطالب بملفه العلمي وبطاقته الدراسية وابالغه.

  الرد على جميع استفسارات الطالب فيما يخص الدارسة ومتابعته مع اعضاء هيئة التدريس الذين

 يدرسونه في جميع المواد.

 .مساعدة الطالب في االطالع على سجالتهم الدراسية بشكل منظم 

 :المعامل والمختبرات

 -: وهياألساسية   المعامليوجد بالقسم 

   .معمل الفيزياء .1

  .معمل الكيمياء .2

 معمل الحاسوب .3

 كما يوجد بالقسم معمل  تخصصي :

 معمل جيولوجيا. -1
 معمل سوائل الحفر -2

 رتفاع أسعاره وذلك ال المكمن ومواقع صخورمعمل  ونظراً لصعوبة توفير 

 . معهد النفط الليبي وذلك ألجراء التجارب المعملية  قد أبرمت اتفاقية أكاديمية مع   افريقيافإن جامعة  

 تسعى الجامعة إلي شراء بعض األجهزة الخاصة بهده المعامل بما يتناسب واإلمكانيات المادية المتاحة.هذا و

 متطلبات الحصول على درجة االجازة المتخصصة " البكالوريوس ":

الدراسية والحصول فيها على معدل تراكمي  النجاح في جميع المقررات المطلوبة للتخرج في الخطة -1

 .(% 50ال يقل عن )

، فيجب عليه أن ينهي في الجامعة المنتقل من جامعات أخرى الى جامعة افريقياأما بالنسبة للطالب  -2

  .طلوبة لتخرجه حسب الخطة الدراسيةوبنجاح ما ال يقل عن ثلت مجموع الساعات المعتمدة الم

 

 



11 
 

 :هندسة النفطالخطة الدراسية لقسم  -01
 

 هي النفط هندسة تخصص في(  البكالوريوس) المتخصصة اإلجازة  درجة لنيل المعتمدة للساعات األدنى الحد

اإلنسانية والعلمية  العلوموقد صممت المقررات الدراسية للبرنامج لتشمل معتمدة،  دراسية وحدة "042"

واالختيارية، كما حددت أسماء المقررات الدراسية وأرقامها وأسبقياتها لهذا القسم وفق  التخصصية اإللزامية

 :االتي

 المقــررات الدراسيــة المعتمــدة بالخطــة الدراسيــة:       

 النسبـــة % عدد الوحـــدات تصنيــــف المـــــواد ت

 6 01 اإلنسانيةالعلـــوم  1

 20 11 العامــــةالعلـــوم  2

 11 04 الهندسيـــة العامــــةالعلـــوم  3

 الهندسيـــة التخصصيــة )االلزاميـــة(العلـــوم  4
92 63 

 الهندسيـــة التخصصيــة )االختيارية(العلـــوم  5

 042 الكليـــة المـعتمــــدة للتخـــرج داتــالوحعـــدد 
 

 ة:ـــوم االنسانيــالعل (1
 

 

 المقرراسم  رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 تمارين معمل محاضرات االسبقيات

GH141  1 1 0لغة انجليزية - -  

GH142  1 1 9لغة انجليزية - - GH141 

GH150 1 1 لغة عربية - -  

GH152 0 0 كتابة تقارير - -  

 1 1 11 11 المجمـــــــــــــــــــــــوع
 

 
 العامــة:العلــوم  (2

 المقرر اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 

 االسبقيات

 

  تمارين معمل محاضرات

GS101  0 - 1 1 1رياضة  

GS102  2 - 3 4 2رياضة GS101 

GS111 1 - 1 1 1  فيزياء  

GS 112  1 - 1 1 2  اء فيزي GS111 

GS112L 9 - 0 فيزياء معمل - GS112 

GS 115 0 - 1 1 كيمياء عامة  

GS115L 9 - 0 كيمياء معمل - GS115 

GS 200 9 1 1  ببرمجة حاسو -  

GS 203 0 - 1 1 1 رياضة GS102 

GS 204  0 - 1 1 4 رياضة GS203 

GS 206 0 - 1 1 احصاء واحتماالت  

  5 6 27 31 المجمـــــــــــــــــــــــوع
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 العلوم الهندسية العامة: (3

 أسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 تمارين معمل محاضرات األسبقيات

GE121 0 - 1 1 استاتيكا  

GE127 9 - 9 9 رسم هندسي  

GE129 9 9 تقنية ورش - -  

GE129L 9 - 0 تقنية ورش معمل - GE129 

GE133 0 - 1 1 خواص مواد  

GE222 0 - 1 1 ديناميكا GE121 

EE280 0 - 1 1 مبادئ هندسة كهربائية  

  4 2 15 17 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 (: اإللزاميةالتخصصية )  العلوم الهندسية (4

 المقرر اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 تمارين معمل محاضرات األسبقيات

CHE211 3 1 كيمياء فيزيائية - - GS115 

GS215 1 3 1 جيولوجيا عامة -  

PE240 01 - - 3 1 اقتصاد هندسي+GS102GS1 

GS 242 152 - 1 3 1 جيولوجيا تركيبيةGS 

PE253 3 1 مقدمة هندسة النفط - - GS215+GH141 

CHE301 3 1 ديناميكا حرارية - - GS112+CHE211 

CHE311 3 1 ميكانيكا موائع - - GS112 

CHE312 3 1 الحرارة انتقال - - CHE211 

PE315 1 3 1 جيولوجيا نفط - GS242 

PE322 3 1 معدات حقول النفط - -  

CHE331 3 1 كيمياء عضوية - - GS115 

PE353 3 1 خواص صخور المكمن - - PE253+GS242 

PE363 3 1 خواص موائع المكمن - - PE253+GS115 

PE373 3 1 هندسة الحفر - - PE253+PE322 

PE383L 2 2 9 معمل سوائل الحفر - PE373 

PE402L 2 2 9 معمل صخور وموائع المكمن - PE353+PE363+EE280 

PE413 3 1 تسجيالت االبار - - PE353+PE363+EE280 

PE423  3 1 سريان الموائع - - PE353+PE363 

PE433  هندسة انتاجI 1 3 - - PE353+PE363 

PE443 3 3 استكمال االبار - - PE373+ PE413 

PE453 3 1 هندسة المكامن النفطية - - PE353+PE363 

PE463 3 1 تحليل الضغوط العابرة - - PE423 

PE473  هندسة انتاجII 3 3 - - PE433+PE373 

PE474 3 3 هندسة الغاز الطبيعي - - PE363+PE453 

PE484 3 1 طرق التحليل العددي - - GS200+GS204 

PE510  333مواد  - - 3 1 االسترداد االضافيطرق+PE453 

PE520 111مواد  - - 3 1 ندوة الهندسة النفطية 

PE523 3 1 اقتصاديات هندسة النفط - - PE453+PE240 

PE(5...) ( 0مقرر اختياري) 1 1 - -  

PE(5...) ( 9مقرر اختياري) 1 1 - -  

PE540 3 4 التخرج مشروع - -  

  1 7 91 92 المجـمـــــــــوع



12 
 

 
 التخصصية ) االختيارية (: العلوم الهندسية  (5

 ( من أصل أربع مقرراتاثنينيختار الطالب ) مقررين 

 

 

 المقرر اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 

 األسبقيات

  تمارين معمل محاضرات

PE502 3 1 تقنيات الحقول النفطية - - PE322+PE433 

PE511 3 1 المشاريع ادارة - - PE240+ 111 مواد 

PE512 3 1 مقدمة محاكاة النفط - - PE484+ 111 مواد 

PE513 111 مواد جميع - - 3 1 معالجة الماء في الهندسة النفطية 
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 الدراسيــة حسب الفصول الدراسية:الخطــة 

 

 الوحدات الفصل األول رقم المقرر

 
 الوحدات الفصل الثاني رقم المقرر

 
 الوحدات الفصل الثالث رقم المقرر

GS101  3 0رياضة 
 

GS102  4 2رياضة 
 

GS203  3 3رياضة 

GH141  3 0لغة انجليزية 
 

GH142  3 2لغة انجليزية 
 

GE222 3 ديناميكا 

GS111  3 0فيزياء 
 

GS112  3 2فيزياء 
 

GS215 3 جيولوجيا عامة 

GH150  3 لغة عربية 
 

GS115 3 كيمياء عامة 
 

GE133 3 مواد خواص 

GE127 2 رسم هندسي 
 

GE121 3 أستاتيكا 
 

CHE211 3 كيمياء فيزيائية 

GE129 2 تقنية ورش 
 

GE129L 1 معمل تقنية ورش 
 

GS115L 0 كيمياء معمل 

GH152 0 كتابة تقارير 
     

GS112 L 0 فيزياء معمل 

        
   

 01 عدد الــــــــــوحدات
 

 17 عدد الــــــــــوحدات
 

 17 عدد الــــــــــوحدات

 الوحدات الفصل الرابع رقم المقرر

 
 الوحدات الفصل الخامس رقم المقرر

 
 الوحدات الفصل السادس رقم المقرر

GS204  3 4رياضة 
 

CHE301 3 ديناميكا حرارية 
 

CHE312 3 انتقال الحرارة 

GS206 3 واحتماالت احصاء 
 

EE280 3 كهربائية هندسة مبادئ 
 

PE353 3 خواص صخور المكمن 

GS200 3 برمجة  حاسوب 
 

CHE331 3 كيمياء عضوية 
 

PE363 3 خواص موائع المكمن 

GS242 3 جيولوجيا تركيبية 
 

CHE311 3  موانع ميكانيكا 
 

PE373 3 هندسة الحفر 

PE240 3 اقتصاد هندسي 
 

PE315 3 جيولوجيا نفط 
 

PE383L 2 معمل هندسة الحفر 

PE253 3 مقدمة هندسة النفط 
 

PE322 3 معدات حقول النفط 
 

PE484 3 طرق التحليل العددي 

 
 01  عدد الوحدات

  
 01 عدد الــــــــــوحدات

  
 01  عدد الوحدات

 الوحدات الفصل السابع المقرررقم 

 
 الوحدات الفصل الثامن رقم المقرر

 
 الوحدات الفصل التاسع رقم المقرر

PE402L 2 معمل حواص صخور المكمن 
 

PE463 3 تحاليل الضغوط العابرة 
 

PE520 3 الندوة النفطية 

PE413 3 تسجيالت ابار 
 

PE473  3 2هندسة انتاج 
 

PE523 3 اقتصاديات هندسة النفط 

PE423 3 سريان الموائع 
 

PE474 3 هندسة الغاز الطبيعي 
 

PE5…  3 2مقرر اختياري 

PE433  3 0هندسة انتاج 
 

PE510 3 طرق االسترداد االضافي 
 

PE540 3 مشــــروع التخـــرج 

PE443 3 استكمال ابار 
 

PE5...  3 0مقرر اختياري 
  

 02  عدد الوحدات

PE453 3 تطبيقات هندسة المكامن 
 

   
  

      041عدد الوحدات الالزمة للتخرج = 

 01  عدد الوحدات 
  

 05  عدد الوحدات
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 مفردات المقررات الدراسية بقسم هندسة النفط -00

 GH15   1 وحدات( 3لغة عربية                  )

اإلطار القومي والديني قان اللغة العربية، أهمية اللغة العربية في ثأهمية دراسة اللغة العربية، الحاجة إل

الكلمة، ترتيب  ،والحضاري والثقافي، دور االستعمار في طمس اللغة العربية، بعض القواعد النحوية

سمية ألبعض القواعد النحوية، الجملة ا، عض القواعد اإلمالئية، طرق الكشفالجملة، الجملة الفعلية، ب

ة، العدد وتمييزه، التوابع، بعض القواعد اإلمالئية، )المبتدأ والخبر والمطابقة بينهما، النواسخ(، اإلضاف

 المعاجم، األسلوب العلمي واألدبي من الناحية التطبيقية.

 GH141   وحدات( 3)          0لغة اجنليزية 

Nouns (types, functions, derivation), Adjectives (types, sequences and 

derivation), Adverbs (forms and position), uses of adverbs, forms of ultimate 

tenses, interrogative formations. 

Negative of verbs, passive constructions, Adjective clauses, ground phrases, 

infinitive phrases, listening comprehension. 
 

 GH142 وحدات( 3)           2لغة اجنليزية   

Introduction & augmentation of specialized vocabulary & aspects of scientific 

technical English used in the different departments of engineering, listening 

comprehension. 

 GH152وحدة(  0)                  كتابة تقارير  

أسس الكتابة التقنية، عناصر التقارير  وأهمية الكتابة التقنية وأهداف الكتابة التقنية وخصائصها، هتعريف

 كتابةالهندسية ومحتوياتها، مراحل وطرق إعداد التقارير التقنية وإعداد األشكال، إعداد الجداول، 

 اإلعداد، إخراج وعرض التقارير، مناقشة التقارير.

 GS101 وحدات( 3)                  0رياضة   
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الفئات، العالقات، الدوال، المتباينات والقيم المطلقة، النهايات واالتصال، االشتقاق: تعريف، نظريات 

االشتقاق، قاعدة التسلسل، التفاضل الضمني ومعدالت التغير، االشتقاق لمراتب أعلى، الدوال المثلثية 

دالة عند نقطة، المعامل التفاضلي والتقريب، النقاط الحرجة، الس لمنحنى ميل المما ،واشتقاقها، التطبيقات

ل ؤالنهايات العظمى والصغرى المطلقة والنسبية، التقعر ونقط االنقالب رسم المنحنيات، نظرية ر

 ونظرية القيمة المتوسطة.

 GS10 2 وحدات( 4)                  2رياضة   

لمحدود وتطبيقاته، المساحة تحت المنحنى، المساحة بين منحنيين، التكامل: التكامل المحدود وغير ا

الحجوم الدورانية، الدوال التسامية: الدوال المثلثية العكسية، الدوال اآلسية واللوغارثمية، الدوال الزائدة 

 والعكسية الزائدة، طرق التكامل: التكامل بالتعويض، بالتجربة وبالكسور والصيغ االختزالية، األعداد

المركبة: التعريف، الخواص، المرافق، القيم المطلقة والصور القطبية واستخالص الجذور دوال ذات 

أكثر من متغير مستقل: االشتقاق الجزئي، التفاضل الضمني وقاعدة السلسلة وتطبيقات قاعدة السلسلة، 

لعظمى والصغرى وطريقة التفاضل الكلي وتطبيقاته، التفاضل الكلي لالشتقاق الثاني واألعلى، النهايات ا

 مضاريب الجرانج.

 GS111   وحدات( 3)                  0فيزيـاء 

الصوت : الموجات، أنواعها، الموجات المنتقلة، سرعة الموجة والقدرة والشدة في حركة الموجة تراكب 

الموجات المستقرة، الموجات المسموعة و فوق الضوئية وتحت الضوئية، انتشار الموجات، الضربات 

لى أسطح كروية وتأثير دوبلر، الضوء: االنكسار خالل منشور، االنعكاس على أسطح كروية، االنكسار ع

مفردة وثنائية، العدسات، والعدسات المركبة، تجمع المناشير وتشتت الضوء، أنواع األطياف، شروط 

التداخل، تجربة يونغ للشق الثنائي، المفاهيم األساسية للحيود واالستقطاب، الحرارة، االتزان الحراري، 

سيليوس، التمدد الحراري، الحرارة كنوع درجة الحرارة وقياسها، تدرج الغاز الثاني، تدرج فهرنهايت و

 من الطاقة، الشغل، القانون األول للديناميكات الحرارية، قانون الغازات المثالية، وتطبيقات القانون األول. 

 GS112   وحدات( 3)                   2فيزيـاء 

كهربائي والتنائي والفيض المجال الكهربائي: تأثير القوى على الشحنة الكهربائية في وجود المجال ال

الكهربائي، قانون جاوس وقانون كولومب وتطبيقاتهما، الجهد الكهربائي: الجهد والمجال الكهربائيين 

للشحنة الكهربائية والشحنات الكهربائية، السعة والعوازل: سعة المكثفات وأنواع المكثفات مثل مكثف  

التيار  ةمجال والمكثف ، شدة التيار والمقاومة : شداللوحتين والمكثف الكروي، الطاقة المخزونة في ال
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الكهربائي وكثافة التيار، المقاومة والمقاومة النوعية وقانون أوم ،القوة الدافعة الكهربائية والدارات 

 الكهربائية: القوة الدافعة وفرق الجهد الكهربائي، قوانين كيرشوف ودارة المقاومة والمكثف.

 

 GS112 L   )وحدة واحدة(   معمل          فيزيـاء

إجراء التجارب اآلتية: قياس سرعة الصوت باستخدام عمود الزئبق، تحقيق قانون الطول والشد في وتر 

مرتج ) مهتز (، إيجاد البعد البؤري لعدسة محدبة ومرآة مقعرة، إيجاد معامل االنكسار للزجاج والماء 

شور وزوايا االنكسار الدنيا ومعامل االنكسار، دراسة باستخدام الميكروسكوب التنقل، قياس زاوية المن

العالقة بين فرق الجهدوالتيار )التوالي والتوازي، إيجاد المكافئ الكهروكيميائي للنحاس، مقارنة 

الكهرومغناطيسية لخليتين وإيجاد المقاومة الداخلية للخلية، دراسة المجال المغناطيسي حول محور 

 كثف باستخدام المكثف القياس.موصل أسطوني، حساب سعة الم

 GS115   وحدات( 3)                   كيمياء عامة 

الوحدات وتحويالتها، المعادالت الكيميائية واتزانها، تركيب الذرة، الجدول الدوري للمواد، الروابط 

 حسابات الذوبانية. الكيميائية، قوانين الغازات، المحاليل الكيميائية الحرارية، االتزان الكيميائي األيوني،

 GS115L   وحدات( 3)                 كيمياء معمل

 الكشف عن الشق الحمضي والقاعدي في األمالح الالعضوية البسيطة.

 GS211   وحدات( 3)               برجمة حاسوب 

عمليات العد والتراكم، الصفيفات والالحظات، الدوال والنهيجات  ،(++Cالسي بلس )مقدمة للبرمجة بلغة 

. ،)حل المعادالت من الدرجة الثانية، الفرز، معالجة المصفوفات ،أو البرامج الفرعية، مسائل تطبيقية

 إلخ(.

 GS203 وحدات( 3)                       3رياضة   

معكوس المصفوفة المربعة، مصفوفات  الجبر الخطي: جبر المصفوفات، ضرب وجمع المصفوفات،

هيرمث والمصفوفات الوحيدة، خصائص الدوال ومفكوكها، حل المعادالت غير المتجانسة باستخدام 

 طريقة كارمر والعمليات األولية، أشكال أشلون واختزالها، رتبة المصفوفة والمصفوفات المتكاملة،
ه: الفراغات الجزئية، االرتباط واالستقالل طريقة جاوس ومصفوفات خطية متجانسة، الفراغات المتج
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الخطي، الفئة المولدة، األساس والبعد، مسائل القيم الخاصة والتجهات الخاصة، نظرية كيلي هاملتون، 

حسابات المتجهات: دوال المتجهات واشتقاقها وانحدار الدوال القياسية، التباعد، االلتواء لدوال المتجهات، 

 االشتقاق المتجه.

 

 GS204 وحدات( 3)                       4رياضة   

األساسيات: تعريف المعادلة التفاضلية االعتيادية، المرتبة والدرجة للمعادلة التفاضلية، تكوين المعادلة  

التفاضلية بحذف الثوابت، الحل العام، الحل الخاص، الحل الشاذ، الشروط األولية، المسارات المتعامدة، 

تفاضلية من الرتبة األولى: معادالت منفصلة المتغيرات، معادالت متجانسة، معادالت خطية، معادالت 

معادلة برنولي ومعادلة ريكاتي، المعادالت التفاضلية التامة: تعريف المعادلة التفاضلية التامة، الشرط 

امة، العامل الكامل، تحديد الالزم الكافي للمعادالت التامة، طريقة حل المعادالت التامة: المعادالت غير الت

المعامل الكامل، طريقة الكشف عنه، معادالت تفاضلية خطية من رتب عالية: االرتباط واالستغالل 

الخطي للحلول، حل المعادلة الخطية بمعامالت ثابتة، حل المعادالت غير المتجانسة ذات معامالت ثابتة 

حل معادلة كوش ايلور للمعادالت ذات معامالت باستخدام المعامالت غير المحددة وبتغير المقاييس، 

المتغير تحويالت البالس وخصائصها وتطبيقاتها في حل المعادالت التفاضلية وفي حل منظومة 

 المعادالت التفاضلية.

 GS206   وحدات( 3)                 احصاء وإحتماالت

واحتماالتها، مفاهيم أساسية في  االحتماالت، قوانين االحتماالت الضريبية، المتغيرات العشوائية

 اإلحصاء، االنكفاء والترابط، عتبة داللة االختبار.

 GE121     وحدات( 3أستاتيكا                           )

مراجعة للمتجهات، اتزان الجسيمات في المستوى والفراغ، أتزان األجسام الصلبة في المستوى والفراغ، 

المفصلية في المستوى، االحتكاك، مراكز الخطوط والمساحات، عزم القصور مقدمة لتحليل الهياكل 

 الذاتي للمساحات.

  GE127    رسم هندسي                       )وحداتان(

مقدمة: التعريفات والمصطلحات والقواعد العامة، األدوات الهندسية واستخداماتها، األبعاد: طرق وضع 

يات الهندسية المستخدمة في الرسم مثل رسم بعض المضلعات، الخطوط األبعاد وقواعدها، بعض العمل
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ذو المسقط  المتوازنة، الخطوط والمنتجات المماسة، اإلسقاط: نظرية اإلسقاط، أنواع اإلسقاط، اإلسقاط

الواحد، )المجسمات(، اإلسقاط المتعدد المساقط، اإلسقاط في الربع األول والربع الثالث، استنتاج المسقط 

الث، تطبيقات عامة تشمل استكمال الخطوط الناقصة في المساقط، القطاعات: القطاع الكامل، القطاع الث

 النصفي، القطاع المراد، القطاع، الجزئي، تطبيقات عامة.

 

 GE129    تقنية الورش                      )وحدتان(

للصلب،المواد الطبيعية واالصطناعية، األمن الصناعي، المواد الهندسية وخواصها،المعالجة الحرارية 

مقدمة لعمليات التصنيع، السباكة واللحام والحدادة والدرفلة والبثق، طرق تشغيل اآللة المعدنية، تشغيل 

 المعادن.

 GE129L    معمل تقنية الورش          )وحدة واحدة(

 ورش يعدها القسم المختص.المجموعة تمارين ذات العالقة بمقرر تقنية 

 GE133     وحدات( 3خواص مواد                     )

تشكيل المعادن وتطبيقه في األشغال الميكانيكية للمعادن، التركيب  خاصية المرونة واللدونة للمعادن،

الذري للمواد، هندسة البلورات، خواص المواد الكهربائية والمغناطيسية والضوئية، المواد تحت تأثير 

السترداد وإعادة التبلور، نمو الحبيبات، كلل المعادن والسبائك، صدأ المعادن والسبائك، الحرارة العالية، ا

 تأكسد المعادن والسبائك.

 GE222     وحدات( 3ديناميكا                            )

دراسة حركة الجسيمات في خطوط مستقيمة وعلى محنيات، دراسية االتزان لحركة الجسيمات باستخدام 

ن نيوتن ومبادئ الطاقة والدفع وكمية الحركة والتصادم، دراسة حركة األجسام الصلبة في المستوى، قانو

دراسة اتزان األجسام الصلبة باستخدام قانون نيوتن ومبادئ الطاقة وكمية الحركة، مقدمة لالهتزازات 

 الميكانيكية.

 CHE211 وحدات( 3)                 كيمياء فيزيائية   

الغاز الحقيقي والمثالي، القانون األول في الثرموديناميكا وتطبيقاته، القانون الثاني في سلوك 

الثرموديناميكا القانون الثالث في الثرموديناميكا، القوة المحركة الكهربائية، ثرموديناميكية الخاليا 
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ة واحد والرتبة بوالرت الكهروكيميائية، الحركة الكيميائية، سرعة التفاعالت الكيميائية من الرتبة صفر

 الثانية والثالثة.

 GS215 وحدات( 3)                  جيولوجيا عامة    

 التجوية،  ، العناصر والمعادن، الصخور النارية والبراكين، التعرية،للجيولوجيا المفاهيم األساسية

الجيولوجيا التركيبية، ن عالصخور الرسوبية، الصخور المتحولة، أساسيات الجيولوجيا التاريخية، مقدمة 

تضمن الجزء العملي تعريف وتصنيف المعادن والصخور، تمرينات علي الخرائط تالمصادر الطبيعية 

 الطبوغرافية الجيولوجية والمقاطع الجيولوجية.و الكنتورية، 

 GS242 وحدات( 3تركيبية               )جيولوجيا     

، مخططات اإلجهاد واالنفعال وعالقتها بالترسبات (لجيوتكتونيةا المفاهيم)أساسيات تشوه الصخور

 ،، الفوالقتها و انواعهاتصنيف، الجيولوجية، السمات البنيوية بمقاييسها الصغيرة والكبيرة، الطيات

، المضرب و تهاتصنيف و صلالفو القبب الملحية، سطح عدم التوافق و انواعها، ،تها و أنواعهاتصنيف

 الخرائطتدريبات معملية علي  تراكيب الجيولوجية المستهدفة في مجال النفط و الغاز،الميل، أنواع ال

 .الجيولوجية التركيبية والقطاعات

 EE280 وحدات( 3)         أسس اهلندسة الكهربائية 

قوانين كيرشوف وتطبيقاتها، نظريات الشبكات، تطبيقات الكهرومغناطيسية والذرات المغناطيسية، صعود 

ارات الحثية، السعات للمكثفات، الشحن والتفريغ في المكثفات، الطاقة المخزنة، ذالتيارات في ال وهبوط

التيارات والجهود المترددة، القيم المتوسطة والقيم الجذرية لمتوسط المربع للجهود، المطاورات والرموز 

ية والتبادلية ،مبادئ التشغيل ارات المحتوية على مقاومات وملفات ومكثفات ، المحاثات الذاتذالمركبة، ال

 وتطبيقات المحوالت الكهربائية.

 CHE301   وحدات( 3)              ديناميكا احلرارية 

السعة  ات العكسية،ــدة الطور، العمليـزان، قاعـتإلة، اـة الداخليـا الحرارية، الطاقــالقانون األول للديناميك

التأثيرات الحرارية، حرارة بية، الغاز المثالي، سلوك السوائل الحرارية، الخواص الحجمية للموائع المثال

التفاعل، حرارة التكوين، حرارة االحتراق، التأثيرات الحرارية للتفاعالت، القانون الثاني للديناميكا 

الحرارية اآلالت الحرارية، االنتروبي، القانون الثالث للديناميكا الحرارية، الخواص الثيروموديناميكية 

نفالت ثنائي الطور، أنواع مهيمنات الديناميكا إنفالت الغازات، معامل إوائع، الخواص الجزئية، للم
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الحرارية، جداول الخواص الثيرموديناميكية، عالقات ماكسويل، التحليالت الثيرموديناميكية لجريان 

 الموائع، تحول الحرارة إلي شغل في دورات الطاقة، التبريد والتسييل .

 CHE311   وحدات( 3)                املوائعميكانيكا 

تزان الكتلة إتزان كمية الحركة، السرعة والتدفق، معادلة إستاتيكا الموائع، معادلة إ ،خواص الموائع

تزان الطاقة، معادلة برنولي )التدفق الصفائحي(، التدفق المضطرب، الفقد إ)االستمرارية(، معادلة 

قياس الموائع والضغوط، دفق الموائع القابلة لالنضغاط، االندفاق حول االحتكاكي في االنابيب، نقل و

 االجسام المغمورة، التمييع، انتقال الموائع في األبراج المحشوة، عمليات التخليط .

 

 CHE312   وحدات( 3)                انتقال احلرارة  

االنتقال المتواصل للحرارة عن طريق التوصيل في بعد واحد وبعدين بما في ذلك األسطح الممتدة 

نتقال الحرارة إالحرارة المتواصل في بعدين،  نتقالإ)الريشات(، نماذج مختارة لطرق حل معادالت 

الحل، التراكمي مع نماذج لطرق الحل لتغطب األشكال الهندسية البسيطة والشروط المفروضة علي 

تحليل الوحدات وعالقته بانتقال الحرارة، الطبقات الحدودية ،المعادالت التجريبية لمعامالت انتقال 

الحرارة داخل وعبر األنابيب، معامل انتقال الحرارة لظواهر الغليان والتكثيف والمبادالت الحرارية 

 ،انتقال الحرارة عن طريق اإلشعاع، تصميم المبادالت الحرارية.

 CHE331    وحدات(   3                   كيمياء عضوية

مقدمة عامة في الكيمياء العضوية وأقسامها، دراسة المركبات االليفاتية )عائلة االلوفينات، عائلة 

االستيلينات، عائلة السيكلوبرافينات( من حيث نظم التسمية وطرق التحضير والخواص والتفاعالت 

ت المختلفة مثل الهاليد، الكيل، الكحوالت، األثيرات واألحماض العضوية المختلفة ودراسة المجموعا

 ومشتقاتها االلدهايد والكييتونات.

