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بحٍثتكونتلسمإدارةاألعمالدلٍلإعدادالمختصٍنوأعضاءهٍئةالتدرٍس،لغرض
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 ومفاهٌم عامةمصطلحات 

 المؤسسة التعلٌمٌة: 

علٍا(.دراساتكلمؤسسةتعلٍمٍةحكومٍةأوخاصةتمدمبرامجدراسٍةمنتظمة)جامعٍة،

 الجامعة: 

المجتمعوالبٍئة،تتمتعبشخصٍة العالٌوالبحثالعلمٌوخدمة مؤسسةعلمٍةتعنيبالتعلٍم

 اإلجازة شهادات وتمنح مستملة، مالٍة وذمة اللٍسانس(،اعتبارٍة أو )البكالورٍوس، المتخصصة

واإلجازةالعالٍة)الماجستٍر(،واإلجازةالدلٍمة)الدكتوراه(،منخاللالكلٍاتواأللسامالمختلفةبها.


 الكلٌة: 

وحدةتعلٍمعاٍلوبحثعلمٌمنوحداتالجامعة،وٍجوزأنٍكونلهاشخصٍتهااالعتبارٍة

كٍانعلمٌمستملداخلنطاقالجامعة،تضممجموعةألسامعلمٍةالمستملة،وهٌفٌكلاألحوال

تتناسبمعطبٍعةالتخصصاتالعلمٍةفٌالكلٍة،وتمنحدرجةاإلجازةالمتخصصة)البكالورٍوس،

ألسامها خالل من )الدكتوراه(، الدلٍمة واإلجازة )الماجستٍر(، العالٍة واإلجازة اللٍسانس(، أو

المختلفة.


 القسم: 

ةعلمٍةأساسٍةمنوحداتالكلٍةفٌالبناءالجامعٌوالتعلٍمالعالٌ،متخصصةفٌحملوحد

منحمولالمعرفة،تتوليمهمةإعدادوتنظٍموتنفٍذالبرامجالتعلٍمٍةوالبحثٍة.


 الشعبة:

التعلٍمٍة البرامج وتنظٍم إعداد مهمة تتولي المتخصصة المسم وحدات من علمٍة وحدة

والبحثٍة.


 هٌئة التدرٌس القار:  عضو

ولتهللعملفٌمؤسسةمنمؤسساتالتعلٍمالعالٌ. الذًٍخصصُجلَّ


 عضو هٌئة التدرٌس غٌر القار: 

الذًٍخصصجزءا منولتهللعملفٌمؤسسةمنمؤسساتالتعلٍمالعالٌ.


 :الكوادر المساندة

المعٍدونوالفنٍون.


 طالب مؤسسة التعلٌم العالً: 

فٌمؤسسةمنمؤسساتالتعلٍمالُمسّجل لنٍلدرجةعلمٍةوفما للوائحوالنظمالمعمولبها

العالٌ.


 إدارة البرنامج: 

الجهةالمسؤولة)الكلٍةأوالمسمأوالشعبة(عنتنفٍذالبرنامجالدراسٌالمنتظمالذًٍؤدً

إليمخرجاتتعلٍمٍة)جامعٍةأودراساتعلٍا(.



 و
 

 المرشد األكادٌمً:

ٍدرسونه، الذً العلمٌ البرنامج الطالبفٌ إنجاز متابعة المكلفباإلشرافعلي األستاذ

وممدارتمدمهمفٍه.


 األستاذ المشرف: 

المكلفباإلشرافعليرسالةأوأطروحة.


 الممتحن: 

األستاذالمكلفضمنلجنةالمٍامبامتحانطالبجامعٌ،أومنالشةرسالةأوأطروحةطالب

علٍا.دراسات


 الساعة المعتمدة: 

انتظامالطالبفٌالدراسةلمدةساعةتدرٍسٍةأسبوعٍا طٍلةالسنةالدراسٍة،أوعليمدى

( كامل دراسٌ )15-17فصل لمدة الطالب دوام أً مادة16أسبوعا ( فٌ فصلٍة زمنٍة ساعة )

فٌالممرراتالمعملٍةساعةزمنٍ المعتمدة أنالساعة معمراعاة والنجاحٍكونمعٍنة، ةونصف،

المائمعليحلالمعضالت مؤسسةالتعلٍمالعالٌ،وفٌحالالتعلٍم فٍهاحسبالمعاٍٍرالتٌتطبمها

الطالبالستٍعابالمنهجفٌمختلف عليالساعاتالتٌٍحتاجها تحسببناء  الدراسٍة فإنالساعة

األنشطةالتعلٍمٍة.


 : التخصص األكادٌمً

برامجأكادٍمٍةبرنامجأومجموعة


 :البرنامج األكادٌمً

علمٍة درجة علي للحصول تدرس والعملٍة، النظرٍة العلمٍة األنشطة من مجموعة

تخصصٍة.


 : ودةالج

تعنٌالدلةواإلتمانعبرااللتزامبتطبٍكالمعاٍٍرالمٍاسٍةفٌاألداء.


 : ضمان الجودة

الصحٍحوالمناسب،للتحمكمنبلوغالجودةالتأكدمنتطبٍكاآللٍاتواإلجراءاتفٌالولت

المستهدفةبغضالنظرعنكٍفٍةتحدٍدمعاٍٍرهذهالنوعٍة.


 التقٌٌم:

جودةاألداءفٌكلاألنشطةبهدفالتحسٍنالمستمرلألداءالمستمبلٌ.عملٍةلٍاس


 التقوٌم: 

علينتائجالتمٍٍم،تكفل بناء  المعاٍٍرمجموعةمناإلجراءاتواألسالٍبتتخذ ضمانتنفٍذ

المتعارفعلٍهالبلوغمستوٍاتالجودةالمستهدفةفٌالمؤسساتالتعلٍمٍة.





 ز
 

 : النتائج التعلٌمٌة المستهدفة

برامجها وراء من التعلٍمٍة المؤسسة تستهدفها والمهارات والفهم المعارف من مجموعة

المرتبطةبرسالتهاوأهدافها.

 المقرر الدراسً: 

ٍص علمٌ الفصلمحتوى طٍلة تدرس المحددة المفردات من مجموعة صورة علي اغ

الدراسٌ،أوالوحدةالتعلٍمٍةأوالسنةالدراسٍة.


 المنهج: 

المستهدفة التعلٍمٍة المخرجات لتحمٍك المطلوب والوجدانٌ والمهارً المعرفٌ المكون

)مفرداتالممرر(.


 : عملٌتا التعلٌم والتعلم

التٌٍستخدمهاأعضاءهٍئةالتدرٍسوالطلبةلتحمٍكالنتائجالتعلٍمٍةمجموعتانمناألسالٍب

المستهدفةللممرر.


 : المعٌار

علي ولدرته فعالٍته وزٍادة جودته لضمان لبوله ٍمكن الذً للتعلٍم الالزمة المواصفات

ارنتهمعالمنافسة،وممٍاسمرجعٌٍمكناالسترشادبهعندتمٍٍماألداءالجامعٌوذلنمنخاللمم

المستوٍاتالمٍاسٍةالمنشودة.


 أطراف العملٌة التعلٌمٌة: 

بالعملٍة صلة له من وكل والموظفون، والطلبة المساندة والكوادر التدرٍس، هٍئة أعضاء

التعلٍمٍة.

 : المستفٌدون

النظم فعالٍة حٍث من المؤسسة تمدمها التٌ التعلٍمٍة باألنشطة اهتمام لدٍها مجموعة

تالموضوعةلضمانجودةالمخرجاتالتعلٍمٍة،وٍرتبطتحدٍدمجموعةالمستفٍدٍنبرسالةوالعملٍا

هٍئة وأعضاء الطلبة المستفٍدٍن: أمثلة ومن تمدمها، التٌ واألنشطة والبرامج المؤسسة وأهداف

التدرٍسوأولٍاءاألمورومؤسساتالمجتمعالمحلٌ...الخ.


 : المدخالت

المخ للموارد الكلٌ ما،الحجم نظام تشغٍل أجل من تستعمل والتٌ لغرضمعٍن، صصة

وتشمل:المواردالبشرٍةوالمادٍةوالمالٍةوالتمنٍةوالمعلوماتوالولت.


 العملٌات: 

سلسلةمناألنشطةواالتصاالتالمترابطةمصممةلتحمٍكهدفمحدد.


 المخرجات: 

 النظام ٍحممها التٌ النهائٍة والنتائج لرسالتهاإلنجازات وفما  مخرجاته وتتحدد التعلٍمٌ،

وأهدافه.







 ح
 



 كلمة رئٌس القسم :
 

راجٍةا ونحننستمبلبداٍةالفصلالدراسٌالجدٍدمجددٍنالعزمومتكلٍنعلةي مبةاركٍن

جامعةةأفرٍمٍةاللعلةوماختةاروا تعالي،وألولللذٍنبأذنللجمٍعبداٍةفصلدراسٌمثمروموفك

بهاأنكمأحسنتماالختٍار،ونحةنبةدورناكأسةرةاإلعماللسمإدارةباألخصوالتطبٍمٍة،واإلنسانٍة

،للبةدائلوااللتراحةاتولإلصةغاءنعدكمبتوفٍرمناخأكةادٍمٌداعةمومثمةرللةتعلم،تعلٍمٍةبالجامعة

الةذًتنتهجةهالجامعةةفةٌإعةداداإلنسةانٌالمؤسسٌمنخاللاالحتراموالتمدٍرالمتبادلضمنالفكر

الممتةدةجذورهوالمواطنةوٍحترماإلسالمٍةٍوازنبٍنالهوٍة،خرٍجٍتسمبشخصٍةمهنٍةمتوازنة

.وٍكونلادرا عليالحوارالبناءوالمثمرلمافٍهخٍرهذاالمجتمعالمتمٍز،عبرالتارٍخ

رنامجإليتوفٍرتعلٍممبنٌعليأسسعلمٍةفٌمجةاالتاإلدارةٍهدفالمسممنخاللهذاالب

والتنظٍمٍفٌبمتطلباتسوقالعملفةٌبالدنةالجمٍةعالمطاعةاتوعلةيمختلةفالمسةتوٍات،وٍهةدف

تخرٍجطالبمؤهلٍنتأهٍال عالٍا فٌتخصصهموذلةنعةنطرٍةكااللتةزامبمعةاٍٍرعالٍةةإليكذلن

فٌالتدرٍسوالبحوث.

والطموحةات،وأنٍكةونخٍةررافةدللنهضةةاآلمةالوأرجو العلٌالمدٍرأنٍحمكالمسةمكافةة

.التارٍخٍةالرشٍدةااللتصادٍةالتٌتعٍشهابالدناوهللالحمدفٌظللٍادتها

 

                              

الباهللإوماالتوفٍك    

          

 

 عمالاألرئٌس قسم إدارة                 
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 الممدمة

 أخً الطالب ..أختً الطالبة

 

 افاٌقٌــأ جأمعــ   األعمــأخقســ  اكاا  هــ ا الــكلٌخ البــأ    اٌــكٌ  ٌســـــــــــا أ  ن   ــن  ــٌن    

  أ هـأ   عـن  ـخ التسـأ الل التـً تـاك  لئلجأ ـ والتط ٌقٌ ، ه ا الـكلٌخ و ـن  اإل سأ ٌ للعلو  

ــا األعمــأخعــن مســ  اكاا   ــ  وعــن المق ــوفٌا   عــك  و ، واألســ قٌألاال الكااســٌ   ألجأمع  ت

 ع أٌـ   مااءتـ فبل تتاكك فـً  الم أخ األ أكٌمً وا مأء اوح التعأون كابخ ه ا الصاح العلمً.

 ن تستاشك    فً بطواتك الكااسٌ اوحأوخ 

 له ا الوطن ،،  بااوفق   هللا وجعل                                

    

 

 

 إدارة اإلعمال لسم
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 ة عن المسمذنب .1

،    والتط ٌقٌ  ، من األمسأ  الاائك  فً الجأمع ٌو  اال سأ ــــفاٌقٌأ للعل مس  اكاا  األعمأخ  جأمع   

العأ   فس واستق خ  وخ كفعأتـــــ  من  كاٌــ      2003( لس    2وفق مااا ائٌس الجأمع  ام  )  تأسس

وحك   131( مقاا كااسً  عكك وحكال 43 وامن )ومك  الكااس   ألقس  ثمأ ٌ  فصوخ كااسٌ  ،  الجأمعً

 كااسٌ .

ٌتطلن القس  الى ال هوض  كوا متمٌز فً اعـكاك وتأهٌـخ  ـواكا متبصصـ  فـً مجـأالل العلـو  اإلكااٌـ  و

ــً بكمــ   ــً تم  هــأ مــن الم أفســ  فــً ســو  العمــخ والمســأهم  ف ــ  الت ــكاال المه ٌ مــزوك   ألمعــأاؾ والق

 ببلمٌـألاأل قـكو  حسـ   للطـبلز لـزا   اإلسـبلمًم سسأل المجتمن مستاشكٌن فً  ال الومـل   ـأل ه  

 . اإلسبلمًو مأ ٌتوافق من مٌ  المجتمن اللٌ ً و هج   اإلكااٌ 

بكم  المجتمن من ببلخ م سسأت  العأم  والبأص  ومـن  األسأسًعل  اإلكاا   أن وال ٌزاخ هكف   ان     

 ه أ فهو ٌقك  حلوال  وٌطاح ا ى لص أ  القااا ممأ زاك العزء على القـأئمٌن علـى العملٌـ  التعلٌمٌـ  مـن

 وصفه  مأك  المستق خ   ـأء  و ببلمٌأز معافٌأً بل  أء الط ألجخهٌئ  تكاٌس ومبتصٌن  و ع أءجأمعأل 

اللقـأءال   ـججااءو  قـٌو  األبـاىالقس  ٌقك  بكمأل التكاٌز واالستشأا  للجهأل  ان الى ا أف صحٌحأً. 

تقــكٌ  الحلــوخ للعكٌــك مــن  العلمٌــ  وال ــكوال والمــ تماال العلمٌــ  بكمــ  للمجتمــن ومســأهم  مــن القســ  فــً

  . المش بلل اإلكااٌ

 إدارة اإلعمال لسم
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 األعمالدارة إلسم  ولٌم أهداف و رسالة و رؤٌة .2

 الرؤٌة

 فً مجأخ اكاا  اإلعمأختحقٌق التمٌز 
 

 الرسالة

بك  المجتمـن وال ٌئـ  ج ممٌز فً مجأخ اكاا  االعمأخ ٌٌسعى القس  لل ه  فً تقكٌ  كعمأ إل تأ

 العلمً.وال حث 
 

 األهداف

تزويد المجتمع بخريجين عمي قدر عالي من الكفاءة العممية في إدارة اإلعمال بشكل يمبي احتياجات  .1

 سوق العمل.

تدعيم حركة البحث العممــــي بين أعضاء ىيئة التدريس والطمبة بما يساىم في حل المشكالت   .2

 اإلدارية.

 لخدمة المجتمع والبيئة المساىمة في تطوير وتحسين مجال إدارة اإلعمال .3

 

  المٌم

العمخ  اوح  -الماو    –التحفٌز  –التمٌز   -الشفأفٌ   –المصكامٌ   –اإلببل   –األمأ   

 الفاٌق
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الف ٌ     ظأ  اإلكاا  القس  تكٌا ا أئز من  ا ع اكاا  األعمأخ  مس  ٌتألؾ: اٌزٕظ١ّٟ ٌٍمغُ.ا١ٌٙىً 3

  ائأس  ائٌس القس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِٙبَ سئ١ظ اٌمغُ .4

  على القأئمٌن  ألتكاٌس .التعلٌمٌ  ت ظٌ  ش ون القس  ، وتوزٌن المحأ اال والكاوس واألع أء 

  من و ــن البطط وال ـــاام  التً من شأ هأ تطوٌا األكاء األ أكٌمً  ألقســ  ،  ألت سٌق والتعــأون

 اكاا  الش ون العلمٌ  و مأ ٌتبلء  من متطل أل  مأن الجوك  والتحسٌن المستما.

  الى اإلشااؾ على و ن البطط الكااسٌ  لل اام  المبتلف  ، وتقٌٌمهأ وتطوٌاهأ متى كعل الحأجـ 

  لك .

 اإلشااؾ على اعكاك كلٌخ للمقااال الكااسٌ  ال ي ٌو ح محتوٌـأل البطط الكااسٌ  وتوصٌؾ 

 مقاااتهأ. 

 . ًمتأ ع  سٌا العملٌ  التعلٌمٌ   ألقس  ببلخ الفصخ الكااس 

 . عقك لقأءال كواٌ  من الطل   للوموؾ على المعومأل التً تواجهه  ، وو ن الحلوخ المبلئم  لهأ 

     فأعلٌ  فً   شط  الجأمع  ،وفً اجتمأعأل اكاا  الش ون العلمٌ  .المشأا 

 .    اعكاك التقأاٌا الكواٌ  عن  شأطأل القس  وسٌا العمخ 

 . التعأمخ من الق أٌأ والمشأ خ األ أكٌمٌ  ، واٌجأك الحلوخ المبلئم  لهأ 

 ل وال كوال .تشجٌن  ع أء هٌئ  التكاٌس على عمخ ال حوث و شاهأ ، والمشأا   فً الم تماا 

 .  تحكٌك احتٌأجأل القس  من  ع أء هٌئ  التكاٌس ، والعمخ على توفٌا  ف خ اإلم أ ٌأل المتوفا 

   توجٌ  وااشأك  ع أء هٌئ  التكاٌس الجكك، والمسأعك  فً ت لٌخ العق أل التً تواجهه  وتقٌٌ   كائه

 العلمً .

  تعلٌمٌ  والعمخ على توفٌاهأ .كااس  احتٌأجأل القس  من  تز ومجبلل وكااسأل ووسأئخ 

   تأكٌ  مأ ٌس ك من  عمأخ ممأثل 

 رئيض القصم

  املرظذ  ألاكاديمي

 

 

 

 

 للقصم 

 ميصق الجودة 
وحذة التعليم 

 الالكترووي

 

 اللجىة العلمية
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 مهام المرشد األكادٌمً: .5
   كااسً. تأئج  الكااسٌ  المت م   ل خ فصخمتأ ع  الملؾ العلمً للطألز، وٌت  فٌ  حفظ  سخ من 

  على الطألز تكوٌن وتسجٌخ حأالل: اال قطأ ، اٌقأؾ القٌك، الطل   المتعثاٌن،   لك العقو أل التً تومن

  ملف  العلمً و طأمت  الكااسٌ  وا بلؼ .

  الاك على جمٌن استفسأاال الطبلز فٌمــأ ٌب  الكااس  ومتأ عت  من  ع ــأء هٌئ  التكاٌس ال ٌن

 ٌكاسو   فً جمٌن المواك.

  ًعلى سجبلته  الكااسٌ   ش خ م ظ . االطبل مسأعك  الطبلز ف 
 

 مهام اللجنة العلمٌة بالمسم. 6
  سٌأسأل القس  ومتأ عتهأ وحخ المشأ خ األ أكٌمٌ   عقك اجتمأعأل كواٌ  ألع أء اللج   و ن

 واعتمأك المحأ ا ومتأ عتهأ  صف  كواٌ .

 ٌواعتمأك البط  الكااسٌ  ومتأ ع  ت فٌ هأ وت سٌق الجكوخ الكااسً الفصلً  ثمااجع  وتحك 

 ًحسز معأٌٌا الجوك  . وصؾ وتوصٌؾ مفاكال المقااال الكااسٌ  وال ا أم  األ أكٌم 

 . ابتٌأا وتقٌٌ   ع أء هٌئ  التكاٌس ع ك التعأمك واث أء العمخ 

 .  التبطٌط إلمأم   شأطأل علمٌ   ألقس 

  والطبلز ومتأ عتهأ ومااجعتهأ  صف  كوا التكاٌس هٌئ  البأص   أع أء اآللٌألو ن واعتمأك ٌ. 

 ِٙبَ ِٕغك اٌغٛدح ثبٌمغُ .7

 التعلٌمٌ  وال حث العلمً وبكم  المجتمن . ملالمسأهم  فً تجوٌك الع  ٌ 

  . و ن بطط التحسٌن للعمخ على ازال  مواطن ال عؾ والحفأظ على مواطن القو 

 . ٌو ن آلٌ  لتقٌٌ  الع أصا التعلٌم 

   ٌٌتحلٌخ  مأ ج واستمأاال التق 

  ٌالمسأعك  فً اعكاك الكااس  ال اتٌ  وتوصٌؾ ال اام  والمقااال الكااس 

 وعً البأ   ثقأف  الجوك .تعزٌز ال 
 

 : م االلكترونًٌالتنظٌم اإلداري للتعل .8

 لسم التعلٌم اإللكترونً  
 

 :الوصف العـــام
ٌ شــع علــى  2020( لســ   15( مــن الئحــ  التعلــٌ  اإلل تاو ــً  وفــق مــااا امــ  )3وفقــأً ألح ــأ  المــأك  )

الشــ ون العلمٌــ   ، وٌع ــى   اكاامســتوى الجأمعــ  مســ  للتعلــٌ  اإلل تاو ــً علــى  ن ٌ ــون  ائأســ  مــكٌا 
 االل تاو ً.   أإلشااؾ  والمتأ ع  وتطوٌا التعلٌ

 

 :وٌتولى المهام التالٌة 
 لتط ٌق التعلٌ  اإلل تاو ً.ث فً اٌجأك  ٌئ  تعلٌمٌ  مبلئم  توظٌؾ تق ٌأل المعلومأل واالتصأخ الحكٌ -
وتط ٌق المعأٌٌا والمتطل أل الف ٌ   اٌجأك م أخ علمً لمسأٌا  التطواال المعافٌ  والتق ٌ  المستما  -

 للجوك  فً التعلٌ  اإلل تاو ً.
ت مٌ  مهأاال  ع أء هٌئ  التكاٌس فً مجأالل تق ٌ   وتطوٌا المقااال اإلل تاو ٌ  من توفٌا الكع   -

 الف ً واالستشأاي له .
ال والمعأاؾ أااستبكا  تق ٌأل التعلٌ  اإلل تاو ً ال تسأز المه لىت مٌ  وتطوٌا مهأاال الطبلز ع -

  .احتٌأجأل المجتمن ومتطل أل  سو  العمخ والقكاال التً تل ً
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ع  على  مط ا شأء وحك  تعلٌ  ال تاو ً متبصص  ل خ  ا أم    أكٌمً  تتولى اإلشااؾ والمتأ   -
تع ى    ط الجوك  وتط ٌق المعأٌٌا والقواعك الت فٌ ٌ  البأص  التً تت  أهأ التعلٌ  االل تاو ً و

 .ال ا أم  األ أكٌمًالجأمع  له ا الؽاض على مستوى 
ٌبت  مس  التعلٌ  اإلل تاو ً  على مستوى الجأمع   عملٌأل اإلشااؾ والت سٌق  ٌن وحكال التعلٌ   -

م   ألجأمع  وتوفٌا التجهٌزال وال امجٌأل وال  ٌ  اإلل تاو ً ل خ  ا أم    أكٌمً والماافق التعلٌ
 التحتٌ  وال واكا البلزم  ل شأطأل التعلٌ  اإلل تاو ً.

 

 وحدة التسجٌل الرلمً: -1

 الوصف العـــام:

ت شع   2020( لس   15( من الئح  التعلٌ  اإلل تاو ً وفق مااا ام  )4وفقأً ألح أ  المأك  )         

مس  التعلٌ  اإلل تاو ً  ؽاض العمخ على تفعٌخ الم ص  وت ون تحل اشااؾ وحك  التسجٌخ الاممً 

 لاإلل تاو ٌ  ل خ ع أصا العملٌ  التعلٌمٌ  من  ع أء هٌئ  التكاٌس والطبلز المستهكفٌن والمقااا

الكااسٌ  ل خ  ا أم    أكٌمً  ٌقك  التعلٌ  اإلل تاو ً على  ن ت ون  ائأس  مكٌا م تز التوثٌق 

 أل.والمعلوم

 وتتولى المهام التالٌة:

 تحكٌك الفتاال الزم ٌ  لئلشااك فً الم ص  اإلل تاو ٌ  وفق التقوٌ  اال أكٌمً للجأمع . -

 تسجٌخ  ع أء هٌئ  التكاٌس والطل   ومقاااته  فً الم ص  اإلل تاو ٌ . -

 التأ ك من  ٌأ أل  ع أء هٌئ  التكاٌس و مأن بصوصٌتهأ  -

 ن بصوصٌتهأ وتوفٌا   ظم  التحقق من الهوٌ . التأ ك من  ٌأ أل الطبلز و مأ -

 .اإلشااؾ على عملٌأل ا شأء ال اٌك اإلل تاو ً للطبلز و ع أء هٌئ  التكاٌس وال واكا المسأ ك  -

  وحدة إنتاج وتحرٌر المحتوى الرلمً -2

 :الوصف العـــام
ت شع وحـك  ا تـأج  2020لس   ( 15وفق مااا ام  ) ( من الئح  التعلٌ  اإلل تاو 5ًوفقأً ألح أ  المأك  )

وتحاٌــا المحتــوى الاممــً المبصــ  للم صــ  اإلل تاو ٌــ  للجأمعــ  وت ــون تحــل اشــااؾ  مســ  التعلــٌ  

  اإلل تاو ً وتع ى  مااعأ  اسلوز ومعأٌٌا وم و أل جوك  ا تأج المحتوى الاممً على ان ت ـون  ائأسـ

 لجأمع  .مكٌا األ ظم  االل تاو ٌ   أ

 الٌة:وتتولى المهام الت

تحكٌك اسلوز ا تأج المحتوى ال ي ٌت  اعتمأكه من م خ اللج   العلمٌ   وحك  التعلٌ  اإلل تاو ً  -

  أل ا أم  اال أكٌمً وفق  هكاؾ ومتطل أل المقاا الكااسً .

تحكٌك المعأٌٌا والم و أل المستبكم  فً ا تأج المحتوي  أت أ  تصأمٌ  وهٌ لٌ  معٌأاٌ  ثأ ت  ل أف   -

 لصفحأل .الوحكال وا

 ا تأج محتوي عألً الجوك  مات ز على التفأعخ ال صاي  حٌث تكع  احتٌأجأل وتف ٌبلل الطبلز . -

 مأن حقو  ال شا على المحتوى مثخ شعأا الجأمع  وؼٌاهأ من ال وا ط التً ت من حقو   -

 المل ٌ  الف اٌ .

والملفأل الصوتٌ  البأص   ألجأمع  وفق القواعك والمعأٌٌا المعموخ  لالعمخ على تحاٌا الفٌكٌوهأ -

  هأ  ألكول  اللٌ ٌ  .
 