 PE240 ( وحدات 3)                    هندسياقتصاد   

مقدمة، تعريف علم االقتصاد، االقتصاد الهندسي، عالقة االقتصاد بالعلوم األخرى، أسلوب اإلنتاج، 

العوامل المؤثرة، في تطوير قوى اإلنتاج، تطوير أسلوب اإلنتاج، تكوين راس المال، تحليل مكوناته، 

السوق، قوانين العرض والطلب، السعر التوازني، استقرار السعر، نظرية اإلنتاج، دوال اإلنتاج، التعبير 

، منحنيات التكاليف الرياضي، قانون الغلة المتناقضة، منحنيات اإلنتاج المتساوي، معامل اإلحالل الفني
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المتساوية، خط توسيع المشروع، خريطة اإلنتاج، الفن اإلنتاجي، نظرية األسعار، األرقام القياسية 

لألسعار، النقود وعالقتها باألسعار، وظيفة النقود، مـفهوم الربح وفائض القيمة، استخدام نظريات 

 .االحتمال في الدراسات االقتصادية

 PE253    ( وحدات 3)               النفط هندسة مقدمة

النفط والغاز الطبيعي، التركيب، الخواص، النظريات المختلفة لتكوين النفط، تركيب المكامن، أسلوب 

تكوينها، أنواعها من حيث التركيب، خواص صخور المكمن، المسامية، التشبع، النفاذية، الحفر واستكمال 

ساليب الحفر، وسائل الحفر، استكمال اآلبار تقارير استكمال اآلبار، أنواع الحفارات، تقارير الحفر، أ

اآلبار، معدات راس البئر، اإلنتاج، إنتاجية اآلبار، األساليب الطبيعية لإلنتاج، الرفع الصناعي، معدات 

سترداد األول والثانوي اإلنتاج السطحية، المكامن النفطية، أنواع المكامن من حيث اإلنتاج، طرق اال

 في ليبيا .االحتياطي األصلي والمتبقي، معدات اإلنتاج، الشركات الكبرى  واإلضافي،

 PE315    ( وحدات 3)                      نفط جيولوجيا

ر الخازنة بيئات المختلفة لتكوين النفط، أنواع الصخوالنظريات نشأة النفط، ، عن جيولوجيا النفط مقدمة

التوزيع الجغرافي ألحواض النفط في العالم وفي  أنواع الصخور المولدة للنفط، للنفط والغاز الطبيعي،

  ،بيئات حفظ المواد العضوية، أنواع المصائد النفطية، النفط جمععملية ت، ة النفطهجرعملية ليبيا، 

 .استعمال الخرائط لتحديد النفط والغاز األصلي

 PE322    ( وحدات 3)              نفطية حقول معدات

حفارات النفط والغاز ،انواعها ، استخداماتها ، مكونات الحفارة ، أنظمة الحفارة ، نظام مقدمة عامة، 

ر سائل الحفر ، نظام تدويالمسميات والوظائف  ، نظام التدويرالمسميات والوظائف الرفع واالنزال

مسميات فؤوس الحفر انواعه ، ووظائفه ،  المسميات والوظائف ، المسميات والوظائف ، نظام التحكم

انابيب التغليف ، مواصفاتها ، استخدامتها المعدات من البئر إلى خط األنابيب، الهدف األساسي لكل منها، 

، معدات انتاج االبار السطحية ، انواعها، واستخدامتها ، ، معدات اختبار االبار السطحية ، انواعها، 

جمع، فواصل النفط، أنواع الفواصل، طريقة العمل، التصميم االختبار،... خطوط النقل إلى المحطة الت،

 عها، المواصفات، االختبار،  ، أنوا، المواصفات، التصميماالنابيب المستخدمةإلخ، األنابيب، أنواع 

 PE353   ( وحدات 3)         خواص صخور املكمن  
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النفط، المسامية، تعريفها، الطرق المختلفة مقدمة عامة عن الخواص األساسية للصخور في هندسة 

لتحديدها، حساب متوسط المسامية للمكمن، النفاذية، تعريفها، الطرق المعملية لتحديدها أساليب قياسها في 

الحقل، حساب متوسط النفاذية للمكمن، الضغط الشعيري، تعريفه، قياسه، تحديد النفط في المناطق 

 .تعريفه، طرق تحديده، االستفادة منه االنتقالية بالمكمن، االبتالل،

 

 PE363   ( وحدات 3)         خواص موائع املكمن  

مقدمة عامة عن التركيب الكيميائي للنفط والغاز، خواص الغازات، معادلة الحالة، معامل الحيود 

النفط، طرق للغازات، معامل االنضغاط، الكثافة، اللزوجة، تحديد الرطوبة بالغاز، خواص النفط، كثافة 

قياس كثافة اللزوجة، الحجم السطحي والمكمني، معامل االنضغاط، تأثيرات الحرارة والضغط، التجارب 

المعملية الخاصة بعالقات الضغط والحجم والحرارة، خواص الماء، تقدير ملوحة الماء، الحجم المكمني 

 .غط والحرارةوالسطحي، تحديد معامل االنضغاطية، تأثيرات ذوبان الغاز وتغير الض

 

 PE373   ( وحدات 3)                     هندسة احلفر  

تخطيط اآلبار، تقدير التكلفة، فؤوس الحفر، اختيار كفاءتها، معدل االختراق، تقدير زمن الحفر، العوامل 

خواص المؤثرة، متابعة ومراقبة الحفر، برامج الحفر، سوائل الحفر، أنواع وسائل الحفر، أنواع الطين، ال

الطبيعية والكيميائية لسوائل الحفر، وظيفة سوائل الحفر، تأثير الحركة، مشبهات سوائل الحفر، فصل 

القطع المحفورة، هيدروليكية التصادم، القدرة الهيدروليكية، التحكم في ضغط البئر، ضغط السوائل، 

األنابيب، أبعادها، أنواعها، تأثير طبقات الضغط المرتفع، دفع البئر المفاجئ، الفقدان الكامل لسائل الحفر، 

الضغط الداخلي، تأثير الضغط الخارجي والشد، التصميم، تحديد أعماق األغلفة، أحجامها والعوامل 

المؤثرة، تسميت اآلبار، تركيب األسمنت البورتالندي، اختبارات األسمنت، برنامج األسمنت، إزاحة 

 كل الرئيسية.األسمنت ، زمن الحفر، توزيع زمن الحفر، المشا

 PE383L   تان( وحد)               معمل سوائل احلفر  

الخواص الطبيعية والكيميائية لسوائل الحفر، االختبارات الخاصة بسوائل الحفر، اختبار الملوحة 

والعوامل المؤثرة عليها وطرق معالجتها، اختبارات التبادل األيوني، فقدان سوائل الحفر للماء، كمية 

من سوائل الحفر، اختبارات التحكم في الضغط، سوائل الحفر المائية ومعالجتها، سوائل الحفر الرمل 
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الزيتية ومعالجتها، سوائل الحفر الغازية ومعالجتها، فصل القطع الصخرية من سوائل الحفر، قياسات 

اصة بمواد اللزوجة والكثافة لسوائل الحفر، اختبارات الشد السطحي لسوائل الحفر، االختبارات الخ

 .األسمنت والمواد المضافة لها

 

 PE402L )وحدتان(        املكمن      موائع و صخور معمل 

تحديد النفط األصلي بالمكمن بواسطة خرائط السمك والمسامية والتشبع، المعدات وطرق القياس كل من: 

كثافة النفط، لزوجة النفط، المقاومة المسامية، النفاذية، نسبة التشبع، الضغط الشعيري، النفاذية النسبية، 

 .النوعية للصخور، تحليل الرمال المنتجة مع النفط

 PE413 (وحدات 3)                   اآلبار   سرود      

مقدمة عن السدود، الهدف من استعمالها، أنواعها، تطورها، السدود الكهربائية، النظرية، أنواع السدود، 

المقاومة النوعية، التحليل، السدود اإلشعاعية، األسلوب والتحليل، التسجيالت التسجيالت الجانبية، 

الصوتية، التسجيالت النيوترونية، استعمالها، السدود الخاصة باإلنتاج واالنخفاض الحراري، الطرق 

 .الحديثة في تحليل السدود

 PE423 (وحدات 3)    املسامية األوساط يف املوائع سريان  

الضغط، الضغط الساكن في اآلبار، المعادلة األساسية لتدفق الموائع في األوساط المسامية  مقدمة، طاقة

)معادلة دراسي( وتطبيقاته، التدفق األفقي في وجود مائع أو اكثر، التدفق المائل، تأثير الجاذبية، التدفق 

ة والمتتالية، تدفق الموائع الثابت لمائع واحد، التدفق الخطي والتدفق الدائري في حالة الطبقات المتوازي

القابلة لالنضغاط، متوسط الضغط في حالة التدفق الدائري، معامل اإلنتاجية، التدفق الثابت ألكثر من 

مائع، معادالت التدفق للسوائل والمعادالت الخاصة بالغازات، معادلة االنتشارية، االستنتاج الرياضي، 

لتشبيه الدائري، المعادلة بالتشبيه الكروي، المعادلة في حالة المائع المعادلة بالتشبيه الكارتيزي، المعادلة با

  .الواحد، تقريب المعادالت عند تواجد اكثر من مائع

 PE433 (وحدات 3)               0 إنتاج هندسة  

ت مقدمة، أنواع المكامن وأساليب اإلنتاج الطبيعي والرفع الصناعي، معادالت اإلنتاج واإلنتاجية، عالقا

فوجل وستاندنج، تغير اإلنتاجية مع الزمن، اختبارات اإلنتاجية وتحليلها في آبار النفط والغاز، عالقات 

ضغط إنتاج آبار النفط، معادلة طاقة التدفق الراسي وعناصرها، العوامل التي تؤثر في القدرة اإلنتاجية، 
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ق عبر صمامات راس البئر، المعادالت الطرق العددية الستعمال المعادلة منحنيات التدفق الراسي، التدف

والمنحنيات المختلفة، عالقات الضغط واإلنتاج في األنابيب السطحية، تدفق النفط والغاز وأشكاله، معادلة 

التدفق األفقي وعناصرها، الطرق العددية الستعمال المعادلة، منحنيات التدفق األفقي، تأثير المنحنيات 

اآلبار المائلة، تصميم أنابيب اإلنتاج والتدفق السطحي وتصميم معدالت والمرتفعات، تحليل التدفق في 

 .اإلنتاج والضغط من المكمن إلى فاصل الغاز والنفط

 PE443 (وحدات 3)              استكمال اآلبار  

 التصميم األساسي لالستكمال، أنواع االستكمال حسب خواص المكمن، التثقيب، األسلوب، الكثافة، التأثير،

التكسير الهيدروليكي، مفهوم التكسير، العوامل المؤثرة، مساحة الكسر، أنواع السوائل المستعملة في 

التكسير وحساب معامالتها، التأثير على اإلنتاجية، هيدروليكية التكسير، تصميم البرنامج، المعالجة 

نوع الحامض، المواد  باألحماض، الهدف من المعالجة، أنواع األحماض، العوامل المؤثرة في اختيار

المضافة للحامض، تأثير الحامض على تركيب الصخر، ضخ الحامض في الصخور الرملية والكربونية، 

تصميم البرنامج، التحكم في الرمل المصاحب، أسباب إنتاج الرمل، تحليل حجم الحبيبات الرملية المنتجة، 

نتاجية، فساد طبقات اإلنتاج وأسبابه، التأثير استعمال الرمل الصناعي للتحكم في البئر، أسباب تدهور اإل

 .على اإلنتاجية، كيفية المعالجة

 

 PE453  (وحدات 3)            النفطي املكامن هندسة 

مكامن الغاز الطبيعي، حجم الغاز األصلي، معادلة توازن المادة، االحتياطي، اإلنتاج المستقبلي، المكامن 

لتوازن المادة، التطبيقات األساسية لمعادالت التوازن في حالة المكامن، فوق النفطية، المعادالت األساسية 

ضغط التشبع وبدون دفع مائي، تحت ضغط التشبع وبدون دفع مائي وفي وجود قبة غازية وفي حالة عدم 

وجودها، معادالت تشبيه الدفع المائي واستعمالها في المكامن فوق ضغط التشبع، المكامن تحت ضغط 

 .التشبع

 PE463   (وحدات 3)            العابرة الضغوط حتليل

مقدمة عامة، أهمية اختبارات الضغوط، الطرق التقليدية والمتطورة في التحليل، األسس الرياضية لمعادلة 

االنتشارية، الحلول العامة لمعادلة االنتشارية، اختبار المعدل الثابت لإلنتاج، تأثير حالة البئر على 

قانون التداخل، اختبار تعدد معدالت اإلنتاج، حساب متوسط وقت اإلنتاج، اختبار تزايد االختبار، 

الضغط، اختبار خدع البئر، العوامل المؤثرة على الجزء المتأخر من االختبار، تأثير التدخل من اآلبار 
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في أنبوب  المحيطة، تأثير الفوالق، العوامل المؤثرة في الجزء األول من االختبار، تضاغط السوائل

اإلنتاج، انفصال الغاز عن السوائل، اإلنتاج من جزء محدد من الطبقة، اآلبار المصدعة راسياً، اإلنتاج 

من مجموعة من الطبقات، اإلنتاج من طبقة متشققة، تحليل الضغط في آبار الغاز، التحليل بأسلوب 

فئ، الجوانب النظرية والعملية في الضغط، التحليل بأسلوب مربع الضغط، التحليل بمعادلة الضغط المتكا

  .تصميم االختبار

 PE473   (وحدات 3)                2 إنتاج هندسة

مقدمة عامة، أهمية الرفع الصناعي، األساليب المختلفة، تطبيقات الرفع الصناعي في ليبيا والعالم، الرفع 

للرفع، تصميم عمق الصمامات، باستعمال الغاز، أنواع الصمامات، حسابات الضغوط، تجهيز البئر 

عددها، تأثيرها على اإلنتاج، تصميم ضواغط الغاز، تحليل المشاكل العلمية من الرفع بالغاز، الرفع 

باستعمال المضخات الكهربية الغاطسة، المكونات األساسية للمضخة، تصميم حجم القدرة اإلنتاجية، 

كل العملية للمضخات الكهربية حسب التجربة احتياجات الجهد الكهربي، أسباب العطل، تحليل المشا

الليبية، الرفع باستعمال )مضخات القضبان(، المكونات األساسية، تصميم القضبان، تأثير تغير معدالت 

اإلنتاج، احتياجات الجهد الكهربي، أسباب العطل، تحليل المشاكل العملية، اختيار األسلوب األنسب للرفع 

أسلوب، العناصر المؤثرة على االختيار، استعماالت واقتصاديات الرفع الصناعي، مميزات ومساوئ كل 

 .الصناعي

 

 PE474   (وحدات 3)        الطبيعي    الغاز هندسة

شبع، الخواص الطبيعية، عالقات الحجم والضغط والحرارة، تقييم الغاز مخواص الغاز الطبيعي والغاز ال

األصلي بالمكمن بالطريقة الحجمية، معادلة موازنة المواد واستعماالتها، انتقال الغازات في األوساط 

الغاز وتحليلها، حساب الضغط في قاع البئر في الحالة ابارالمسامية، اختبارات القدرة القصوى  لإلنتاج 

ساكنة وفي حالة التدفق، المعدات السطحية في الحقول الغازية، تدفق الغاز في األنابيب السطحية، ال

 .تطوير حقول الغاز واقتصادياتها، مختصر عن الحقول الغازية في ليبيا

 PE484   (وحدات 3)         العددي      التحليل طرق

الخطأ والخطأ النسبي، الطرق العددية لتقريب  مقدمة عامة، الطرق التحليلية والطرق العددية، حسابات

الدوال الرياضية باستعمال نظرية تايلور، الطرق العددية إليجاد جذور معادلة غير خطية، الطرق العددية 

إليجاد حلول مجموعة من المعادالت غير الخطية، الطرق العددية وطرق المصفوفات إليجاد حلول 
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انسة، الطرق العددية للتكامل، الطرق العددية لحل معادلة تفاضلية مجموعة من المعادالت الخطية المتج

من الدرجة األولى، الطرق العددية لتقييم دالة خارج نطاق المعلومات، الطرق العددية لتوصيف مجموعة 

 .من النقاط التجريبية بمعادلة رياضية

 

 PE510   (وحدات 3)         اإلضايف          االسرتداد

احتباس النفط خالل االسترداد األولي والثانوي، العوامل المؤثرة، طرق قياسه، الغمر بالماء، مقدمة، 

نظرية باكلي وليفرت، األشكال المختلفة للغمر بالماء، تحديد االحتياطي واإلنتاج المستقبلي بالغمر المائي، 

طة الغازات ذات الضغط الطرق االمتزاجية، تعريفات، النماذج المختلفة لالمتزاجية، اإلزاحة بواس

العالي، اإلزاحة بواسطة الغاز قليل التكثيف، الحقن بثاني أكسيد الكربون، الطرق المختلفة لتحديد 

االمتزاجية، التجارب العملية، األساليب األخرى لالسترداد اإلضافي، الحقن الكيميائي والحقن بالمواد 

اريع االسترداد اإلضافي في ليبيا، اختيار األسلوب الصابونية، حقن الصودا الكاوية، الحقن الحراري، مش

 .المناسب لالسترداد اإلضافي

 PE502   (وحدات 3)       (اختيارى)  النفطية احلقول تقنيات

 الحقول، في التقنية و النظرية الظواهر إلي السطحية، تحت و السطحية النفطية الحقول كمياويات مشاكل

 النفط، حقول معدات تركيب خالل المواد تداخل السوائل، تداخل الغازات، تداخل مضاعفاتها، و عواملها

 الترسيب، االندماج، الصدأ، المستحلبات، التكلس، مزجياتها، و الغاز و الزيت و للماء الكيمائية المعالجة

 ألبارا في الحقن لغرض المياه معالجة الطفو، التصفية،

 PE511   (وحدات 3)                  ( اختيارى) مشاريع إدارة

مقدمة، تعريفات، مفهوم اإلدارة الصناعية، تطورها، الوظائف الرئيسية لإلدارة الصناعية، التخطيط، 

التنظيم،المتابعة، الرقابة، األبعاد األساسية لوظيفة التخطيط، التخطيط القومي، إعداد الخطة القومية، 

مراحل دراسة وتقييم وتنفيذ المشروع اإلنتاجي، وظيفة اإلنتاج واختيار إعداد خطط اإلنتاج الصناعية، 

الفن اإلنتاجي، الدراسات الميدانية الختيار المشاريع الصناعية ودراسة السوق، الدراسة الفنية للمشروع 

ة وأهميتها، المقاييس االقتصادية الختيار التكنولوجيا وتجديدها في المشروع، دراسة الجدوى االقتصادي

 .للمشروع الصناعي، هيكلة إعداد التقرير الفني
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 PE512   (وحدات 3)               (اختيارى) املكامن حماكاة

 .مقدمة عن التشبيه الرياضي، أسلوبه، الهدف منه، تطور العلم التشبيهي

 PE513   (وحدات 3) (اختيارية) النفطية اهلندسة يف املاء معاجلة

للماء، الخواص األيونية، تأثير الماء على المواد، التأثير الكهروكيميائي، مقدمة، الخواص الطبيعية 

التآكل، تأثير ثاني أكسيد الكربون، التوازن الكيميائي، تأثير الماء على الحديد، الصدأ والتآكل، أنواع 

تيد الهيدروجين، التآكل، اختيار الحديد، قياس التآكل، العوامل المؤثرة على التآكل، التأثيرات المختلفة لكبر

األمالح، الحرارة، سرعة التدفق ... إلخ، مقاومة التآكل، الطرق المختلفة لمقاومة التآكل مثل معالجة 

الماء، إضافة المواد المانعة للتآكل، المقاومة الكاثودية ... إلخ، الترسب الكيميائي، األنواع المختلفة 

األنواع،  رق المختلفة لمقاومة الترسب، الترشيح،للترسبات في صناعة النفط، ديناميكية الترسب، الط

الطرق، القياسات، حقن الماء في المكمن، عينات الماء وطرق تحليلها، مالءمة الماء للحقن، تأثير الماء 

المحقون على خواص المكمن، معالجة الماء المحقون، تجميع الماء وتخزينه وطرق معالجته، سخانات 

ن، تأثير المواد الذائبة في الماء، بخار الماء، تركيب السخانات، المشاكل الماء، دورة الماء في السخا

 .األساسية في التسخين والتبخير

 PE520   (وحدات 3النفطية                 ) اهلندسة ندوة

يقوم الطالب )أو مجموعة من الطلبة( باإلعداد لعرض فني للدراسات واألبحاث المنشورة عن أحد 

الفنية المتعلقة بدراسة النفط والتي يقوم أستاذ المادة بتحديدها في بداية الفصل ويقوم الطالب المواضيع 

بتقديم هذا العرض الفني لبقية الطلبة للمناقشة وتبادل اآلراء، كما يستدعي بعض أعضاء هيئة التدريس 

دة بتقييم الطالب من خالل وذوي الخبرة من العاملين بالمؤسسات النفطية إلثراء الحوار ويقوم أستاذ الما

 .العرض الخاص به ومن خالل مشاركته في النقاش في بقية الندوات

 PE523   (وحدات 3النفطية                 ) املكامن تقييم

مقدمة عامة، مراحل تطوير الحقل، أهمية التقييم الفني واالقتصادي، الخطوات األساسية للتقييم، الجوانب 

ابات النفط والغاز األصلي، معادالت االحتياطي، معادالت توازن المواد، األسس الفنية للتقييم، حس

الرياضية لتدني معدالت اإلنتاج، منحنيات التدني، عوامل الخطأ وعدم التأكد من التقييم الفني، الجوانب 

لربح الصافي، االقتصادية للتقييم، المصطلحات االقتصادية، قانون النفط الليبي وأنواع االتفاقيات، حساب ا

القيمة الحالية للربح الصافي، الجدوى االقتصادية للمشروع، مؤشرات الربح، المقارنة االقتصادية بين 
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المشاريع، الجدوى االقتصادية من تغير أسلوب تطوير المكمن، العوامل التي تؤثر في اتخاذ قرار 

فهوم المخاطرة وعواملها، أسعار التطوير، مفهوم الجدوى، الجوانب االقتصادية والسياسية للجدوى، م

 .النفط وتغيراتها، السياسة العمة للدولة، التطور العلمي والتقني، التمويل

 PE540  (وحدات 3)          املشروع                 

يقوم كل طالب بإجراء دراسة متكاملة عن أحد المواضيع النفطية التي يحددها مجلس القسم للبحث، وقد 

الدراسة معملية أو ميدانية أو نظرية، ويستعين الطالب في هذا المجال باإلمكانات المعملية المتوافرة تكون 

في القسم والبيانات والمعلومات المتاحة عن المكامن النفطية الليبية التي تقوم إدارة القسم بمساعدته 

ى النفس في دراسة أي مشكلة للحصول عليها، يهدف المشروع إلى تمكين الطالب من االعتماد الكامل عل

علمية تصادفه، ودراسة المراجع العلمية التي تساعده على حل المشكلة، وعلى التعود على تجميع 

المعلومات وتنقيحها وتصنيفها وكذلك على تركيب األجهزة المعملية الالزمة للبحث وأجراء التجارب ثم 

الحلول الالزمة والتوصيات المناسبة ويكون تحليل المعلومات ونتائج التجارب، ومن ثم الوصول إلى 

الطالب مسؤوال مسؤولية كاملة عن إعداد تقرير فني  متكامل عن البحث وعن تقديمه للمناقشة أمام لجنة 

 .من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقييمه

 :المعامل والمختبرات

 -: وهياألساسية   يوجد بالقسم المعامل

   .معمل الفيزياء .4

  .الكيمياءمعمل  .5

 معمل الحاسوب .6

 كما يوجد بالقسم معمل  تخصصي :

 معمل جيولوجيا. -3

 معمل سوائل الحفر -4

 رتفاع أسعاره وذلك ال المكمن ومواقع صخورمعمل  ونظراً لصعوبة توفير 

 . معهد النفط الليبي وذلك الجراء التجارب المعملية  قد أبرمت اتفاقية أكاديمية مع   افريقيافإن جامعة  

 تسعى الجامعة إلي شراء بعض األجهزة الخاصة بهده المعامل بما يتناسب واإلمكانيات المادية المتاحة.وهذا 

 متطلبات الحصول على درجة االجازة المتخصصة " البكالوريوس ":

النجاح في جميع المقررات المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية والحصول فيها على معدل تراكمي  -0

 .(% 50ال يقل عن )
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، فيجب عليه أن ينهي في الجامعة المنتقل من جامعات أخرى الى جامعة افريقياأما بالنسبة للطالب  -9

  .وبنجاح ما ال يقل عن ثلت مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة لتخرجه حسب الخطة الدراسية
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 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  -12

 

 التخصص الجهة المانحة الدرجة العلمية المؤهل العلمي الصفة االسم ت

 هندسة النفط طرابلسجامعة  محاضر ماجستير رئيس القسم عادل مسعود جالوتة  .0

 جيولوجيا االكاديمية الليبية محاضر ماجستير منسق الجودة سلطان علي زياد  .9

 جيولوجيا االكاديمية الليبية محاضر ماجستير متعاون تدريس هيئة عضو الضاوي علي الحاتمي  .1

 هندسة النفط االكاديمية الليبية محاضر ماجستير متعاون تدريس هيئة عضو حياة خليفة الحاج  .4

 محاضر دكتوراه متعاون تدريس هيئة عضو عيسي عبدهللا حاتم  .5
 االكاديمية الليبية

 ومعادن مواد. هندسة

 رياضيات بريطانيا.   مانشيستر جامعة محاضر دكتوراه متعاون تدريس هيئة عضو ابوقرين موسي البهلول  .0

 مدنية هندسة تركيا/الطيران جامعة مساعد محاضر ماجستير متعاون تدريس هيئة عضو ابوزيد عمار عفاف  .4

 هندسة النفط بريطانيا. شفيلد  جامعة مساعد أستاذ دكتوراه متعاون تدريس هيئة عضو ميرة محمد خيرية  .4

 كيمياء جامعة التكنولوجيا الماليزية مساعد محاضر ماجستير متعاون تدريس هيئة عضو سارة الشارف يونس  .2

 مدنية هندسة االكاديمية الليبية مساعد محاضر ماجستير متعاون تدريس هيئة عضو سعود علي سعود  .01

 فيزياء جامعة الزاوية / كلية العلوم محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة تدريس متعاون نجية علي عرفه  .00

 هندسة معمارية اكاديمية الدراسات العليا/طرابلس محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة تدريس متعاون وسام  سالم ابوسنينة  .09

 هندسة ميكانيكية ج.تون حسين .ماليزيا محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة تدريس متعاون طارق مسعود المبروك  .01
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 الشؤون الطالبية  -13

 سياسة القبول بالقسم

 -وفق الضوابط والشروط اآلتية : بالقسميتم قبول الطلبة الجدد 

)القسم العلمي(  حاصالً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية بالقسمأن يكون الطالب المتقدم للدراسة  .0

أو ما يعادلها وفق اإلجراءات والنظم المنصوص عليها من وزارة  والثانويات التخصصية الهندسية 

 التعليم العالي والنافذة في الجامعات الليبية.

للطالب الحق في الدراسة بالقسم المطلوب حسب رغبته ووفقاً لتخصصه واإلجراءات واللوائح  .9

 المعمول بها داخل الجامعة.

وفقاً للوائح المنصوص عليها من وزارة  اللجنة العلميةتحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل  .1

 التعليم العالي والنافذة في الجامعات الليبية.

 وفق اإلجراءات واللوائح المعمول بها داخل القسم.الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى  يقبل القسم .4

دم المستندات التي تبين المواد والمقررات التي درسها والمحتوى ويشترط في الطالب المنتقل أن يق  .0

 والتقديرات.في كل مقرر والدرجات  الساعات والوحداتالعلمي لكل منها وعدد 

تكون صالحية قبول بعض أو كل المقررات الدراسية للجنة العلمية بالقسم، بشرط أن ال تزيد  .0

 المقررات الالزمة للتخرج بالقسم المختص.المقررات الدراسية التي تعادل للطالب عن نصف 

يشترط في الطالب المنتقل أن يدرس المقررات التي لم يتم قبولها وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد  .4

 . الهندسة المدنية قسممن 

 ( خمسين بالمائة.%01تستبعد كل المقررات المتحصل عليها الطالب بتقدير أقل من ) .4

 .بالقسميحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزها  .2

 المستندات المطلوبة للتسجيل: 

 تسجيل طالب جديد -أ

 

 النسخة األصلية للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. -0

 شهادة الميالد . -9

 ( صور شخصية حديثة .0عدد ) -1

 شهادة صحية حديثة -4

 المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة . تعبئة نموذج -0

 تعبئة نموذج الرغبات الخاص بالجامعة . -0
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 تسجيل طالب منتقل -ب

 النسخة األصلية للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. -0

 كشف درجات أصلي من الجامعة المنتقل منها الطالب . -9

 مفردات المقررات الدراسية معتمدة من الجامعة المنتقل منها. -1

 الميالد .شهادة  -4

 ( صور شخصية حديثة .0عدد ) -0

 تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة. -0

 إلزام الطلبة بحضور المحاضرات

حضور الطلبة لمحاضراتهم هو العمود الفقري لنجاح العملية التعليمية وبر األمان النتقال العلم من 

ى االلتزام بإتباع اآللية الجامعة الطلبة عل عضو هيئة التدريس الملقي إلى الطلبة المتلقين، لذلك تحث

 -:اآلتية

 .يحدد في بداية كل فصل دراسي يوم مفتوح يكون من فقراته توضيح الحوافز واللوائح والعقوبات 

  يتم رصد غياب الطلبة عن طريق عضو هيئة التدريس المكلف بتدريس المقرر الدراسي وفي حالة تغيب

 محاضرات يبلغ القسم بأسماء المتغيبين.من ال %90الطالب عن فترة تتعدى 

  من المحاضرات  %90بناء على الئحة الدراسة واالمتحانات المعلنة فان الطالب الذي يتجاوز غيابه

 يحرم من دخول االمتحان النهائي ويعطى درجة الصفر في نتيجة المقرر الدراسي.

  االلكتروني مع توضيح العقوبة النازلة يعلن عن أسماء الطلبة المتغيبين في لوحات اإلعالنات والموقع

 بهم حسب الالئحة.

 اطالع الطالب الجدد على طبيعة ومتطلبات البرنامج التعليمي

  وجود دليل لكل برنامج تعليمي متوفر بالمكتبة ومكتب الشؤون الطالبية ورئاسة البرنامج التعليمي وكذلك

 ليطلع عليه الطالب الجدد. الموقع االلكتروني،

 عن الساعات المكتبية لتواجد المرشدين األكاديميين للبرنامج وذلك لتقديم نبذة عن متطلبات  اإلعالن

 وخصائص البرنامج التعليمي للطلبة الجدد الراغبين في السؤال عن أحد البرامج لالنضمام إليه.

 وح الذي تقيمه استهداف الطلبة الجدد بالمحاضرات التعويضية للبرامج واللوائح التعليمية في اليوم المفت

 الجامعة.

 االنتقال ضمن البرامج التعليمية

 .يقوم الطالب بتعبئة نموذج االنتقال المعد بالجامعة للموافقة عليه واعتماده من القسم المنتقل منه الطالب 
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 .يتم إبداء الرأي من قبل القسم الذي يرغب الطالب في االنتقال إليه 

 يل لغرض تحديث بيانات الطالب بتسجيله في القسم المنتقل إليه إحالة نموذج االنتقالة إلى إدارة التسج

 واستكمال كافة اإلجراءات التي تؤكد انتماء الطالب للقسم الجديد.

 .إحالة ملف الطالب األكاديمي إلى القسم المنتقل إليه وذلك إلجراء المعادلة الالزمة للمقررات الدراسية 

 مراجعة سياسة القبول 

 -سنوات ويكون على النحو اآلتي: 4سياسة القبول للبرنامج التعليمي بشكل دوري كل  يتم اعتماد مراجعة

  إحصائيات تبين نسبة إقبال الطلبة على التسجيل في البرنامج التعليمي والتي تحدد نسبة نجاح السياسة

 المتبعة في اجتذاب الطلبة للتسجيل في البرنامج المستهدف.

 يانات توضح رضاهم عن سياسة القبول المتبعة بالبرنامج.استهداف الطلبة والخريجين باستب 

 .نتيجة االستبيانات تحدد مدى مناسبة سياسة القبول والتحديثات التي قد تحتاجها 

 تزويد الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبي 

وجود وحدة خاصة بشؤون الطلبة والتي تجيب على جميع استفسارات الطلبة حول خدمات الدعم  .0

 الطالبي.

تتبنى وحدة شؤون الطلبة إقامة محاضرات وورش عمل تقدم فيها نشرة تعريفية عن خدمات الدعم  .9

 الطالبي وكل ما يتعلق بحقوق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة.

بعض خدمات الدعم الطالبي واضحة بالمعاينة كاحتفاليات تكريم الطلبة والرعاية الصحية وتوفير األمن  .1

 التي تستهدف باستبيانات دورية توضح الرأي فيها وأوجه القصور التي قد تحتاج معالجة.وغيرها و

 آلية توفير الدعم المناسب للطالب ذوي االحتياجات الخاصة

تهتم الجامعة بهذه الشريحة من الطالب في حقهم في اكتساب المعرفة والتحصيل العلمي عن طريق تدليل 

 -:الصعاب التي تواجههم بالجامعة 

تكليف موظفة متخصصة وذات خبرة وكفاءة علمية وعملية لمتابعتهم وتسهيل كافة اإلجراءات  .0

 اإلدارية واألكاديمية لهم بالجامعة.

 تسهيل مهمة االتصال والتواصل فيما بين الطالب وأقسامهم العلمية واإلدارات األخرى ذات العالقة. .9

 في جميع مرافق الجامعة. مراعاة المواصفات الفنية بذوي االحتياجات الخاصة .1
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 آلية تكفل سرية معلومات الطالب

 يتم حفظ الملفات بوحدة األرشيف وفق تسلسل وأدرج موزعة بين األقسام. -

ال يسمح بتسليم الملف المدني أو األكاديمي ألي طالب مهما كانت األسباب، إال عن طريق المرشد  -

 األكاديمي التابع للقسم المختص.

 رشيف للطالب بمكان منفصل حسب مواصفات األمن والسالمة.حفظ نسخ األ -

 آلية تنظيم عملية اطالع الطالب على سجالتهم

على ملف الطالب إال بموافقته  باالطالعلضمان سرية المعلومات الخاصة بكل طالب فإنه ال يسمح 

 -الشخصية أو عن طريق ولى األمر وفق اآللية التالية:

 على ملف طالب( وتقديمه إلدارة المسجل. االطالعب )نموذج طلب تعبئة نموذج من قبل الطال -أ

على ملفه المدني عن طريق وحدة  والطالعبعد موافقة مسجل الجامعة يسمح للطالب بالمراجعة   -ب

 األرشيف التابعة إلدارة المسجل العام.