 



 

7 
 

 المعاٌٌر الفنٌة المفتوحة:

 معأٌٌا الصوا 
 1920x1080 FHD مستحسن

 1280x720 HD حك  ك ى

 معأٌٌا الصول
 مستحسن

   عكا  فً البلفٌ 
 Noise Eliminated from background 

 حك  ك ى
 ال و أء ال تم ن و وح صول المتحكث

 Noise Does Not Prevent Vocal  
 

  ةٌوحدة الدعم الفنً والخطط التدرٌب -3
 :الوصف العـــام

 2020( لسـ   15( مـن الئحـ  التعلـٌ  اإلل تاو ـً وفـق مـااا امـ  )7( )6وفقأً ألح أ  المأكتٌن )         
وت ون تحل اشااؾ  مسـ  التعلـٌ  اإلل تاو ـً تتـولً اجـااءال ت شع وحك  الكع  الف ً والبطط التكاٌ ٌ  

اعــكاك وت فٌــ  البطــط التكاٌ ٌــ  الشــأمل  إلســتبكا  اســألٌز و طــا  ومعــأٌٌا التعلــٌ  اإلل تاو ــً  لع أصــا 
العملٌــ  التعلٌمٌــ  مــن  ع ــأء هٌئــ  التــكاٌس والطل ــ  وال ــواكا المســأ ك  واجــااءال الــكع  الف ــً والتق ــً 

كوال و التق ٌأل وال اام  الحكٌث  والتً تسأعك على االستبكا  االمثخ فً عملٌأل التعلـٌ  المطلوز من اال
 اإلل تاو ً على ان ت ون  ائأس  ائٌس وحك  تق ٌ  المعلومأل  .

 

 ٚرزٌٛٝ اٌّٙبَ اٌزب١ٌخ:

 المشأا   فً و ن وت فٌ  البطط التكاٌ ٌ  ألع أء هٌئ  التكاٌس على استبكا  الم ص  اإلل تاو ٌ .  -
المشأا   فً و ن وت فٌ  البطط التكاٌ ٌ  ألع أء هٌئ  التكاٌس على استبكا   كوال و امجٌأل  -

   شأء المحتوى ومهأاال التكاٌس االل تاو ً.
 ٌ  للطل   على استبكا  الم ص  اإلل تاو ٌ .المشأا   فً و ن وت فٌ  البطط التكاٌ  -
 تقكٌ  الكع  الف ً فٌمأ ٌب  الم ص  االل تاو ٌ  وا تأج المحتوى ألع أء هٌئ  التكاٌس. -
تقكٌ  الكع  الف ً فٌمأ ٌب  الم ص  االل تاو ٌ  للطل ـــ  عن طاٌق توفٌا  كل  ااشأكٌ  عن اال مأط   -

 المبتلف  للتعلٌ  االل تاو ً.
والتق ٌأل البلزم  إل تأج المحتوى واستبكام  من م خ الطل   و ع أء  لى توفٌا التجهٌزاالعمخ عل -

 هٌئ  التكاٌس.
العمخ على توفٌا م ص  الكع  الف ً البأص   ألجأمع  من توفٌا  كل  استاشأكٌ  أللٌأل االستفأك   -

 م هــأ.
  سخ االحتٌأطٌ  لهــأ.والالم ص  االل تاو ٌ  العمخ على و ن وت فٌ  الٌأل ماام     كاء  -
 ٚؽذح مّبْ اٌغٛدح ٚرم١١ُ األداء -4

 

 :اٌٛفف اٌؼـــبَ

ت شـع وحـك    2020( لسـ   15( من الئح  التعلٌ  اإلل تاو ً وفق مااا امـ  )8وفقأً ألح أ  المأك  )

 مأن الجـوك  وتقٌـٌ  األكاء وت ـون تحـل اشـااؾ  مسـ  التعلـٌ  اإلل تاو ـً وتع ـى   ـمأن جـوك  التعلـٌ  

االل تاو ً ومٌأس ا أ المستفٌكٌن واالستفأك  من التؽ ٌ  الااجع  فً عملٌأل التطوٌا والتحسٌن على  ن 

 ت ون  ائأس  مكٌا م تز  مأن الجوك  وتقٌٌ  األكاء وع وٌ  م سقً الجوك   أل اام  التعلٌمٌ  .

 ٚرزٌٛٝ اٌّٙبَ اٌزب١ٌخ:

لمتطل أل المقاا الكااسً الصأكا ٌمٌ  ومطأ قت  من ال أحٌ  األ أكاالشااؾ على تقٌٌ  جوك  المحتوى  -

 عن ما ز  مأن الجوك . 

 ٌ  الااجع  فً عملٌأل التطوٌا والتحسٌن.أ المستفٌكٌن واالستفأك  من التؽ استبكا  آلٌأل مٌأس ا  -

االشااؾ على تقٌٌ  جوك  المحتوى من ال أحٌ  الف ٌ  ومكى التزام   معأٌٌا التصمٌ  المو وع  من  -

 لجأمع .اكاا  ا
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 :مواصفات خرٌج لسم إدارة األعمال .9

 إن يكون الخريج قادر على:

 .تط ٌق المفأهٌ  اإلكااٌ  المبتلف  فً العمخ 

   تم    من ت فٌ  العملٌأل اإلكااٌ  من تبطٌط وت ظٌ  وتوجٌ  وامأ   والقكا  على تص ٌؾ   وا.
 المشأاٌن واكااتهأ.

   اآلباٌن والت سٌق  ٌ ه .مزوك  مهأاال التواصخ واالتصأخ من 

  .استبكا  الحأسوز و اام  مواعك ال ٌأ أل واكاا  المشأاٌن 
 

 

 مجاالت العمل المتاحة أمام خرٌجً لسم اإلدارة .10
ٌت  تأهٌخ باٌجً مس  اكاا  األعمأخ للعمخ فً مبتلؾ مجأالل ال شأط اإلكااي فً م ظمأل              

مطأعأل ال  وك والوزااال والهٌئأل الح ومٌ  الاسمٌ  وؼٌا فً و األعمأخ االمتصأكٌ  والبكمٌ  
الاسمٌ ،  مأ ٌم ن ممأاس  التجأا  وامأم  واكاا  المشاوعأل البأص  الصؽٌا  والمتوسط  الحج ،  مأ 
ٌم ن للباٌجٌن  ن ٌقوموا  تعلٌ  اكاا  األعمأخ فً مبتلؾ المكااس والم سسأل لؽٌا المتبصصٌن فً 

 عن ام أ ٌ  مواصل  كااسته  العلٌأ.ه ا المجأخ، ف بلً 
 

 المٌثاق األخاللً لمهنة إدارة اإلعمال :  .11
 

ان  ببلمٌأل العمخ تشٌا الى مٌ  السلوك واألببل  التً تو ح التصافأل الصأئ   والبطأ                    
التً تظها فً  ٌئ  العمخ. ان المقأٌٌس األببلمٌ  السٌئ  ت كي الى مشأ خ فٌمأ ٌتعلق  صوا  الم شأ  لكى 

ن السام   ٌن م أٌأ مأ و ٌ  م لف  ، مستوى عألً مو الجمهوا، والى مجموع  من المشأ خ الم لف ، 
 مأ ا   ع صا  سأسً فً عبلم   ، الموظفٌن.. الخ. ان اتبأ  القااا األببلمً ٌكٌ  الثق  من الجمهوا

الم شأ  من الجمهوا والموظفٌن والشا أل األباى. ومن المه   ٌ أ  ن تع س اإلكاا  العلٌأ سلوك 
ان  ي م شأ   جمٌن العأملٌن  ألم شأ . مثخ  هأ ببلمً أل   من المتعأاؾ علٌ  ا هأ كائمأ القكو  التً ٌت

تاؼز فً االزكهأا على المكى الطوٌخ ال ٌم  هأ تحقٌق  لك كون  ببلمٌأل العمخ،  ي معأٌٌا السلوك 
 .والقٌ  األببلمٌ  التً تح   التصافأل والقاااال فً  ٌئ  العمخ

 

 :مبادئ أخاللٌة عالمٌة تشتمل على االتً
 

 اإلكااي  ألتعأمخ  عكخ من  أف  األطااؾ، وال ٌحق ألي شب  اال تفأ  لتز  ٌ : مساواةال عدالةال

 ش خ ؼٌا عأكخ من  ي فاك عن طاٌق التبلعز  و ابفأء المعلومأل  و اسأء  استعمأخ المعلومأل 
 .الساٌ   و تشوٌ  الحقأئق  و ؼٌاهأ من التصافأل  و الممأاسأل ؼٌا العأكل 

 ٌتطلز من اإلكااٌٌن  أواالستقأم  والتحلً   خ بلق حمٌك، ممتع ً األمأ   :  األمانة والصدق

 كاء واج أته  المه ٌ    خ  مأ   وتجاك وحٌأك ومس ولٌ ، من الحا  على االلتزا   الموظفٌن
  ألقوا ٌن والتشاٌعأل .

 

 ًتحمخ ال ؽط،  العمخ  من فاٌق ، الماو   ، ،اإلتقأن،  االلتزا  : اإلتمان فً األداء الوظٌف

 .تحمخ المس ولٌ  والتعل  المستما ، العبلمأل الجٌك  من اآلباٌن ، 
 

 : ٌجز على جمٌن من ٌشؽخ الوظٌف  االلتزا   ألقوا ٌن  االلتزام بالموانٌن والتشرٌعات

 والتقٌٌك  هأ . هأوالتشاٌعأل الموجوك  كابخ الكول  واحتاام
 

 

  لمأ ُه  علٌ  ،  تقكٌاال االحتاا  م ّأ لآلباٌن كلٌخ ون ٌ : اآلخرٌنحموق المحافظة واحترام

حٌث ٌجز علٌ أ تومٌاه  واحتاامُه ، وه ا االحتاا  ٌشمخ األكز فً الحكٌث ، والتلّطؾ فً الت لّ  

( مأئك او ما وس  ؽض ال ظا عن مومع  فً السل  االكااي ) حٌث ٌعمخ الشب  ، والحواا

 أل ال  االهتمأ المواز    ٌن  ممأ ٌبلق فٌ  خ وماشك لعمل  ه ه الم أكئ األببلمٌ   كلٌ  أاللتزا 

 اآلباٌن وومستقخ  ؽض ال ظا عن تومعأل   ببلمًوالمصلح  العأم  والتصاؾ  ش خ  واآلباٌن
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وتكاٌ ه  وتطوٌا مكااته ، ممأ ٌافن الاوح المع وٌ  للعأملٌن  القاااال اتبأ الما وسٌن فً  اشااك

    ٌئ  كابلٌ  والوطن   ٌئ  بأاجٌ . ألوالء للم ظم    و ال ي ٌعوك وٌزٌك من مستوى ا أه 

 : وتحدث أخاللٌات العمل على أربعة مستوٌات
والقٌأك  األببلمٌ . لو ابتفل واحك  من تلك  –التصاؾ األببلمً  –التف ٌا األببلمً  -الوعً األببلمً  

 .الع أصا فجن الم أخ األببلمً فً الم شأ  سٌ عؾ
 

 :الوعً األخاللً •
 

حٌث  ن المأز  األببلمً كائمأ ٌحكث فً مومن ، م أخ األببلمً هو الوعً األببلمً سأس ال            

العمخ. ل لك فجن الموظفٌن ٌحتأجوا للمسأعك  لتحكٌك المسأئخ األببلمٌ  ع ك حكوثهأ وٌحتأج العأملٌن  ٌ أ 

إلاشأكه  الى مأ تتومع  الم شأ  م ه   أستجأ   للموامؾ المبتلف  التبأ  القااا األببلمً. والطاٌق  المثلى 

القواعك األببلمٌ  التً تاؼز فً وجوكهأ كابخ م طق  العمخ هً  أن تحكك   مأط السلوك  لتظها الم شأ 

: تو ح السلوك المق وخ   األببلمٌالقواعك األببلمً  تأ   وٌعلق فً م أن ظأها لجمٌن العأملٌن.  ن ه ه 

 .تو ح  ٌ أ القوا ٌن والتعلٌمأل التً ٌجز  ن ٌطٌعهأ العأملٌن و
 

  :األخاللًالتفكٌر  •
 

 ن التكاٌز على الئح  السلوك األببلمً تسأعك العأملٌن على التعاؾ والتف ٌا فً المسأئخ            

.ومن  لك فأن الم سسأل ٌجز  ن تعطً اإلطأا والوسٌل  التً تسمح للقاااال  ن تتحوخ الى   األببلمٌ

لم سس    خ ولؤلفااك واألمسأ   جزء ٌم  هأ  ن ت ثا على السلوك لتصاؾ  ببلمً.  ن األهكاؾ المحكك  

األببلمً. فأن الم سس  التً ٌ ن مكٌاهأ  هكاؾ ؼٌا وامعٌ  ألكاء الموظفٌن ستجك ال ثٌا من الؽش 

 وال  ز واألفعأخ السٌئ  األباى ألن الموظفٌن سٌحأولون حمأٌ    فسه . 
 

 :التصرف األخاللً •
 

 جعطأئهأ الكع  للموظؾ ع كمأ ٌ ون فً مأز   ببلمً.  حك ه ه األسألٌز هً وجوك بط سأبن من          

اإلكاا  ٌستطٌن الموظؾ من ببلل  الس اخ عن مأ ٌجز عمل  حتى ٌ ف  مأ ٌطلز م    صوا  ما ٌ  

للمحأفظ  على بأ  للاك على  ي استفسأا من العأملٌن  األببلمٌ : التصافألكون الحأج  لل  ز.  عض 

 .السلوك األببلمً كابخ الم شأ 
 

  :اٌم١بدح األخالل١خ •

الت فٌ ٌون ال ٌجز ان ٌت لمون عن السلوك األببلمً فقط  خ ٌجز  ن ٌظها  لك فً  خ          

تصافأته   ٌ أ. ه ا الم ك  ٌتطلز  ن ٌ و وا شبصٌأ ملتزمٌن  قٌ  وم أكئ الم سس  ومستعكون  ن 

األسأس. وٌجز على القأئك األببلمً  ن ٌتقك  بطو    عك وٌطألز الموظفٌن على  خ ٌتصافوا على ه ا 

المستوٌأل  ن ٌتحملوا المسئولٌ  األببلمٌ   قأك   مأ  من ه   مخ م ه  فً المستوى. وط عأ لسوء الحظ 

 .لٌسل  خ الم سسأل مأكا  على ا شأء ه ا اإلطأا الصلز من السلوك األببلمً

 : أخاللٌات المهنةوسائل ترسٌخ 
 

 .ت مٌ  الامأ   ال اتٌ  •
 و ن األ ظم  الكمٌق  التً تم ن االجتهأكال الفاكٌ  البأطئ  • 
 . القكو  الحس   •

 . تصحٌح الفه  الكٌ ً والوط ً للوظٌف  • 
 .محأس   المس ولٌن والموظفٌن • 
 .التقٌٌ  المستما للموظفٌن  •
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 األعمالإدارة الخطة الدراسٌة لمسم  .12
 

 الممررات الدراسٌة بمسم إدارة األعمال
 
 عكك الوحكال المقااال الكااسٌ  ا. 

 46 واإل سأ ٌ المقااال العأم   1

 49 اإللزامٌ  التبصصٌ  المقااال 2

 18 المقااال ؼٌا التبصصٌ  اإللزامٌ  3

 12 اال  االبتٌأاٌ  التبصصٌ المقا 4

 6 التبصصٌ المقااال االبتٌأاٌ  ؼٌا  5

 131 مشاو  التباجمجمو  وحكال  6

 

 

 

   وحك  ( 46المقااال العأم  واإل سأ ٌ  )المجمو  ال لً للوحكال : 

 متطلبات الممرر عــدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 GA100  ٌ 3 اللؽ  عا - 

2 GI 101  ٌ3 كااسأل اسبلم - 

3 GE103  ٌ3 اللؽ  اال جلٌز - 

4 LW102 ً 3 م أكئ القأ ون المك _ 

5 ECO110  3 (1م أكئ االمتصأك الجزئً )امتصأك _ 

6 ECO111  3 (2م أكئ االمتصأك ال لً )امتصأك ECO110 

7 BMG120 4 م أكئ اكاا  األعمأخ _ 

8 ACC130    3 1م أكئ المحأس - 

9 ACC131    3 2م أكئ المحأس ACC130 

10 GS 140 3 1  سأسٌأل اإلحصأء - 

11 GS141  3 2 سأسٌأل اإلحصأء GS140 

12 CS144 ً3 م أكئ الحأسز االل - 

13 GM142 ً 3  سأسٌأل التحلٌخ الاٌأ _ 

14 PS150  ٌ3 م أكئ العلو  السٌأس - 

15 FINB160  3 م أكئ التموٌخ - 

        46      مجموع الوحدات                                                             
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 وحك ( 45المجمو  ال لً للوحكال  )  المقااال اإللزامٌ  التبصصٌ 

 متطلبات الممرر عــدد الوحدات  اسم الممرر رلم الممرر  ت

1 BMG220  ٌ120/142 3 اكاا  العملٌأل اال تأج 

2 BMG222  ٌ 3 العلو  السلو BMG120 

3 BMG223  ٌ3 اكاا  الموااك ال شا BMG222 

4 BMG224 3 اكاا  المشتاٌأل والمبأزن BMG220 

5 BMG225 3 م أكئ التسوٌق BMG224 

6 BMG226 3 م أكئ االعبلن BMG225 

7 BMG320  ٌ3 اإلكاا  المأل BMG2230 

8 BMG321  120/140/143  3 1 حوث عملٌأل 

9 BMG322  3 2 حوث عملٌأل BMG321 

10 BMG323  ٌ3  ظاٌ  الت ظ BMG222 

11 BMG324  ٌ144 /120 3  ظ  معلومأل اكاا 

12 BMG420 ً3 السلوك الت ظٌم BMG222 

13 BMG423 3  حوث التسوٌق BMG226 

14 BMG421  ٌ223/225/320 3 (االكاا  االستااتٌجٌ ) السٌأسأل االكاا 

15 BMG422  3 كااسأل فً االكاا ---- 

                        45وحدات                       ال مجموع                               
 

 وحك ( 18 المجمو  ال لً للوحكال ) المقااال ؼٌا التبصصٌ  اإللزامٌ 
 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رمز الممرر ت

1 BMG200 110/120/130/140 3 طا   حث 

2 LW 202 3 القأ ون التجأاي LW102 

3 ECO210 ً110/140/142 3 االمتصأك التحلٌلً الجزئ 

4 CS 146 3 اآللً الحأسز تط ٌقأل CS 144 

5 ACC230   3 1المحأس   المتوسط ACC131 

6 ACC 231   3 2المحأس   المتوسط ACC230 

 18                    وحدات  مجموع ال
 

 وحك ( 12 وامن  مقااالٌبتأا الطألز  ا ن ) اال  االبتٌأاٌ  التبصصٌ االمق

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رمز الممرر ت

1 BMG325 3 اكاا  التأمٌن والبطا BMG220 

2 BMG326  223/225/320 3 اكاا  الجوك  الشأمل 

3 BMG424  3 اكاا  الف أك BMG223 

4 BMG429 3 اكاا  المشاوعأل الصؽاى --- 

5 BMG427  ٌ3 اإلكاا  الكول --- 

6 BMG428 3 اكاا  االزمأل BMG325 

 1 2                 وحدات  مجموع ال
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 وحكال( 6مقااٌن  وامن )ٌبتأا الطألز  اال  االبتٌأاٌ  ؼٌا التبصصٌ المقا

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 ECO211  ً3 االمتصأك التحلٌلً ال ل ECO111 

2 ECO313  3 ومصأاؾ قوك ECO111 

3 ACC332 3 1 محأس   الت ألٌؾ BMG231 

4 ACC333 3 2 محأس   الت ألٌؾ ACC332 

 6 وحدات     مجموع ال

 

 مشاو  التباج  

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 BMG 500  4 مشاو  تباج  

     4                   وحدات  مجموع ال
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 :مفردات الممررات الدراسٌة بالمسم .13
 
  (  021رلم الممرر  )               (4عدد الوحدات)         مبادئ إدارة األعمال 

 المتطلبات: _____

 

  120BMG سِض اٌّـمشس

 مبادئ إدارة األعمال أعُ اٌّمشس

 4 ػذد اٌٛؽذاد

 اٌّؾشٚع٠زٕبٚي أُ٘ ٚظبئف اإلداسح ٚٚظبئف  ٚفف اٌّمشس

إنٗ صؼشٚف ثنطجنخ دأْى ٔثنٙ  دسثعضٓج ٔيُجْؼ ٔظجةفٓجصطٕس ٔ ثألعجعٛز ٔيذجدةٓج ثإلدثسر دًجْٛز ثنطجنخ إنًجو أ٘ذاف اٌّمشس

ثنٙ ؽجَخ صقذٚذ  كغجدّ ثنؼذٚذ يٍ ثنًٓجسثس ثالدثسٚزإٔٔثنفكش ثالدثس٘ دًذثسعّ ثنًخضهفز  ثنًفجْٛى ثإلدثسٚز

 ٔصذغٛظ  ٔدٛشٔلشثطٛز ٔصُظٛى صخطٛظ يٍ ثإلدثسر ؼًهٛجسد ثنطجنخ إنًجوثالْذثف ٔطُغ ثنمشثسثس ، ٔكزنك 

 . نإلؽشثءثس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِفشداد اٌّمشس

 . ، وأن اإلدارة عمم وفن وعمومتيياالتعريف باإلدارة ، وأىميتيا، والمدخل لعمم اإلدارة  اٚال :

القدرات اإلدارية ، وطبيعة العممية اإلدارية ، ومبادئ اإلدارة وتطور الفكر االداري عبر العصور الي  صب١ٔب :
 الفكر االداري الحديث .

عالقة اإلدارة بمجاالت المعرفة األخرى ) عمم االقتصاد وعمم االجتماع وعمم النفس، وغيرىا ( وبالبيئة صبٌضب :
 . التي تعمل فييا

أسباب تأخر ظيور النظرية اإلدارية والمساىمات المبكرة في الفكر ٚ  مية االدارية ومكوناتياتعريف العمساثؼب :
 . اإلداري 

 المدارس الرئيسية في اإلدارة ، وأىم المساىمات الحديثة في ىذا المجال.خبِغب :

والقيود التي تحد  : تعريفو، طبيعتو، أىميتو وأنواعو. مزايا التخطيط،وظيفة التخطيطعبدعب : ٚظبئف االداسح : 
 منو وكيفية التعامل معيا ومراحل التخطيط و التخطيط الفعال .

: طبيعة التنظيم وعناصره األساسية ، الييكل التنظيمي ومفيوم السمطة ومصادر وظيفة التنظيم اإلداري 
 السمطة والتفويض والمركزية والالمركزية  والمسؤولية .

دة اإلدارية ، االتصاالت اإلدارية ، الدافعية والحفز اإلنسانية ، اإلشراف ، ماىية التوجيو، القيا وظيفة التوجيه:
 والقيادة ونظريات القيادة .

)طبيعة الرقابة اإلدارية، تعريف الرقابة، مبادئ الرقابة(، أنواع الرقابة، أدوات الرقابة. األساليب  وظيفة الرقابة:
 بالمشاركة. اإلدارة بالمجان. والتنظيم غير الرسمي. مراجعة عامة.اإلدارة  التقميدية والمتخصصة لمرقابة.

 زيارات ميدانية + أوراق العمل + تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات +  هشق رذس٠ظ اٌّمشس

 1111د.خميل دمحم حسن الشماع، دار المسيرة، عمان ،  اٌّشاعغ
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  (  221رلم الممرر  )             (3الوحدات)عدد            اإلنتاجٌةإدارة العملٌات 

 021/042المتطلبات:

 BMG220 رمز المـمرر

 ئداسح االٔزبط ٚاٌؼـّـٍـ١ـبد   أسم الممرر

 عبػبد  3 عدد الوحدات

٠زٕبٚي اٌّمشس ئداسح االٔزبط ٚاٌؼ١ٍّبد ِفَٙٛ ئداسح االٔزبط ، ٚرخط١و االٔزبط ، ٚرق١ُّ اٌطبلخ االٔزبع١خ ،  وصف الممرر

 ٚارخبد اٌمشاساد االٔزبع١خ ٚاٌزٕجٛء ثؾغُ االٔزبط اٌّغزمجٍٟ 

اٌّغزمجٍٟ  ثبإلٔزبط ٌزٕجإٚا ٠ٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٝ أوغبة اٌطبٌت اٌّفب١ُ٘ اٌؾذ٠ضخ فٟ االٔزبط وبٌزخط١و ٌالٔزبط أهداف الممرر

 ٚل١بط االٔزبع١خ ، ٚاٌزخط١و الخز١بس ِٛلغ اٌّؾشٚع .          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفردات الممرر

يجْٛز إدثسر ثإلَضجػ ٔثنؼًهٛجس ، صؼشٚف إدثسر ثإلَضجػ ٔثنؼًهٛجس ، صطٕس إدثسر ثإلَضجػ ثنفظم ثألٔل : 

 ٔثنخذيجس ، ثألعجنٛخ ثنًخضهفز نإلَضجػ .ٔثنؼًهٛجس ، ثنٕظجةف ثألعجعٛز نخهك أٔ إٚؾجد ثنغهغ 

 يفٕٓو ثنكفجءر ثإلَضجؽٛز ، لٛجط ثنكفجءر ثإلَضجؽٛز ، ثنؼٕثيم ثنًؤعشر فٙ ثنكفجءر ثإلَضجؽٛز .ثنفظم ثنغجَٙ : 

صخطٛظ ٔثخضٛجس يٕلغ ثنًششٔع ، إَشجء ثنًششٔع ، يشثفم إَشجء ثنًششٔع ،  ثنذسثعجس ثنفظم ثنغجنظ : 

 شٔع ، ثخضٛجس يٕلغ ثنًششٔع ، طشق صمٛٛى ثنًٕثلغ ثنذذٚهز ، ثنضقهٛم ثنُٕػٙ .ثألعجعٛز إلَشجء ثنًش

ثنضشصٛخ ثنذثخهٙ نهًششٔع ، أْذثف  ثنضشصٛخ ثنذثخهٙ نهًششٔع ، إَٔثع ثنضشصٛخ ثنذثخهٙ ثنفظم ثنشثدغ : 

 نهًششٔع ، ثنضقهٛم ثنكًٙ فٙ يؾجل ثنضشصٛخ ثنذثخهٙ نهًششٔع .

ذؤ(،  يفٕٓو ثنضٕلؼجس ، ثألفك ثنضيُٙ نهضٕلؼجس ، إَٔثع ثنضٕلؼجس ، طشق ثنضٕلؼجس )ثنضُثنفظم ثنخجيظ : 

ثنضٕلغ )ثنضُذؤ(،  ثنطشق ثنُٕػٛز ، ثنطشق ثنكًٛز، صٕلؼجس ثنغالعم ثنضيُٛز، صٕلؼجس ثنًضٕعطجس ثنًضقشكز ، 

 صٕلؼجس ثنضًٓٛذ ثألعجعٙ ، ثَقشثفجس ثالصؾجِ ٔثنًٕعًٛز ، ثعضخذثو صقهٛم ثالَقذثس نهضٕلؼجس .

صخطٛظ ٔؽذٔنز ثإلَضجػ ٔثنؼًهٛجس ، ثنؼُجطش ثألعجعٛز الخضٛجس ثألعهٕح ثإلَضجؽٙ ، ثنفظم ثنغجدط : 

ثنضخظض ، ثألعجنٛخ ثنًخضهفز نإلَضجػ ، صخطٛظ يضطهذجس ثنًٕثد ، ضذظ فؼجنٛز ثإلَضجػ ، طشق صقذٚذ 

 ثألٔنٕٚجس .

، ثنؼٕثيم ثنًغذذز نألػطجل ، إَٔثع ثنظٛجَز، إدثسر ػًهٛجس ثنظٛجَز ، يفٕٓو ثنظٛجَز ٔأًْٛضٓج ثنفظم ثنغجدغ : 

 إدثسر ثنظٛجَز ثنًخططز ، سلجدز أػًجل ثنظٛجَز، صُظٛى ثنظٛجَز ، ثنغٛجعجس ثنذذٚهز نهظٛجَز.