أما فيما يخص الملف األكاديمي للطالب فإنه يتم مراجعة القسم العلمي المختص عن طريق   -ج

 المرشد األكاديمي للطالب.

 آلية االختيار وتسمية المرشد األكاديمي

حيث يتم التبادل  بأنه عملية لتبادل المعلومات بين المرشد والطالب، يعرف اإلرشاد األكاديمي ...

 رار خالل الفصل الدراسي.للمعلومات بينهم باستم

... األستاذ المكلف باإلشراف على متابعة إنجاز الطالب في البرنامج العلمي  المرشد األكاديمي

 الذي يدرسونه، ومقدار تقديمهم فيه.

 الهدف من اإلرشاد األكاديمي:

الذي يدرس  تعريف الطالب بالنظم واللوائح والخطط الدراسية التي تتوافق مع التخصص أو القسم العلمي -0

 به الطالب.

تنظيم المسيرة التعليمية للطالب من خالل تنسيق عملية التسجيل في المقررات الدراسية بحيث تتوافق  -9

 وفق قدرات الطالب والخطط الدراسية الموضوعة للقسم العلمي من حيث االعتمادية لهذه المقررات.

افظة على المستوى األكاديمي المطلوب من متابعة الطالب في التحصيل العلمي وتوجيهه عن الحاجة للمح -1

 خالل اإلشراف والمتابعة الدورية.
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تقييم وتوثيق النتائج الفصلية للطالب من خالل إعداد تقارير دورية عن نسب اإلنجاز الفصلي للمقررات  -4

 الدراسية.

 وظائف ومهام المرشد األكاديمي:

 تائجه الدراسية المتضمنة لكل فصل دراسي.متابعة الملف األكاديمي للطالب، ويتم فيه حفظ نسخ من ن -0

تدوين وتسجيل حاالت: االنقطاع، إيقاف القيد، الطلبة المتعثرين، كذلك العقوبات التي توقع على الطالب  -9

 بملفه العلمي وبطاقته الدراسية وإبالغه.

ين الرد على جميع استفسارات الطالب فيما يخص الدراسة ومتابعته مع أعضاء هيئة التدريس الذ -1

 يدرسونه في جميع المقررات.

 مساعدة الطالب في تحديث بياناتهم واإلطالع على سجالتهم الدراسية بشكل منتظم. -4

 حث وتشجيع الطلبة على حضور المحاضرات، ورصد ومتابعة التقدم الدراسي لهم. -0

 الجامعة.اعتماد موافقة المرشد األكاديمي للبث في كافة اإلجراءات المتعلقة بالطالب داخل  -0

 آلية اختيار المرشد األكاديمي:

يتولى المشرف األكاديمي بالبرنامج )رئيس البرنامج التعليمي( اإلشراف على عملية اإلرشاد 

 -األكاديمي ويتبنى توجيه الطلبة خاصة الجدد وتوزيعهم على المرشدين وفق اآللية اآلتية:

 حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج التعليمي.. -0

 حصر أعداد الطلبة الدراسين بالبرنامج. -9

طالب لكل مرشد  91توزيع الطلبة على أعضاء هيئة التدريس بالقسم بحيث ال يتجاوز إعداد الطلبة  -1

 أكاديمي.

 اإلعالن عن قوائم اإلرشاد األكاديمي للطلبة وفق اعتماد اللجنة العلمية بالقسم. -4

 

 آليات الطعن والتظلم والشكاوي الطالبية

 الطعن:آلية  -أ

  أن يقدم طلب المراجعة لمقرر الدراسي المطعون فيه إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد

 على أسبوعين من تاريخ إعالن النتائج.

 .أن يرفق بالطلب إيصال سداد الرسوم المالية وفق الالئحة المالية بالجامعة 

  المختص.يحال الطلب إلى لجنة المراجعة بالقسم العلمي 
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  تتولى اللجنة العلمية بالقسم تشكيل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هيئة التدريس وعلى اللجنة مراجعة

كراسة اإلجابة ووضع النتيجة النهائية بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتيجة من القسم 

 .المختص ومكتب الدراسة واالمتحانات بالجامعة

 ء الطالب وتقرر نجاحه بالمقرر فإنه يتم تعديل درجة الطالب ويتم إعادة قيمة في حالة ثبت صحة ادعا

 .الطعن له، وأما إذا لم يثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما هي عليه

 آلية التظلم والشكاوي الطالبية -ب

فإن  رفع الظلم عن الطالب من أهم العوامل التي تؤثر إيجاباً على مستوى العملية التعليمية، ولذلك

 -الجامعة تتبع الطرق التالية:

 .يوثق الطالب شكواه في نموذج خاص بالتظلمات 

 .يقوم الطالب بوضع تظلمه في صندوق الشكاوي 

  يتم فتح صندوق الشكاوي من لجنة خاصة بذلك والتأكد من استيفاء التظلم لشروط البث فيه من ذكر كامل

 البيانات للمشتكي والمشتكي عليه وموضوع التظلم.

 .يحال التظلم إلى لجنة التحقيق التي تعلن عن مثول الطرفين بالوسائل المتاحة أمامها 

 .اإلعالن عن نتيجة التحقيق على لوحة اإلعالنات وعلى الموقع االلكتروني 

 آلية تمكين الطالب من المشاركة في صناعة القرارات وحل المشاكل

 سي.توزيع استبيانات خاصة بالطلبة في نهاية كل فصل درا 

 .تفرغ االستبيانات وتحلل إحصائياً لمعرفة نقاط الضعف وتطويرها 

 .تسلم نتائج االستبيانات من قبل مكتب ضمان الجودة وتوضع وفق خطط التحسين والتطوير 

 .يعتمد مجلس الجامعة نتائج االستبيان ويحدد سبل التحسين والتطوير 

  طريق مكتب شؤون الطلبة.مشاركة الطالب في صناعة القرارات وحل المشاكل عن 

 .استهداف طلبة الجامعة في كافة االجتماعات بالجامعة وعلى كافة المستويات اإلدارية 

 .تفعيل دور الطلبة من خالل عضويتهم في كافة اللجان المشكلة داخل الجامعة 

 

 آلية التعامل والتوثيق لمعامالت الطــالب المتعثريــن

 ريق المرشد األكاديمي من خالل نتائجهم الفصلية.يتم تحديد الطلبة المتعثرين عن ط 

  متابعة نسبة الحضور والغياب وحصر الطلبة المتغيبين وإبالغ المرشد األكاديمي عن طريق رئاسة

 القسم.
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 .يدرس المرشد األكاديمي وضع الطالب ويتناقش معه لمعرفة أسباب التعثر وإمكانية معالجة المسببات 

  الجانب األكاديمي والطالب ال يمكنه التغلب على هذه المسببات بنفسه فإن في حالة أن التعثر كان في

المرشد األكاديمي يقدم توصيات إلدارة البرنامج تحوي الحلول المقترحة التي يجب تقديمها للطالب 

 لمعالجة أوجه القصور لديه.

  األمر عن طريق إدارة في حالة التعثر كان في الغياب ولم يلتزم الطالب بالحضور يتم إبالغ ولي

 الجامعة.

  إذا كان التعثر في التحصيل العلمي فإن البرنامج يتبنى المعالجة بحسب إمكانياته وتوصيات المرشد

 األكاديمي، وتقديم الدعم الالزم كمحاضرات إضافية أو تدريبات عملية ... الخ.

 

 آلية التعامل والتوثيق لمعامالت الطــالب المتفوقين

ت الجامعة االهتمام بالطلبة المتفوقين الذين لديهم قدرات خاصة تؤهلهم للتفوق في إن من أولويا

مجاالتهم العلمية والعملية فهم لهم األثر األكبر في الرفع من كفاءة مخرجات العملية التعليمية، ومن مظاهر 

 -االهتمام تشجيعهم على زيادة التحصيل العلمي ومن آليات التشجيع اآلتي:

  الطالب المتفوقين وذوي المعدالت المرتفعة. الطلبة المتفوقين بمراجعة الدرجات وتحديديتم تحديد 

 .متابعة أي تقارير من المرشدين األكاديميين عن الطالب المتفوقين 

  يكرم الطلبة المتفوقين علمياً من خالل منحهم شهادات تقدير وإعالن أسمائهم بلوحات اإلعالن وموقع

 توضيح مجال تفوقهم في دراستهم أو البحث العلمي أو غيره. الجامعة االلكتروني مع

 .تكريم أوائل الدفعات سنوياً في حفل الخريجين 

  دعم الطلبة المتفوقين للمشاركة في األنشطة المختلفة سواء كانت علمياً أو ثقافياً أو رياضياً ضمن

 نشاطات اتحاد الطلبة داخل أو خارج الجامعة.

  بالمشاركة بآرائهم لتحسين أداء الجامعة واستهدافهم في كافة اللجان المشكلة في دعوة الطالب المتفوقين

 الجامعة.

 آلية معرفة مدى مالئمة البرامج لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر خريجيها

  يتم تحديد يوم للخريجين "يستهدف فيه الخريجين وأرباب العمل" في كل سنة ويكون بالتنسيق والتعاون

 خريجين مع بقية اإلدارات والمكاتب.بين وحدة ال

  يتم تسليم استبيان للخريجين؛ لمعرفة مدى مالئمة البرامج الدراسية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر

 الخريجين.
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  يتم تسليم استبيان ألرباب العمل؛ الستطالع أرائهم في مدى مالئمة الخرجين والبرامج الدراسية

 لمتطلبات سوق العمل.

بيان ويحلل إحصائياً وتستخدم نتائجه في تحسين وتطوير البرامج التعليمية وفق آلية المراجعة يفرغ االست

 .والتقييم الدوري للبرامج التعليمية

 

 

 إجراءات البرامج التعليمية  -14

 

 آلية تصميم البرنامج التعليمي

العامة للبرنامج ثم تبدأ عملية تصميم البرنامج التعليمي بالتعرف على الغايات التعليمية واألهداف 

تحديد خصائص المتعلم وأنماط التعليم المالئمة بعد ذلك يتم تحديد المحتوى والوحدات التعليمية الالزمة ثم 

اختيار وتصميم نشاطات التعليم والتعلم والوسائل التعليمية الالزمة وأخيراً تحديد أساليب تقويم تعلم الطلبة 

 -ية:ويكون ذلك بناءاً على الخطوات التال

دراسة المقترح المقدم للبرنامج التعليمي المستهدف تصميمه مع مراعاة متطلبات سوق العمل من قبل  -0

 مجلس إدارة الجامعة.

تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس وفق التخصص المراد تصميمه بحيث ال تقل عن ثالثة أعضاء  -9

 هيئة التدريس.

 -عة البرامج التعليمة وهي :مراعاة ضوابط الجامعة في تصميم وتنفيذ ومراج -1

أن يكون المرجع األساسي لتصميم البرامج التعليمية، الكتيب الصادر عن اللجنة الشعبية العامة  .أ

 (، باإلضافة إلى المؤسسات التعليمية المناظرة المعتمدة.9114سابقاً )سنة 

لفة )عدة عرض وثائق البرنامج التعليمي على خبراء مختصين في نفس المجال من مدارس مخت .ب

 مؤسسات لديها تخصص مناظر( باستخدام تقرير المراجع الخارجي للبرنامج التعليمي.

 تنفيذ كل المالحظات والتوصيات الواردة بتقرير المراجع الخارجي عن تصميم البرنامج. .ج

عرض البرنامج التعليمي المصمم على مجلس إدارة الجامعة العتماده والبدء في تفعيل العملية  .د

 التعليمية به.

 آلية المراجعة والتقييم الدوري للبرنامج التعليمي

المراجعة الدورية للبرامج التعليمية مهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحيح أخطاء سابقة وتجويد 

 -المخرجات وتكون كل أربع سنوات بإشراف إدارة الشؤون العلمية على النحو اآلتي:

 تعليماتها للبرامج التعليمية التي تتبعها بالبدء في المراجعة والتقييم الداخلي.تصدر إدارة الشؤون العلمية  .0

يتبع البرنامج التعليمي نظام االجتماعات للجنة العلمية بالبرنامج وأعضاء هيئة التدريس إلجراء المراجعة  .9

 وق بها.والتقييم لينتج عنها تحديثات في البرنامج التعليمي المستندة على مراجع ومناظرات موث

 يعتمد ذلك علي استبيانات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس على كل برنامج علمي  .1
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تحال النتائج إلى إدارة الشؤون العلمية ثم رئاسة الجامعة لتطرح على مجلس إدارة الجامعة لتنتقل إلى  .4

مي المحدث الخطوة التالية إال وهي عرضها على مختصين خارجيين في نفس المجال لتقييم البرنامج العل

 )ال يقل عدد المقيمين الخارجيين عن ثالثة(.

تعمم التقييمات الخارجية حسب البرنامج التعليمي وتنفذ ثم تعتمد حسب اإلجراءات المعمول بها في  .0

 الجامعة.

إعداد تقرير صادر عن البرنامج التعليمي يحوي التحديثات التي تم اعتمادها وأسباب عدم تنفيذ أي مقترح  .0

 قييمات والمستندة على أساس علمي بحث.نتيجة الت

 

 آلية استطالع أراء العناصر التعليمية في جودتها

يعلن مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء عن البدء في استهداف عناصر العملية التعليمية )أعضاء هيئة  .0

الحظاتهم الطلبة( باستبيانات خاصة لالطالع على آرائهم في جودة العملية التعليمية وم –التدريس 

 حولها.

 توزع وتجمع االستبيانات ثم تحلل الستخراج نقاط القوة والضعف والتوصيات والمقترحات. .9

من نتائج التحليل يتم بناء خطط التحسين والتطوير التي هي أساس عمل البرامج التعليمية لمعالجة نقاط  .1

 أعلى درجات الجودة.الضعف والمحافظة على نقاط القوة وإتباع التوصيات والمقترحات لتحقيق 

 

 إجراءات شؤون أعضاء هيئة التدريس -15

 

المساندة دور رئيس في تقديم الخدمات التعليمية المرجوة منن  دائماً يناط بأعضاء هيئة التدريس والكوادر

 المؤسسة بشكل مميز يرقى لمستوى رسالة وأهداف المؤسسة وتطلعات المجتمع من هذه الخدمات.     

فنني االسننتقامة  والقنندوةيعتبننر عضننو هيئننة التنندريس رسننول اإلبننالغ األمننين للمعننارف، وهننو راعنني القننيم 

 التعليمينةإن التوسنع المعرفني جعنل صناحب الرسنالة  واجبنات. علينه مننوالتجرد فيما له من حقوق ومنا 

طريقنة مقنعنة لهنا لديه من معلومات، كي يستطيع توصنيل األفكنار ب واالطالع فيمامطالبا باإللمام الواسع 

لبناء المجتمع  تأثيرها على شباب الجيل الصاعد، هذا الجيل الذي توفرت له سبل وأساليب من المعلومات

 .والخوض في مجاالت البحث العلمي المتنوع

 التدريس عضو هيئة  وواجبات حقوق    

بتخصننيص مكتننب  فنني اطننار اهتمننام الجامعننة بضننمان حننق العنصننر الرئيسنني فنني العمليننة التعليميننة قامننت

شؤون اعضاء هيئة التدريس لدعم وتنظيم معامالت كل عضو هيئة تدريس ليضمن حقوقه والتاكيند علنى 

 علنى حيناة عائلنةفالعنصر المادي الذي يتطلب توفيره من قبل إدارة الجامعة له انعكاسات ادائه لواجباته، 

 ومن حقوقه التي تراعيها الجامعة االتي:، ية واإلبداعيةمعضو هيئة التدريس و بالتالي على كفاءاته العل

  .صرف مكافاته فور استحقاقها حسب االجراءات المتبعة بالجامعة 
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 .له الحق في تقديم مقترح بتعديل مفردات المقرر الدراسي حسب االجراءات المتبعة 

 مة.تتبع الجامعة الية لقياس رضاه عن الجامعة وكل ما يمت لعمله بصلة واجراء التحسينات الالز 

 .تتعهد الجامعة برفع الظلم عن عضو هيئة التدريس نتيجة تعرضه الي اذى داخل الجامعة 

  35له الحق بالمشاركة في نشر مشاركة علمية بمجلة الجامعة بتخفيض %. 

 .من حقه تلقي ورش عمل ودورات تدريبية للرفع من كفاءته حسب االجراء المتبع 

 ومكفول له حق الرفض دون عقوبة. من حقوقه طلب مكافاة عن اي خدمة يقدمها 

  من مصاريف عضو هيئة التدريس حال مشاركته في عمل علمي باسم  % 61تتكفل الجامعة بنسبة

 الجامعة محليا او خارجيا.

فهو القدوة لمن يتلقون منه المعرفة، ألنه أكبرهم سناً وأما واجبات عضو هيئة التدريس فهي كثيرة،  -

م والمنمي لمواهبهم، والذي يصقل نفوسهم وهو الذي يغرس البذور الجيدة في وعلماً، وهو الراعي لعقوله

 .العلم واألخالق الحميدةأفكار الشباب الباحث عن 

كما يتولى عضو هيئة التدريس القيام باألعمال التي تنسجم مع مهمة ومهنة التدريس، والمهام األخرى 

 -: يما يلالتدريسية ومنها  التي يكلف بها من قبل الجامعة، وتكون مكملة لمهامه

أن يؤدي عمله بكل أمانة ودقة وفقاً لما تقرره الجامعة والقسم العلمي، وااللتزام بالحضور في المواعيد  .0

 المحددة في جدول المحاضرات.

أن ال يستغل مركزه الوظيفي في مصالحه الخاصة، وأن يبتعدد بسدلوكه عدن مدواطن الشدبهات والزلدل،  .9

 يليق بشرف المهنة.أو الظهور بمظهر ال 

من قبل الجامعة والقسدم المخدتص فدي حددود القواعدد والدنظم المعمدول بهدا يؤدي المهام المنوطة به أن  .1

 ضمن لوائح الجامعة.

أن يحددافظ علددى شددرف المهنددة وأن ال يتصددرف تصددرفات أو يسددلك سددلوكاال يسددو  للدددين اإلسددالمي، أو  .4

 .بالمجتمعيضر 

التددي تسددلم إليدده بحكددم مهنتدده، والتددي تسددتخدم كوسددائل إيضدداح وأن المحافظددة علددى المعدددات واألجهددزة  .0

 يستخدمها في الغرض الذي أعدت من أجله.

وحل المشاكل العلميدة بدالمقررات التدي يقدوم أ، كمرشد أكاديمي تحديد ساعات مكتبية لمراجعة الطالب .0

 بتدريسها، وخاصة تحسين وتطوير المناهج الدراسية.

 .من بحث علمي وخدمة مجتمع وبيئة لب منه في مجال تخصصهأن يقوم باألعمال التي تُط .4

 األداء وتحسين العملية التعليمية. ىالمساهمة في رسم السياسات والخطط التي تهدف إلى رفع مستو .4

 لجان التي يكلف بها من قبل القسم والجامعة.الالمساهمة في  .2
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 سمن اعضاء هيئة التدري والكفاية خطة الجامعة لتحديد االحتياجات

رئيسيين هما عضو هيئة التدريس والطالب. ولوالدة هذه العمليدة العمود الفقري للعملية التعليمية عنصرين 

البد من اجتماع العنصرين، وبوجود الطالب يكون الهاجس االكبر توفير عضو هيئة التدريس المتخصدص 

عددة افريقيددا للعلددوم االنسددانية وذات الكفدداءة العاليددة، ولتحقيددق الكفايددة مددن اعضدداء هيئددة التدددريس تقدددم جام

والتطبيقية خطتها التفصديلية لتحديدد احتياجاتهدا مدن اعضداء هيئدة التددريس وكيفيدة تحقيدق الكفايدة لعمليتهدا 

 التعليمية كاالتي:

عند بداية كل فصل دراسي يزود مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس القسم العلمدي بقدوائم اعضداء هيئدة  (0

 ( .10بالجامعة )م.ش.أ.هـ.ت.  التدريس المتقدمين للتعاون

تجتمع اللجنة العلميدة بالقسدم لتكليدف اعضداء هيئدة التددريس الفداعلين بدالمقررات المناسدبة لهدم وبالتدالي  (9

حصر المقررات الدراسية التي بها عجز فتحدد اعددادها والتخصصدات المناسدبة لهدا مدع دراسدة القائمدة 

( كاحتياجددات للقسددم العلمددي مددن 94ش.أ.هددـ.ت. المحالددة مددن مكتددب شددؤون اعضدداء هيئددة التدددريس )م.

اعضددداء هيئدددة التددددريس وفدددي حدددال عددددم وجدددود التخصدددص المطلدددوب يسدددتخدم النمدددوذج ذات العالقدددة 

 (.10)م.ش.أ.هـ.ت. 

مراسددلة رئدديس القسددم لمكتددب اعضدداء هيئددة التدددريس باالحتياجددات والمبددين فيهددا االعددداد والمددؤهالت  (1

 لتدريس حسب النموذج المذكور انفا الخاص بوجود عجز.والتخصصات المطلوبة من اعضاء هيئة ا

يراسل المكتب ادارة الشؤون العلمية لالعالن عن االحتياجدات بالوسدائل المتاحدة، ثدم احالدة تخصصدات  (4

 ومؤهالت المتقدمين على القسم العلمي.

 اختيار أعضاء هيئة التدريس بجامعة افريقيا

هننا العمليننة فني المؤسسننات التعليمينة الجامعيننة التني تحتاجيعند أعضنناء هيئنة التنندريس منن أهننم المنندخالت 

وجنود معنايير الختينار في ضوء الثورة المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيا، وبالتنالي يتطلنب  التعليمية

هيئة التدريس وبجامعة افريقيا يعتبر عضو هيئة التدريس هو أساس تجويد مخرجنات العملينة التعليمينة ، 

من خالل التمتنع بالمقومنات تقييم الدوري له للحفاظ على األداء العالي والمستوى المتميز ولذا من المهم ال

 .الشخصية واألكاديمية

 التخصصات المطلوبةومن خالل تحديد احتياجات االقسام يتم االعالن في موقع الجامعة على 

س وتتلخص هذه االلية في المتقدمين من اعضاء هيئة التدري واختيار ومن ثم اتباع الية محددة لتقييم

 االتي:
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تجتمع اللجنة العلمية بالقسم لدراسة مؤهالت وتخصصات المتقدمين من اعضاء هيئة التدريس   (0

 واختيار المناسب منهم للمقررات التي بها عجز على ان يراعى االختيار حسب المعايير االتية:

  التدريس يجب ان يكون مجال الشهادة يطابق التخصص المطلوب، حيث تخصص عضو هيئة

 موافق لمتطلب المقرر الدراسي حتى يكلف بتدريسه.

  المؤهل العلمي، حيث الدكتوراه له االولوية ثم الماجستير في حال تطابق التخصص مع متطلب

 المقرر الدراسي.

  الدرجة العلمية، في حال توفر المعيارين السابقين تكون األفضلية في االختيار للدرجة العلمية

 على.اال

  أن يقوم بتقديم رسائل تزكية من عضوي هيئة )الخبرة في التدريس أو في مجال التخصص

 تدريس من ذوي العالقة بتخصصه(.

 .التزكية من قبل اللجنة العلمية بالقسم 

بنموذج رقم  يتم اجراء مقابلة شخصية مع عضو هيئة التدريس تكون هي الفيصل في اعتماد االختيار  (9

وتبليغهم بالمقررات الدراسية التي سيتم تكليفهم بها ومعرفة جاهزيتهم لتغطية ( 19)م.ش.أ.هـ.ت. 

 .مفردات المقرر بكفاءة

 بالنموذج المعتمد من اللجنة العلمية بالقسم احالة االسماء المختارة الى مكتب اعضاء هيئة التدريس  (1

 وهي: لالتصال بهم للتأكيد على احضارهم مصوغات التعاون كاملة

   ر شخصية.صو 9عدد 

  .السيرة الذاتية 

  .اثبات شخصي 

  .)الشهادات العلمية معتمدة من جهة االختصاص )وافادة الجودة للشهائد خارج ليبيا 

  .)افادة بالدرجة العلمية معتمدة )ما امكن 

حال استكمال عضو هيئة التدريس المختار من القسم لمتطلبات التعاون يتم التعاقد معه واحالته الى   (4

 حسب النظم واللوائح المعمول بها في الجامعة. (11)م.ش.أ.هـ.ت.  يكلف رسميا بالتدريسالقسم ل

في حالة وجود نقص في المصوغات يمنح المتقدم فرصة احضاره باستخدام تعهد )م.ش.أ.هـ.ت.   (0

يكلف  (13)م.ش.أ.هـ.ت. (، كذلك عند وجود عجز او اعتذار عضو هيئة تدريس عن مقرر 14

 (.14م.ش.أ.هـ.ت. استثنائيا غيره )
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تعتمد هذه االلية على السالسة في االجراءات وضمان تحقيق اعلى معايير الجودة في االختيار وصحة 

المؤهل العلمي للمتقدم واحقيته في االلتحاق بركب العملية التعليمية المتميزة بجامعة افريقيا للعلوم 

 االنسانية والتطبيقية.

العاملين بجامعات أخرى على الدرجات العلمية نفسها التي يشغلونها قبول أعضاء هيئة التدريس يمكن 

للقيام بالبحوث العلمية، واإلشراف على الرسائل  وذلك على سبيل التعاون لمدة محدودة للتدريس، أو

واألطروحات الجامعية ومناقشتها، واإلشراف ومتابعة أوضاع الطالب او كأعضاء في لجان تخصصية 

 عة وفق النظم واللوائح.تحددها حاجة الجام

ولتعزيز جودة اختيار أعضاء هيئة التدريس فان الجامعة قامت بتفعيل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس 

 والتي تختص باآلتي:

التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية والنقل والندب واالعارة المتعلقة بأعضاء هيئة  .0

 التدريس وكافة امورهم الوظيفية األخرى.

االطالع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية الستخالص نتائجها ورفع التوصية بها الى  .9

 رئاسة الجامعة.

 دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس من قبل األقسام العلمية المختصة بالجامعة. .1

 او رئيسها. ما تكلف به من اعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل مجلس إدارة الجامعة .4

 تقييم أعضاء هيئة التدريس بجامعة افريقيا

عضو هيئة التدريس هو أساس تجويد مخرجات العملية التعليمية بجامعة افريقيا، ولذا من المهم التقييم 

 الدوري له للحفاظ على األداء العالي والمستوى المتميز، والية التقييم هي كاالتي:

 .(4)م.ج.ت.  هيئة التدريس لتحديد جودة المحاضر وكفأة االداءاستبيان تقييم الطالب ألداء عضو   (0

، (4)م.ج.ت.  استبيان تقييم رئيس القسم لمدى فاعلية ونشاط عضو هيئة التدريس العلمي واألكاديمي  (9

ويكون ذلك مكمل لتقييم الطالب وعامل مساعد في تكوين الصورة الصحيحة لكفاءة المحاضرين 

 ركة في البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة.ونشاطاتهم في القسم والمشا

تقييم مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس لعضو هيئة التدريس من ناحية االنضباط وحضور   (1

 .لها عن طريق نموذج التقييم المحاضرات وااللتزام باستيفاء الوعاء الزمني

 والحصول على نتائج التقييمات. تجميع هذه المؤشرات وتحليلها  (4
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كل هذه التقييمات لدى رئاسة القسم لتداولها مع اللجنة العلمية بالقسم وتوثيقها في نموذج خاص  تناقش  (0

يلزم من ناحية  والتقرير التخاذ ما (90)م.ش.أ.هـ.ت.  صادر عن مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس

 تقويم عضو هيئة التدريس او باستمراره او انهاء عقده.

ريس في انجاز المقرر الدراسي طيلة الفصل الدراسي )م.ش.أ.هـ.ت. يتم تقييم اداء عضو هيئة التد (0

( ويتخذ االجراء المناسب حسب نسبة االنجاز لمفردات المقرر الدراسي كمحاضرات تعويضية 14

 .(15)م.ش.أ.هـ.ت. 

 تضمن هذه االلية تقييم عضو هيئة التدريس من عدة اتجاهات وتغطي كل أوجه التعامالت له. 

 ألعضاء هيئة التدريس بجامعة افريقيا التقنيتقديم الدعم 

الدعم التقني لعضو هيئة التدريس بجامعة افريقيا متميز، حيث يلقى االهتمام األكبر من القيادات 

 العلمية بالجامعة، والية الدعم التقني هي كاالتي:

قها أو القسم العلمي يحدد متطلبات الدعم التقني لكل مقرر والذي توفره الجامعة في مراف  .0

 .ويتم تجميعه في تقرير لمخاطبة اإلدارة العليا بالجامعة تعاقداتها

عضو هيئة التدريس يحدد فيه نوع الدعم التقني الالزم لتنفيذ المقرر الدراسي نموذج يمأله   .9

 .(99)م.ش.أ.هـ.ت. 

 تكليف جهات االختصاص بالجامعة لتوفير الدعم التقني المطلوب.  .1

 التدريس المستخدمةطرق ووسائل وتقنيات  -16

 محاضرات منهجية نظرية باستخدام السبورة وأجهزة العرض 

 النشاط والمناقشة والمشاركة داخل المحاضرات 

 الواجبات وورقات العمل 

 ( التربة ومواد البناء والكيمياء والفيزياء والورش الخرسانة والمعامل )خرائط والحاسوب و 

 نظام التقييم واالمتحانات -17

  خمسين بالمائة  %01ناجحا في المقرر الدراسي اذا حصل على مجموع درجات يعتبر الطالب
 على األقل في هذا المقرر.

 ( وذلك على أساس%011تحسب تقديرات كل مقرر من )  أعمال السنة للطالب  وامتحان نهاية
 لالمتحان النهائي . %01ألعمال السنة و  %41الفصل وذلك بنسبة 

 تحانات دورية ال يقل عددها عن اثنين وتدخل االمتحانات الشفهية تشمل أعمال الفصل الدراسي ام
 والتقارير  والعملي في أعمال الفصل الدراسي . 

  يتم اعتماد النتيجة النهائية للمقرر الدراسي من قبل رئيس القسم المختص وكذلك رئيس الدراسة
 واالمتحانات بالجامعة.

 راسية لكل مقرر في النسبة المئوية المتحصل يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الد
عليها الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسها 
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الطالب بنفس الفصل الدراسي ويدرج ضمن حساب المعدل العام جميع المقررات التي درسها 
 الطالب في الكلية.

الدرجات للمقرر  فما فوق من مجموع% 01تحصل فيه علي نسبة  و يعتبر الطالب ناجحا في المقرر إدا

بحيث تقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناء على المعدل العام من صفر إلى مائة وذلك الدراسي, 

 حسب النسب التالية :

 

 دليل كتابة مشروع التخرج لطالب  -18

 

 مقدمـــــــــــة.1
يمثل مشروع التخرج اختبارا حقيقيا للطالب إذ يكشف عن قدرات الطلبة في تحليل المشاكل 

أتم دراسته قبل الوصول لمقرر مشروع الذي للعديد منها في مجال تخصصهموابتكار حلول جديدة 

التخرج، ويقدم مشروع التخرج تجربة فعلية هامة للطالب تكون مقدمة للحياة العملية له بعد التخرج إذ 

يعتمد الطالب في عمل المشروع على إبداعه اعتمادا كليا، ويهدف مشروع التخرج إلى التأكد من أن 

ادراً على تطبيق المهارات والمعارف التي حصل عليها خالل الدراسة الجامعية في ظل توفير الطالب ق

النصح واإلرشاد من المشرف على مشروع التخرج و يجب على كل طالب تقديم مشروع مستقل ما لم 

يرى القسم أن يقدم بعض الطالب مشروع واحد مشترك، وعموما أهداف مشروع التخرج تتلخص في ما 

 -يلي:

التأكد من أن الطالب الخريج قادراً على استخدام العلوم التي تلقاها خالل دراسته الجامعية وأصبحت  .0

 تعد من قدراته الكتابية والخطابية والبحثية والعلمية.