يفٕٓو ثنؾٕدر ٔأًْٛضٓج ، ثصؾجْجس فذٚغز نذشَجيؼ ثنشلجدز ػهٙ ثنؾٕدر ، إدثسر  إدثسر ثنؾٕدر،ثنفظم ثنغجيٍ : 

دٚز )ثنًؼـٕنٛز(، ثنؼٕثيم ثنضٙ صؤعش ػهٙ ثالػضًجدٚز ،ػًهٛز ثصخجر ثنمشثسثس ثإلَضجؽٛز ، ثنؾٕدر ثنشجيهز ، ثالػضًج

شؾشر ثنمشثسثس ،يؼجٚٛش ثخضٛجس ثنذذثةم ، ثنمًٛز ثنًجنٛز ثنًضٕلؼز ، ثنًمٛجط ثنًضفجةم ،ثنًمٛجط ثنًضشجةى ، ثنًمٛجط 

 ثنًضشجةى ، صخطٛظ ثنًضٕعظ .

 زيارات ميدانية + أوراق العمل+ تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات +  طرق تدرٌس الممرر

  المراجع
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 (  222رلم الممرر  )          (3عدد الوحدات)          العلوم السلوكٌة 

 021المتطلبات:

 BMG 222 رمز المـمرر

 اٌؼٍَٛ اٌغٍٛو١خ     أسم الممرر

 عبػبد  3 عدد الوحدات

 ٠زٕبٚي اٌّمشس ِفَٙٛ  اٌؼٍَٛ اٌغٍٛو١خ ٚأ٘ذاف اٌؼٍَٛ اٌغٍٛو١خ ثبالمبفخ ئٌٝ ِؾذداد اٌغٍٛن االٔغبٟٔ. وصف الممرر

اٌطبٌت اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٙبساد اٌغٍٛو١خ ٚاٌزٟ رّىٓ  ئْ اٌٙذف ِٓ رذس٠ظ ِبدح اٌؼٍَٛ اٌغٍٛو١خ ٘ٛ أوغبة أهداف الممرر

 اٌطبٌت ِٓ اٌم١بَ ثذٚسٖ فٟ رؾذ٠ذ اٌغٍٛن االٔغبٟٔ ٚفّٙٗ ٚرفغ١شٖ ثبٌّٕظّخ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفردات الممرر

رؼش٠ف اٌؼٍَٛ اٌغٍٛو١خ ،  أ٘ذاف اٌؼٍَٛ اٌغٍٛو١خ ، اٌؼٍَٛ اٌّىٛٔخ ٌٍؼٍَٛ اٌغٍٛو١خ  اٌفقً األٚي :

 ،أعجبة اال٘زّبَ ثذساعخ اٌغٍٛن اإلٔغبٟٔ ، اٌّذسعخ اٌغٍٛو١خ فٟ اإلداسح .

ِؾذداد اٌغٍٛن اإلٔغبٟٔ ،  اٌّؾذداد اٌفشد٠خ ٌٍغٍٛن ، اٌذا فؼ١خ ، ِفَٙٛ اٌذافؼ١خ  اٌفقً اٌضبٟٔ :

زٟ أدد ٌال٘زّبَ ثبٌذافؼ١خ ،   ٔظش٠بد اٌذافؼ١خ ، اٌزؼٍُ ، ِفَٙٛ اٌزؼٍُ ، ِجبدب اٌزؼٍُ  األعجبة اٌ

ٔظش٠بد اٌزؼٍُ ، االدسان ، ِفَٙٛ اإلدسان ، خقبئـ اإلدسان ،  اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ اإلدسان ، ػ١ٍّخ 

 اٌزى١١ف ٚاٌزغ١١ش فٟ اإلدسان .

فشق ث١ٓ االرغب٘بد ٚاٌم١ُ ٚاٌؼم١ذح ٚاٌشأٞ ، ػٕبفش االرغب٘بد ، ِفَٙٛ االرغب٘بد ، اٌاٌفقً اٌضبٌش :

االرغبٖ ِٚقبدس رى٠ٕٛٙب ،ٚظبئف االرغب٘بد ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ رغ١١ش٘ب ، ل١بط االرغب٘بد ، 

 اٌؾخق١بد اإلٔغب١ٔخ ، ِفَٙٛ اٌؾخق١خ اإلٔغب١ٔخ ٚأسوبٔٙب .

بػ١خ ٌٍغٍٛن اإلٔغبٟٔ ، ِفَٙٛ ٔظش٠بد اٌؾخق١خ اإلٔغب١ٔخ ٚأسوبٔٙب، اٌّؾذداد االعزّاٌفقً اٌشاثغ :

 اٌغّبػخ ٚػٕبفش٘ب.

 . أعجبة ٔؾأح اٌغّبػخ 

 . اٌزفبػً ث١ٓ اٌفشد ٚاٌغّبػخ 

 . أٔٛاع اٌغّبػبد 

 . ِفَٙٛ اٌضمبفخ 

 . ٟأ١ّ٘خ اٌضمبفخ فٟ رؾذ٠ذ اٌغٍٛن اإلٔغبر 

 . ِظب٘ش اٌضمبفخ 

 .اٌضمبفخ ٚؽخق١خ اٌفشد 

طرق تدرٌس 
 الممرر

 وأبحاث زيارات ميدانية + أوراق العمل+ تقارير  حمقات نقاش محاضرات + 

  المراجع
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 (  223رلم الممرر  )                (3عدد الوحدات)            إدارة الموارد البشرٌة 

 222المتطلبات:

  BMG223 رمز المـمرر

 ئداسح اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ أسم الممرر

 عبػبد  3 عدد الوحدات

 ِٓ ؽ١ش اٌّفَٙٛ ٚاٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٚاال٘ذاف ، ٚاٌٛظبئف ٠زٕبٚي اٌّمشس ئداسح ِٛاسد ثؾش٠خ وصف الممرر

٠ٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ ئداسح اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ٚثأُ٘ ٚظبئفٙب وبٌزخط١و ٌٍمٜٛ اٌؼبٍِخ ،  أهداف الممرر

 اٌؼب١ٍِٓ ، ٚاٌزذس٠ت ، ٚاٌزٛظ١ف . أداءٚاٌزذس٠ت ، ٚرم١١ُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفردات الممرر

 أ٘ذاف ، األفشاد إلداسح اٌزبس٠خٟ اٌزطٛس ، األفشاد ئداسح رؼش٠ف  ، األفشاد ئداسح ِفَٙٛ: األٚي اٌفقً

 ٚظبئف ، اإلفشاد داسح ئ ِغإ١ٌٚخ  ، األفشاد ثاداسح اال٘زّبَ ؽزّذ اٌزٟ اٌؼٛاًِ ، األفشاد ئداسح

 . األفشاد ئداسح ػاللخ  ، األفشاد اداسح

 رؾذ٠ذ ، األفشاد ع١بعبد ، اٌؼبٍِخ اٌمٛٞ رخط١و ِفَٙٛ ، اٌؼبٍِخ اٌمٛٞ رخط١و:  اٌضبٟٔ اٌفقً

 . ٚاٌزؼ١١ٓ االخز١بس اٌؼبٍِخ، اٌمٛٞ ػٍٟ اٌؾقٛي ِقبدس ، االعزمطبة ، االؽز١بعبد

 . االداء رم١١ُ ، اإلداس٠خ اٌز١ّٕخ ، اٌزذس٠ت ، اٌؼبٍِخ اٌمٛٞ ٚر١ّٕخ رذس٠ت:  اٌضبٌش اٌفقً

 . االػّبي رم١١ُ:  اٌشاثغ اٌفقً

 . األػّبي رم١١ُ ِٓ اٌغشك:  أٚال         

 . األػّبي رم١١ُ ِضا٠ب:  صب١ٔب         

 . األػّبي رم١١ُ خطٛاد:  صبٌضب         

 . اٌزم١١ُ ػٛاًِ رؾذ٠ذ: ساثؼب        

 . األػّبي رم١١ُ هشق:  خبِغب        

 . اٌؼب١ٍِٓ خذِبد ثشاِظ:  اٌخبِظ اٌفقً

 .  اٌؼًّ ظشٚف رؾغ١ٓ:  أٚال          

 .  اٌؼًّ عبػبد:  صب١ٔب          

 . االعزّبػ١خ اٌشفب١٘خ ثشاِظ:  صبٌضب          

          ٚاٌغالِخ األِٓ ثشاِظ:  ساثؼب . 

طرق تدرٌس 
 الممرر

 وأبحاث زيارات ميدانية + أوراق العمل+ تقارير  حمقات نقاش محاضرات + 

 .2113األردن،  /إدارة الموارد البشرية، د.مصطفى نجيب شاويش، عمان  المراجع
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 (  224رلم الممرر  )           (3عدد الوحدات)          إدارة المشترٌات والمخازن

   221المتطلبات:

 224BMG سِض اٌّـمشس

 ئداسح ِؾزش٠بد ِٚخبصْ أعُ اٌّمشس
 3 ػذد اٌٛؽذاد

 .. ، ِٓ خالي اٌّفَٙٛ ٚاٌزطٛس ، ٚاُ٘ االفٛي اٌؼ١ٍّخ ٌٍؾشاء ٚاٌزخض٠ٓ اٌّؾزش٠بد٠زٕبٚي اٌّمشس ِفَٙٛ ئداسح   ٚفف اٌّمشس

رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌّؼبسف ٚاٌزم١ٕبد اإلداس٠خ اٌؾذ٠ضخ اٌّزؼٍمخ ثضالصخ ِٓ اٌٛظبئف اٌزؾغ١ٍ١خ اٌٙبِخ اٌزٟ رّبسعٙب  أ٘ذاف اٌّمشس

اٌٟ ِٙبساد  اٌؾشاء ، اٌزخض٠ٓ ، ِٕبٌٚخ اٌّٛاد ثبالمبفخ اٌٟ  ثبإلمبفخإٌّظّبد اٌّخزٍفخ فٟ اٌٛلذ اٌؾبمش ، 

اٌّٛسد إٌّبعت ٚثبٌى١ّخ إٌّبعجخ ٚثبٌغٛدح إٌّبعجخ ،  اٌطبٌت ِٙبساد اٌؾشاء فٟ اٌٛلذ إٌّبعت ِٚٓ أوضبة

اٌؼ١ٍّخ ٌٍؾشاء ٚاٌزخض٠ٓ ، ٚ اٌزؼشف ػٍٝ اٌذٚسح اٌّغزٕذ٠خ ٌٍؾشاء ٚاٌذٚسح اٌّغزٕذ٠خ  ثبٌقٛيٚوزٌه االٌّبَ  

ضْٚ ٌٍزخض٠ٓ ، ٠ٚٙذف ٘زا اٌّمشس وزٌه ئٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌت ثأُ٘ اٌطشق اٌّغزخذِخ فٟ رم١١ُ اٌّخضْٚ ثبػزجبس اٌّخ

 ٠ّضً أ١ّ٘خ وج١شح ٌٍّٕظّخ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِفشداد اٌّمشس

 .، الميام المختمفة لمشراء: وظيفة الشراء: ماىيتيا، أىميتيا، أىدافيا، مسؤولياتيا اوال
،  : تنظيم إدارة أو قسم الشراء، اإلجراءات العامة واالصول العممية الواجب إتباعيا في وظيفة الشراءثانيا 

 .الشراء في الوقت والمورد والكمية والجودة المناسبة
 من المصادر  . تخطيط المشتريات ، سياسات الشراء ، إجراءات الشراء وتنظيم ثالثا :
 و االساليب المتبعة الشراء  )الجودة، الكمية، السعر، الوقت(.المفاىيم العامة إلدارة المشتريات رابعا :
وظائف مركزية  - وظائف ال مركزية في ظل نظام شراء مركزي  - والالمركزية في الشراءالمركزية : خامسا 

مزايا الالمركزية في   - المفاضمة بين المركزية و الالمركزية في الشراء  - في ظل سياسة شراء ال مركزية
 . التحول الي المركزية في الشراء  - الشراء

 .التخزين ، تكاليف التخزين وأىمية  أىداف وظيفةف و المخازن والتخزين ، مفيوم وتعري سادسا  :
 .  المخزون  مراقبة  - الدورة المستندية لممخازن  - يوفرىا نظام التخزين التيالمعمومات سابعا :
 .تنظيم المخازن عناصر المخزون ، تصنيف المخزون ، تنميط المخزون  :ثامنا

، A،B،C، خطوات تحميل  A،B،Cلمتحكم بالمخزون ، تعاريف تحميل A،B،Cاستخدام تحميل  تاسعا :
 . المداخل المختمفة لمرقابة عمى المخزون ، تحديد الحجم االمثل لمطمبية بيانيا  

 .تصميم المخازن ، تخطيط مباني المخازن ، طرق المناولة ، تقنيات المخزون عاشرا : 
سياسات المخزن  -إجراءات االستالم والفحص -لمخازن جرد ا -:شراء التجييزات الرأسمالية  الحادي عشر

 والقرارات في مجال التخزين  .
 : تنظيم المخازن، إجراءات التخزين وسجالت ودفاتر المخازن. الثاني عشر

 زيارات ميدانية + أوراق العمل + تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات +  هشق رذس٠ظ اٌّمشس

 .2004.ناجي دمحم فوزي خشبة، جامعة المنصورة،  مخيمرود إدارة الشراء والمخزون، د.عبد العزيزجميل  اٌّشاعغ
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 (  225رلم الممرر  )              (3عدد الوحدات)              مبادئ التسوٌك •

   224المتطلبات:

 225BMG سِض اٌّـمشس

 مبادئ التسويق أعُ اٌّمشس
 3 ػذد اٌٛؽذاد

مبادئ  التسويق: تعريف ومفيوم التسويق، واالىتمام الحديث بيذا المجال ، وظائف التسويق ، فيالمقرر مقدمة يتناول ىذا  اٌّمشسٚفف 
وافع الشراء عند ، وأيضا المؤثرات النفسية في سموك المستيمكو  النظرية االقتصادية لسموك المستيمكالمزيج التسويقي ، 

، استراتيجية التسعير ، العوامل المؤثرة في التسعير  االستراتيجيات المرتبطة بالقطاعات السوقية،  ةدورة حياة السمعــ،  المستيمك
 طريقة اختيار القطاعات السوقية ... ميـــــارات اإلقــــــناع . تحميل السوق ،  الزبون مركز االىتمام، 

 يؼجنؾزٔدٔسر فٛجر ثنًُضؼ ٔ ثنشةٛغٛز ثنضغٕٚك ٔظجةف ػهٗ ثنضؼشفٔ ثنضغٕٚمٛز ٔثنذٛتز ٔثنذٛغ ثنضغٕٚك دًفٕٓو ثإلنًجو أ٘ذاف اٌّمشس

ج دجنمضجٚ ثإلنًجؤ ثنًخضهفز ثنضغٕٚمٛز ثنخذيجسثالَشطز ٔ ػهٗ ثنضؼشفثنٙ  دجإلضجفز ثنًُضؾجس صغؼٛش أعجنٛخ

 . ثنطجنخ ثنًٓجسثس ثنضغٕٚمٛز ثنًخضهفز ًغضٓهك ٔكزنك إكغجحثن فًجٚزٔ  كجنضظذٚش ثنًؼجطشر ثنضغٕٚمٛز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِفشداد 

 اٌّمشس

 تعريف التسويق ، ومفاىيم ومصطمحات تسويقية ، أىمية التسويق وتطوره واالىتمام الحديث بالتسويق .اوال :
 . وظائف إدارة التسويق، وتنظيميا اإلداري والبيئة التسويقية والتسويق االستراتيجيثانيا :
 . مستوياتياتكاليف التسويق: مفيوميا، أنواعيا، وتقييم ثالثا :
 القوة المؤثرة في االستيالكو  النظرية االقتصادية لسموك المستيمكو  سموك المستيمكو  التسويق ونظرية النظمرابعا :

 . مشاكل المستيمك وطرق عالجيا صعوبة تحديد دوافع الشراءو  دوافع الشراء عند المستيمكو 
 دوافع الشراء عند المستيمكو أنواعيا وخصائص السوق و  تقسيم السمع و الدراسة التسويقية لمجموعات السمعخامسا :
 . الجماعة و مفيوم الفرد لدور الجماعة باإلضافة الي  المفاىيم االجتماعيةوبعض 

 . االستراتيجيات المرتبطة بالقطاعات السوقيةو  دورة حياة السمعةو  المزيج التسويقيمكونات عبدعب :

 . خصائصيا، أىميتيا، أنواعيا، ودورة حياتيا  واعتبارات تسويقيا الخدمات: تعريفيا،عبثؼب :

 االستراتيجيات التسويقية المتنافسةو  تجانس السمعةو  اختيار االستراتيجية و استراتيجية اليدف السوقي  -صبِٕب :

 الموقف التنافسيو  العوامل المؤثرة في التسعير استراتيجية التسعير أىم أىداف التسعيرربعؼب :

 . تقسيم السوق الى شرائح وتحديد األسواق المستيدفة والتوضيع و الزبون مركز االىتمام  -عاشرا :

خصائص و  تحديد األسواق المستيدفةو  طريقة اختيار القطاعات السوقيةو  تحميل السوق اٌؾبدٞ ػؾش :
.المستيمكين  

 لمختمفةا االستراتيجياتو العوامل المؤثرة عمي عممية االقتناع  اإلقــــــناع ميـــــاراتاالقناع ومفيوم االقناع اٌضبٟٔ ػؾش:
 لإلقناع ..

 

هشق رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 زيارات ميدانية + أوراق العمل+ تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات + 

دشٛش ػذجط  عجعٛجس ثنضغٕٚك ثنشجيم ٔثنًضكجيم أ.د يقًٕد فجعى ثنظًٛذ٘  ٔأ.داطٕل ثنضغٕٚك ثنًؤنف د.َجؽٙ  اٌّشاعغ

ثنؼمجد يضٕفش دًكضذز طشثدهظ ثنؼجنًٛز ، يذجدا ثنضغٕٚك، د.ػًش ثنؼمٛهٙ، لقطجٌ ثنؼذذنٙ، فًذ ثنغذٚش، دثس صْشثٌ 

 1996نهُشش ٔثنضٕصٚغ، 
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 ( 226لممرر  ) رلم ا             (3عدد الوحدات)                  مبادئ اإلعالن 

  225المتطلبات : 

  222BMG سِض اٌّـمشس

 مبادئ إعالن أعُ اٌّمشس
مفيــوم اإلعــالن ونشــأتو وتطــوره ووظائفــو وأنواعــو ومكونــات اإلعــالن، والتعــرف عمــى وســائل  المقــرر يتنــاول ٚفف اٌّمشس

ـــة/ والعوامـــل التـــي تســـاعد عمـــى نجـــاح اإلعـــالن مـــن خـــالل االلتـــزام بخطـــوات  اإلعـــالن والوكـــاالت اإلعالني
 تخطيطو، ووضع إدارة اإلعالن في الييكل التنظيمي. 

عمـــل مــنظم يحتــاج إلــى كثيــر مـــن الجيــد والعمــل، مــن خــالل مجموعـــة  اإلعــالنطــالع الطــالب عمــى أن ا أ٘ذاف اٌّمشس
وتضـــمن نجاحـــو، كـــذلك تمكـــين الطالـــب مـــن كيفيـــة التعامـــل مـــع  اإلعـــالنخطـــوات تســـيم فـــي تحســـين إدارة 

 إَشجةٓج ٔٔظجةفٓج.‘ٔثنضؼشف ػهٗ دٔس ٔكجالس ثإلػالٌ ٔكٛفٛز   .اإلعالميةحسب الوسيمة  اإلعالن

 

 

 

ِفشداد 

 اٌّمشس

مفيوم اإلعالن ونشأتو وأنواعو، واألىمية االجتماعية واالقتصادية لإلعالن، والضوابط  الفصل األول:
 األخالقية.

 تنظيم إدارة اإلعالن ووكاالت اإلعالن وأىميتيا.  الفصل الثاني: 
  اإلعالن وسموك المستيمك  وفاعمية اإلعالن والعوامل المؤثرة فيو.الفصل الثالث: 
 وسائل نشر اإلعالنات. الفصل الرابع:

 الجوانب الفنية لإلعالن والرسالة اإلعالنية.الفصل الخامس: 
 تخطيط الحمالت اإلعالنية وتقيميا.الفصل السادس: 
 الحمالت اإلعالنية والحصة السوقية.الفصل السابع: 
 المخصصات المالية وميزانية اإلعالن.الفصل الثامن: 

هشق رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 تمارين واواجبات + أوراق العمل+ تقارير وأبحاث+ نقاشحمقات محاضرات +

اإلعالن وسموك المستيمك بين النظرية والتطبيق، حسام أبوطعيمة، دار الفاروق لمنشر،  -1 اٌّشاعغ
 .2002االردن،

 ( 2002احمد ماىر، ) -2. 2013، عبدالجبار الغانمي، دار اليازوي ، عمان،  ناإلعال -2

 

 

 

 



 

20 
 

 (  321رلم الممرر  )                 (3عدد الوحدات)                اإلدارة المالٌة •

   231المتطلبات:

 BMG 320 رمز المـمرر

 ئداسح ِب١ٌخ     أسم الممرر

 عبػبد  3 عدد الوحدات

ئٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌت ٠زٕبٚي اٌّمشس اٌٛظ١فخ اٌّب١ٌخ ثأثؼبد٘ب اٌّخزٍفخ وبٌزخط١و اٌّبٌٟ ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزٕجإ ، ثبإلمبفخ  وصف الممرر

 ثأُ٘ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ .

٠ٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌت ثأ١ّ٘خ اٌٛظ١فخ اٌّب١ٌخ ، ٚثّفَٙٛ اٌغ١ٌٛخ ٚاٌشثؾ١خ ، ٚثأُ٘ االعب١ٌت  أهداف الممرر

 اٌّغزخذِخ فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِذٜ سثؾ١خ إٌّظّخ ٚرم١١ُ أداء٘ب اٌّبٌٟ .         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مفردات 
 الممرر

 اٌٛظ١فخ اٌّب١ٌخ ، رؼش٠ف اٌٛظ١فخ اٌّب١ٌخ ، ٔطبق االداسح اٌّب١ٌخ ،ِىبْ اٌٛظ١فخ اٌفقً األٚي : 
 اٌّب١ٌخ فٟ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ،اإلداسح اٌّب١ٌخ وٛظ١فخ ٚاإلداسح اٌّب١ٌخ وٛؽذح 

 ئداس٠خ ،ٚظبئف اإلداسح اٌّب١ٌخ .

 اٌم١ّخ اٌض١ِٕخ ٌٍٕمٛداٌفقً اٌضبٟٔ : 

 اٌغ١ٌٛخ ٚاٌشثؾ١خ .اٌضبٌش : اٌفقً 

 . ِفَٙٛ اٌغ١ٌٛخ 

 .)ِفَٙٛ اٌشثؾ١خ )اٌمٛح اال٠شاد٠خ 

 .)ٚعبئً رؾغ١ٓ اٌشثؾ١خ )اٌمٛح اال٠شاد٠خ 

 .)و١ف١خ اؽزغبة اٌشثؾ١خ )اٌمٛح اال٠شاد٠خ 

 اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚاعزخذاِبرٙب فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ .اٌفقً اٌشاثغ: 

 . ًلبئّخ اٌذخ 

 . ٌٟلبئّخ اٌّشوض اٌّب 

 . لبئّخ ؽشوخ األِٛاي 

 إٌغت اٌّب١ٌخ ٚاعزخذاِبرٙب فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ .اٌفقً اٌخبِظ: 

 . ٔغت اٌغ١ٌٛخ 

 . ٔغت اٌّذ١ٔٛ٠خ 

 . ٔغت إٌؾبه 

 . ٔغت اٌشثؾ١خ 

 اٌزٕجإ ٚاٌزخط١و اٌّبٌٟ ٌٍغ١ٌٛخ ٌٍٚشثؾ١خ .اٌفقً اٌغبدط: 

 . اٌزٕجإ ثبٌّج١ؼبد 

  لبئّخ اٌذخً اٌزمذ٠ش٠خ(.اٌزٕجإ ثبألسثبػ ٚاٌزىب١ٌف ٚاٌزخط١و ٌٙب( 

 . اٌزٕجإ ثبالؽز١بعبد اٌّب١ٌخ ٚاٌزخط١و اٌّبٌٟ ٌّٛاعٙزٙب 

طرق تدرٌس 
 الممرر

 وأبحاث زيارات ميدانية + أوراق العمل+ تقارير  حمقات نقاش محاضرات + 

ك. عك أن هأش  السأماائً ، اإلكاا  المألٌ  ، م شواال الجأمع  المفتوح  طاا لس ،  .1 المراجع
1993. 

ك. محموك ع ك الحفٌظ المؽ وز ، اسأسٌأل اإلكاا  المألٌ ، م شواال  لٌ  المحأس     .2
 .1991، جأمع  الج خ الؽا ً، 

ك.م ٌا اله كي ، اإلكاا  المألٌ  ، مكبخ تحلٌلً معأصا ، ال أشا : الم تز العا ً  .3
 .2004الحكٌث ، الط ع  السأكس  

كااي ، الجزء األوخ ، كاا الماٌخ ، فاكوٌستون ، ٌوجٌن  اجأ  ، التموٌخ اإل .4
2006. 
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 (  320رلم الممرر  )                (3عدد الوحدات)             (0بحوث العملٌات) • 

  021/041/043المتطلبات:

 321BMG رمز المـمرر

 (1بحوث عمميات) أسم الممرر

 عبػبد  3 عدد الوحدات

 .الخطية البرمجة أىميا من والتى ، القرارات واتخاذ مشكالتال حل في االساليب من العديد المقرر يتناول وصف الممرر

ثنطجنخ يٓجسثس دُجء ٔفم ثنًُجرػ ثنشٚجضٛز ثنًغضخذيز فٙ فم ثنًشكالس ثإلدثسٚز ٔثٚؾجد  إنٗ أكغجح ٚٓذف ثنًمشس أهداف الممرر

 .         .ثنقم ثاليغم نٓج ، ٔثنضؼجيم يغ ثنؼذٚذ يُج نضمُٛجس ثنًغضخذيز فٙ فم صهك ثنًُجرػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مفردات 
 الممرر

لبحوث العمميات، وعالقة باحث اإلدارة  التاريخيالتعريف بعمم بحوث العمميات، والتطور  الفصل األول:
 المجاالت المدنية. فيببحوث العمميات، واستخدامات بحوث العمميات 

، شجرة القرارات اتخاذمفيوم وتعريف اتخاذ القرارات، ظروف "المناخ" اتخاذ القرارات، نماذج  الفصل الثانى:
 .لقرارات اتخاذا

، الشروط األساسية الخطية البرمجةمجة الخطية، استخدامات تعريف البر ،  الخطية البرمجة الفصل الثالث:
 البرمجةلمشاكل البرمجة الخطية. طرق  الرياضيلتطبيق أسموب البرمجة الخطية. صياغة النموذج 

 .الخطية
لحل مشكمة القيمة العظمى، وكذلك لحل مشكمة القيمة  البياني التحميل: طريقة البيانيطريقة التحميل 

 الصغرى.
 .الصغرى  القيمة مشكمة لحل وكذلك العظمى، القيمة مشكمة السمبمكس لحل طريقة: لسمبمكسطريقة ا

 تحميل الحساسية.
نماذج النقل، التعريف بنموذج النقل واستخداماتو، تكوين الجدول المبدئى لمشاكل النقل،  الفصل الرابع:

، طريقة أقل التكاليف، طريق فوجل التقريبية، ايجاد الحل األمثل لمشاكل النقل، طريقة زاوية الشمال الغربى
 طريقة حجز التخطى، طريقة التوزيع المعدل، بعض مشاكل نموذج النقل. نماذج التخصيص.   