 إعطاء فرصة للطالب لتطبيق ما تعلمه وتنفيذ ذلك على ارض الواقع. .9

 بالعمل.تحلي الطالب بأخالقيات المهنة قبل التحاقه فعلياً  .1

 التقدير الدرجات ت

 ممتاز 011إلى  40من  1

 جيد جدا 40إلى أقل من    40من   2

 جيد 40إلى أقل من    00من  3

 مقبول 00إلى أقل من    01من  4

 ضعيف 01إلى أقل من   10من   5

 ضعيف جدا 10أقل من  6
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ويحق للطالب أن يختار عنوان مشروع تخرجه في أي مجال من مجاالت التخصص في قسمه العلمي  .4

وبإشراف عضو هيئة تدريس الذي يحمل الماجستير أو الدكتوراه في نفس التخصص الذي يتناوله 

 المشروع.

 

 متطلبات التقديم على مشروع التخرج

 

الطالب أن ينجزها ليمنح الحق في تسجيل مشروع  لكل قسم علمي بالجامعة عدد وحدات يجب على

 -التخرج والبدء فيه وهي كاآلتي:

 

 القسم العلمي
 قبل المشروع لإلنجازعدد الوحدات المطلوبة 

 الحد األدنى                     الحد األعلى

 090 091 إدارة األعمال

 090 091 المحاسبة

 090 091 التمويل والمصارف

 014 010 القانون

 099 000 ة االنجليزيةاللغ

 011 094 علوم الحاسوب

 044 040 الهندسة المدنية

 042 041 الهندسة المعمارية

 044 014 نفطهندسة ال

 

 

 آلية اعتماد التسجيل والتقييم في مشاريع التخرج 

  

ليعتمد على الطالب الذي استوفى متطلبات التسجيل في مشروع التخرج أن يتقيد باآللية اآلتية 

 -تسجيل مشروع تخرجه وتقييم نتيجته بشكل رسمي:

تسجيل مشروع التخرج )تنزيله( في القسم العلمي وهو ما سيعتمده رئيس القسم بعد أن يتأكد من انجاز  .0

 الطالب لعدد الوحدات الالزمة للبدء في المشروع.

العلمي الذي يعتمد من الدراسة ( الخاص بمشاريع التخرج من قبل القسم 0البث في تعبئة النموذج رقم ) .9

واالمتحانات لتأكيد اجتياز الطالب العدد الكافي من الوحدات المستحقة للتخرج، ثم يعتمد من قبل القسم 

 المالي الذي يفيد بعدم وجود أي التزام مالي على الطالب ودفعه رسوم تسجيل مشروع التخرج.

ن الذي اختاره الطالب كعنوان لمشروعه وبموافقة ( والذي يحوي العنوا9يلي ذلك تعبئة النموذج رقم ) .1

القسم العلمي وأيضاً اسم المشرف على المشروع، ثم المناقشين المقترحين من قبل القسم العلمي، في 

( والذي يكون الطالب قد عرض مقترح المشروع مختصرا للتنبيه على نواقص يجب 1النموذج رقم )

تكمال بيانات هذا النموذج والذي يصبح ممهدا الستصدار قرار إكمالها أو إضافة تلحق به، يلي ذلك اس

 المناقشة والمحدد فيه تاريخ ويوم المناقشة، مع مراعاة إال تزيد المدة الكلية فصلين متتاليين كحد أقصى.
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يوم مناقشة مشروع التخرج هو اليوم الذي يكرم فيه الطالب على ما بذله من جهد ويحصد ثمار جهود  .4

، يقيم المشروع مناقشين تم ترشيحهما من القسم العلمي لرصد درجات التقييم في مضنية مبذولة

( ليكون المشروع مقبوال وتكلل % 01( الذي يتوج باجتياز الطالب ما مجموعه )4النموذج رقم )

 بنجاح الطالب سواء بتعديالت في المشروع أو بدون تعديالت.

راءات استخراج كشف الدرجات وإفادة التخرج وإذانا ( وهو يضمن للطالب البدء في إج0النموذج رقم ) .0

 ليسانس(. –بنيل الطالب الدرجة العلمية المناظرة للقسم العلمي )بكالوريوس 

 

 شروط عامة في اختيار مشاريع التخرج

 

يجب على كل طالب أنهى المقررات السابقة لمشروع التخرج أن يصبح لديه تصور وطريقة 

خرج وخاصة بعد إنهائه لغالبية مقررات القسم وهنا يجب على كل طالب صحيحة في اختيار مشروع الت

 أن يقوم باختيار مشروع التخرج وفق األسس التالية :

يختار الطالب موضوع المشروع الذي يريد تقديمه بحيث يقدم حلول فعلية لمشاكل واقعية مع  أن .1

 إمكانية تطبيق المشروع في الحياة العملية أو تطوير لحلول سابقة مقترحة.

أن يقوم الطالب باالنخراط بالحياة العملية وجمع المعلومات والمالحظات المناسبة للمشاكل الموجودة  .2

 التي هي بحاجة للتطوير. أو المواضيع

أن يكون لدى الطالب معلومات نظرية كافية وموثقة )كمسودة( عن الموضوع المختار قبل البدء في    .3

 تنفيذ المشروع .

 يجب أن توضع خطة زمنية ومفصلة لمراحل إنجاز المشروع. .4

 أو كليهما.أن يضع األولويات في اختيار الموضوع بما يخدم البحث العلمي أو المجتمع والبيئة  .5

 يفضل أن يكون األستاذ المشرف متخصص في مجال المشرع الذي اختاره الطالب . .6

 

 قواعد قبول مشاريع التخرج

 

 -ويمكن تلخيصها في األتي:

 أن يكون المشروع قابل للتطبيق العملي وأن ال يعتمد على أمور وهمية غير قابلة للتطبيق . .0

 مسبقا دون القيام بأي تطوير عليها. أن ال يكون المشروع مأخوذ من فكرة موجودة .9

أن يقوم الطالب بتقديم مشروع  ينفذه بنفسه واالستفادة من الخبرة التي اكتسبها من مراحل إعداد  .1

 المشروع.

 أن يقدم المشروع : .4

 .أفكار جديدة 

 .تطوير لفكرة مشروع  سابق بإضافات جوهرية 

 .حلول لمشاكل موجودة مسبقا 

 ألخالق اإلسالمية و الدينية و عادات وقيم المجتمع الليبي وأخالقيات المهنة.أن يحترم المشروع القيم وا .0

 يجب على الطالب أن يأخذ الموافقة من القسم والمشرف قبل البدء بالمشروع . .0

طلبة إال في حاالت استثنائية يوافق عليها  1أن ال يتجاوز عدد الطالب المشتركين في المشروع الواحد  .4

 المشروع والقسم  .األستاذ المشرف على 
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يقدم الطالب مقترح مشروع حسب النموذج المعد لهذا الغرض  ويسمح للطالب تقديم أكثر من مقترح  .4

 مشروع ويتم االختيار حسب  األولوية.

يتم تقييم المشاريع المقترحة من قبل اللجنة العلمية ويقوم الطالب بتقديمه في وقت معلن عنه بزمن كافي  .2

 سم.في لوحة إعالنات الق

. في حالة القبول يبدأ الطالب العمل مباشرة مع المشرف أما في حالة الرفض فعلى الطالب إعادة 01

 تقديم مقترح المشروع مرة أخرى بعد إجراء تعديالت مقبولة.

 

 طريقة كتابة مشروع التخرج

 يعتبر الشكل والمضمون جزء هام في المشروع ألنه يعكس المجهود الذي بذله الطالب والعمل

الذي أنجزه. كما انه يعتبر مرجعا لمن يريد اإلطالع على الموضوع من طالب وباحثين. لذا يجب أن يولى 

عناية خاصة لكتابته وترتيب األفكار العلمية الواردة فيه،وهناك توصيات عامة حول كتابة المشاريع 

 -والتقارير العلمية ينبغي على الطالب التقيد بها ، وهي :

 

 تبويب المشروع

 

صفحة الغالف: وتحتوي على شعار الجامعة، عنوان البحث، اسم الطالب، اسم المشرف، القسم  .0

 العلمي، الفصل الدراسي الحالي، الدرجة الجامعية المستهدف الحصول عليها.

 الشكر. .9

 اإلهداء. .1

 الجداول(. –األشكال  –الفهرس )المحتويات  .4

 ل عن نصف صفحة وال يزيد عن صفحة(.الملخص )فكرة عامة عن المشروع والهدف منه بما ال يق .0

 فصول المشروع : .0

 .المقدمة 

 .الجزء النظري والعملي 

 .النتائج 

 .التحليل 

 .)الخالصة والتوصيات )ان وجدت 

 الخاتمة. .4

 المراجع. .4

 المالحق. .2

 

 الخطوط والترقيم

 -وتأخذ الخصائص اآلتية:

 04بحجم  Times New Romanعنوان المشروع: نوع الخط  .0

   04والحجم   Times New Romanنص المشروع: الخط / بالخط  .9

 , مع مالحظة ضبط النص.00تكتب العناوين الفرعية باللغة العربية مع مراعاة أنواع الخطوط وبحجم  .1
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 يعتمد تباعد السطور مفرداً. .4

 …(.,I, IIيبدأ ترقيم الصفحات اإلهداء و الشكر والمحتويات باألحرف الرومانية ) .0

 (من بداية الفصول للمشروع..…,1,2,3قيم )ويبدأ التر .0

 تكتب المراجع في نهاية العمل بالشكل التالي: .4

اسم المؤلف؛ "اسم المرجع"؛ الطبعة؛ دار النشر؛ تاريخ النشر، وترتب حسب  –الرقم المتسلسل 

 الحروف األبجدية ألسماء المؤلفين.

 .A4يراعى حجم الورق  .4

 وأسفل.أعلى  9.0يمين ويسار,  9.0الهوامش:  .2

 

 خصائص البحث الجيد

 

المعيار األساسي للتمييز بين بحث وآخر هو مدى تحقيق هذا البحث للهدف الذي أُعد من أجله. ويتسم 

 البحث الجيد بعدة صفات منها : 

ويتضمن ذلك وضوح الهدف من البحث، و وضوح العرض وتناول المواضيع، وذلك من  : الوضوح .0

 بتعاد عن المصطلحات المعقدة.خالل حسن اختيار األلفاظ  واال

سواء في عرض موضوع البحث، أو عند جمع البيانات والمعلومات المتعلقة به واالعتماد  : الدقــة .9

 على مصادر المعلومات الموثوق فيها.

 عدم التحيز عند عرض الحقائق الخاصة بالموضوع أو النتائج والتوصيات.  : الموضوعية .1

اإلطالة مما قد يؤدى إلى التكرار أو ملل القارئ وعزوفه عن البحث. قدر اإلمكان وعدم  : اإليجاز .4

 ولكن بما ال يخل أيضاً بالتغطية الوافية المطلوبة لجوانب الموضوع .

التسلسل المنطقي في عرض المعلومات فمن الضروري ترتيب وعرض التقرير بشكل منطقي منظم  .0

 ، وذلك من خالل : 

 بسيط إلى المعقد فاألكثر تعقيداً التدرج عند عرض الموضوعات من ال 

 .الترتيب الزمني لألحداث الواردة بالتقرير 

 الترتيب المكاني , كلما أمكن ذلك . -ج 

 االقتباس يكون بإتباع الطريقة المناسبة التي توضح المرجع المستند عليه. .0

 

 عرض مشروع التخرج

 -يجب على كل طالب عرض مشروع التخرج على األقل مرتين كاآلتي:

 

 عرض مقترح مشروع التخرج

وهو عرض مبدئي للطالب يوضح فكرة المشروع والغرض الذي يخدمه وفي العادة يحضره كل 

 من:

 مشرف المشروع. .0

 أحد أعضاء اللجنة العلمية بالقسم. .9

 أعضاء هيئة تدريس مكلفون من اللجنة العلمية بالقسم ممن لهم عالقة بالتخصص. .1

 والعرض يكون على الشكل اآلتي:
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علمية مختصرة للمشروع مجهزة من قبل الطالب قابلة للعرض المرئي باستخدام جهاز العرض  مادة .0

 المرئي.

دقائق يوضح فيها الطالب فقط فكرة المشروع والعمل الذي سيقوم  0مدة العرض المرئي ال تزيد عن  .9

 به ليتبين للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نواقصه.

 نواقص يل المالحظات لتكون ملزمة للطالب باستكمالها وإضافةفتح باب المناقشة للحضور وتسج .1

 للمشروع حال موافقة المشرف واللجنة العلمية بالقسم.

 

 عرض مشروع التخرج

حال إنهاء الطالب لكافة نواقص المشروع وموافقة المشرف والقسم العلمي على جاهزيته للعرض 

تحديد الموعد النهائي له ويكون مع عدة مشاريع يتم مأل النموذج المناسب الستصدار قرار المناقشة و

أخرى للقسم ما أمكن موزعة على جدول زمني يوضح بدأ كل مشروع واليوم المخصص للمناقشات، 

 وتكون النسخ الجاهزة للمناقشة على األقل أربع نسخ موزعة كاآلتي:

 نسخة للطالب، نسخة للمشرف، ونسختين للمناقشين األول والثاني. -

لمناقشة يحدد بقرار يسبقه بأسبوع على األقل يصدر عن إدارة الشؤون العلمية ويكون موضحا لكل يوم ا -

ما يتعلق بمشروع التخرج من بيانات أكاديمية كيوم وتاريخ وزمن المناقشة واسم الطالب أو الطلبة واسم 

شروط الواجب توفرها المشرف وأسماء المناقشين األول والثاني والقسم العلمي وعنوان المشروع، ومن ال

 -قبل البدء في عرض المشروع هي:

 األربع نسخ من المشروع. .0

المادة العلمية التي تحتوي على ملخص للمشروع والتي ستعرض باستخدام جهاز العرض المرئي  .9

 -والمتكونة من اآلتي:

  اسم –اسم الطالب )أسماء الطلبة(  –عنوان المشروع  –اسم القسم  –الغالف )اسم الجامعة 

 الفصل الدراسي الحالي(. –المشرف 

 .المحتويات 

 .الملخص 

 .المقدمة 

 .أساسيات المشروع 

 .النتائج 

 .التحليل 

 .الخالصة 

 .التوصيات 

 .الخاتمة 

 التأكيد على استالم النسخ األربع من المستهدفين قبل صدور القرار. .1

 استكمال الطالب لكافة االلتزامات المالية تجاه الجامعة. .4
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 شروط مناقشة مشروع التخرج 

 -وبالتالي يصبح الطالب جاهزا لمناقشة مشروع التخرج والذي يشترط فيه اآلتي:

منسق القسم لجلسة المشروع( وحضورهم مهم  –المناقشين األول والثاني  –الحضور )مشرف المشروع  .0

المشرف فانه يقبل تغيبه بعذر  للبدء في المشروع إال بعذر قاهر يقبله القسم وتكليف بديل للمعتذرين إال عن

 دون أن يكلف عنه بديل.

 يقسم زمن عرض مشروع التخرج كما يلي: .9

 01 – 91 .)دقيقة لعرض المشروع من قبل الطالب )الطلبة 

  دقيقة لألسئلة والنقاش من قبل لجنة المناقشة. 01أقل من 

التدريس المتخصصين في المجال ثم طرح األسئلة حق مكفول للمناقشين األول والثاني ثم ألعضاء هيئة  .1

 طلبة القسم بكتابة األسئلة في ورقة وتسليمها لمنسق القسم لجلسة المشروع لطرحها.

جلسة مناقشة المشروع تكون مفتوحة للحضور أو مغلقة حسب رغبة طالب المشروع والمشرف وبموافقة  .4

 القسم.

رف والمناقشين ومنسق جلسة المشروع حال انتهاء المناقشة يطلب من الحضور المغادرة ويبقى المش .0

 للتداول حول تقييم أداء الطالب وقبول المشروع من عدمه.

السماح بدخول طالب المشروع والحضور إلعالن قبول المشروع من عدمه، وان تم قبوله بتعديالت أو  .0

 بدونها.

 

 توزيع درجات تقييم مشروع التخرج

المشرف للطالب )لكل طالب( حسب النموذج المعد لهذا من الدرجة المستحقة من قبل  %41يتم إعطاء  .0

 الغرض.

من الدرجة المستحقة من قبل اللجنة المشرفة حسب النموذج المعد لهذا الغرض للطالب  %01يتم إعطاء  .9

 )لكل طالب(.

في حال وجود أكثر من طالب مشترك في مشروع واحد توزع المهام عليهم ضمن الشروط السابقة  .1

يقوم باإلجابة الشخص الذي توجه له األسئلة أو يطلب منه الشرح ويجب أن يتم التنسيق والتقيد بالوقت و

بين الطلبة مسبقا على مراحل المناقشة بأن يحددوا بينهم من يقوم بالعرض للمشروع ويحق للجنة استبدال 

 الطالب بأخر من نفس المجموعة.
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 والتطبيقيةآلية مشاريع التخرج بجامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية 
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 نتيجة تقييم مشروع التخرج

 -تقييم مشروع التخرج يمكن أن يعطى بأحد النتائج الثالث اآلتية:

 .%01النجاح: يعلن نجاح الطالب في حالة حصوله علي نتيجة إجمالية في كافة التقييمات ال تقل عن  .أ

 الرسوب: يعتبر الطالب راسبا في إحدى الحاالت التالية: .ب

  01إجمالية أقل من حصوله على نتيجة%. 

  بناء على رأي المشرف والمبررات التي يقدمها حول وضع الطالبوفي هذه الحالة ال يمرر

 المشروع للنقاش ويعلن رسوب الطالب مباشرة.

 التأجيل: يمكن تأجيل مناقشة المشاريع في الحاالت التالية: .ج

 حدد ألسباب تتعلق بطبيعة الحالة األولى: عدم تمكن الطالب من إنهاء المشروع في الوقت الم

 المشروع ويراها المشرف وجيهة وتستحق التأجيل.

  الحالة الثانية: تقديم المشروع للنقاش واقتراح لجنة النقاش فترة إضافية إلجراء بعض التعديالت

 أو استكمال أجزاء ناقصة في المشروع، وفي الحالتين يجب تحديد المدة المناسبة للتأجيل.

  :استحالة إنجاز المشروع بسبب ظروف خاصة تتعلق بالطالب )صحية أو غيرها(. الحالة الثالثة

وفي هذه الحالة يعرض الموضوع على اللجنة العلمية بالقسم  للنظر في حالة الطالب والمبررات 

التي قدمها ويأخذ بعين االعتبار رأي المشرف إن كان عمل مع الطالب لبعض الوقت. وقد تصل 

مال حسب الحالة والمبررات، وفي الحاالت الثالثة األنفة الذكر ال ترصد مدة التأجيل فصال كا

درجة للطالب ويعتبر العمل غير مكتمل،  ويجب األخذ بعين االعتبار عدم تأجيل المشروع ألكثر 

 من مرة واحدة وإال يتحول التأجيل إلى رسوب.

 

 متطلبات إنهاء مشروع التخرج

وقبوله فانه ينهي دراسته الجامعية الممتدة لسنوات طويلة من بعد أداء الطالب لمناقشة المشروع 

 -الجد واالجتهاد ليصل إلى نيل الدرجة العلمية المناسبة، وما تبقى إال إجراءات روتينية هي:

يمنح الطالب فرصة أسبوعين لتعديل المطلوب في نسخة المشروع، ثم بعد قبول التعديالت من المناقشين  .0

 ال تزيد عن أسبوعين آخرين.يطلب التجليد في مدة 

 -(، توزع كاألتي:1عدد النسخ المجلدة ) .9

 القسم العلمي 

 المشرف 

 المكتبة 

 لون التجليد للعلوم اإلنسانية أسود وللعلوم التطبيقية أزرق. .1

 دعم النسخة المجلدة بنسخة الكترونية محتوية آخر تحديث. .4
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 الالئحة الداخلية للدراسة واالمتحانات( -11

 2312( لسنة 12رقم )قرار 
 باجلامعة الداخلية اللوائح إصدار بشأن

 

 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام
 اختصاصها المادة

 تطبيق الالئحة ( 1مادة رقم ) 

 لغة الدراسة ( 2مادة رقم ) 

 أقسام الجامعة ( 3مادة رقم ) 

 مدة الدراسة ( 4مادة رقم ) 

 البرنامج األكاديمي ( 5مادة رقم ) 
 

 

 ( 1مادة رقم ) 

تطبق أحكام هذه الالئحة على الطلبة الدارسين بجامعة أفريقيا _ طرابلس لنيل اإلجازة  

 .الجامعية التخصصية )البكالوريوس أو الليسانس(

 

 (2مادة رقم )

 ) لغة الدراسة (

المصطلحات اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم واالمتحانات في الجامعة ويجوز كتابة 

العلمية المستعملة من لغات أخرى بلغتها إلى نصها العربي ويجوز التدريس بغير العربية 

 .وذلك حسب التخصص
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 (3مادة رقم )

 ) أقسام الجامعة (

 -:تشتمل الجامعة على األقسام العلمية التالية 

 العـــــــــــلوم تطبيقيـــــة العلــــــــوم إنسانيـــــــة

 قسم علوم الحاسوب إدارة إعمالقسم 

 المدنيةالهندسة  قسم ا قسم المحاسبة

 قسم الهندسة المعمارية قسم القانون

 قسم هندسة النفط اللغة االنجليزية قسم 

 ----------- مصارفقسم التمويل وال
 

 ( 4مادة رقم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -: الدراسة بالجامعة لها خصائص متعددة هي

) للعلوم نظام الدراسة المتبع هو نظام الفصول الدراسية وذلك بواقع ثمانية فصول دراسية  .1

وعشرة فصول دراسية ) للعلوم التطبيقية ( بمعدل  فصلين دراسيين في العام اإلنسانية ( 

الدراسي ويعرف أولهما بفصل الخريف والثاني بفصل الربيع ، ويجوز إلدارة الجامعة 

صيفي ويكون اختياري ألعضاء هيئة التدريس والطلبة وبما ال إضافة فصل دراسي 

 يتعارض مع البرنامج الدراسي بالجامعة .

 ( ستة عشر أسبوعا بما فيها فترة االمتحانات.16يتكون كل فصل دراسي من ) .2

 يبدأ فصل الخريف مع بداية شهر أكتوبر وينتهي مع نهاية شهر يناير. .3

 س وينتهي مع نهاية شهر يونيو.يبدأ فصل الربيع مع بداية شهر مار .4

 السنة بعد نهاية فصل الخريف ولمدة أسبوعين . فتبدأ عطلة نص .5

الجامعة تعديل بداية ونهاية الفصل الدراسي بعد موافقة اللجنة العلمية  ةدارإليجوز  .6

 .بالجامعة
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 ( 5مادة رقم ) 

 ) البرنامج األكاديمي (

األنشطة العلمية النظرية والعلمية ، تدرس للحصول البرنامج األكاديمي  هو مجموعة من 

 على درجة علمية تخصصية.

 )الفصــــــل الثاني ( 

 نظام الدراسة واالمتحانات

  

 

 

 

 

 نظام القبول والنقل

 اختصاصها المادة

 ضوابط وشروط قبول الطلبة (6مادة رقم )

 المستندات المطلوبة للتسجيل (7مادة رقم )

 والنقلنظام التسجيل واإلرشاد 

 صرف رقم القيد (8مادة رقم )

 التسجيل واإلرشاد (9مادة رقم )

 حقوق الطالب األكاديمية (11مادة رقم )

 االنتقال بين األقسام (11مادة رقم )

 تجديد القيد (12مادة رقم )

 الغياب ووقف القيد

 الغياب (13مادة رقم )

 وقف القيد (14مادة رقم )

 التقييم واالمتحانات

 لجنة لإلشراف على االمتحانات النهائية (15مادة رقم )

 تقيم درجات المقرر الدراسي (16مادة رقم )

 الغياب عن االمتحانات الدورية (17مادة رقم )

 الغياب عن االمتحانات النهائية (18مادة رقم )

 الغياب عن االمتحانات النهائية (19مادة رقم )

 الطعن والتظلم (21مادة رقم )

 تقدير الدرجات (21مادة رقم )

 اإلنذارات والفصل (22مادة رقم )



57 
 

 :  نظام القبول والنقل()أوالا 

 (6مادة رقم )

 -يتم قبول الطلبة الجدد بالجامعة وفق الضوابط والشروط اآلتية:

أن يكون الطالب المتقدم للدراسة بالجامعة حاصال على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو  .1

يعادلها وفق اإلجراءات والنظم المنصوص عليها من وزارة التعليم العالي والنافدة في ما 

 الجامعات الليبية .

للطالب الحق في الدراسة بالقسم المطلوب حسب رغبته ووفقاً لتخصصه واإلجراءات  .2

 واللوائح المعمول بها الجامعة   .

( المذكورة 2وفقا للمادة رقم )تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إدارة الجامعة  .3

 أدناه من هذه الالئحة .

تقبل الجامعة الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى ويشترط في الطالب المنتقل أن يقدم  .4

المستندات التي تبين المواد والمقررات التي درسها والمحتوى العلمي لكل منها وعدد 

الملف األكاديمي إلى القسم الوحدات في كل مقرر والدرجات المتحصل عليها ويحال 

 المختص إلتمام إجراءات المعادلة .

كل المقررات الدراسية للجنة العلمية بالقسم ، بشرط ان ال  أوتكون صالحية قبول بعض  .5

تزيد المقررات الدراسية التي تعادل للطالب عن نصف المقررات الالزمة للتخرج بالقسم 

 المختص.

المقررات التي لم يتم قبولها وفقا للخطة الدراسية  يشترط في الطالب المنتقل أن يدرس .6

 المعتمدة من القسم المختص.

 ( خمسين بالمائة.%53تستبعد كل المقررات المتحصل عليها الطالب بتقدير أقل من ) .2

يحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والمقررات التي  .8

 أنجزها بالكامل.
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 (7مادة رقم )

 (المستندات المطلوبة للتسجيل -)أوالا:

 : تسجيل طالب جديد أوالا 

 ما يعادلها. أوللشهادة الثانوية العامة  األصليةالنسخة  .1

 شهادة الميالد . .2

 ( صور شخصية حديثة .6عدد ) .3

 شهادة صحية حديثة .4

 تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة . .5

 .تعبئة نموذج الرغبات الخاص بالجامعة  .6

 : تسجيل طالب منتقلثانياا 

 ما يعادلها. أوللشهادة الثانوية العامة  األصليةالنسخة  .1

 من الجامعة المنتقل منها الطالب . أصليكشف درجات   .2

 مفردات المقررات الدراسية معتمدة من الجامعة المنتقل منها . .3

 شهادة الميالد . .4

 ( صور شخصية حديثة .6عدد ) .5

 الشخصية الخاص بالجامعة.تعبئة نموذج المعلومات  .6

 : تسجيل طالب وافدثالثاا 

 النسخة األصلية للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ) معتمدة من ضمان الجودة(. .1

صورة من جواز سفر الطالب وولي األمر، مع صورة من تأشيرة اإلقامة سارية  .2

 المفعول.

 (8مادة رقم )

 نظام التسجيل واإلرشاد والنقل( -)ثانياا:
يمنح رقم قيد للطالب عند قبوله للدراسة بالجامعة ويتكون الرقم من ثمانية أرقام كما 

 -يلي:
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 ( يدل  2يدل عل فصل الخريف و  1الرقم األول من اليسار يدل على رقم الفصل الدراسي
 يدل عل فصل الصيف ( 3على فصل الربيع و 

  الطالب  .الرقم الثاني والثالث يدل على السنة التي التحق بها 

 . الرقم الرابع والخامس يدل على رقم القسم 

 . الرقم السادس والسابع والثامن يدل على الرقم التسلسلي للطالب 
 (9مادة رقم )

 -يخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنقاط اآلتية :

 وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة يلتزم كل طالب بالتسجيل لكل فصل دراسي. .1

إجراءات تسجيل الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتب مسجل الجامعة خالل تتم  .2

 األسبوع السابق لبدء الدراسة .

 ال يجوز تسجيل اي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداية التسجيل . .3

يمكن التعديل في تسجيل الطالب بالحذف واإلضافة لبعض المقررات الدراسية بعد  .4

 ية األولى وقبل الثانية.االمتحانات النصف

يجب على الطالب التسجيل في المقررات الدراسية أول بأول وذلك حسب التسلسل المحدد  .5

 للمقررات وكذلك حسب الخطة الدراسية المعتمدة  من قبل القسم المختص .

 يسجل الطالب في مشروع التخرج في أخر فصل دراسي . .6

فصل دراسي وال يجوز التسجيل في أكثر  ( وحدة دراسية في كل12الحد األدنى للتسجيل ) .7

( على ان ال يزيد على الحد %25( وحدة دراسية إال إذا كان معدله العام أكثر من )18من )

  ( وحدة دراسية .21األعلى وهو )

 (11مادة رقم )

 -تضمن الجامعة للطالب الحقوق األكاديمية اآلتية :

األصلية من نماذج التسجيل والنتائج يكون لكل طالب ملف علمي يحتوي على جميع النسخ  .1

، وذلك حسب الخطة النهائية لكل فصل دراسي بالقسم والذي يتولى إرشاد الطالب علمياً 

 الدراسية المعدة بالقسم.

يكلف كل قسم مرشدا علميا لكل طالب لإلشراف على برنامجه الدراسي بداية من دخوله  .2

 حين تخرجه. إلىالقسم 
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 (11مادة رقم )

للطالب االنتقال من قسم إلى قسم أخر في الجامعة بعد موافقة المرشد األكاديمي يجوز 

بالقسم المسجل به الطالب أوالً تم موافقة القسمين المعنيين وإحالة اإلجراءات لمسجل 

 .الجامعة

 (12مادة رقم )

على الطالب تجديد قيده في بداية كل فصل دراسي ويكون تجديد القيد بالتوقيع على النموذج 

المعد لذلك من قبل رئيس القسم المختص والمرشد األكاديمي متضمنا المقررات الدراسية 

المقيد بها الطالب، ويعد اختيار المقررات الدراسية تجديد للقيد، ويتم تجديد القيد في المواعيد 

 .علن عنها بالجامعة الم

 (13مادة رقم )

 الغياب ووقف القيد( -)ثالثاا:

 -خالل الفصل الدراسي يجب مراعاة األتي :

يجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمية العملية وال يحق له الدخول  .1

بدون عذر ويعطى درجة صفر  %25لالمتحان النهائي ألي مقرر تزيد نسبة غيابه فيه عن 

الفصل واالمتحان النهائي لذلك المقرر، وتطبق عقوبة الغياب بعد  أعمالفي كل من 

 اعتمادها من القسم .

من عدد األسابيع المقررة للدراسة  %25روف خاصة طارئة دون تغطية حالت ظ إذا .2

 لمقرر ما، يلغى هذا المقرر بناء على اقتراح القسم المختص.

 (14مادة رقم )

 -يمكن للطالب إيقاف قيده حسب الحاالت اآلتية:

يقبله يوقف قيد الطالب لفصل دراسي واحد خالل فترة دراسته بالجامعة إذا قدم المعني طلبا  .1

مرشده األكاديمي ويعتمده القسم المختص وال يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية 

 المطلوبة للتخرج.
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يوقف قيد الطالب لفصل دراسي ثان خالل فترة دراسته بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة  .2

 ج.العلمية بالقسم المختص وال يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخر

يجوز في حالة اضطرارية إيقاف قيد الطالب لفصل دراسي ثالث وللمرة األخيرة خالل فترة  .3

دراسته بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة العلمية بالجامعة ويحتسب هذا الفصل ضمن 

 المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.

 ( 15مادة رقم )

 التقييم واالمتحانات( -)رابعاا:

العلمية بالجامعة لجنة لإلشراف على االمتحانات النهائية مع نهاية كل فصل تشكل اللجنة 

دراسي تسمى لجنة االمتحانات والمراقبة تتولى كافة األمور المتعلقة بسير االمتحانات 

 وتنظيمها.

 (16مادة رقم )

خمسين  %53حصل على مجموع درجات  إذايعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي  .1

 بالمائة على األقل في هذا المقرر.

( وذلك على أساس أعمال السنة للطالب وامتحان %133تحسب تقديرات كل مقرر من ) .2

 لالمتحان النهائي. %63ألعمال السنة و  %43نهاية الفصل وذلك بنسبة 

اثنين وتدخل االمتحانات تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانات دورية ال يقل عددها عن  .3

 الشفهية والتقارير في أعمال الفصل الدراسي.

يتم اعتماد النتيجة النهائية للمقرر الدراسي من قبل رئيس القسم المختص وكذلك رئيس قسم  .4

 الدراسة واالمتحانات بالجامعة.

 (17مادة رقم )

مقنعة يجوز إجراء في حالة تغيب الطالب عن حضور أي من االمتحانات الدورية ألسباب 

 -االمتحان وذلك وفق الشروط التالية:

 أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه. .1

 موافقة أستاذ المادة وكذلك موافقة رئيس القسم . .2
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 (18مادة رقم )

النهائي المحدد  ال يسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النهائي للمقرر إذا تغيب عن االمتحان

 له ويمنح درجة صفر في ذلك االمتحان.

 (19مادة رقم )

( بموافقة كل من رئيس القسم وإدارة الشؤون العلمية 18يمكن أن يستثنى من المادة السابقة )

 -وإدارة المسجل العام  حسب الشروط التالية :

 أن يكون عذر الغياب عن االمتحان قاهرا. .1

 من االمتحانات النهائية بالفصول السابقة. أيأن ال يكون الطالب قد سبق تغيبه عن  .2

أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب  .3

 تخلفه وفي موعد أقصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات النهائية لذلك الفصل.

 (21مادة رقم )

لمراجعة كراسة إجابته فيما ال يزيد عن مقررين وذلك وفق يجوز للطالب التقدم بطلب 

 -اإلجراءات والضوابط التالية:

أن يقدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد على  .1

 أسبوعين من تاريخ إعالن النتائج.

 الجامعة  .أن يرفق بالنموذج إيصال بالرسوم المالية والمحدد بالالئحة المالية ب .2

تتولى اللجنة العلمية بالقسم بتشكيل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هيئة التدريس لهم  .3

اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة 

ووضع النتيجة النهائية بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتيجة من القسم المختص 

 سة واالمتحانات بالجامعة.وقسم الدرا

صحة ادعاء الطالب وتقرر نجاحه بالمقرر فإنه يتم تعديل درجة الطالب ويتم  تبثفي حالة  .4

 إعادة قيمة الطعن له ، وأما إذا لم يثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما هي عليه.
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 (21مادة رقم )

 -ومعدله على النحو األتي :تحسب درجات الطالب 

يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية لكل مقرر في الدرجة المتحصل  .1

عليها الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسها 

ي الطالب بنفس الفصل الدراسي ويدرج ضمن حساب المعدل العام جميع المقررات الت

 درسها الطالب في القسم.

مائة وذلك  إلىتقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناء على المعدل العام من صفر  .2

 -حسب النسب التالية :

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 (22مادة رقم )

 -ينذر الطالب بسبب تدني تحصيله العلمي في الحاالت التالية:

مع نهاية إي فصل دراسي  ويعتبر إنذار،و يلغى أي  %53إذا تدنى معدله العام إلى اقل من  .1

 . %53إنذار في حالة تجاوز الطالب المعدل العام 

 يفصل الطالب من الجامعة وال يسمح له باالستمرار في الدراسة في الحاالت اآلتية:

 .(%35إذا تحصل على ثالثة إنذارات متتاليين بتقدير عام ضعيف جدا ) اقل من  .1

 .(%53إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالية بتقدير عام ضعيف ) اقل من  .2

 

 

 التقدير الدرجات ت

 ممتاز 133إلى  85من  1

 جيد جدا 85إلى أقل من    25من   2

 جيد 25إلى أقل من    65من  3

 مقبول 65إلى أقل من    53من  4

 ضعيف 53إلى أقل من   35من   5

 ضعيف جدا 35أقل من  6
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 الفصـــــــــل الثالث()

 )متطلبات التخرج(

 (23مادة رقم )

يمنح الطالب درجة اإلجازة المتخصصة ) البكالوريوس، الليسانس( بعد استيفائه للمتطلبات 

( خمسين بالمائة بعد اجتيازه %53الدراسية المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام ال يقل عن )

 .في القسم بنجاحلجميع المقررات المطلوبة التي درسها 

 

 (24مادة رقم )

يدرس الطالب للحصول على درجة اإلجازة المتخصصة )البكالوريوس ، الليسانس( 

 -مقررات تكون مجموع وحداتها كالتالي :

 التصنيف القسم
مجموع الوحدات الالزمة 

 للتخرج
اإلجازة 

 المتخصصة

 إدارة أعمال

 العلوم اإلنسانية

 البكالوريوس وحدة دراسية 131

 البكالوريوس وحدة دراسية 131 المحاسبة

 البكالوريوس وحدة دراسية 131 تمويل ومصارف

 الليسانس وحدة دراسية 121 القانون

 الليسانس وحدة دراسية 134 اللغة االنجليزية

 علوم الحاسوب

 العلوم التطبيقية

 البكالوريوس وحدة دراسية 131

 البكالوريوس وحدة دراسية 153 الهندسة المدنية

 البكالوريوس وحدة دراسية 161 الهندسة المعمارية

 البكالوريوس وحدة دراسية  141 هندسة النفط 
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 الفصـــــــل الرابع ()

 )المخالفات التأديبية(

 (25مادة رقم )

على الطالب االلتزام بأداء واجباته على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة وأن يسلك  

في تصرفاته مسلكا يتفق مع وضعه باعتماده طالبا جامعيا وان تتفق تصرفاته مع القوانين 

واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي  واألصول والتقاليد الجامعية 

 المستقرة

 (26ة رقم )ماد

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعال يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح واألنظمة بالجامعة   

مكان من ملحقاتها بارتكاب فعل تحضره القوانين واللوائح أو االمتناع عن أداء  أيوفي 

 الواجب كطالب  

زوال هذه الصفة ويظل الطالب خاضعا ألحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى 

 بتخرجه أو إلغاء تسجيله .

 (27مادة رقم )

 -ال يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية :

 االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين بالجامعة. -أ

 االعتداء على األموال والمرافق التابعة للجامعة . -ب

 الدراسة واالمتحانات بالجامعةسير اإلخالل بنظام  -ت

 ارتكاب أي سلوك منافي لألخالق أو يمس النظام العام واآلداب العامة بالجامعة. -ث

 الجرائم المخلة بالشرف . -ج

 (28مادة رقم )

 -:يعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطالب

 الضرب أو اإليذاء أو التهديد. -أ

 .السب أو القذف -ب

 .هانةاإل -ت
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تم بصورة علنية أو غيرها ، وبحضور المعتدي عليه أو في غيابه ويتحقق االعتداء إذا 

 وسواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو باإلشارة.

 (29) مادة رقم

 -يعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافق التابعة للجامعة:

إتالف أو تخريب األدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعلها غير صالحة  -أ

 الستعمال أو بتغيير وجه استعمالها لو جزئيا.ل

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

 االستيالء عليها .

 االحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل األمانة أو اإلعارة وعدم إرجاعه في الوقت المحدد. -ت
 

 (31مادة رقم )

  -يلي: اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات مايعد من مخالفات 

الوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة و  تزوير المحررات الرسمية الشهادات واإلفادات -أ

 أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة .

انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة الفاعل أو لغيره ويعد انتحاال للشخصية دخول طالب  -ب

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

 شريكا فيه من الطالب 

 إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سيرا لدراسة أو االمتحانات بأية صورة كانت. -ت

غيرها  أوالنتائج  أوالتقييم  أوالعاملين فيما يخص سير االمتحانات  أوالتأثير على األساتذة  -ث

 مما يتعلق بشؤون الدراسة واالمتحانات.

ممارسة أعمال الغش في االمتحانات فيها بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع   -ج

في الغش إدخال الطالب إلى قاعة االمتحانات أية أوراق أو أدوات  أو أجهزة ذات عالقة 

 الها من قبل لجنة االمتحانات بالمنهج الدراسي موضوع االمتحانات ما لم يكن مرخصا بإدخ

االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفق األحكام  -ح

 هذه الالئحة.

 أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي. -خ
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 (31مادة رقم )

 -األفعال اآلتية :يعد سلوكا منافيا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة 

المعتدى عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف  برضياالعتداء على العرض ولو تم جرائم  -أ

 طالبة  . أوكان طالبا  إذاشريكا في الجريمة  األخر

 تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بأي صورة من الصور. -ب

 تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها. -ت

 شأنه أن يخل بالشرف أو المساس باآلداب العامة وفقا للقوانين واللوائح النافذة .كل ما من  -ث

 (الخامسالفصـــــــــــل )

 )العقوبات التأديبية(

 (32مادة رقم )                                       

( من هذه الالئحة يعاقب 28كل سلوك يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة )

مرتكبه باإليقاف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنتين دراسيتين، ويفصل الطالب من الجامعة 

 كان عائداً. إذا

 (33مادة رقم )

( بالوقف عن الدراسة مدة ال تقل  29يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة ) 

ال يعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع عن سنة دراسية وتضاعف العقوبة عند العود ، و

 قيمة اإلضرار التي أحدثها.

 (34مادة رقم )

 -على النحو التالي :( 30) يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة

تقل عن سنة دراسية وال تزيد على سنتين دراسيتين كل  يعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة ال -أ

( من المادة المذكورة  ويفصل الطالب من -ب -في الفقرتين )أمن ارتكب المخالفات الواردة 

 الدراسة فصال نهائيا عند العود .
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يعاقب الطالب بالحرمان من دخول المتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات المحددة  -ب

ث( من المادة المذكورة، وفي جميع األحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة -تالفقرتين ) في

 لتي ارتكب فيها المخالفة.ا

ارتكب المخالفات الواردة  إذا األقليعاقب بإلغاء نتيجة امتحان الطالب في فصل واحد على  -ت

امتحانه لفصلين  إلغاءبيانها في الفقرة )ج( من المادة المذكورة، ويجوز لمجلس التأديب 

 دراسيين ، ويفصل الطالب فصالً نهائيا عند العود.

بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو إيقافه عن الدراسة مدة ال تزيد على يعاقب الطالب  -ث

سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين ) ح،خ ( من 

 المادة المذكورة.

 

 (35مادة رقم )

ل ( بالوقف عن الدراسة مدة ال تق31يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة )

 عن سنة دراسية وال تزيد عن سنتين دراسيتين وإذا كان الطالب عائدا يفصل من الجامعة.

 

 (36مادة رقم )

التأديبية المنصوص عليها في هذه الالئحة يحسب كل فصلين دراسيين  األحكامفي تطبيق 

 .سنة دراسية واحدة

 )الفصـــــــــل السادس(

 )إجراءات التأديب(

 (37مادة رقم )

من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم على كل 

 بالغا عن هذه المخالفة يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة يقدمه إلى إدارة الجامعة.

 (38مادة رقم )

فور اإلبالغ عن الواقعة يتعين على  إدارة الجامعة تكليف لجنة تحقيق تتكون من ثالثة 

 هيئة تدريس يكون احدهم مقررا للجنة في ظرف ثالثة أيام من تاريخ البالغ. أعضاء
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 (39مادة رقم )

للطالب وال يحسب اليوم الذي تم  األقليتم اإلعالن عن التحقيق قبل موعده بيوم كامل على 

 فيه اإلعالن ، ويجوز إن يتم التحقيق فوراً في حاالت الضرورة واالستعجال  .

 

 (41مادة رقم )     

بعد االنتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب رغم إعالمه تقدم اللجنة تقريرا مشفوعا 

 بالمحاضر التي أعدتها إلى إدارة الجامعة.

 (41مادة رقم )  

في حالة االنتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من رئيس الجامعة على أن 

هيئة التدريس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة القانونية على  يتكون من ثالثة  أعضاء

أن يكونوا من غير أعضاء لجنة التحقيق ومندوب عن الشؤون الطالبية ويتم إعالن من تمت 

إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي ينبغي فيه مثوله أمامهم وذلك خالل مدة ال تقل 

عدم الحضور يصدر القرار  تم فيه اإلعالن وفي حالة عن ثالثة أيام وال يحتسب اليوم الذي

 .غيابيا

 (42مادة رقم )

الطالب ويجوز للمجلس استدعاء الشهود ،  أقواليصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع 

 وز له استدعاء من قام بالتحقيق .كما يج

 (43مادة رقم )

يعتبر ذلك قرينة ي الجامعة ويتم اإلعالن عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة اإلعالنات ف

 على العلم بذلك.

 (44مادة رقم )

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات األعضاء وال تعتبر قرارات المجلس نافذة اال 

 بعد اعتمادها من رئيس الجامعة .
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 (45مادة رقم )

وتودع نسخة يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة اإلعالنات في الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، 

 ثانية منه بالملف الشخصي للطالب.

 (46مادة رقم )

تعتبر قرارات مجلس التأديب التي تصدر طبقا ألحكام هذه الالئحة نهائية بعد اعتمادها وال 

 يجوز الطعن فيها إال بالطرق القضائية أمام المحكمة المختصة.
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 بالجامعة الشؤون الطالبيةإجراءات  -21

 لجامعةتحاق للدراسة بالاإل إجراءات

 ذج المستخدم لهذا الغرض:  النما

 (:0نموذج البيانات الشخصية رقم أ.م.ج  )

 الهدف من النموذج: أ(

يهنندف هننذا النمننوذج إلننى معرفننة البيانننات الشخصننية للطلبننة الننراغبين فنني االلتحنناق للدراسننة 

الشننهادة الثانويننة او مننا بالجامعننة و بيانننات ولنني األمننر كمننا يهنندف ايضنناً الننى توثيننق بايانننات 

 يعادلها للطالب أو الطالبة المتقدميين لأللتحاق بالدراسة.

 ب( كيفية الحصول على النموذج:

منن وحندة ( 1البياننات الشخصنية للطلبنة  رقنم أ.م.ج )يمكن الحصول على نسخة من نمنوذج 

 بالجامعة او عن طريق موقع الجامعة. مسجلبإدارة ال القبول والتسجيل

 :النوذج الخطوات المتبعة إلتمام إجراءاتد( 

القبنننول وحننندة ( حسنننب الحالنننة من1اسنننتالم نمنننوذج البياننننات الشخصنننية  رقنننم أ.م.ج ) -1

 بإدارة التسجيل. والتسجيل

 ملء النموذج والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة به. -2

 لدراسية بالجامعة. إرفاق النموذج بالمستندات المطلوبة للتقديم والتي تحددها الالئحة ا -3

تسننليم نمننوذج الطلننب مننع المسننتندات  المطلوبننة للتسننجيل لوحنندة القبننول والتسننجيل  -4

 لغرض فحصها والتأكد من توفر الشروط المطلوبة للقبول.

في حالة توفر الشروط الالزمة للقبول يتم اعتماد نموذج طلب المعني وختمه بما يفيند  -5

 مراجعته وقبوله بشكل مبدئي.
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 البيانات الشخصيةنموذج 
 

 

 

 .........اللقب:............إسم الجد:........ ....................إسم األب: .....................االسم : 

 (أنثى)،) ذكر(. الجنس...تاريخ الميالد: اليوم.......الشهر........ السنة.......... مكان الميالد:.......

السفر:)........................(  , رقم البطاقة الشخصية:)............................( رقم ورقة العائلة رقم جواز 

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

 اسم األم رباعي:....................................... جنسيتهـــا:.......................................

 ......................... صلة القرابة بالطالب:................................اسم ولي األمر:...........

 عنوان ولي األمر:.................................... نقال ولي األمر:...................................

 ............................أسم المدرسة المتحصل منهـا على الثانوية:..................................

 سنة الحصول عليها :.................  التقدير والنسبة المئوية :.................... ................

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

بصحة البيانات المذكورة بهذا النموذج وأتحمل المسئولية القانونية وما يترتب عليها من أقر أنا الموقع أدناه 
 إجراءات.

 
 أسم الطالب:....................................... التوقيع:..................... التاريخ:................ 

 

 يعتمد المسجل العام
.............................. 

 

  رقم القيد الجامعي
  التخصص

  الرقم الوطني

             :الرقم الوطني

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2121تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

أفريقيا جامعة  

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:2رقم أ.م.ج  ) تسجيل الرغبات للطالبنموذج 

 الهدف من النموذج: أ(

يهدف هذا النموذج إلى معرفنة رغبنات الطالبنة حسنب األولوينة وفنق التخصصنات والبنرامج 

 التعليمية الموجودة بالجامعة.

 على النموذج:ب( كيفية الحصول 

مننن وحنندة ( 2رقم أ.م.ج )تسننجيل الرغبننات للطننالبيمكننن الحصننول علننى نسننخة مننن نمننوذج 

 .بالجامعة او عن طريق موقع الجامعة مسجلبإدارة ال القبول والتسجيل

 :النوذج الخطوات المتبعة إلتمام إجراءاتد( 

 التسنجيلالقبنول ووحندة  (  منن2رقنم أ.م.ج ) تسجيل الرغبنات للطالنبنموذج استالم  -1

 .أو عن طريق موقع الجامعة بإدارة التسجيل

 ملء النموذج والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة به. -2

( مننع المسننتندات  المطلوبننة 2رقننم أ.م.ج ) تسننجيل الرغبننات للطالننبتسننليم نمننوذج  -3

للتسنننجيل لوحننندة القبنننول والتسنننجيل لغنننرض فحصنننها والتأكننند منننن تنننوفر التخصنننص 

 رغبة الطالب.المطلوبة وفق 

 إرفنناق النمننوذج بالمسننتندات المطلوبننة للتقننديم والتنني تحننددها الالئحننة الدراسننية بالجامعننة الننى

 .إدارة التسجيل
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 الرغبات للطلبــة تسجيل نموذج

 

مكان وتاريخ  ..................:الجنسية............................ .................: الرباعيم ـــــــــاالس

 .................الهاتف:.............................. رقم الميالد:............................العنوان:.......

 .................................................................الثانوية:.....المدرسة المتحصل منهـــا على 

 ...................:التقدير...............النسبة المئوية:......... .....................:سنة الحصول عليها

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

 

 التخصصات الموجودة بالجامعة
 يجب على الطالب إختيار

 ثالثة تخصصات على األقل

 تقدير حسب رغبة الطالب

 الرغبة حسب األولوية

 /.........................1 قسم إدارة األعمال

 /........................2 المحاسبةقسم 

 /........................3 قسم علوم الحاسوب

  قسم اللغة االنجليزية

 قسم القانون

 قسم الهندسة المدنية

 النفطهندسة قسم 

  

 ..............................الطالب  التوقيع

 

 

 

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2121تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  0رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 



75 
 

 (:3رقم أ.م.ج  ) تعــــــــــــهد( نموذج 2

 

 الهدف من النموذج: أ( 

يهدف هذا النموذج إلى  تعهد الطالب باإللتزام بكافة اللنوائح والننظم بالجامعنة وعندم التنأخير 

 عن موعيد التسجيل وفق خطة البرنامج التعليمي المعلنة من إدارة الشؤون العلمية .

 

 ب( كيفية الحصول على النموذج:

بننإدارة  القبننول والتسننجيلمننن وحنندة تعهنند الطالننب يمكننن الحصننول علننى نسننخة مننن نمننوذج 

 .مسجلبالجامعة او عن طريق موقع الجامعةال

 

 :النوذج الخطوات المتبعة إلتمام إجراءاتج( 

أو عنن  لالقبول والتسجيل بنإدارة المسنجوحدة (  من3التعهدرقم أ.م.ج )نموذج استالم  -1

 .طريق موقع الجامعة

 ملء النموذج والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة به. -2

 التأكد من إلتزام الطالب بالتوقيع على التعهد. -3

( منع المسنتندات  المطلوبنة للتسنجيل لوحندة القبنول 3التعهندرقم أ.م.ج )نموذج تسليم   -4

 والتسجيل .
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 تعهـــــــدنموذج 

 .............................د: ــــرقم القي  .........................................:  أتعهـــد أنا الطالب

 ...................................: الشعبـــة...................................................ـم: ـــــــالقس

 

وعند بأنني سوف ألتزم بجميع اللوائح والنظم بالجامعــة، وأنني لن أتأخر عن التسجيل في الموعد المحدد له

والمالية  التي تقتضيها النظم واللوائح  الموعد المحدد اتحمل كافت اإلجراءات القانونيةتأخري عن التسجيل في 

 .المعمول بها في الجامعة

  ........................................ :الطالــباسم 

 ........................................ ع:ـــــــــالتوقي

  .........../.................../: .........التاريـــــــــخ

 

 قسم الدراسةواالمتحانات اعتماد                                                          اعتماد رئيس القسم

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

 

 مسجل عام الجامعة اعتماد

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

 

 يونس هدية إعداد:  2121تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلانسانية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  3رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (4أ.م.ج ) إقرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفريقيا رقم

 

 الهدف من النموذج: أ( 

بناالطالع علنى الئحنة الدراسنة واالمتحاننات لجامعنة يهدف هنذا النمنوذج إلنى إقنرار الطالنب 

وبننذلك يضننمن الطالننب معرفنة أهننم المننواد المتعلقننة  بالحند األدنننى واألعلننى للوحنندات  أفريقينا

الدراسية المسنموح بهنا وإلزامينة الحضنور للمحضنرات وعندد االننذارات واجنراءات الطعنن 

 ئحة الدراسية ذات األهمية.وغيره من مواد الال

 

 ب( كيفية الحصول على النموذج:

إقننرار بنناالطالع علننى الئحننة الدراسننة واالمتحانننات يمكننن الحصننول علننى نسننخة مننن نمننوذج 

مسننجلبالجامعة او عننن بننإدارة ال القبننول والتسننجيلمننن وحنندة (4لجامعننة أفريقيننا رقمننأ.م.ج )

 .طريق موقع الجامعة

 :النوذج جراءاتالخطوات المتبعة إلتمام إج( 

إقننرار بنناالطالع علننى الئحننة الدراسننة واالمتحانننات لجامعننة أفريقيننا نمننوذج اسننتالم  -1

 .أو عن طريق موقع الجامعة لالقبول والتسجيل بإدارة المسجوحدة من (4رقمأ.م.ج )

 ملء النموذج والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة به. -2

 .اإلقرارالتأكد من إلتزام الطالب بالتوقيع على  -3

( منع المسنتندات  المطلوبنة للتسنجيل لوحندة القبنول 4رقم أ.م.ج )اإلقرارنموذج تسليم   -4

 والتسجيل .
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 إقرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفريقيا

 ........................: يدــــرقم قي  .......................................:  أنا الموقع أدناه الطالبأقـر 

 ...............: للعام الجامعي...................دراسي: ـل الـفصـلل ..........................م: ـالقسوالمسجل 

بأنني قد أطلعت على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفريقيا، وأنه ال يحق لي الدخول 

متصلة أو  (محاضرات 4( مايعادل )%25لالمتحان النهائي ألي مادة تزيد نسبة غيابي فيهــا عن )

 منفصلة بدون عذر.

أقر بأنني على علم تام بأنه سوف يتم فصلي وإعادة مساري إلي أحد األقسام األخرى التابعة كما 

 للجامعة، ولن يسمح لي باالستمرار في الدراسة في الحاالت التاليـة:

 

 (%35. إذا تحصلت على إنذارين متتاليين بتقدير عام ضعيف جداً )أقل من 1

 (%53صلت على أربعة إنذارات متتالية بتقدير عام ضعيف )أقل من .إذا تح2

 

وأتعهـد بعدم المطالبــة بفرصة إضافية لتحسين وضعي األكاديمي وااللتزام الكامل بما يصدر عن 

 الجامعــة بهذا الخصوص.

 

 

 وهـــذا إقرار مني بذلك

 والســــــــ عليكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالم

 
 

 التوقيع: ....................................................... البصمة: ................................

 21التاريخ:          /         /         

 

 

 

 

 

 يونس هديةإعداد:  2121: تاريخ التحديث مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 الالئحة الداخلية للدراسة واالمتحانات من موادالبعض 
 (9مادة رقم )

 -يخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنقاط اآلتية :
 نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة يلتزم كل طالب بالتسجيل لكل فصل دراسي.وفق  .8
 تتم إجراءات تسجيل الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع السابق لبدء الدراسة . .9

 ال يجوز تسجيل اي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداية التسجيل . .11
 ل في تسجيل الطالب بالحذف واإلضافة لبعض المقررات الدراسية بعد االمتحانات النصفية األولى وقبل الثانية.يمكن التعدي .11
يجب على الطالب التسجيل في المقررات الدراسية أول بأول وذلك حسب التسلسل المحدد للمقررات وكذلك حسب الخطة الدراسية  .12

 المعتمدة  من قبل القسم المختص .
 في مشروع التخرج في أخر فصل دراسي .يسجل الطالب  .13
( وحدة دراسية إال إذا كان 18( وحدة دراسية في كل فصل دراسي وال يجوز التسجيل في أكثر من )12الحد األدنى للتسجيل ) .14

 ( وحدة دراسية .21ال يزيد على الحد األعلى وهو ) أن( على %25معدله العام أكثر من )
 

 (13مادة رقم )
 -االتي:سي يجب مراعاة خالل الفصل الدرا

يجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمية العملية وال يحق له الدخول لالمتحان النهائي ألي مقرر تزيد نسبة غيابه  .3
الفصل واالمتحان النهائي لذلك المقرر، وتطبق عقوبة الغياب بعد  أعمالبدون عذر ويعطى درجة صفر في كل من  %25فيه عن 

 اعتمادها من القسم .
من عدد األسابيع المقررة للدراسة لمقرر ما، يلغى هذا المقرر بناء على  %25حالت ظروف خاصة طارئة دون تغطية  إذا .4

 اقتراح القسم المختص.
 (18مادة رقم )

 
 النهائي للمقرر إذا تغيب عن االمتحان النهائي المحدد له ويمنح درجة صفر في ذلك االمتحان.ال يسمح ألي طالب بإجراء االمتحان 

 
 (19مادة رقم )

( بموافقة كل من رئيس القسم وإدارة الشؤون العلمية وإدارة المسجل العام  حسب 18يمكن أن يستثنى من المادة السابقة )
 -الشروط التالية :

 االمتحان قاهرا.أن يكون عذر الغياب عن  .1

 .من االمتحانات النهائية بالفصول السابقة أيأن ال يكون الطالب قد سبق تغيبه عن  .2
أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه وفي موعد أقصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات  .3

 .النهائية لذلك الفصل
 (21مادة رقم )

 -التقدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فيما ال يزيد عن مقررين وذلك وفق اإلجراءات والضوابط التالية: يجوز للطالب
 أن يقدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد على أسبوعين من تاريخ إعالن النتائج. .5
 ئحة المالية بالجامعة  .أن يرفق بالنموذج إيصال بالرسوم المالية والمحدد بالال .6
تتولى اللجنة العلمية بالقسم بتشكيل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هيئة التدريس لهم اختصاص في مجال المقرر موضوع  .7

المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتيجة النهائية بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتيجة من القسم 
 تص وقسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.المخ

صحة ادعاء الطالب وتقرر نجاحه بالمقرر فإنه يتم تعديل درجة الطالب ويتم إعادة قيمة الطعن له ، وأما إذا لم يثبت  تبثفي حالة  .8
 صحة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما هي عليه.

 (22مادة رقم )
 -الحاالت التالية:ينذر الطالب بسبب تدني تحصيله العلمي في 

يلغى أي إنذار في حالة تجاوز الطالب المعدل العام  دراسي ويعتبرإنذارمع نهاية إي فصل  %53إذا تدنى معدله العام إلى اقل من  .2
53% . 

 يفصل الطالب من الجامعة وال يسمح له باالستمرار في الدراسة في الحاالت اآلتية: .3
 (%35قدير عام ضعيف جدا ) اقل من إذا تحصل على ثالثة إنذارات متتاليين بت .4

 .إذا تحصل على أربعة إنذارات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   
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 (  4رقم النموذج: أ.م.ج ) 
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 إجراءات التسجيل

تننتم إجننراءات التسننجيل فنني المقننررات الدراسننية للطالننب خننالل الفصننل الدراسنني مننن خننالل إتبنناع 

 الخطوات التالية:

 

 (5رقم ا.م.ج ) نموذج حجز مبدئي

 

 الهدف من النموذج:  (أ

لكنل فصنل   المقررات الدراسنية التني يمكنن للطالنب التسنجيل فيهنايهدف هذا النموذج إلى تحديد

الصنيف( تحنت إشنراف المرشند األكناديمي للطالنب ووفنق اسنبقية  –ربيع  -دراسي ) خريف

 .لجامعة أفريقيالالمتحانات ية لالدراسالمقرراتبخطة البرنامج االكاديمي ووفق الالئحة 

 

 كيفية الحصول على النموذج: (ب

القسنم  منلجامعنة أفريقينا(5رقمم أ.م.ج )المبدئي  الحجزنموذج يمكن الحصول على نسخة من 

 .مسجلبالجامعة أو عن طريق موقع الجامعةبإدارة ال القبول والتسجيلوحدة  المختص أو

 

 :النوذج الخطوات المتبعة إلتمام إجراءاتج( 

منن القسنم المخنتص فني  اتصال الطالب بالمرشد األكاديمي ) عن طريق توزينع المرشندين -1

 قوائم معلنة( لتحديد المقررات الدراسية التي يمكن للطالب التسجيل فيها.

الننذي  (5رقمم أ.م.ج )المبنندئي  الحجنزالمرشند األكناديمي بمننلء نمنوذج الطالنب مننع  يقنوم  -2

التننابع لنه الطالننب، بحينث يتضننمن المقننررات  البرننامج التعليمننييمكنن الحصننول علينه مننن 

 وب التسجيل فيها وفقاً للجداول الدراسية.الدراسية المطل

إ.ش.ع رقممم الكنناديمي لمرشنندبمننلء نمننوذج ا ايضنناً  يقننوم المرشنند األكنناديمي للطالننبكمننا   -3

 لكل فصل دراسي. والذي يبن وضع الطالب اكاديمياً (12)

الرسنوم الدراسنية  للقسنم المنالي بالجامعةلندفع(5رقمم أ.م.ج )المبندئي  الحجنزنموذج تقديم  -4

 .من قبل الطالب عن المقررات المطلوب التسجيل فيها
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يستلم الطالب نسختان من إيصال سداد الرسوم، النسخة األصلية بيضاء اللون ويحنتفظ بهنا  -5

رقم المبدئي  الحجزاللون، حيث ترفق هذه النسخة مع نموذج  حمراءلنفسه والنسخة الثانية 

 .ويسلمه الى رئاسة القسم(12) إ.ش.عرقم الكاديمي لمرشدنموذج ا كذلك ( 5أ.م.ج )

يتولى البرنامج العلمي المخنتص عنن طرينق رئنيس القسنم أو أحند أعضناء اللجننة العلمني   -6

 تسننجيل المقننررات الدراسننية المحننددة بننالنموذج فنني منظومننة الدراسننة واالمتحاننناتبالقسمب

 .للجامعة

من نموذج  عدد نسختينبعد االنتهاء من تسجيل المقررات الدراسية في المنظومة تستخرج  -7

 القسنم العلمني و التسجيل النهائي المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتمادها من

 .بالقسم العلميفي الملف األكاديمي للطالب  الثانيةإدارة التسجيل وتحفظ النسخة 

 

إستخدام منظومة جديد للتسجيل ) عن طريق شبكة المعلمات الدولية ( بحيث يتم إستخدام نفس الية التسجيل مالحظة: يتم األن 

 ونفس النماذج.
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 ..............................د: ــــرقم القي  ....................................................م:ـــــــــاالس

 ................................ـم: ــــــــالقس...........................................ي:ــــل الدراســـالفص
 

 -الجدول الدراسي :
 التوقيت  اسم المادة التوقيت  اسم المادة التوقيت  اسم المادة  اليوم/ التوقيت

       السبت

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس
 

 

 

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

 مـــــاعتماد رئيس القس
 

 

 يملء النموذج من قبل الطالب بإشراف المرشد األكاديمي أو رئيس القسم العلمي المختص.  -0

 ( وحدة. 02الحد األدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجيل فيها هو )  -2

 وحدة. 01الحد األقصى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجيل فيها هو )  -3

 (.%15( وحدة بشرط اال يقل معدله التراكمي عن )20وفق الالئحة الدراسية التسجيل في ) يجوز لطلبة  -4

 مالحــــظـــــات المجموعة اســـــــم المقـــــــــــرر رمـــــز المقــــــــرر ر.ت

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 يونس هدية إعداد:   2121تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــز مبدئــــــــــــــــــــــــــــــــوذج حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  5رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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ا باإليصال المالي التمام –يقوم الط الب بتسليم هذا النموذج   -5 عملية تسجيل المقررات الدراسية بالمنظومة  بعد قيامه بتسديد الرسوم الدراسية  إلى القسم العلمي المختص مقرونا
 .، ويستلم الطالب نسخة من نموذج التسجيل النهائي المستخرج من المنظومة

 إجراءات إسقاط وإضافة مقررات دراسية

 (6رقم ا.م.ج ) إسقاط وإضافةنموذج 

 الهدف من النموذج: ا( 

مقنررات يرغبهنا الطالنب علنى أن يهدف هذا النموذج إلى تمكين الطالب منن إسنقاط أو إضنافة أي 

يتم اإلجراء خالل المدة المحددة في الئحة الدراسة واالمتحانات ووفقناً لمنا هنو متناح منن مقنررات 

دراسننية مطلننوب إضننافتها وبعنند موافقننة المرشنند األكنناديمي أو رئننيس القسننم علننى عمليننة اإلسننقاط 

 واإلضافة.

 ب( كيفية الحصول على النموذج:

لجامعننة أفريقيننا مننن القسننم  (6رقم ا.م.ج )إسننقاط وإضننافةنمننوذج خة مننن يمكننن الحصننول علننى نسنن

 المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسقاط واإلضافة:

مننن القسننم ( 6رقننم ا.م.ج )مننن نمننوذج طلننب اإلسننقاط و اإلضننافة  عنندد نسننختين اسننتالم .1
المخنننتص أو وحننندة القبنننول والتسنننجيل بنننإدارة المسنننجل بالجامعنننة أو عنننن طرينننق موقنننع 

 الجامعة.
 كننذلك رئننيسمننلء نمننوذج طلننب اإلسننقاط و اإلضننافة وتوقيعننه مننن المرشنند األكنناديمي و  .2

 القسم.
يحتفظ القسم العلمي بنسخة من نموذج اإلسقاط واإلضافة ويحتفظ الطالب لنفسنه بالنسنخة  .3

 الثانية. 
الرسنوم الدراسنية  للقسم الماليلتسديد أو ترجينع من نموذج اإلسقاط واإلضافة  نسخةدم يتق .4

مقنررات  ها في حالة عدم تنوافرإسقاط أو التي يرغب الطالب فيعن المقررات المضافة 
 بديلة.

يستلم الطالب نسختان من إيصال سنداد الرسنوم، النسنخة األصنلية بيضناء اللنون ويحنتفظ  .5
اللننون، حيننث ترفننق هننذه النسننخة مننع نمننوذج اإلسننقاط  حمننراءخة الثانيننة بهننا لنفسننه والنسنن

 . للقسم المختصوترجع (6رقم ا.م.ج )واإلضافة 
وإيصننال  (6رقم ا.م.ج )لنمننوذج اإلسننقاط واإلضننافة القسننم المخننتص بعنند اسننتالمهتننولى ي .6

سداد الرسنوم، إضنافة و / أو إسنقاط المقنررات الدراسنية المحنددة بنالنموذج فني منظومنة 
 .الجامعة
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مننن نمننوذج  تينبعند االنتهنناء منن عمليننة اإلسنقاط واإلضننافة فنني المنظومنة تسننتخرج نسنخ .2
للقسنم العلمني التنابع لنه  االتسجيل النهائي المبنرمج بالمنظومنة وتسنلم نسنخة للطالنب بعند 

 في الملف األكاديمي للطالب الثانيةالطالب وتحفظ النسخة 
 

 
 
 

 

 نموذج إسقاط وإضافة
 

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

 

 إسقــــاط
 رمز المقرر اسم المقرر ر.ت
1.   
2.   
3.   
4.   

 

 إضافـــــة
 رمز المقرر اسم المقرر ر.ت
1.   
2.   
3.   
4.   

 
 

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

 

 

 .....................................................................ات..................ــــــــــــمالحظ
المختص اعتماد رئيس قسم        

................................. 
 يونس هدية إعداد:   2121تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   
Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  6رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قبل الطالب بإشراف المرشد األكاديمي أو رئيس القسم العلمي المختص.يملء النموذج من   -0

عملية تسجيل المقررات الدراسية بالمنظومة ،  بعد قيامه بتسديد الرسوم الدراسية  إلى القسم العلمي المختص مقروناا باإليصال المالي التمام –يقوم الط الب بتسليم هذا النموذج -2
 ذج التسجيل النهائي المستخرج من المنظومةويستلم الطالب نسخة من نمو

 

 إجراءات االنتقال الداخلي بين األقسام 

 (1رقم ا.م.ج )نموذج إنتقال بين األقســـام

 الهدف من النموذج: ا( 

 الجامعةيهدف هذا النموذج إلى تمكين الطالب من إتمام إجراءات االنتقال إلى قسم أخر داخل نفس 

 النموذج:( كيفية الحصول على ب

( لجامعنة أفريقينا منن القسنم 6نتقال بنين األقسنامرقم ا.م.ج )إنموذج يمكن الحصول على نسخة من 

 المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

 :لألنتقال بين األقسام داخل نفس المدرسة( الخطوات المتبعة ج

مننن (2بننين األقسننم فني الجامعننة رقننم ا.م.ج ) نمننوذج االنتقنال اسنتالم عنندد ثننالث نسنخ مننن -1

القسم المختص أو وحدة القبول والتسنجيل بنإدارة المسنجل بالجامعنة أو عنن طرينق موقنع 

 .الجامعة

 وتسليمه للقسم العلمي المنتقل منه الطالب. (6نتقال بين األقسامرقم ا.م.ج )إنموذج ملء  -2

نتقنال بنين إنمنوذج في حالة موافقة القسم المنتقل مننه الطالنب علنى االنتقنال يقنوم بإحالنة  -3       

 إلى القسم المنتقل إليه الطالب إلبداء الرأي بالخصوص.  (6األقسامرقم ا.م.ج )

إلبنننننداء النننننرأي النننننى إدارة المسنننننجل العنننننام ا بعننننند الموافقنننننة منننننن القسمينترسنننننل النسنننننخ -5

نهاء كافة االجراءات المتعلة بصرف وإشروط التسجيل والقبول ( )بعدم مخالفةبالخصوص

 .جراءات المعادلة إن وجدتدء في إرقم القيد والب

بعد إتمام اجراءات الموافقة، ينتم فنتح ملنف  أكناديمي جديند للطالنب فني القسنم المنتقنل إلينة  -6

 باقي إجراءات التسجيل. واستكمال وملف إداري بإدارة المسجل العام
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 نموذج إنتقال بين األقســـام

 

الجنسية:  .....................................القيــد:....................... رقم .....اسم الطالب: .............

....................... أرغب في االنتقال من ...................... القســــم:......................................

لوحدات المنجزة:.......... ........... عدد ا........................قسم: ........................... إلى قسم:

 ...................... توقيع الطالب:.....عدد الفصول الدراسية:...

 

  موافقة رئيس القسم المنتقل منه              موافقة رئيس القسم المنتقل إليه            

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

 

 موافقة المسجل العام بالجامعة

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

 رقم القيد السابق : ....................................

 رقم القيد الجديد : ....................................

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يونس هدية إعداد:   2121تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  7رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 -مالحظات :
 (1يعد من عددد ثالث نسخ من نموذج االنتقال بين األقسم في الجامعة رقم ا.م.ج ) -0
 يملء النموذج من قبل الطالب بإشراف المرشد األكاديمي أو رئيس القسم العلمي المختص. -2

 يرفق كشف درجات ونموذج  إجراءات المعادلة ان وجدت.-3

 اإلجراءات. فة ل كاتسلم نسخة للقسم المنتقل منه الطالب والنسخة الثانية للقسم المنتقل اليه الطالب ونسخة ثالثة الى ادارة المسجل العام بعد استكما-4
 

 إجراءات ايقاف القيد

 (1رقم ا.م.ج ) ايقاف القيدنموذج 

 الهدف من النموذج: ( ا

يهدف هذا النموذج إلنى إثبنات قينام الطالنب بإيقناف قينده فني حالنة وجنود ظنروف تحنول دون قينام 

 الطالب بتجديد قيده.

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

( لجامعة أفريقيا من القسم المختص 8ايقاف القيدرقم ا.م.ج )نموذج يمكن الحصول على نسخة من 

 أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

 

 :ايقاف القيدالخطوات المتبعة إلتمام إجراءات ( ج

 (من القسم المختص أو وحندة8رقم ا.م.ج )استالم عدد ثالث نسخ من نموذج طلب ايقاف القيد  .1

 القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

بعند  القسنم  منن رئنيس  وتوقيعنهتحت إشراف المرشد األكاديمي ملء نموذج طلب ايقاف القيد  .2

 .إدارة المسجل العاموأعتماده من عملية إبداء الرأي بالخصوص 

 لمي المختص.تحفظ النسخة األولى في ملف الطالب األكاديمي بالقسم الع .3

 تسلم النسخة الثانية للطالب لالحتفاظ بها لنفسه. .4

ليننتم وقننف قينند الطالننب بمنظومننة الدراسننة  المسننجل العننام للجامعننةترسننل النسننخة الثالثننة إلدارة  .5

 .مسجلواالمتحانات ومن ثم حفظ النسخة الثالثة بإدارة ال
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 ).............(لفصل الدراسيلنموذج إيقاف قيد 

 القيد:...........................إسم الطالب: ................................................ رقم 

 الدراسي:.................................... الفصلالقسـم:....................................... 

   :..............................الطالب  توقيعتاريخ تقديم الطلب ....../......./............

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 العلمي رأي رئيس القسم

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

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

 ..........التوقيع:.........................

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

 

  

 الدراسة واإلمتحاناترئيس قسم  رأي

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

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

 ............................التوقيع:..........

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

 

 

 .........................................................................../القرار
 

 

 موافقة المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  8رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 (. العاممسجل لدارة انسخة إل   -نسخة  للقسم العلمي     -( يعد النموذج من ثالث نسخ ) نسخة للطالب  0

 .لجامعة(  ال يحق للطالب ايقاف قيده أكثر من مرتين خالل مدة دراسته بال2

 )الطعن( إجراءات مراجعة كراسة إجابة

 أ( -1طلب مراجعة كراسة إجابة رقم ا.م.ج )  نموذج 

 الهدف من النموذج: ( ا

 .النهائي فقطيهدف هذا النموذج إلى إثبات حق الطالب في مراجعة كراسة إجابة االمتحان 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

( لجامعننة أ -1طلننب مراجعننة كراسننة إجابننةرقم ا.م.ج ) نمننوذج يمكننن الحصننول علننى نسننخة مننن 

أفريقيا من القسم المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عنن طرينق موقنع 

 الجامعة

 :مراجعة كراسة إجابةطلب الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات ( ج

( منن القسننم المخنتص أو وحنندة أ -1طلننب مراجعنة كراسننة إجابنةرقم ا.م.ج ) نمنوذج اسنتالم  -1

 القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

المسنننجل العنننام بالجامعنننة بعننند سنننداد الرسنننوم  المالينننة منننلء النمنننوذج وتسنننليمه إلدارة   -2

 إلجراءات الطعن.

تكليف لجنة من ثالثة أعضناء هينأة تندريس علنى أن رئيس القسم العلمي المختصبيتولى  -3

 يكون أستاذ المقرر من بينهم لمراجعة كراسة الطالب.

تقوم اللجنة بمراجعة كراسة الطالب وإعداد تقرير حول نتيجنة المراجعنة وينتم ذلنك منن  -4

 (.ب -9خالل التقرير المعد في النموذج رقم )

 .إلدراة المسجل العامتسليم التقرير تقوم اللجنة ب -5

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2121التحديث تاريخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 
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 إدرارة المسننجل العننامقننوم يننر إلننى تعننديل فنني نتيجننة الطالننب ، تفنني حالننة مننا يشننير التقر -6

لتعنننديل النتيجنننة  قسنننم الدراسنننة واإلمتحانننناتبإحالنننة صنننورة منننن تقرينننر اللجننننة إلنننى 

 بالمنظومة.

 

 

 

 

 

 )الطعن(طلب مراجعة كراسة إجابة

 ............................................رئيس القسم/  السيد

 بعد التحيــــة  ،،،،،،،،،،،

 ........................................ رقم القيد: ............... قسم : .........................: أنا الطالب

 الفصل الدراسي : ................ 

 اتقدم إليكم بطلب مراجعة كراسة اإلجابة الخاصة بي في المقررات التالية:

 

 األسم : ....................................         التوقيع : ...................................  

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

 رقم المجموعة أستاذ المادة المقرر ر.م

0    
2    

 جامعة أفريقيا
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 العلميالمختص ................................. قسمالاعتماد رئيس 

 يونس هدية إعداد:  2121:اإلصدارتاريخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 .النتائج إعالن تاريخ من أسبوعين على تزيد ال مدة خالل واالمتحانات الدراسة مكتب إلى للمراجعة طعن نموذج يقدم نأ-0

 .  بالجامعة المالية بالالئحة والمحدد المالية بالرسوم إيصال بالنموذج يرفق أن-2

 .المراجعة موضوع المقرر مجال في اختصاص لهم التدريس هيئة أعضاء ثالثة من للمراجعة لجنة بتشكيل بالقسم العلمية اللجنة تتولى-3

 

 
 

 

 

 )الطعن(كراسة إجابةمراجعة تقرير نموذج 
 ..............................د: ــــرقم القي .................................................م : ـــــــــاالس

 ..............................ـم: ـــــــالقس .........................................ي: ــــدراسـل الـــــفصـال

 .............. المجموعة :................ رمز الـمقـرر :  ..................................اسـم الـمقــرر : 

 :الـدرجة املتحصل عليهــا الطالب وفق كراسة اإلجابة قبل املراجعة )أ(

 نفيدكم بأننا قمنا بإجراء المراجعة الموضوعية للكراسة وأتضح ما يلي:
 

الدرجة الممنوحة للطالب هي الدرجة التي يستحقها وبالتالي نوصي بتثبيت الدرجة كما هي  
 عليه.

 الدرجة الممنوحة للطالب ليست الدرجة التي يستحقها وذلك لألسباب اآلتية: 

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

....................................................................................................................................... 
 وبالتالي نوصي بتعديل الدرجة من ........    إلى  ...........      

 :الطالب بعد مراجعةكراسة اإلجابة الـدرجة املتحصل عليهــا(  ب)

 -لجنة المرجعة :
 التوقيع : ................ ......................ع : ..................ــــاسم المراج .1
 ......التوقيع : ........... ...........................ع: ..............ــــاسم المراج .2
 .....التوقيع : ............ .........................................ع: ــــاسم المراج .3
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 ................................. واإلمتحانات   الدراسةاعتماد رئيس قسم 
 

 -مالحظات :

 .النتائج إعالن تاريخ من أسبوعين على تزيد ال مدة خالل واالمتحانات الدراسة مكتب إلى للمراجعة طعن نموذج يقدم نأ-0
 .  بالجامعة المالية بالالئحة والمحدد المالية بالرسوم إيصال بالنموذج يرفق أن-2

 .المراجعة موضوع المقرر مجال في اختصاص لهم التدريس هيئة أعضاء ثالثة من للمراجعة لجنة بتشكيل بالقسم العلمية اللجنة تتولى-3

 
 

 النهائي إعادة االمتحانطلب  إجراءات

 

 (01رقم ا.م.ج ) النهائي إعادة االمتحان طلب  نموذج 

 ( الهدف من النموذج: ا

دراسنة موضنوع المبنرر بشأن ةالمبدئين الموافقنةيهدف هذا النموذج إلى إثبات حصول الطالب علنى 

، علننى أن ينظننر مننن قبننل لجنننة فنني الموعنند المحنندد ات النهائيننة الننذي حننال دون حضننور االمتحاننن

او بعندم الموافقنة علنى  اتاالمتحاننوالبث فيه بالموافقة وتحديند موعند للطالنب إلجنراء  االمتحانات

 .ورفض موضوع اإلعادة المبرر

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

( لجامعة أفريقينا 13)رقم ا.م.ج النهائي طلب إعادة االمتحاننموذج يمكن الحصول على نسخة من 

مننن القسننم المخننتص أو وحنندة القبننول والتسننجيل بننإدارة المسننجل بالجامعننة أو عننن طريننق موقننع 

 .الجامعة

 :إعادة االمتحان ( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات ج

 القسنننم منننن  (13) ج.م.ا رقننم النهنننائي االمتحنننان إعننادة طلنننب نمنننوذج مننن نسنننخه اسننتالم .1

 .الجامعة موقع طريق عن أو بالجامعة المسجل بإدارة والتسجيل القبول وحدة أو المختص

كافنة المسنتندات التني  إرفناق و( 13طلب إعنادة االمتحنان النهنائي رقنم ا.م.ج )ملء نموذج .2

 .وتقديمه للجنة االمتحانات النهائية متحانعدم الحضور في موعد االاًلمبررتعد 

 يونس هدية إعداد:  2121تاريخ التحديث: مسجل الجامعـــــــةإدارة 
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جمينع المسنتندات المقدمنة منن  دراسنةو من قبل لجنة االمتحانات موضوع الطلب في ينظر .3

وتحدينند موعنند للطالننب إلجننراء إذا تننم قبننول المبننرر  بالموافقننة الطلننب والبننث فنني الطالننب

ترصند درجنة صنفر و  االمتحانات او بعدم الموافقة على المبرر ورفنض موضنوع اإلعنادة

 .في المقرر

المحندد منن قبنل  عندوفني الم متحنانعنن إجنراء االالطالنب  غيناب يعتبر المبنرر الرئيسني ل .4

 .) حالة الوفاة من الدرجة األولى ( إدارة الجامعة

 

 

 

 

 

 إعادة االمتحان منوذج طلب 
<< 

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

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

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

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

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

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

........................................................................................ 
........................................................................................ 
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 توقيع الطالب :  ...........................................

 موافقة جلنة االمتحانات  : ....................................

 

 -مالحظات :
 -: التالية الشروط حسب العام المسجل وإدارة العلمية الشؤون وإدارة القسم رئيس من كل بموافقة الدراسية في الالئحة (01) السابقة المادة من يستثنى أن يمكن

 .قاهرا االمتحان عن الغياب عذر يكون أن.0

 .السابقة بالفصول النهائية االمتحانات من أي عن تغيبه سبق قد الطالب يكون ال أن.2

 تخلفه. أسباب توضح التي بالمستندات مرفقا بالخصوص كتابي بطلب الطالب يتقدم أن.3

 .األمتحانات النهائية  تاريخ من أسبوعين على تزيد ال مدة خالل طلب إعادة األمتحان إلى لجنة االمتحانات نموذج يقدم نأ-4
 .يجب إرفاق كافة المستندات موضوع المبرر للغياب) مثل شهادة وفاة احد االقارب للطالب من الدرجة االولى(-5

 
 

 

 مناظرة جامعاتالاالنتقال من  طلبإجراءات
 

 (00من جامعة مناظرة رقم ا.م.ج )  انتقالطلب  نموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

جامعنة يهدف هذا النموذج إلى تمكين الطالب من إتمام إجراءات االنتقال منن جامعنات أخنرى إلنى 

 .افريقيا

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

( لجامعنة 11نتقنال منن جامعنة منناظرة رقنم ا.م.ج )طلنب انمنوذج يمكن الحصول على نسخة منن 

بإدارة المسجل بالجامعة أو عنن طرينق موقنع أفريقيا من القسم المختص أو وحدة القبول والتسجيل 

 الجامعة

 :لالنتقال( الخطوات المتبعة ج

( من القسم 11نموذج طلب انتقال من جامعة مناظرة رقم ا.م.ج )من  تيناستالم عدد  نسخ .0

 المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

 للقسم العلمي المطلوب االنتقال إليه.ملء النموذج وتسليمه  .2

 أ عصام الزمزامإعداد:  2121التحديث تاريخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 
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 إلبنداء النرأي إدارة المسنجل العنام للجامعنةفي حالة موافقة القسم على الطلنب ، يحنال إلنى  .3

 ..االنتقالواستكمال إجراءات 

 .القسم العلمي المختصبالجامعة في الملف االكاديمي للطالبتحفظ النسخة األولى لدى  .4

بعند  يل والقبول بالملف اإلداري للطالب بإدارة المسجلتحفظ النسخة الثاني لدى قسم التسج .5

 .استكمال اجراءات المعادلة إن وجدت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((الجامعة))  نموذج طلب انتقال من خارج  

 
 أسم الطالب : ......................................................... التخصص : ....................................

 الطالب : ................................................................................ المنتقل منهااسم الجامعة

 ....................................  .....: ...................................... بالجامعة القسم المطلوب االنتقال إليه

 أسباب االنتقال :

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

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

 المعادلة:

 الدراسية للجامعة ة).......................................( وفق الالئحعدد المقررات المسموح بمعادلتها 

 

 قسم القبول والتسجل القسم                رأي  سرأي رئي

 جامعة أفريقيا
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       ................................................                      ................................................                     

 .....            االسم :........................................                     االسم :...................................

 التوقيع : .....................................                    التوقيع : ......................................          

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

 

 الجامعة مسجل /يعتمد

 .                   ...................التوقيع :  ...........................................                                

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

 .نسخة إلدارة التسجيل (-نسخة  للقسم العلمي) نسختينيعد النموذج من   -1
 إن وجد. نموذج اجراء المعادلة يجب ان يرفق -2

 يجب توفير كافة المستندات المطوبة للتسجيل-3

 

 ةالنهائي اتاالمتحان تخصإجراءات

 

 (02لالمتحانات النهائية رقم أ.م.ج ) استالم كراسات اإلجابةنموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

وكنننذلك عننندد  سنننتاذالاسنننم المنننادة واسنننم اكشنننف تفصنننيلي يبنننين وجود يهننندف هنننذا النمنننوذج إلنننى

 لجميع المقررات الدراسية وفق جدول االمتحانات النهائية . الكراساتوعدد الحضور

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

( 12رقم ا.م.ج )استالم كراسات اإلجابة لالمتحاننات النهائينةنموذجيمكن الحصول على نسخة من 

 إدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعةلجامعة أفريقيا من 

 :إعادة االمتحان ( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات ج
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( 12رقنم ا.م.ج ) اسنتالم كراسنات اإلجابنة لالمتحاننات النهائينة نمنوذج منن نسخه  استالم .1

 .الجامعة موقع طريق أوعن بالجامعة المسجل إدارة من

لجننة منن قبنل ا( 12اسنتالم كراسنات اإلجابنة لالمتحاننات النهائينةرقم ا.م.ج ) ملء نموذج .2

 .االمتحانات النهائية

 المسجل بإدارة( 12رقم ا.م.ج ) استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائية نموذج تحفظ .3

 .لجنة االمتحانات النهائية اجراءات استكمال بعد

 

 

 

 

 

 
 

 

 ر. م
 اسم أستاذ المادة اسم المادة

عدد 
 الكراسات

 التوقيع الحضور

0.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

1.       

1.       

1.       

01.       

00.       
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 لالمتحانات النهائية استالم كراسات اإلجابةنموذج 
 

 للفصل الدراسي )....................( االمتحاناتلجنة يعتمد /  
 اللجنة..................................................................التوقيع.....................اسم عضو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

 باالمتحان النهائي.يجب مراجعة عدد كراسات اإلجابة وفق نموذج حضور وغياب الطلبة   -1
 يحتفظ به بإدارة المسجل بعد استكمال اعمال لجنة االمتحانات النهائيةيجب  -2

 .ملء كافة البيانات المطلوبة التأكد من يجب -3

 (03نموذج تسليم واستالم كراسات االجابة من مشرفين القاعات رقم أ.م.ج )

 

 ( الهدف من النموذج: ا

صيلي يبين عدد الكراسات المتلفة وفق كشف حضور فمستند تيهدف هذا النموذج الي وجود 

وغياب الطلبة لالمتحان النهائي معتمد من قبل المشرفين المكلفين باإلشراف وكذلك اثبات 

 مراجعتهم وتسليمها للجنة االمتحانات النهائية .

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

القاعات  سات االجابة من مشرفينواستالم كرايمكن الحصول على نسخة من نموذج تسليم 

 ن ادارة المسجل بالجامعة او عن طريق موقع الجامعة .( م13رقم أ.م.ج )

 

 :إعادة االمتحان ( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات ج

02.       

03.       

04.       

05.       

06.       

01.       

01.       

01.       

21.       

 يونس هدية إعداد:  2121: تاريخ التحديث  واالمتحاناتالدراسة 
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استالم نسخة من نموذج تسليم واستالم كراسات االجابة من مشنرفين القاعنات رقنم أ.م.ج  .1

 او عن طريق موقع الجامعة .( من ادارة المسجل بالجامعة 13)

( منن 13ملء نموذج تسليم واستالم كراسنات االجابنة منن مشنرفين القاعنات رقنم أ.م.ج ) .2

 لجنة االمتحانات النهائية .قبل المشرفين واعضاء 

( 13يحفننظ نمننوذج تسننليم واسننتالم كراسننات االجابننة مننن مشننرفين القاعننات رقننم أ.م.ج ) .3

 جنة االمتحانات النهائية .بإدارة المسجل بعد استكمال اجراءات ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )...............(من مشرفين القاعات اإلجابةنموذج تسليم واستـــالم كراسات 

 اسم مشرف القاعة............................................ : 

 )................ (  :اسم المقرار 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 رقم القاعة ) ............. ( : 

 توقيع مشرف القاعة ....................... :................. 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  13رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 اسم المستلم ........................................ : 

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

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 توقيع المستلم ......................... :............. 

 

 المالحظــــات :

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

 يجب مراجعة عدد كراسات اإلجابة وفق نموذج حضور وغياب الطلبة باالمتحان النهائي.  -1
 استكمال اعمال لجنة االمتحانات النهائيةيجب يحتفظ به بإدارة المسجل بعد  -2

 التأكد من ملء كافة البيانات المطلوبة .يجب -3

 

 (40) ج.م.أ رقمأسئلة االمتحان النهائي ورقة نموذج

 

 : النموذج من الهدف( ا

توفر مستند استرشادي لورق اسئلة االمتحان النهائي يبين االجراءات  إلى النموذج هذا يهدف

التي يجب على أعضاء هيئة التدريس التقيد بها وفق اللوائح المعمول بها  الموضوعية،الشكلية و

 .عند أجراء المتحان النهائي للمقررات المكلفين بتدريسها في الجامعة

 

 :النموذج على الحصول كيفية( ب

من القسم  (14) ج.م.أ رقم أسئلة االمتحان النهائي ورقة نموذج من نسخة على الحصول يمكن

 .المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

 بنموذج ورقة اسئلة االمتحان النهائي: للتقيد المتبعة الخطوات( ج

 يونس هدية إعداد:  2121تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 
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من القسم المختص أو (14) ج.م.أ رقم أسئلة االمتحان النهائي ورقة نموذج من نسخةاستالم .0

 .المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعةوحدة القبول والتسجيل بإدارة 

يجب على جميع اعضاء هيئة التدريس بالجامعة التقيد وبشكل إلزامي باتباع كافة الشروط .2

 ج.م.أسئلة االمتحان النهائيرقمأ وفق نموذج ورقة متحانالشكلية والموضوعية لورق اسئلة اال

(14). 

مقرر دراسي ال يلتزم بنموذج ي أل امتحان نهائي لغاءالنهائية الحق في إ للجنة االمتحانات. 3

 .(14) ج.م.أسئلة االمتحان النهائيرقمأ ورقة

من ورقة االسئلة  نسختين مختلفتينإعداد كل مقرر دراسي لعلى عضو هيئة التدريس  . يجب4

 ((A&Bنموذج النهائي  لالمتحان

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة االمتحان النهائينموذج 

 .زمن االمتحان:...........:الفصل الدراسي ..................: رمز المقرر.......................:  سم المقررإ

 ).......(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول:

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثاني 

 الدرجة )........(   

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  14رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث

 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرابعالسؤال 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

متنياتي        أستاذ املادة: ..........................          
 للجميع بالتوفيق  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظة:

للجنة االمتحاناات النهائياة الحاق فاي إلغااء امتحاان نهاائي ألي مقارر دراساي ال يلتازم بنماوذج ورقاة أسائلة االمتحاان   -1

 .(14) ج.م.رقمأالنهائي 
يجب على عضو هيئة التدريس  لكل مقرر دراسي إعداد نسختين مختلفتين من ورقة االسئلة لالمتحان النهاائي نماوذج  -2

A&B)). 
 

 (05) ج.م.أمحضر اثبات حالة غش نموذج 

 
 : النموذج من الهدف( ا

شروط شكلية الرسمي لضبط حاالت الغش بالجامعة وفق  توفر مستند  إلى النموذج هذا يهدف

ويتم استخدامه من  ال يخالف اللوائح المعمول بها في الجامعةقانوني بحيث  وبشكلموضوعية الو

 .قبل المشرفيين والمالحظين ولجنة التحقيق المكلفة من رئاسة الجامعة

 

 :النموذج على الحصول كيفية( ب

المختص أو من القسم (15) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أ من نسخة على الحصول يمكن
 .وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

 

 :محضر اثبات حالة الغشنموذج  باستخدام المتبعة الخطوات( ج

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2121تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 
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المختص أو وحدة من القسم (15) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أ من نسخةاستالم .0

 ..بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعةالقبول والتسجيل بإدارة المسجل 

حاالت بضبط والتحقيق مع كلفة مالمشرفيين والمالحظين ولجنة التحقيق اليجب على جميع .2

عند اثبات حالة  (15) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أاستخدام بالتقيد وبشكل إلزامي الغش 

 الغش.

المضبوطة  األشياءو إرفاق كافة المستندات  يجب على المشرفيين والمالحظين ولجنة التحقيق. 3

 .في حالة الغش

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 ...................................................الفصل الدراسي..................................: العلمي القسم

 حمضر اثبات حالة غش 
 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  15رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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المستندات التي ضبطت مع الطالب: 
1.................................................................................................................... 
2................................................................................................................... 
3.................................................................................................................... 

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

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

 رئيس اللجنة                                     عضو اللجنة                    
 االسم :.....................................                رئيس اللجنة:.............................
 التوقيع :...................................                التوقيع:....................................
 التاريخ:....................................                التاريخ:....................................

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

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

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

يجب على جميع المشرفيين والمالحظين ولجنة التحقيق المكلفة بضبط والتحقيق مع حاالت الغش التقيد وبشكل إلزامي .1

 عند اثبات حالة الغش. (15) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أباستخدام 

 .. يجب على المشرفيين والمالحظين ولجنة التحقيق إرفاق كافة المستندات و األشياء المضبوطة في حالة الغش2

  طالب خريج  المتبعة في احالة ملف إجراءات

 (61) ج.م.أرقم  خريجطالب  إحالة ملف  نموذج
 

 : النموذج من الهدف( ا

 وجود مستند يفيد إحالة الملف األكاديمي للطالب من القسم العلمي المختص إلى النموذج هذا يهدف

إلى إدارة المسجل واستالمه  اللوائح المعمول بهاوبعد استيفاء كافة شروط التخرج بالجامعة وفق 

 .من قبل وحدة الخرجين

 يونس البوسيفي إعداد:  م2121تاريخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا
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 :النموذج على الحصول كيفية( ب

 العلمي القسم من(16)رقم  ج.م.نموذج إحالة ملف  طالب خريج أ من نسخة على الحصول يمكن

 .المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة
 

 :في احالة ملف طالب خريج   المتبعة الخطوات( ج

المختص القسم العلمي  من (16) ج.م.أ رقم  نموذج إحالة ملف  طالب خريج من نسخةاستالم .0

 .أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

من قبل القسم العلمي  (16) ج.م.أ رقم  نموج إحالة ملف طالب خريج نسختين من يجب إعداد. 2

 المختص.

الخريج والتأكد  من قبل المرشد االكاديمي ورئيس القسم .يجب مراجعة الملف األكاديمي للطالب3

 .من استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة

 (16) رقم ج.م.نموذج إحالة ملف  طالب خريج أبكافة البيانات الواردة  ملء التأكد من يجب.3

 لطالب.لوإرفاق الملف األكاديمي 

 نموج إحالة ملف طالب خريج من بالجامعة المختص العلمي القسم لدى األولى النسخة تحفظ. 4

 .(16) ج.م.أ رقم 

إلى وحدة الخرجين .(16) ج.م.أ رقم  نموج إحالة ملف طالب خريج من ةالثاني النسخة.ترسل 5

 اجراءات التخرج. ستكمالال للطالب االكاديمي الملف مرفق بها بالجامعة

 

 

 

 

 

 

 خريج طالب منوذج إحالة ملف
 اسم الطالب: .....................................................  رقم القيد: .........................

عدد  .................(المرشد االكاديمي: .....................................عدد المواد المـنجزة: )قسم.............................

 الوحدات المنجزة: )        (  عدد الفصول الدراسية: )        (

 عنوان مشروع التخرج:

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  16رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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........................................................................................................................................

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

       ( :رقم قرار المناقشة    )     /       /     :م21تاريخ المناقشة 

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

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

 ..................................... : الممتحن الثاني 

 ال توجد       توجد         المعادلة:

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

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

االكاديمية هذا إقرار من القسم بأن الطالب المذكور أعاله قد استوفى كافة  االلتزامات 

 بالقسم.

 التوقيع ..........................................المرشد االكاديمي ............................

 التوقيع .......................................           ....................................منسق الجودة بالقسم

 

 مـــــــــــس القســـــــــــرئي دـــــــيعتم

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

 من قبل القسم العلمي المختص. (16) ج.م.يجب إعداد نسختين من نموج إحالة ملف طالب خريج رقم  أ-1

األكاديمي للطالب الخريج والتأكد من استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة مان قبال المرشاد . يجب مراجعة الملف 2

 .االكاديمي للطالب ورئيس القسم

وإرفااق الملاف األكااديمي  (16) ج رقام.م.نموذج إحالاة ملاف  طالاب خاريج أبكافة البيانات الواردة  يجب التأكد من ملء.3

 .بالجامعة المختص العلمي القسم لدى األولى النسخة تحفظلطالب و 

.إلاى وحادة الخارجين بالجامعاة مرفاق بهاا (16) ج.م.ج إحالاة ملاف طالاب خاريج رقام  أذمان نماو الثانياة .ترسل النساخة4

 الستكمال اجراءات التخرج. للطالب االكاديمي الملف

 إجراءات معادلة مقررات دراسية

 (1) .ش.عأرقم  معادلة مقررات دراسية نموذج

 ( الهدف من النموذج: ا

المعمدول بهدا فدي  حوفدق اللدوائ يهدف هذا النمدوذج إلدى تمكدين الطالدب مدن طلدب معادلدة مقدررات دراسدية

 .الجامعة

 يونس البوسيفي إعداد:  م2121تاريخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا
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 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

القسم العلمي  من (11)رقم عش. .أ معادلة مقررات دراسيةنموذج  من نسخة على الحصول يمكن

 .والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعةالمختص أو وحدة القبول 
 

 ( الخطوات المتبعة لطلب معادلة مقررات دراسية:ج

المخنتص أو وحندة القسنم العلمني  من (11)ش. عرقم .أ معادلة مقررات دراسيةنموذج استالم  -1

 . القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

منلء النمننوذج وإرفاقننه بكشننف درجننات يبننين المقننررات الدراسننية التنني درسننها الطالننب بالجهننة  -2

 المنتقل منها وتسليمه للقسم العلمي المختص.

 .مكونة من ثالث اعضاء هيئة تدريسللقسم  ةالعلمي اللجنةيتولى القسم عرضه على  -3

من قبل القسنم العلمني  (1) ع.ش.يجب إعداد نسختين من نموج معادلة مقررات دراسية رقم  أ -4

 المختص.

من عدد الوحندات االجمالينة للبرننامج العلمني فقنط بحينث يندرس  %53يجب االلتزام بمعدلة   -5

 .من الوحدات المتبقية بالجامعة %53الطالب 

معدلته من الجامعة المنتقل منها الطالب وكذللك مطابقة  ميجب التأكد من مفردات كل مقرر يت - 6

 عدد الوحدات للمقرر . 

الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات  ة.يجب ادخال معادلة مقررات الدراسية لمنظوم2

 الجامعة. المسؤولة في
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 املقــــررات الدراسيـــــة اليت متت معادلتهـــا املقـــررات الدراسيـــــة املنتقل  هبـــــا ت

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1)  ع.شرقم النموذج: أ.

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 الجهة المنتقل منهـــا الطالب: .................................................................... 

 :............................................. تقرر اعتماد معادلة كافة املقررات الدراسية املدرجة باجلدول للطالب

 : .............................حتت رقم قيد     : ................................ ومت  تنسيبه   إىل قســم

 
 
 

 إعتماد/ مسجل الجامعـة    إعتمـاد/ رئيس قسـم الدراسة واالمتحانات إعتمـاد/ رئيس القسـم   

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

 إعتمـــاد/ مدير إدارة الشؤون العلمية
.................................................. 

 

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م2117تاريخ اإلصدار:  العلميــــةإدارة الشؤون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

 من قبل القسم العلمي المختص. (1) ع.ش.رقم  أ معادلة مقررات دراسيةيجب إعداد نسختين من نموج -1

 مان الوحادات %51للبرنامج العلمي فقط بحيث يدرس الطالاب من عدد الوحدات االجمالية  %51االلتزام بمعدلة . يجب 2

 .المتبقية بالجامعة

.   عدد الوحدات للمقرر من الجامعة المنتقل منها الطالب وكذللك مطابقة معدلته ممن مفردات كل مقرر يتيجب التأكد .3

 .صفحة.الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات المسؤولة في الجامعة ةالدراسية لمنظوميجب ادخال معادلة مقررات .-4
 رقم )......./........(

 مشروع التخرج تسجيلإجراءات 

 

 (2رقم أ.ش. ع )تسجيل مشروع التخرج نموذج 

 

 

رمز 

 املقرر
 الدرجة الوحدات أسم املقرر رمز املقرر الدرجة أسم املقرر

1        

2        

3        

4        

5        

6        

2        

8        

1        

1
3 
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 ( الهدف من النموذج: ا

الطالددب مددن تسددجيل مشددروع التخددرج  كمقددرر دراسددي بهدددف اسددتكمال  يهدددف هددذا النمددوذج إلددى تمكددين 

 متطلبات التخرج.

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

من القسم العلمي  (2)ع  رقم أ.ش.  مشروع التخرج تنزيلنموذج  من نسخة على الحصول يمكن

 .الجامعةوقع م المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أوعن طريق

 

 :  و قاعة لمناقشة  مشروع تخرج دلحجز موعالخطوات المتبعة ج( 

يصل إلى عدد الوحدات المسموح  على األقل أوجميع المقررات الدراسية  الطالب بعد أن ينهي .1

تسجيل مشنروع بالطالب  يقوم بالبدء في إجراءات مشروع التخرج ، سيةئحة الدرابها وفق الال

  . (2)ع  رقم أ.ش.  مشروع التخرج تنزيلنموذج  التخرج بإستخدام

ويقنوم بسنداد الرسنوم المالينة   (2)ع  رقنم أ.ش.  مشنروع التخنرج تنزينلنموذج الطالب  يملئ .2

 وفق الالئحة المالية للجامعة.

منن إيصنال سنداد الرسنوم، النسنخة األصنلية بيضناء اللنون ويحنتفظ بهنا  يستلم الطالب نسنختين .3

 مشروع التخنرج تنزيلنموذج اللون، حيث ترفق هذه النسخة مع  حمراءلنفسه والنسخة الثانية 

 .الى رئاسة القسم وتسلم (2)ع  رقم أ.ش. 

يقوم رئيس القسم مع المرشد األكاديمي بمراجعة الملف األكاديمي للطالنب للتحقنق منن إسنتيفاء  .4

كافة شروط تسجيل مشنروع التخنرج منن مطابقنة اإلجنراءات االكاديمينة والمالينة ، وعلينه ينتم 

 تسجيل مشروع التخرج للطالب بالمنظومة. 

 

 

 

 

 مشروع تخرج تسجيلنموذج 

 

 م. 21الخريف        الربيع            لسنة        للفصل الدراسي    

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (0رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 .................................................................أسم الطالب  -1

 

 رقم القيد )             ( عدد الوحدات المنجزة )      ( المتبقية )      (

 

 اعتماد               اعتماد                 

 رئيس القســـم                                   الدراســة واالمتحانات          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 القســــم المالي:
 

 نفيدكم بأن الطالب المذكور أعاله

 ال يوجد عليــه إلتزام مالي        

 يوجد عليـه إلتزام مالي وقدره )         (       

 
 

 اعتماد

 رئيس القسم المالي

 

 

 

 

 تخرجاختيار المشرف وموضوع مشروع ال إجراءات

 (3رقم أ.ش. ع ) تخرجوموضوع مشروع الاختيار المشرف نموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م2121تاريخ اإلصدار:  العلميــــةإدارة الشؤون 
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يهدف هذا النموذج إلى تمكين  الطالب من إختينار موضنوع البحنث وكنذلك إختينار المشنرف علنى 

 مشروع التخرج  بهدف استكمال متطلبات التخرج.

 

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

ع أ.ش. رقنم  مشنروع التخنرج وموضنوع اختينار المشنرف نمنوذج من نسخة على الحصول يمكن

مددن القسددم العلمددي المخددتص أو وحدددة القبددول والتسددجيل بددإدارة المسددجل بالجامعددة أوعددن (3)

 .موقع الجامعة طريق

 

 

 :  مشروع تخرجإلخيار المشرف وموضوع الخطوات المتبعة ج( 

 

مباشنرة إجنراءات اختينار مشنرف  يتعين على الطالب بعد أن ينهي جميع المقنررات الدراسنية  .5

ابتننداًء مننن  أول فصننل دراسنني يلنني الفصننل الننذي أنهننى فيننه تلننك  وموضننوع مشننروع التخننرج

  .المقررات

نمنوذج  بمساعدة المرشد األكاديمي ورئيس القسم موضوع البحث والمشرف وفقيحدد الطالب  .6

 . (3)ع أ.ش. رقم  مشروع التخرج اختيار المشرف وموضوع

مشنروع  اختينار المشنرف وموضنوعنمنوذج ل قبنل االسنتاذ المشنرف الجزء األول من  يستخدم .7

، وتقوم اللجنة العلمية بالقسم بمناقشة مقترح مشروع التخرج ومنلء  (3)ع أ.ش. رقم  التخرج

 .الجزء الثاني من النموذج

 مشنروع التخنرج اختينار المشنرف وموضنوعنمنوذج  تخاطب إدارة الشنؤون العلمينة بإسنتخدام .8

 للعمل على إصدار قرار إشراف. (3)ع أ.ش. رقم 

 

 

 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (3رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



112 
 

 تخرجاختيار المشرف وموضوع مشروع النموذج 

 إسم الطالب/ ...........................................   رقم القيــد/ ......................

 التخصص/ .........................الفصل الدراسي / .................. لسنــة/.............

 ..................موضوع المشروع/...........................................................

 توقيع الطالــب/..................................... 

نفيدكم األستاذ/ ........................................................... بقبول اإلشراف على 

 المشروع المقدم من الطالب المذكور أعاله.

 األستاذ المشرف/ 

 التوقيــــع                                                االســــــــم              

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد إجراء المناقشة المبدئية للمشروع المقدم من الطالب المذكور أعاله من قبل اللجنة العلميــة 

 للقســــم.

 قبول خطة البحث بدون تعديالت         

 قبول خطة البحث وإجراء تعديالت         

 رفض خطة البحث          
 اللجنــــة العلميــــة

 التوقيــــع                                                     االســــــــــم            
.....................................      ................................ 
.....................................      ................................ 

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

 يعتمــــد
 رئيس القســــــــم

 

 تخرجمشروع ال مناقشة  إصدار قرر إجراءات

 (4رقم أ.ش. ع ) تخرجإصدار قرر مناقشة  مشروع النموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م 2121ار: تاريخ اإلصد العلميــــةإدارة الشؤون 
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يهنندف هننذا النمننوذج إلننى تمكننين  الطالننب مننن إصنندار قرقننر مناقشننة  مشننروع التخننرج  مننن إدارة 

 الشؤون العلمية بالجامعة

 

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

مدن  (4)ع  أ.ش. رقم  مشروع التخرج إصدار قرر مناقشةنموذج  من نسخة على الحصول يمكن

وقدع م القسم العلمي المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أوعدن طريدق

 .الجامعة

 الخطوات المتبعة إلصدار قرار مناقشة  مشروع تخرج: ج( 

رقنم  تخنرجإصدار قنرر مناقشنة  مشنروع النموذج  يوقع االستاذ المشرف الجزء األول من (1

، ويعيده للقسم العلمي مرفقاً   بعد التأكد من جاهزية مشروع التخرج للمناقشة (4أ.ش. ع )

 معه ثالث نسخ من مشروع التخرج لتسليمها )حسب عدد أعضاء لجنة المناقشة(.

، ها وموافقنة االسنتاذ المشنرف علنى تسنليممشنروع التخنرج الطالنب منن إعنداد  انتهاءعند  (2

رقنم  تخنرجإصندار قنرر مناقشنة  مشنروع الباسنتالم نسنخة منن نمنوذج رئيس القسنم  يقوم 

 (.4أ.ش. ع )

عندد أربعنة اعضناء هيئنة تندريس حتنى يتسننى إلدارة   بترشنيحالقسنم ب اللجنة العلمنيقوم ت (3

نمنوذج م عنن طرينق منلء الجنزء الثناني منن الشؤون العلمية إختيار لجنة مناقشة ممن بينه

 (.4رقم أ.ش. ع ) تخرجإصدار قرر مناقشة  مشروع ال

إصنندار قننرر مناقشننة  نمننوذج تقننوم إدارة الشننؤون العلميننة بإسننتكمال الجننزء األخيننر مننن  (4

 ( والذي يتم فيه إصدار لجنة مناقشة لمشروع التخرج.4رقم أ.ش. ع ) تخرجمشروع ال

 

 

 

 

 

 
 مشروع التخرجإصدار قرر مناقشة  نموذج

 األستاذ المشرفأوالا/

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (4رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ............................... ودرجتي العلمية ....................................................أتقدم أنا األستاذ / 

 ومشرف المشروع لنيل درجة ) البكالوريوس()ليسانس( في .......................................................

 ...................................................................................................................بعنوان 

 بقسم ........................................ تخصص ..................................................................

مرفق بهذا الطلب نموذج رقم ) أ (  ]للمناقشة  إصدار قرارعلى المشروع السابق ذكره وأطلب قد أنهيت مهمة اإلشراف 
 + نموذج رقم ) ب ( .

 م . 21التوقيــــع / .................... التاريخ     /      /       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المختص العلمي ثانياا/ القسم 

أنا األستاذ / ........................................                 رئيس القسم ..................................... 

 كل من : يرشحمناقشة المشروع سالف الذكر و إصدار قرار علىأوافق 

 درجته العلمية / ...........................................       األستاذ / .................................. -1

 درجته العلمية / ............................................     األستاذ / ..................................  -2

 درجته العلمية / ............................................       األستاذ / ................................. -3

 .............................األستاذ / ...................................      درجته العلمية / ........... -4

 م  21التوقيـــع / .................... التاريخ     /      /      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ثالثاا/ مدير إدارة الشؤون العلمية

 تم اختيار كالا من:

 األستاذ / ...................................              درجته العلمية / ................................... -1

 .................................األستاذ / ..................................             درجته العلمية / ... -2

م موعممداا لمناقشممة المممذكور أعمماله  بجامعممة أفريقيمما 21وعليممه تممم تحديممد يمموم ...................... الموافممق    /     /     

 .بالخصوص  وفق قرار مدير إدارة الشؤون العلمية للعلوم اإلنسانية و التطبيقية

 م  21التاريخ     /      /       التوقيــــع / ....................

 
 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م 2121تاريخ اإلصدار:  العلميــــــةإدارة الشؤون 

 

 

 

 تخرجمشروع ال تقييم  إجراءات

 أ( -5رقم أ.ش. ع ) تخرجمشروع ال  تقييمنموذج 

 ب( -6رقم أ.ش. ع ) تخرجمشروع ال  تقييمنموذج 

 ذج: ا( الهدف من النما
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هننذا النمنناذج إلننى تقيننيم الدرجننة المتحصننل عليهننا  الطالننب فنني  مشننروع التخننرج  مننن قبننل  تهنندف

 المشرف والممتحنين ووفق قرار المناقشة إلدارة الشؤون العلمية بالجامعة

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

ع  أ.ش. رقنم  أ( -5)ع  أ.ش. رقنم  مشنروع التخنرج تقينيمذج نمنا منن نسنخة علنى الحصنول يمكن

من القسم العلمي المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسدجل بالجامعدة أوعدن  (ب -6)

 .وقع الجامعةم طريق

 الخطوات المتبعة لتقييم  مشروع تخرج:ج( 

 -قييم مشروع التخرج يمكن أن يعطى بأحد النتائج الثالث اآلتية:ي  -1

إجمالية في كافة التقييمات ال تقل عن النجاح: يعلن نجاح الطالب في حالة حصوله علي نتيجة  .د
53%. 

 الرسوب: يعتبر الطالب راسبا في إحدى الحاالت التالية: .ه

  53حصوله على نتيجة إجمالية أقل من%. 

 وفي هذه الحالة ال  بناء على رأي المشرف والمبررات التي يقدمها حول وضع الطالب
 يمرر المشروع للنقاش ويعلن رسوب الطالب مباشرة.

 التأجيل: يمكن تأجيل مناقشة المشاريع في الحاالت التالية: .و

  الحالة األولى: عدم تمكن الطالب من إنهاء المشروع في الوقت المحدد ألسباب تتعلق
 بطبيعة المشروع ويراها المشرف وجيهة وتستحق التأجيل.

  إلجراء بعض الحالة الثانية: تقديم المشروع للنقاش واقتراح لجنة النقاش فترة إضافية
التعديالت أو استكمال أجزاء ناقصة في المشروع، وفي الحالتين يجب تحديد المدة 

 المناسبة للتأجيل.

  الحالة الثالثة: استحالة إنجناز المشنروع بسنبب ظنروف خاصنة تتعلنق بالطالنب )صنحية أو
 غيرها(.

حسب من الدرجة المستحقة من قبل المشرف للطالب )لكل طالب(  %43يتم إعطاء .  2

 (.ب -6أ( رقم أ.ش. ع  ) -5نماذج تقييم مشروع التخرج رقم أ.ش. ع  )

  

نماذج تقييم مشروع التخرج حسب  الممتحنينمن الدرجة المستحقة من قبل  %63يتم إعطاء . 3

 للطالب )لكل طالب(. (ب -6أ( رقم أ.ش. ع  ) -5رقم أ.ش. ع  )
 

 

 
 )أ( تخرجتقييم مشروع النموذج 

 

 ..........................................................................................................عنوان البحث/ 
 تاريخ المناقشة/ ........................................................................................................

 ..................التخصص/...................  رقم القيد/ ...........................مقدم البحث الطالب/ .........
 إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............................................................................................

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (5رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 أوالا/ درجة األستاذ المشرف

 ـةالدرجـــ البيــــــــــان

  درجات 5سلوك الطالب                  -

  درجات 7الجدية وااللتزام بالمواعيد     -

  درجات 7االلتزام باإلرشاد               -

  درجات 7سالمة اللغة العربية            -

  درجات 7االقتباس واالستشهاد           -

  درجات 7الطباعة واإلخراج النهائي     -

  41                 المجمــــوع     

 ثانياا/ درجة األساتذة الممتحنين:

 الممتحن الثاني الممتحن األول البيــــــــــان

   درجات  8تحديد مشكلة البحث وأهدافه                     -

   درجات  8صياغة الفرضيات                               -

   درجات  8     أسلوب جمع البيانات                        -

   درجات  8العينة وأسباب إختيارهـا                         -

   درجات  8إسلوب التحليل                                   -

   درجات  8دقة النتائج والتوصيات                          -

   درجات  6اإلقناع والحوار                                  -

   درجات  6درجة االستيعاب لموضوع البحث              -

   61المجمــــــــوع 
 

بعــد تقييم البحث ومستوى المنهجية التي أتبعت في األعداد والمراجع والمصادر التي أعتمد عليهــا الباحث وأسلوب 

 باالتي:التحليل والنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليهــا أوصت لجنة المناقشة 

 يعتمد البحث دون أي تعديالت ويمنح الطالب التقديرات التاليــة:      
 الطالب: ......................................... درجـة: ................. بتقدير: ...................

 
 

 يعتمد البحث مع إجراء تعديالت ويمنح الطالب التقديرات التاليــة:

 .................الطالب: ......................................... درجـة: ................. بتقدير: 
 

 

 اعتماد/ إدارة الشؤون العلمية     اعتماد/ رئيس القســـم

 

 

 

 )ب(تخرجتقييم مشروع النموذج 
 

 م 21/       الفصل الدراسي ..........................................     التاريخ     /  

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م 2121تاريخ اإلصدار:  العلميــــــةإدارة الشؤون 
 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (6رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 القسم : .................................     التخصص : ..............................

 عنوان المشروع: .......................................................................

 .....................أسم المشرف: ................................    الدرجة العلمية : .....

 

 رقم القيد أسم الطالب ر.م

المناقش 
 األول

المناقش 
 الثاني

 المشرف
الدرجة 
 النهائية

03 03 03 033 

0       
 

 المشرف / ........................................ التوقيع .......................

 .................................. التوقيع .......................المناقش األول / 

 المناقش الثاني / ................................. التوقيع ........................

 قرار اللجنة / .......................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عتمــــــادإ

 أدارة الشؤون العلمية                رئيس القســــــم            

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

 

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م2121تاريخ اإلصدار:  العلميــــــةإدارة الشؤون 

 

 

 تخرجمشروع ال إجراءات إستالم

 

 

 (7رقم أ.ش. ع ) تخرجمشروع ال إستالمنموذج 
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 ذج: ا( الهدف من النما

من تعنديالت وفنق ات المتعلقة بمشروع التخرج اءيهدف هذا النموذج إلى بيان إستكمال كافة اإلجر

 نتائج تقييم مناقشة المشروع.لمشروع  وفق للجنة المناقشة و إجراءات التجليد  قرار

 

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

مددن القسددم  (7)ع  أ.ش. رقننم  مشننروع التخننرج اسننتالمنمننوذج  مننن نسننخة علننى الحصننول يمكننن

وقددع بالجامعددة أوعددن طريددق مدارة المسددجل العلمددي المخددتص أو وحدددة القبددول والتسددجيل بددإ

 .الجامعة

 

 :  مشروع تخرج  الستالمالخطوات المتبعة ج( 

بعد أداء الطالب لمناقشة المشروع وقبوله فانه ينهي دراسته الجامعية الممتدة لسنوات 

طويلة من الجد واالجتهاد ليصل إلى نيل الدرجة العلمية المناسبة، وما تبقى إال إجراءات 

 -روتينية هي:

الطالب فرصة أسبوعين لتعديل المطلوب في نسخة المشروع، ثم بعد قبول التعديالت يمنح  .0

 من المناقشين يطلب التجليد في مدة ال تزيد عن أسبوعين آخرين.

 -(، توزع كاألتي:4عدد النسخ المجلدة ) .0

 القسم العلمي 

 المشرف 

 المكتبة 

 لون التجليد للعلوم اإلنسانية أسود وللعلوم التطبيقية أزرق. .4

 دعم النسخة المجلدة بنسخة الكترونية محتوية آخر تحديث. .4

 ترفق كل نسخة تم تجليدها من مشروع التخرج بنسخة إلكترونية ) على قرص مدمج( .2
 

 

 

 تخرجال أستالم مشروعنموذج 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (7رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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بعنوان/ ................................................................ وإتمام  بعد مناقشة المشروع
مناقشة و اللجنة المشرف واعتماده المشروع من قبل جميع التعديالت والمالحظـات المرفقة تم 

 القسم المختص.رئيس 

 

 عليـــه قد استكمال الطالب أو الطالبة/

 ........................................................ رقم القيد ....................... (1

 ........................................................ رقم القيد ....................... (2

 .................................. رقم القيد ............................................. (3

 ....................................................... رقم القيد ........................ (4

 

 متطلبات التخرج األكاديمية وال مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارية الخاصة بالتخرج 

 

 .....................................     التوقيع ..............................المشرف / ......

 المناقش األول / ..................................      التوقيع ...............................

 ........................... التوقيعالمناقش الثاني / .........................       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعتماد  

 رئيس القســــــم                             أدارة الشؤون العلمية          

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

 

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م 2121تاريخ اإلصدار:  العلميــــةإدارة الشؤون 

 

 

 مشروع التخرجقاعة لمناقشة  موعد و حجزإجراءات 

 

 (8) عش. رقم أ. مشروع التخرجقاعة لمناقشة  موعد و حجزنموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا
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 مشروع التخرج  لمناقشةوتحديد موعد  يهدف هذا النموذج إلى تمكين القسم من حجز قاعة 

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

 عمشنروع التخرجنرقم أ.ش. قاعنة لمناقشنة  موعند و نمنوذج حجنز منن نسخة على الحصول يمكن

 طرينق عنن أو بالجامعنة المسنجل بنإدارة والتسجيل القبول وحدة أو المختص العلمي القسم من (8)

 .الجامعة موقع

 

 :  و قاعة لمناقشة  مشروع تخرج دلحجز موعالخطوات المتبعة ج( 

بنالقرار  الموعند المحندد وفنق االلتزام بموعد المناقشةأعضاء لجنة المناقشة من يجب على  -1

 .عن إدارة الشؤون العلميةالصادر 

 نمنوذج حجنز اخطار لجنة المناقشة بحجز قاعة المناقشنة وفنق السيد رئيس القسم بعد يلتزم -2

 ومخاطبة إدارة الشؤون العلمية.(8) عرقم أ.ش.  مشروع التخرجقاعة لمناقشة  موعد و

المتوقعنة بالتنسنيق منع إدارة الشنؤون  يقوم القسنم  العلمني بتحديند جندول لجمينع المناقشنات -3

 ويكون معلن في لوحة االعالنات وموقع الجامعة. قبل نهاية الفصل الدراسي العلمية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشروع تخرجقاعة لمناقشة موعد و  نموذج طلب حجز
 إدارة الشؤون العلمية مدير / السيد

 بعد التحيــــــة ،،،،،،،

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (8رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 :التخرج بعنوانمشروع .....( لسنة ..........  بشأن تشكيل لجنة لمناقشة ..رقم )... كمبناء على قرار 
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................ 
 المقدمة من الطلبة:

 ..(..)........... المقيد تحت  رقم: ................................................ الطالب  (1)
 ...(..).......... المقيدتحترقم: ................................................  الطالب (2)
 )...............( المقيدتحترقم: ................................................  الطالب (3)

   مشروع التخرج  في قسم ............................. مناقشة نامل منكم التكرم بحجز قاعة المناقشات ل
 الساعة .............../ ..... / ......... على تمام الموافق .. ........... يوم

 
 اإلجراءات الالزمة لحجز مكان المناقشة. باتخاذعليــــه ،،، نأمل التكرم  

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 رئيس القسم                                                                    

...........................        .. 
 الستعمال إدارة الشؤون العلميةهذا الجزء خاص 

 إجراءات إدارة الشؤون العلمية:

 عليــــه ،،،

 

........... الموافق ...../ ..... / يوم......... حجز قاعة المناقشات الموافقة على  نفيدكم بأنه تقرر

 بقاعة رقم............. ......... على تمام الساعة ............

 دارة الشؤون العلمية مديرا                                                                           
............................. 

 األكاديمي جتقرير مراجع خارجي للبرنامإجراءات 

 

 (9) رقم أ.ش.ع نموذج تقرير مراجع خارجي للبرنامج األكاديمي بالجامعة
 

 ( الهدف من النموذج: ا

 العلميــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م  2121: التحديثتاريخ  العلميــــةإدارة الشؤون 
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أحند أعضناء هيئنة التندريس الخنارجيين   يهدف هذا النموذج إلى تقينيم البرننامج االكناديمي منن قبنل

 األكناديمي الخاضنع للتقينيم جوي الخبرة العلمينة واالكاديمينة والعملينة فني نفنس تخصنص البرننامذ

مهمننة لمواكبننة التطننور باعتبارهننا اليننة  الدوريننة للبننرامج التعليميننة  ةالمراجعنن وذلننك فنني إطننار

كل أربع سننوات بإشنراف  يتم التحديثسابقة وتجويد المخرجات و أخطاءوالحداثة وتصحيح 

 .الشؤون العلمية إدارة

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

نموذج تقرير مراجع خارجي للبرنامج األكاديمي بالجامعة  رقم  من نسخة على الحصول يمكن
المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن القسم العلمي  من (1) أ.ش.ع

 .طريق موقع الجامعة
 

 :نموذج تقرير المراجع الخارجي مالستخدا( الخطوات ج

 والتقينيم المراجعنة فني بالبندء تتبعهنا التي التعليمية للبرامج تعليماتها العلمية الشؤون إدارة تصدر .2

 .الداخلي

هيئة التدريس إلجراء  وأعضاءيتبع البرنامج التعليمي نظام االجتماعات للجنة العلمية بالبرنامج  .8

المراجعة والتقييم لينتج عنها تحديثات في البرنامج التعليمي المستندة على مراجع ومناظرات 

 موثوق بها.

تحال النتائج و كل برنامج علمي  ىهيئة التدريس عل وأعضاءيعتمد ذلك علي استبيانات للطلبة  .1

الخطوة  إلىالجامعة لتنتقل  إدارةالشؤون العلمية ثم رئاسة الجامعة لتطرح على مجلس  إدارة إلى

دث وهي عرضها على مختصين خارجيين في نفس المجال لتقييم البرنامج العلمي المح إال التالية

 )ال يقل عدد المقيمين الخارجيين عن ثالثة(.

 اإلجراءاتتعمم التقييمات الخارجية حسب البرنامج التعليمي وتنفذ ثم تعتمد حسب  .13

 المعمول بها في الجامعة.

البرنامج التعليمي يحوي التحديثات تقرير صادر عن  إعداد .11

مقترح نتيجة التقييمات  أيتنفيذ  عدم  وأسبابالتي تم اعتمادها 

 .ثساس علمي بحأوالمستندة على 
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 تقرير مراجع خارجي للبرنامج األكاديمي بالجامعةنموذج 

التقرير التالي عن الرأي العلمي للسيد الدكتور.......................................................... يعبر 

الجامعة التي تعمل بها .......................... الكلية:........................... القسم....................... 

 ة الحالية:............................................................التخصص:...........................الوظيف

 تمت مراجعة وتقييم توصيف البرنامج المرفق بناء على طلب:

 قسم:............................................... بجامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية. -

 :.....................................................................................أسم البرنامج  -

نأمل مراجعة المكونات التالية التي تساعد على التقييم الشامل لتوصيف البرنامج المعني، وذلك 

 :باستخدام المقياس التالي وفق نموذج المتطلبات األكاديمية للبرنامج  األكاديمي المرفق

 غير مستوفية مستوفية المعلومات العامة للبرنامج:

   البيانات  األساسية

   أسم المنسق

 تعليقات المقيم:      

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

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

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

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

 غير واضحة واضحة (أهداف البرنامج1)

  

 تعليقات المقيم:        

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

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

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

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

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

 تعليقات المقيم:        

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

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

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

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

 

 ال تؤدي الغرض تؤدي الغرض ( مقارنة ما يتم تقديمه مع المراجع الخارجية3)

  

 تعليقات المقيم:    

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

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

 ( المستهدفات2) 
 غير واضحة واضحة
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............................................................................................................ 

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

 غير مستوفي مستوفي ( نظم القبول4) 

  

 تعليقات المقيم:     

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

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

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

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

 ( مخرجات التعليم المستهدفة للبرنامج5)

 غير واضحة واضحة ستهدفةمخرجات التعلم الم

  

 غير مرتبطة مرتبطة إرتباط مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف البرنامج

  

 ال تتحقق  تتحقق تحقق مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف المقررات

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافق مع  مواصفات الخريج للبرنامج في كل من:

 المجال المعرفي
 ال يتوافق يتوافق

  

 المهارات التطبيقية والمعرفية
 ال يتوافق يتوافق

  

 المهارات الذهنية
 ال يتوافق يتوافق

  

 المهارات العامة
 ال يتوافق يتوافق

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمي في مجال التخصص
 ال تواكب تواكب

  

 للبرنامج تواكب احتياجات سوق العملمخرجات التعلم المستهدفة 
 ال تواكب تواكب

  

 )أ( المعرفة والفهم
 ال تتوافق تتوافق

  

 )ب( المهارات الذهنية
 ال تتوافق تتوافق

  

 )ج( المهارات العملية و المهنية
 ال تتوافق تتوافق

  

 )د( المهارات العامة
 ال تتوافق تتوافق

  

 تعليقات المقيم:

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

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

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

............................................................................................................ 
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 غير  كافية كافية ( مكونات محتويات البرنامج6)

  

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

 ( مقررات البرنامج األكاديمي7)

 

 
 موافق

موافق إلى حد 

 ما
 غير موافق

    المقرراتوضوح أهداف 

    إرتباط أهداف المقررات بأهداف البرنامج

    قابلية أهداف مخرجات التعلم المستهدفة للقياس

    مالئمة محرجات التعلم المستهدفة ألهداف المقررات

    مالئمة طرق التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعليم المستهدفة

    بالحداثةأتسام محتويات المقررات 

    الوسائل المستخدمة للتعليم والتعلم مناسبة للطرق المذكورة

    طرق تقييم الطالب المستخدمة مالئمة

    المراجع المذكورة حديثة
 

تعليقات المقيم: )في حالة عدم موافقة أي مقرر يرجى تحديده والتعليق عليه وذكر كل المالحظات( 

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

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

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

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

 غير  كافية كافية ( طرق التعليم والتعلم8)

  
 

 تعليقات المقيم:    

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

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

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

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

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

 

 تعليقات المقيم:   

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

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

 غير  مالئمة مالئمة ( طرق التقييم9)
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..................................................................................................................... 

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

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

 غير مالئم مالئمة ( تقييم البرنامج11)

  

 تعليقات المقيم:     

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

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

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

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

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

 ( تصنيف التقييم11)

 

 غير  مالئم ممالئ

  

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

 ( متطلبات االستمرار في الدراسة بالبرنامج12)

 

 غير  كافية كافية

  

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

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

 غير  كافية كافية ( مصادر التعليم والتعلم واإلمكانات13)

  

 

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

 غير  كافية كافية ( المكتبة14)

  

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 ( المختبرات والمعامل15)

 

 غير  كافية كافية

  

 تعليقات المقيم:

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

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

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

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

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

 رأي المقيم النهائي: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 اسم المراجع الخارجي:................................................. التوقيع .....................
 

 تشكركم على حسن التعاون ونفيدكم بأنه لن يتم استخدام البيانات إال في اإلغراض العلمية فقط
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 استبيانات تخص نظام الجودة   -20
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 استبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الدراس ي/ القســ

 ( O )ضع دائرة حول الدرجة اليت متثل تقديرك املناسب للسؤال

 -املقررات الدراسية:-1
 ضعيف مقبول جيد جدا   جيد ممتاز البند ر.م

 1 0 3 4 5 املحتوى يحقق أهداف املقرر  1.1

 1 0 3 4 5 مدى الاستفادة من املقرر الدراس ي 1.0

 1 0 3 4 5 الوعاء الزمني مناسب  1.3

 -أعضاء هيئة التدريس:-2
 ضعيف مقبول جيد جدا   جيد ممتاز البند ر.م

 1 0 3 4 5 تقييم الطلبة وتوزيع الدرجات  0.1

 1 0 3 4 5 مالئمة طريقة شرح املقرر وتوصيل املعلومة  0.0

 1 0 3 4 5 الحرص على التعامل والتواصل مع الطالب  0.3

 1 0 3 4 5 توفير املادة الدراسية وتحديد الكتب واملراجع للمقرر الدراس ي  0.4

 1 0 3 4 5 سرعة تصحيح الواجبات والاختبارات والامتحانات وإصدار النتائج النهائية  0.5

 1 0 3 4 5 التزام ألاستاذ بتوقيت املحاضرة  0.6

 1 0 3 4 5 تواجد ألاستاذ خارج ساعات املحاضرة للتواصل مع الطلبة وإلاجابة على استفساراتهم  0.7

 خدمات العملية التعليمية:-3
 ضعيف مقبول جيد جدا   جيد ممتاز البند ر.م

 1 0 3 4 5 خدمات التسجيل والدراسة والامتحانات 3.1

 1 0 3 4 5 خدمات إدارة القسم  3.0

 1 0 3 4 5 مالئمة الجدول الدراس ي/الفصلي 3.3

 1 0 3 4 5 القاعات الدراسية/نظافتها/تجهيزها 3.4

 1 0 3 4 5 خدمات املكتبة 3.5

 1 0 3 4 5 مالئمة املعامل 3.6

 اخلدمات املساندة للعملية التعليمية:-4
 ضعيف مقبول جيد جدا   جيد ممتاز البند ر.م

 1 0 3 4 5 خدمات املقهى 4.1

 1 0 3 4 5 خدمات التصوير والسحب 4.0

 1 0 3 4 5 خدمات العيادة  4.3

 1 0 3 4 5 مالئمة استراحة الطالب  4.4

 1 0 3 4 5 كفاءة وحدة ألامن 4.5

 1 0 3 4 5 كفاية ونظافة دورات املياه 4.6

 .......................................................................................................................................................................مالحظات:  4.7

                   

........................................................................................................................................................................ 
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 تدريسالقياس رضا عضو هيئة إستبيان 

 :الفصل الدراسي  : القسم
     

 

 :تمثل تقديرك المناسب للسؤال يالتضع دائرة حول الدرجة 

 رقم البند
  الدراسيــــــــــــــة المــــــــــــــــادة

 ضعيف مقبول جيد جيدجداا  ممتاز البند

 1 2 3 4 5 مع الهدف منهتوافق مفردات المقرر 1.1

 1 2 3 4 5 قدرات الطلبة عمالئمة منهجية المقرر م 1.2

 1 2 3 4 5 الدرجات للمقرر الدراسيطريقة التقييم وتوزيع  1.3

 1 2 3 4 5 يتوفر المادة العلمية والمراجع والكتب للمقرر الدراس 1.4
 

 

 التقدير الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعيف مقبول جيد جيدجداا  ممتاز البند رقم البند

 1 2 3 4 5 يمالئمة مستوى الطالب مع المقرر الدراس 2.1

 1 2 3 4 5 والتزام الطالب اهتمام وجدية 2.2

 1 2 3 4 5 والبحوث( ) أداء الواجبات والمشاركاتللمتطلبات المقرر مث بأداء الطال 2.3

 1 2 3 4 5 الرضا عن درجات أعمال الفصل الدراسي و النتائج النهائية 2.4

 1 2 3 4 5 قيام الطالب بأنشطة إضافية لزيادة تحصيله العلمي 2.5
 

 التقدير العملية التعليمية خدمــــــــــات

 ضعيف مقبول جيد جيدجداا  ممتاز البند رقم البند

 1 2 3 4 5 خدمات مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات إدارة القسم 3.2

 1 2 3 4 5 خدمات قسم الدراسة و االمتحانات 3.3

 1 2 3 4 5 الجدول الدراسي األسبوعي 3.4

 1 2 3 4 5 الدراسية نظافتها وتجهيزهاالقاعات  3.5

 1 2 3 4 5 المعامل تجهيز 3.6

 1 2 3 4 5 المكتبة 3.7
 

 التقدير الخدمــــــــــات المساندة للعملية التعليمية

 ضعيف مقبول جيد جيدجداا  ممتاز البند رقم البند

 1 2 3 4 5 خدمات التصوير 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات المقهى 3.2

 1 2 3 4 5 العيادة خدمات 3.3

 1 2 3 4 5 حجرة أعضاء هيئة التدريس 3.4

 1 2 3 4 5 خدمات الشؤون المالية 3.5

 1 2 3 4 5 كفاءة وحدة األمن 3.6

 1 2 3 4 5 كفاية ونظافة دورات المياه 3.7

 ....................................................................................................................................:مالحظات 3.8
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 استبيان تقييم أداء المرشد األكاديمي من قبل الطالب
  

 

 ............................................................. :األكاديمياسم المرشد 

 /......................................... الدراسي الفصل/ ...........................................  القسم

 ضع دائرة حول الدرجة المناسبة الختيارك.

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.م

 0 9 1 4 0 مكتبية معلنةالمرشد األكاديمي له ساعات  0

 0 9 1 4 0 وجود المرشد األكاديمي حسب الساعات المعلنة 9

 0 9 1 4 0 اإلقناعقدرة المرشد األكاديمي على  1

 0 9 1 4 0 حدامقابلة المرشد األكاديمي كل طالب على  4

 0 9 1 4 0 يساعد على التوجيه الصحيح األكاديميالملف  0

 0 9 1 4 0 في التعامل مع الطلبة  األكاديميمرونة المرشد  0

 0 9 1 4 0 لك كطالب جامعي  األكاديمي احترام المرشد 4

 0 9 1 4 0  األكاديمياالستفادة من توجيهات ونصائح المرشد  4

 0 9 1 4 0 يوضح المرشد األكاديمي الخطة الدراسية بما في ذلك تسلسل المقررات 2

2 
 :مالحظات

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدقة في اختيار اإلجابات يساعدنا على تطوير خدمات اإلرشاد األكاديمي
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 استبيان تقييم الطالب لعضو هيئة تدريس 
  

 ........... ........الفصل الدراسي/....................../.........اسم المقرر......... .........../ .................القسم

 حول الدرجة المناسبة الختيارك.ضع دائرة 

ر.

 م

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 0 9 1 4 0 بمحتوى المقرر الدراسي  األستاذتعريف   .0

 0 9 1 4 0 المقرر الدراسي  األستاذ بأهدافتعريف   .9

 0 9 1 4 0 القدرة التدريسية لعضو هيئة التدريس  .1

 0 9 1 4 0 أسلوب عضو هيئة التدريس في المحاضرة   .4

 0 9 1 4 0 تقبل عضو هيئة التدريس ألسئلة الطلبة   .0

 0 9 1 4 0 األمثلة المستخدمة في المحاضرة كفاية   .0

 0 9 1 4 0 مرونة عضو هيئة التدريس في التعامل مع الطلبة   .4

 0 9 1 4 0 المحاضرةحث عضو هيئة التدريس الطلبة على المشاركة في   .4

 0 9 1 4 0 ( وبحوث علمية....الخ كفاية نظام التقييم المستخدم ) اختبارات وواجبات  .2

 0 9 1 4 0 وضوح كتابة عضو هيئة التدريس على السبورة   .01

 0 9 1 4 0 تحديد عضو هيئة التدريس كتاب منهجي ومرجعي   .00

 0 9 1 4 0 عضو هيئة التدريس نتائج االختبارات للطالب في موعدها إعالن  .09

 0 9 1 4 0 التزام عضو هيئة التدريس بمفردات المقرر   .01

 0 9 1 4 0 المحاضرة في موعدها  وإعطاءالتزام عضو هيئة التدريس بالحضور   .04

 مالحظات:  .00

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 للمقـــــرر استبيـــان تقييـــــم الطـــــالب

  

 ............... الفصل الدراسي/............. ........اسم المقرر/...... .................................. القسم/

 ضع دائرة حول الدرجة المناسبة الختيارك.

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.م

 0 9 1 4 0 مالئمة الوعاء الزمني للمقرر الدراسي   0

 0 9 1 4 0 بمفردات المقرر الدراسي اإللمام 9

 0 9 1 4 0 سهولة الفهم لمفردات المقرر الدراسي 1

 0 9 1 4 0 اإللمام بأهداف المقرر الدراسي 4

 0 9 1 4 0 توفير متطلبات خاصة للمقرر الدراسي )معمل، جهاز عرض ......( 0

 0 9 1 4 0 توفر كتاب منهجي مصاحب للمقرر  0

 0 9 1 4 0 مدى االستفادة من المقرر الذي درسته 4

4 

 مالحظات:

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

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتقييم األداءإعداد:  14/12/2121: التحديثتاريخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (5رقم النموذج: م.ج.ت )

 م02التاريخ: ..... / ...../ .... 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (6م.ج.ت )رقم النموذج: 
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 استبيـــان تقييـــــم عضو هيئة التدريس للمقـــــرر

 /....................................................................                   القسم العلمي

 قــــــارمتعــاون/............................................................   أستاذالمقرر

 )                     ( رمـزالمـــــقـــــــــــــرر/.......................................اسمالمقــــــــــــــــــــرر

 /..................... عدد الساعات الدراسية)أسبوعيا (/.............................. عدد الوحدات الدراسية

 ..................................الدراسي الفصل

 ضع دائرة حول الدرجة التي تمثل تقديرك المناسب للسؤال:

 ت الــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــان ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

 1 مالئمة الوعاء الزمني  0 4 1 9 0

 2 فهم واستيعاب الطلبة للمقرر الدراسي 0 4 1 9 0

 3  عدد الطلبة مناسب 0 4 1 9 0

 4 توفر المتطلبات الخاصة بالمقرر 0 4 1 9 0

 5 مفردات المقرر الدراسي: نظري ...... %  عملي ....... %النسبة المئوية لما تم انجازه من 

 مالحظات:

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

.................................................................................................................... 
6 
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 استبيان تقييم أداء عضو هيئة التدريس من قبل رئيس القسم

 /...............................................الدراسي  الفصل/....................................القســــــــــــــم

 متعاون Oقار      O   .............................................اسم عضو هيئة التدريس: 

 .ضع دائرة حول الدرجة المناسبة الختيارك

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز البنـــــــــــــــــد ر.م

 0 9 1 4 0 االلتزام بحضور المحاضرات في وقتها   .0

 0 9 1 4 0 إنجاز ما يكلف به من مهام  .9

 0 9 1 4 0 االلتزام بحضور اجتماعات القسم   .1

 0 9 1 4 0 الكفاءة العلمية   .4

 0 9 1 4 0 الموضوعية في تقييم أداء الطالب   .0

 0 9 1 4 0 التجديد في أسلوب التدريس   .0

 0 9 1 4 0 المرونة في الحوار وعدم التعصب   .4

 0 9 1 4 0 حسن التعامل مع الطالب   .4

 0 9 1 4 0 حسن التعامل مع زمالئه   .2

 0 9 1 4 0 المبادرة في األفكار عند اللزوم   .01

 0 9 1 4 0 التعاون في تجويد العملية التعليمية بالقسم   .00

 0 9 1 4 0 المشاركة في البحوث العلمية وورش العمل ذات العالقة بالبرنامج  .09

 0 9 1 4 0 المساهمة في خدمات المجتمع والبيئة التي يقدمها البرنامج  .01

 0 9 1 4 0 الحرص على سمعة الجامعة   .04

 0 9 1 4 0 استخدام التقنية المتوفرة في العملية التعليمية   .00

 مالحظات:  .00

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

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

 
 

 

 

 

 الدقة في اختيار اإلجابات يساعد على تطوير قدرات عضو هيئة التدريس
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 استطالع أراء الخريجين استبيان

   تحية طيبة و بعد      

نعتبر الخريج هو محور أساسي للعملية التعليمية  -جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية و التطبيقية إننا في 
االستفادة من آرائكم ومقترحاتكم القيمة و التعليميةولغرض تحسين جودة البرامج  ،ومن أهم مخرجاتها

االستبيان لجمع المعلومات من الخريجين والتي تعكس خبرتهم  الذا تم عمل هذ .لتطوير األداء بالجامعة
 .بالبرنامج الذي درسوه

 أوال: البيانات العامة:
 ذكر )   ( أنثى )   (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعليمي:

 أعمل)      ( قطاع حكومي)    (قطاع خاص)    (ال:  جهة العمل الحالية

البريد اإللكتروني:)اختياري( 
................................................................................................(...................). 

 .التعليم والتعلم والخدمات المقدمة من الجامعةرضاهم عن عمليات  مستوىحول  أراء الخريجين ثانيا:

( /  5)راضي بشدة =في الخانة التي تعبر عن وجهة نظرك√( عالمة )  نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية بوضع
 (1=بشدة(/ )غيرراضي  2( /)غيرراضي =3( /)محايد=4)راضي=

 

 المقياس  
 العبارة

ي
ض

را
 

شدة
ب

ي 
ض

را
 

حايد
م

 

غير 

ي
ض

را
 

غير 

ي
ض

را
 

شدة
ب

 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 التعليم الذي تلقيته في الجامعة ؟ما مدى رضاك عن مستوى 

 1 2 3 4 5 هيئة التدريس بالجامعة؟ اءعضأما مدى رضاك عن جودة أداء  

 1 2 3 4 5 ما مدى رضاك عن أداء جودة الخدمة المقدمة من قسمك العلمي؟

 1 2 3 4 5 ما مدى رضاك عن أداء جودة  الخدمة المقدمة من قسم التسجيل والقبول؟

 1 2 3 4 5 مدى رضاك عن شروط القبول والتسجيل بالجامعة؟ما 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضاك عن رسوم التسجيل بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضاك عن توافر مهارات المعرفة والفهم

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضاك عن توافر المهارات الذهنية

 1 2 3 4 5 ؟لية والمهنيةمما مدى رضاك عن توافر المهارات الع

 1 2 3 4 5 ؟والمنقولةما مدى رضاك عن توافر المهارات العامة 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضاك عن أسلوب التدريس بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضاك عن المقررات الدراسية بالبرنامج األكاديمي؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضاك عن البنية التحتية بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 من قبل الجامعة؟ تهيئتك لدخول سوق العملما مدى رضاك عن 

 1 2 3 4 5 الجامعة  في تسهيل الحصول على وظيفة بعد التخرج؟ مساهمةما مدى رضاك على 

 
 كم عدد العروض التي تلقيتها من كل المقابالت التي أجريتها بشأن الوظائف؟ 
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.................................................................................................................... 

 هل يمكنك تحديد نقاط الضعف بالجامعة؟
....................................................................................................................

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

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

 

 هل يمكنك تحديد نقاط القوة بالجامعة؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

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

 أية مالحظات أخرى: 
....................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 البيانات إال في األغراض العلمية فقط منشكركم على حسن التعاون ونفيدكم بأنه لن يتم استخدا
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 العملاستبيان خاص بأرباب 

  ،،،تحية طيبة و بعد

خريجي بهدف قياس وتقييم مستوى  ستبيانا بعمل إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةجامعة  تقوم       

من آرائكم ومقترحاتكم القيمة لتطوير  االستفادةإلى  االستبيانيهدف والخدمات التي تقدمها. ، الجامعة

 .سوف تحاط بسرية كاملة  كم، علماً بان إجاباتبالجامعةاألداء 

 الجامعة: ورســالة رؤيـة:  أوالا 

 : نتبنى التغيير للتطوير والتحسين لتحقيق التميز.الرؤية

جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة خاصة متخصصة، تسعى لتحقيق التميز في  :الرسالة
والبيئة ، من خالل البرامج التعليمية التي  مجاالت: التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع

 تقدمها.

 :األهداف: ثانياا 

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

السعي الستحداث تخصصات علمية جديدة وفق احتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج التعليمية  (2
 القائمة.

 تحسين مستوى األداء األكاديمي، واإلداري بالجامعة.تطوير و  (3
 إثراء حركة البحث العلمي بالمشاركة في المحافل العلمية والمساهمة في حل مشاكل المجتمع.  (4
 تقديم خطط وبرامج فاعلة لخدمة المجتمع والبيئة لكسب االطراف المستفيدة. (5

المناظرة، والمراكز البحثية، لالستفادة منها، وتبادل التواصل، وعقد الشراكات واالتفاقيات مع الجامعات  (6
 الخبرات معها.

 إتباع التعليمات التالية :التكرم ب يرجى

 قراءة جيدة . االستبيانقراءة بنود  .1

 تعبر عن وجهة نظرك. التيالخانة  في√( وضع عالمة )  .2

 ن.قدر اإلمكا بإيجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبيان أسئلةاالنهاية  في .3

 .البيانات و عدم ترك أسئلة بدون اإلجابة عنها في استيفاءنرجو الدقة  .4

 شاكرين لكم خالص التقدير و الشكر على حسن التعاون

 

 

 :بيانات أساسية
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 ---------------------------------------------الشركة أو المؤسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتموقع الشركة/ المؤسسة علي  -

 ------------------------------صفة مبدي الرأي في الشركة /المؤسسة  / -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة في العمل  / -

 قطاع خاص  )     (           قطاع حكومي  )     (          نوع المؤسسة : -

 

 1 2 3 4 5 السؤال رقم 

       الرؤيةمدى وضوح  1

       الرؤيةإمكانية تحقيق  2

       الرسالةمدى وضوح  3

        الرسالةإمكانية تحقيق  4

       إمكانية تحقيق الهدف األول  5

       لهدف الثاني اإمكانية تحقيق  6

       لهدف الثالث اإمكانية تحقيق  2

       لهدف الرابع اإمكانية تحقيق  8

       لهدف الخامس اإمكانية تحقيق  1

       لهدف السادس اإمكانية تحقيق  13

      الجامعة لخريج)العامة(  األساسية المهارات توافر 11

       للخريج الالزمة الفنية تتوافر المهارا 12

      بها يكلف التي المهام أداء عليالجامعة  خريج قدرة 13

 المهام ألداء الالزمة الحديثة والمعلومات المعارف توافر مدى 14

 المطلوبة

     

      الجامعة  خريج لسلوكيات مكيتقي 15

      الجامعة خريج كفاءة عن رضاكم مدى  16

      لالعم سوقالجامعة الحتياجات  خريج مالئمة 12

      لخريج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مدى 18
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      األخرىالجامعات  خريجيالجامعة  خريجمدى منافسة  11

      مدى رضاكم عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة 23

      مدى رضاكم عن األنشطة البحثية التي تقدمها الجامعة 21

 
 

 
 :خريجال في القوةنقاط  أهم -22

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

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

  
 

 :الخريج في الضعف نقاط أهم - 23
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

 

 ملالع سوقالحتياجات  االمتميز وفق الخريج متطلبات -24
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

 
 الجامعة في تدريسها تقترح معينة مقررات -25

 

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

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

 
 

 : و مؤسستكمالجامعة  بين الفعال التواصل لتحقيقكم مقترحات -26
 

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

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

 
 

 مقترحاتكم لألولويات البحثية : -27
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...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

  
 

 بينكم وبين الجامعة . مقترحاتكم لألبحاث العلمية التعاونية المشتركة -28
...................................................................................................................

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

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

 الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة.مقترحاتكم إلثراء  -29

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

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

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

 
 

 البيانات إال في اإلغراض العلمية فقط متشكركم على حسن التعاون ونفيدكم بأنه لن يتم استخدا
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 استبيان خاص بأرباب العمل لالقسام العلمية

  ،،،طيبة و بعدتحية 

خريجي بهدف قياس وتقييم مستوى  ستبيانا بعمل إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةجامعة  تقوم       

، علماً بان بالجامعةمن آرائكم ومقترحاتكم القيمة لتطوير األداء  االستفادةإلى  االستبيان، ويهدف الجامعة

 .سوف تحاط بسرية كاملة  كمإجابات

 .( مرفقة مع االستبيان........................الرؤية والرسالة واألهداف لقسم ) 
 

 :بيانات أساسية

 ---------------------------------------------الشركة أو المؤسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتموقع الشركة/ المؤسسة علي  -

 ------------------------------/المؤسسة  /صفة مبدي الرأي في الشركة  -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة في العمل  / -

 قطاع خاص  )     (           قطاع حكومي  )     (          نوع المؤسسة : -

 
 إتباع التعليمات التالية :التكرم ب يرجى

 القسم المرفقة مع االستبيان.االطالع على رؤية ورسالة وأهداف  .5

 قراءة جيدة . االستبيانقراءة بنود  .6

 تعبر عن وجهة نظرك. التيالخانة  في√( وضع عالمة )  .2

 قدر اإلمكان. بإيجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبيان أسئلةاالنهاية  في .8

 .البيانات و عدم ترك أسئلة بدون اإلجابة عنها في استيفاءنرجو الدقة  .1

 

 1 2 3 4 5 السؤال رقم 

       الرؤيةمدى وضوح  1

      كمنظر وجهة من الرؤيةإمكانية تحقيق  2

       الرسالةمدى وضوح  3

      نظركم وجهة من الرسالةإمكانية تحقيق  4

      نظركم وجهة منإمكانية تحقيق الهدف األول  5

      نظركم وجهة منلهدف الثاني اإمكانية تحقيق  6
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      نظركم وجهة منلهدف الثالث اإمكانية تحقيق  2

      نظركم وجهة منلهدف الرابع اإمكانية تحقيق  8

      نظركم وجهة منلهدف الخامس اإمكانية تحقيق  1

      الجامعة لخريج)العامة(  األساسية المهارات توافر 13

       للخريج الالزمة الفنية تتوافر المهارا 11

      بها يكلف التي المهام أداء عليالجامعة  خريج قدرة 12
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 منوذج تقييم أداء منسق اجلودة

 أوال: معلومات شخصية

  التخصص  االسم

  تاريخ شغل الوظيفة  القسم

 جيد مقبول ضعيف المهام الوظيفية لمنسقي الجودة ثانيا:
جيد 
 جدا

 ممتاز

      االلتزام بمهام منسق الجودة  1

      العملية التعليميةيساهم في تجويد  2

      يساهم في وضع خطط التحسين والتطوير 3

      يلتزم بتقييم العناصر التعليمية بشكل دوري 4

      يلتزم بتحليل نماذج واستبيانات التقييم  5

      يلتزم بتقديم تقرير مفصل وواضح بنتائج التقييم 6

7 
العملية التعليمية يلتزم بتقديم تقرير مفصل وواضح عن جودة 

 بالقسم بشكل دوري
     

      يساهم في عملية الدراسة الذاتية والتقييم الداخلي 8

      يساهم بتعزيز الوعي الخاص بثقافة الجودة داخل الجامعة 9

      يلتزم بحضور اجتماعات مكتب ضمان الجودة 11

      يؤدي ما يطلب منه برغبة وإتقان 11

 جيد مقبول ضعيف الشخصية ثالثا: السمات
جيد 
 جدا

 ممتاز

      له عالقة متميزة مع منسقي الجودة باألقسام األخرى 1

      يتطوع لمساعدة زمالءه من منسقي الجودة  2

      لديه القدرة على العمل في فريق 3

      منضبط ويحافظ على مواعيد العمل 4

      يتميز عمله بجودة األداء 5

      النقد والتوجيه يتقبل 6
 

   21التوقيع .....................  التاريخ ../.../    ُمعد التقرير:......................
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 استبيان قياس رضـا زوار المكتبة

  

 .....................الفصل الدراسي/ ..........................القسم/

 م21تاريخ الزيارة:..   ./....../...... طالب          زائر        الصفة/ عضو هيئة تدريس    

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.ت

 1 2 3 4 5 ساعات عمل المكتبة مناسبة 1

 1 2 3 4 5 القدرة االستيعابية للمكتبة كافية لروادها 2

 1 2 3 4 5 المستخدم في المكتبة مالئم ومناسبنظام اإلعارة  3

 1 2 3 4 5 توفر العدد الكافي من أجهزة الحاسب اآللي 4

 1 2 3 4 5 توفر االنترنت بالمكتبة 5

 1 2 3 4 5 سعر تصوير النسخة الواحدة مناسب 6

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة في المكتبة تلبي االحتياجات 7

 1 2 3 4 5 والمراجع المتوفرة في المكتبة حديثةالكتب  8

 1 2 3 4 5 وسائل الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة 9

 

 

 الدقة في اختيار اإلجابات يساعدنا على تطوير المكتبة بالشكل المناسب
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  والطالب وحدة اإلرشاد األكاديميموضوع اللقاء بين 

  .تعبئة نموذج الحجز المبدئي 

    وإضافة . إسقاطتعبئة نموذج 

  . ضعف األداء األكاديمي 

  . مراجعة مستوى األداء التعليمي 

  . مراجعة وتقييم المواظبة والحضور 

  . مراجعة الطالب بخصوص الغياب عن امتحانات 

  . إيقاف قيد 

  ( أخرى                                                                                   . ) 
 

 المرشد األكاديميتوصية 

 
                          

 

           

 
 

 اسم وتوقيع المرشد األكاديمي اسم وتوقيع الطالب       

                       االسم : .................................................                                                                    

 التوقيع : ...............................................

                       االسم : .................................................                                                                    

 .............التوقيع : ..................................
            

 

 

 

 

 

 نموذج المرشد األكاديمي
  

 البيانات الشخصية للطالب:

 اسم الطالب : رقم القيـــد :                       

:                         التخصص القســــــــــم :  

:          الفصل الدراسي العام الجامعي :  

 عدد الساعات المسجلة : المستوى :

    عدد اإلنذارات : المعدل التراكمي :
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 نموذج قياس رضا العاملين

يعد مؤشر رضا العاملين احد المؤشرات الهامة في رفع الروح المعنوية للعاملين ودفعهم ألداء أفضل. لذلك  يستهدف هذا 

 النموذج قياس درجة الرضا لدى العاملين بالجامعة. 

 المقياس الموضح بالجدوليرجى قراءة العبارات التالية وتحديد إجابتك باختيار درجة الرضا على 

 

 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 وكيفية تنفيذ المهام 3

 5 4 3 2 1 توقيت العمل وساعات الدوام 4

 5 4 3 2 1 العالقة بين زمالء العمل بالقسم/المكتب  5

 5 4 3 2 1 العالقة بين زمالء العمل بالجامعة  6

 5 4 3 2 1 توفير احتياجات ومستلزمات العمل 7

 5 4 3 2 1 المرتب 8

 5 4 3 2 1 المزايا المالية األخرى 9

 5 4 3 2 1 بيئة العمل المادية )الكرسي/المكتب /اإلضاءة / سعة المكان(  11

 5 4 3 2 1 نظافة المرافق الخدمية / المصلى 11

 5 4 3 2 1 نظافة المرافق الخدمية / المقهى 12

 5 4 3 2 1 نظافة المرافق الخدمية / دورات المياه 13

 5 4 3 2 1 االهتمام بالشكاوي والتظلمات ومعالجتها 14

 5 4 3 2 1 االهتمام بالمقترحات واألخذ بها 15

 5 4 3 2 1 شفافية إجراءات التعين واالستقالة واإلقالة 16

 5 4 3 2 1 شفافية إجراءات التحقيق في إي واقعة ونشر نتائجها 17
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 الخاتمة

 

وحيث   لهندسة النفطوفي ختام هذا الدليل الذي يهدف إلي تعريف الطالب بأهم تفاصيل البرنامج األكاديمي 

احتوي هذا الدليل علي الكثير من التفاصيل التي تهم الطالب أملنا أن يجد الطالب فيه الكثير من االستفادة 

 وفق هللا الجميع.

 

 

 اعتماد جملس ادارة اجلامعة

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