طرق تدرٌس 
 الممرر

 وأبحاث زيارات ميدانية + أوراق العمل+ تقارير  حمقات نقاش محاضرات + 

 لٌ ٌأ ، طاا لس -المفتوح  الجأمع  م شواال عملٌأل،  حوث( 2002) ماجأن، سلٌمأن -1 المراجع
 لٌ ٌأ ؼاٌأن، -المحأس    لٌ  م شواال العملٌأل،  حوث  سأسٌأل( 1992)  ع وا، دمحم- 2
 الممل   الاٌأض، -الماٌخ كاا م شواال العملٌأل،  حوث فى مقكم ( 2011) ط ، حمكى3- 

 االسعوكٌ 
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  (2بحوث العملٌات)           (3عدد الوحدات)            (  322رلم الممرر  ) 

   320المتطلبات:

  322BMG سِض اٌّـمشس

 (2بحوث عمميات) أعُ اٌّمشس
 3 ػذد اٌٛؽذاد

كشبكات النقل، ونماذج المخزون، ونماذج صفوف  المشكالت حل فيالعممية  االساليب من العديد المقرر يتناول ٚفف اٌّمشس
 االنتظار، ونظرية المباريات. 

ٚٓذف ثنًمشس إنٗ أكغجح ثنطجنخ يٓجسثس دُجء شذكجس صقهٛم ثنؼًم ٔثنضؼجيم يغ ثالعجنٛخ ثنشٚجضٛز  أ٘ذاف اٌّمشس

دكًٛجس يقذدر،  ثنًغضخذيز فٙ فال ثنًشكالس ثإلدثسٚز يغم ًَجرػ ثنًخضٌٔ ثنضٗ صغجػذ ػهٗ ثالفضفجظ ػهّٛ

صغجْى فٗ صمهٛم يٍ صيٍ ثنخذيز، ٔعال عم يجسكٕف ثنضٗ صغجْى فٗ صقذٚذ  ثنضَٙٔظشٚز طفٕف ثالَضظجس 

 ثنقظز ثنغٕلٛز.

 

 

 

 

ِفشداد 

 اٌّمشس

ومجاالت استخداماتيا، رسم شبكات األعمال وقواعدىا العامة  –شبكات االعمال، تعريفيا  الفصل األول:
 تحميل األزمنة. * طرق تحميل الشبكات:  *طريقة المسار الحرج.    *طريقة بيرت.

 –تحديد حالة االتزان  –تحميل ماركوف، التعريف بيا وتطبيقاتيا. التنبؤ بأنصبة السوق  الفصل الثانى:
 الة االتزان .أنصبة السوق الحالية وعالقتيا بح

نماذج المخزون، مشاكل الرقابة عمى المخزون، أىمية المخزون ودواعى االحتفاظ بو، وأنواع  الفصل الثالث:
 المخزون والتكاليف المرتبطة بيا

 .نموذج الكمية االقتصادية لمطب 
 .تحديد نقطة إعادة الطمب 

نماذج صفوف االنتظار، التعريف بيا وتطبيقاتيا، العناصر األساسية فى نظام صفوف  الفصل الرابع:
 االنتظار، النماذج المستخدمة فى صفوف االنتظار. 

 نظرية المباريات . الفصل الخامس:
 المباريات نظرية  افتراضات -تصنيفات المباريات    -المفاىيم االقتصادية      - 

هشق رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 الواجبات + أوراق العمل + تقارير وأبحاث+ حاالت دراسية محاضرات +

 طرابمس ، ليبيا -منشورات الجامعة المفتوحة بحوث عمميات،( 2002سميمان مرجان، ) -1 اٌّشاعغ

 غريان، ليبيا -، منشورات كمية المحاسبةأساسيات بحوث العمميات( 1112دمحم كعبور، ) -2

 الرياض، المممكة االسعودية -، منشورات دار المريخفى بحوث العممياتمقدمة ( 2011حمدى طو، ) -3
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 (  323رلم الممرر  )                 (3عدد الوحدات)               نظرٌة التنظٌم •

   222المتطلبات:
 

  323BMG سِض اٌّـمشس

 نظرية التنظيم أعُ اٌّمشس

 3 ػذد اٌٛؽذاد

نظرية التنظيم من حيث المفيوم والنظريات والتعريف بالمنظمة وببيئة المنظمة وتأثيراتيا، وكذلك  المقرر يتناول ٚفف اٌّمشس
 ، والتكنولوجية المستخدمة فى المنظمةالتنظيميالتعرف عمى أىم النظريات فى التنظيم والتعرف عمى تصميم الييكل 

من الميارات التنظيمية من خالل المامو بمفيوم التنظيم إلى تعريف الطالب وأكساب العديد  المقرر ييدف ىذا أ٘ذاف اٌّمشس
وانواعو المختمفة والوقوف عمى أىم متغيرات التنظيم الفعال الذى يحقق أىداف المنظمات المختمفة، وكذلك االلمام 

 .السيءبأىم االعراض التى تؤشر لمتنظيم 

 

 

 

 

 ِفشداد اٌّمشس

 أىدافيا، وأىميتيا، ومكونات بيئة المنظمة وتأثيراتيا، وتأثيرىا بالمنظمة.  المنظمة: تعريفيا، ومفيوميا، الفصل األول:
: نظريات التقمدية والنظريات السموكية و النظريات الحديثة: والتطور التاريخى لمنظريات التنظيم الفصل الثانى :
 .ونظرية المدخل لإلدارة ،ونظرية النظم ومفيوم النظام المفتوح والنظريةا إلدارة باألىداف، النظرية الموقفية
تصميم وأنماط الييكل التنظيمي، وأنواع اليياكل التنظيمية، وحجم نطاق االشراف فى الييكل الفصل الثالث:

التنظيمى، وكيفية اعداد الخرائط التظيمية. والتنظيم الرسمى والتنظيم الغير رسمى.والتقنية فى المنظمة وتاثير 
 . ونطام المعمومات فى المنظمة. التكنولوجيا عمى الييكل التنظيمى

 الصراع فى المنظمة،  القوة والسمطة والسياسة فى المنظمة، والتغيير والتطوير واإلبداع فى المنطمة.الفصل الرابع:
مراحل تصميم المنظمات، مبدأ تقسيم العمل )أسبابو ، حدوده، مستوياتو( مبدأ تجميع االعمال،  الفصل الخامس:

 لجماعى ) تكوين االقسام( فى المنظمات.  واسس تقسيم العمل ا
 

هشق رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 الواجبات + أوراق العمل + تقارير وأبحاث+ حاالت دراسية محاضرات +

 عمان، األردن. -دار الحامدإدارة المنظمات منظور كمى، ( 2003حسن حريم، ) -1 اٌّشاعغ

 .عمان،األردن -، داروائلالتنظيمىنظرية المنظمة والهيكل ( 2002مؤيد سعيد السالم، ) -2
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  (  324رلم الممرر  )                (3عدد الوحدات)             نظم المعلومات اإلدارٌة 
 

 021/044المتطلبات:

سِض 

 اٌّـمشس

BMG324 

أعُ 

 اٌّمشس

 ٔظُ ِؼٍِٛبد ئداس٠خ

ػذد 

 اٌٛؽذاد

3 

ٚفف 

 اٌّمشس

 اٌّفَٙٛ ٚاألٔٛاع ،ٚهج١ؼخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاصش ٘زٖ إٌظُ ػٍٝ اٌٛظبئف اإلداس٠خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ِٓ ؽ١ش٠زٕبٚي 

أ٘ذاف 

 اٌّمشس

صؼشٚف ثنطجنخ دًفجْٛى أعجعٛز ثنُظجو َٔظى ثنًؼهٕيجس ٔيكَٕجصٓج ٔثكضغجح ثنضؼجيم يغ ثنذٛجَجس ٔثنًؼهٕيجس  ثنٓذف يٍ ثنًمشس:

 ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزق١ُّ ٚاٌزٕف١ز، ٚدٚسح ؽ١بح إٌظُ ِٓ ؽ١ش إٌظبَ ٔثالعضفجدر يُٓج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِفشداد 

 اٌّمشس

اٌؼٕبفش  –خقبئقٙب  -أ١ّ٘زٙب–ِفَٙٛ ٚهج١ؼخ  ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ  فب١ُ٘ أعبع١خ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ:َ-1

 أٔٛاػٙب.–اٌّىٛٔخ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ 

ِٙبَ رؾغ١ً -هشق ٚأٔٛاع  رؾغ١ً اٌج١بٔبد–أٔٛاع اٌّؼبٌغبد - خقبئـ اٌّؼبٌغخ االٌىزش١ٔٚخ ٌٍج١بٔبد اٌج١بٔبد ِٚؼبٌغزٙب:-2

 ِٚؼبٌغخ  اٌج١بٔبد.

–رخض٠ٓ ٚرٕظ١ُ اٌج١بٔبد –ِقبدس اٌج١بٔبد ٚرق١ٕفبرٙب –ٔظبَ ئداسح لبػذح اٌج١بٔبد: ِفَٙٛ لبػذح اٌج١بٔبد ٚخقبئقٙب  -3

 -ٔظُ ٚثشاِظ لبػذح اٌج١بٔبد

 ثشاِظ رؾغ١ً اٌؾٛاع١ت.–أٛاع اٌؾٛاع١ت -َٛ اٌؾبعتاعزخذاَ اٌؾبعت وأعبط ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد: ِفٙ-4

 اإلداس٠خاعزخذاَ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  -ٔظبَ االرقبالد فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ-5

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد –ٔظُ ِؼٍِٛبد اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ  -ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزٕظ١ّ١خ :ٔظُ ِؼٍِٛبد ِٕفزٞ اإلداسح اٌؼ١ٍب - 6

 ٔظُ ِؼٍِٛبد اٌز٠ًّٛ. -ٔظُ ِؼٍِٛبد اإلٔزبط -خاٌزغ٠ٛم١

ّٔٛرط ٔظبَ دػُ –ِفَٙٛ ٔظُ ارخبر اٌمشاس ٔظبَ دػُ اٌمشاس ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ  -ارخبر اٌمشاس ٔظُ دػُ اٌمشاس:-7

 ٔظُ اٌّىزت االفزشامٟ .-اٌمشاس

–١ّخ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ اعزخذاَ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌذخٛي ئٌٝ اٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ :ِفَٙٛ ٚأ٘-8

 رجبدي اٌج١بٔبد اٌىزش١ٔٚب.–اٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ  اعزشار١غ١خ-ِىٛٔبد رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ِٚؾذداد اٌؼًّ ثٙب 

أ٘ذاف اٌشلبثخ ٚاألِٓ ػٍٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد -سلبثخ ٚآِ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد: ِفَٙٛ سلبثخ ٚآِ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ-9

 خطو اٌشلبثخ ػٍٝ آِ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ.-خاإلداس٠

 -ِشؽٍخ رؾ١ًٍ إٌظبَ –ِشؽٍخ دساعخ اٌغذٜٚ  -ِشؽٍخ اٌّؾىٍخ -رق١ُّ دٚسح ؽ١بح رط٠ٛش ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ-10

 ِشؽٍخ رٕف١ز إٌظبَ. –ِشؽٍخ رق١ُّ إٌظبَ 

 
هشق 

رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 زيارات ميدانية + أوراق العمل + تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات + 

 نظم المعمومات في المنظمات المعاصرة. –د.دمحم دمحم الهادي  - اٌّشاعغ

 بحوث العمميات. -د.سميمان دمحم مرجان -
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 (  421رلم الممرر  )              (3عدد الوحدات)             السلون التنظٌمً •
 

 222المتطلبات: 

 

 BMG 420 رمز المـمرر

 اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ    الممررأسم 

 عبػبد  3 عدد الوحدات

 ٠زٕبٚي اٌّمشس ِفَٙٛ اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ ثبٌّٕظّبد . وصف الممرر

اٌطبٌت اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٙبساد اٌغٍٛو١خ اٌخبفخ ثبٌزٕظ١ُ وبٌشمب  ئْ اٌٙذف ِٓ رذس٠ظ ِبدح ٠زّضً فٟ أوغبة أهداف الممرر

 ً اٌؾٛافض ، ٚاٌم١بدح اإلداس٠خ اٌٛظ١فٟ ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ مغٛه اٌؼًّ ، ٚاٌقشاع اٌزٕظ١ّٟ ، ِٚزطٍجبد رفؼ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مفردات 
 الممرر

 

ِمذِخ ػبِخ ، هج١ؼخ اٌّؾىٍخ اٌغٍٛو١خ ، اإلداسح ٚاٌّؾىٍخ اٌغٍٛو١خ، . ِفَٙٛ اٌغٍٛن ٚأٔٛاػٗ  اٌفقً األٚي :

 ، اٌؼـٛاًِ اٌّإصشح ػٍٟ اٌغٍٛن اإلٔغبٟٔ ، أصش اٌغٍٛن اإلٔغبٟٔ فٟ اإلداسح ،  ٔظش٠بد اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ .

اٌؾٛافض ٚاٌشمب اٌٛظ١فٟ ، ِب١٘خ اٌؾٛافض ، أ١ّ٘خ اٌؾٛافض ، ٔظش٠بد اٌؾٛافض ، ِفَٙٛ اٌشمب  اٌفقً اٌضبٟٔ :

 ػٓ اٌؼًّ ٚأ١ّ٘زٗ 

 اٌشمب ػٓ اٌؼًّ ٚأصشٖ ػٍٟ أداء اٌؼب١ٍِٓ ، ل١بط اٌشمب ػٓ اٌؼًّ . -

ى٠ٛٓ اٌغٍٛن اٌغّبػٟ ، ِفَٙٛ اٌغّبػخ ، أٔٛاع اٌغّبػبد ، ػٕبفش اٌغّبػخ ،أعجبة راٌفقً اٌضبٌش :

 اٌغّبػبد.

مغٛه اٌؼًّ ، ِب١٘خ اٌنغٛه ، ِقبدس اٌنغو فٟ إٌّظّبد ، اٌّإصشاد اٌؾخق١خ ػٍٟ اٌفقً اٌشاثغ :

 اٌنغٛه ، إٌزبئظ ٚا٢صبس اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍنغٛه ، ئداسح اٌنغٛه فٟ ِٕظّبد األػّبي .

م١بدح ، ِٙبساد اٌم١بدح ، اٌم١بدح اإلداس٠خ ،  ِفِٙٛٙب ٚأ١ّ٘زٙب ، اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ اٌ اٌفقً اٌخبِظ :

 عّبد اٌم١بدح ، ٔظش٠بد أثؼبد اٌغٍٛن اٌم١بدٞ ،

اٌقشاع ، ِفَٙٛ اٌقشاع فٟ ِٕظّبد األػّبي ،  أعجبثٗ ، أٔٛاػٗ ،  و١ف١خ ئداسح اٌقشاع ،   اٌفقً اٌغبدط :

 أّٔبه ٚأعب١ٌت ؽً اٌقشاع اٌزٕظ١ّٟ .

رقبي ، أٔٛاع االرقبي ، ِؼٛلبد االرقبي ، ٚعبئً االرقبي ، ِفِٙٛٗ ٚأ١ّ٘زٗ ، ػٕبفش اال اٌفقً  اٌغبثغ :

 رؾغ١ٓ االرقبي 

 اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٟ . اٌفقً اٌضبِٓ :

 ِفب١ُ٘ ٘بِخ )اإلفالػ اإلداسٞ ، اٌفغبد اإلداسٞ ، اٌزخٍف اإلداسٞ ، اٌز١ّٕخ اإلداس٠خ(. أٚال :

 اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٟ ،ِفِٙٛٗ ، أعجبثٗ .ؽز١ّخ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٟ، ِمبِٚخ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٟ. صب١ٔب :

طرق تدرٌس 
 الممرر

 وأبحاث زيارات ميدانية + أوراق العمل+ تقارير  حمقات نقاش محاضرات + 

 ك.علً السلمً، تطوا الف ا الت ظٌمً. - المراجع

  حوث العملٌأل. -ك.سلٌمأن دمحم ماجأن -
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 (  423رلم الممرر  )              (3عدد الوحدات)             بحوث التسوٌك •
 

 225المتطلبات: 

 423BMG سِض اٌّـمشس

 ثؾٛس اٌزغ٠ٛك أعُ اٌّمشس
 3 ػذد اٌٛؽذاد

المرار الممرر ممدمة في بحوث التسويك: تعريف بحوث  التسويك، وأهمية بحوث التسويك لمتخذ تناول هذا ي ٚفف اٌّمشس

التسويك في منظمات األعمال الربحية وغير الربحية، والعمليات الخاصة بتنظيم بحوث التسويك، إضافة إلى أنواع 

البحوث التسويمية المستخدمة وتصنيفاتها المختلفة، وكيفية إعداد االستبانة لتجميع البيانات المطلوبة، والعينات 

لتسويمية من تحديد المشكل  وتحليل والبيانات الالزمة إلتمام البحث وانواعها. إضافة الى  مراحل إعداد البحوث ا

 .التسويك ومصادرها، واستخدام المنهج العلمي في إدارتها ، وآليات المياس وتحضير العينات
البحث العلمي وايضا  تحديد الممصود بالبحوث التسويمية والتعرف إلى أنواع البحوث التسويمية وارتباطها بمنهحية أ٘ذاف اٌّمشس

التعرف إلى أساليب المياس وإعداد العينات وتمكين الطالب من إعداد البحوث التسويمية من تحديد المشكلة وتجميع 

 البيانات وانتهاًء باعداد التمرير النهائي والتوصيات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِفشداد 

 اٌّمشس

 . خصائصها و مجاالتها -حوث التسويك واهم ما تتضمنه ب -نطالها  -تعريفات بحوث التسويك -اوال :
 مزايا نظم المعلومات التسويمية والحاجة الي نظم المعلومات التسويمية -نظام المعلومات التسويمية :ثانيا 

 . الفرق بين نظم المعلومات التسويمية وبحوث التسويك    
 . التسويك بحوث السوق وبحوث  -مهام دراسات التسويك  -أهمية بحوث التسويك :ثالثا 

 يضثٚجْج  . -أْذثفٓج   -ٔظجةف دقٕط ثنضغٕٚك ساثؼب :

 دسثعز ثنغٕق ٔ أًْٛز دسثعز ثنغٕق .خبِغب :

 دسثعز فؾى ثنغٕق ٔ دسثعز ثنًؤششثس ثنذٛجَٛز ٔ دسثعز ثالفضشثضجس ثنمشثسثس ثنًذذةٛز . عبدعب :

 تحليل الطلب و أساليب التبؤ بالطلب .عبثؼب :

 البحث التسويميخطوات اجراء صبِٕب :

أنواع البيانات  -تحديد البيانات المطلوبة -صياغة الفروض -تحديد اهداف البحث  -تحديد المشكلة ربعؼب :

 ومصادرها

 التجربة العلمية  

 سمات االستمصاء -أسئلة االستمصاء وانواعها  -االستمصاء –جمع البيانات ػبؽشا :

 وات تصميم لائمة األسئلةطرق جمع البيانات الممابالت وخطاٌؾبدٞ ػؾش :

العينات وانواعها تحديد نوع وحجم العينة  ومراحل المعاينةاالعتبارات الواجب مراعاتها اٌضبٟٔ ػؾش :

 عند تحديد نوع وحجم العينة .

هشق رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 زيارات ميدانية + أوراق العمل+ تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات + 

 ، كاا وائخ لل شا والتوزٌن 2008،  .ك.  أجً معبل  بحوث التسويق –د.محمود عساف  اٌّشاعغ

 د. محمود صادق بازرعة ، بحوث التسويق لمتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات التسويقية ، جامعة القاهرة
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  (  420رلم الممرر  ) (                    استراتٌجٌةإدارة )   السٌاسات اإلدارٌة 
 

 223/225/321 المتطلبات:

سِض 

 اٌّـمشس

BMG421 

أعُ 

 اٌّمشس
 ( إدارة إستراتيجية)  السياسات اإلدارية

ػذد 

 اٌٛؽذاد

3 

ٚفف 

 اٌّمشس

 ئداسح االعزشار١غ١خ ِٚزطٍجبرٙب٠زٕبٚي أُ٘ ٚظبئف 

أ٘ذاف 

 اٌّمشس

٠ٚزٕبٚي اٌزؼش٠ف ثبٌّفب١ُ٘ األعبع١خ   ٠ؼزجش ٘زا اٌّمشس ِمذِخ ئٌٝ رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌٝ و١ف١خ رؾذ٠ذ ع١بعخ إٌّظّخ ٚئعزشار١غ١زٙب

ٚئثؼبد٘ب ِٚشاؽٍٙب اٌّخزٍفخ ِٓ رؾذ٠ذ سؤ٠خ اٌّإعغخ ٚأ٘ذافٙب ٚرؾ١ًٍ ث١ئزٙب اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٚٚمغ اٌغ١بعبد  ٌالعزشار١غ١خ

 ٚاالعزشار١غ١بد اٌّالئّخ ٚرٕف١ز٘ب ٚسلبثزٙب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِفشداد 

 اٌّمشس

  -ِب٠ٍٟ : ٚ٘ٛ إٌظشٞ ٠ٚؾًّ  اٌغضء األٚي :

 ، ٘ذف دساعخ اٌغ١بعبد اإلداس٠خ .  اٌؼّب١ٌخاٌفقً األٚي : ع١بعبد األػّبي ، اٌغ١بعبد اإلداس٠خ ٚاٌغ١بعبد 

ٌٍّٕظّخ ، اٌمٛح اٌذافؼخ ٚػاللزٙب  العزشار١غ١خ اإلداسحإٌّظّخ ، أ١ّ٘خ  اعزشار١غ١بداألػّبي ، ِفَٙٛ  اعزشار١غ١بداٌفقً اٌضبٟٔ : 

األٔٛاع اٌّخزٍفخ فٟ  االعزشار١غ١خ، أثؼبد اإلعزشار١غ١خ، ِفَٙٛ اٌؾبعبد اإلعزشار١غ١خ ،  ِذٞ أ١ّ٘خ  االعزشار١غٟثبإلهبس 

 .ِٓ إٌّظّبد 

بي ـبع األػّـبد لطـ١خ فٟ ِٕظّـاٌفقً اٌضبٌش : اإلداسح اإلعزشار١غ١خ فٟ إٌّظّبد اٌزٟ ال رٙذف ئٌٟ اٌشثؼ ، اإلداسح اإلعزشار١غ

 ١خ )د١ٌٚخ إٌؾبه(.ـ١خ فٟ اٌؾشوبد ِزؼذدح اٌغٕغـ١غاٌؼبِخ ، اإلداسح اإلعزشار

ِٚغز٠ٛبرٙب ، اٌفشق ث١ٓ اٌّذ٠ش اٌزم١ٍذٞ ٚاٌّذ٠ش اإلعزشار١غٟ ، دٚس ِغٍظ اإلداسح  االعزشار١غ١خاٌفقً اٌشاثغ : اٌمبئّْٛ ثبإلداسح 

 داسح اإلعزشار١غ١خ .فٟ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ، دٚس اإلداسح اٌؼ١ٌٍب فٟ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ، ِغز٠ٛبد اإل

سعبٌخ إٌّظّخ ، ِفَٙٛ سعبٌخ إٌّظّخ ، رطٛس إٌظشح ئٌٟ سعبٌخ اٌزٛعٗ االعزشار١غٟ :سؤ٠خ إٌّظّخ ٚاثؼبد٘ب ،اٌفقً اٌخبِظ : 

 إٌّظّخ ،  األهشاف اٌّإصشح فٟ ف١بغخ ٚرط٠ٛش سعبٌخ إٌّظّخ .

 ٘ذاف ، األّٔبه اٌّخزٍفخ ٌٍّٕظّبد ارغبٖ ٚمؼٙب أل٘ذافٙب، أ١ّ٘خ رؾذ٠ذ األ األ٘ذافاٌفقً اٌغبدط : ٚمغ األ٘ذاف ، رؼش٠ف 

اٌفقً اٌغبثغ : رؾ١ًٍ ِٚشاعؼخ ث١ئخ إٌّظّخ،  ِشاعؼخ ٚرؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚو١ف١خ ِشاعؼزٙب، رؼش٠ف اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌٙذف 

 .ِٓ ِشاعؼزٙب ، ِىٛٔبد اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ

 ِىٛٔبد اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٚو١ف١خ ِشاعؼزٙب.ٌٍّٕظّخ   اٌج١ئخ اٌخبسع١خ رؼش٠ف ِشاعؼخ ٚرؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٌٍّٕظّخ

 االخز١بس االعزشار١غٟ ٚرؾذ٠ذ اٌّٛلف االعزشار١غٟاٌفقً اٌضبِٓ : 

 اٌفقً اٌزبعغ : رٕف١ز ٚرم١١ُ اإلعزشار١غ١خ .

 رٕف١ز اإلعزشار١غ١خ. .1

 رم١١ُ اإلعزشار١غ١خ. .2

 ثؼل اٌؾبالد ٌّٕظّبد ِخزٍفخ ِٕٚبلؾزٙب ِٓ لجً اٌطالة .ٚ٘ٛ اٌؼٍّٟ، ٠ٚؾًّ دساعخ ٚرؾ١ًٍ اٌغضء اٌضبٟٔ: 
هشق 

رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 زيارات ميدانية + أوراق العمل + تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات + 

  اٌّشاعغ
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 ( 422لممرر  )رلم ا             (3عدد الوحدات)               دارسات فً اإلدارة   

 ــــــــ: المتطلبات

سِض 

 اٌّـمشس

BMG421 

 دراسات في االدارة أعُ اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛؽذاد

3 

ٚفف 

 اٌّمشس

 ٌّٛخـ٠زٕبٚي اٌّمشس ِفَٙٛ اإلداسح اٌؾذ٠ضخ ِٚذاسعٙب اٌّخزٍفخ ٚوزٌه اإلداسح فٟ ظً اٌؼ

أ٘ذاف 

 اٌّمشس

ِٚشاؽً رطٛس اٌفىش اإلداسٞ ٚثشاِظ اٌز١ّٕخ اٌؾذ٠ضخ ، ػٍٝ ِزغ١شاد اإلداسح  اٌٛلٛف ٘زا اٌّمشس ٘ٛئْ اٌٙذف ِٓ رذس٠ظ 

ثّب ف١ٙب اٌذٚي ٌّٕظّبد فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ ا ٚهشق اٌؼالط  اٌزخٍف ٚاٌفغبد اإلداسٞٚأعجبة ٚث١بْ أُ٘ ِظب٘ش ٚاٌزط٠ٛش اإلداسٞ 

 . إٌب١ِخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِفشداد 

 اٌّمشس

 اإلداسح وفىش ِزغذد ِٚزطٛس ، ِشاؽً رطٛس اإلداسح اٌؾذ٠ضخ ، ِذاسط اإلداسح اٌّزمذِخ ، اإلداسح فٟ ظً اٌؼٌّٛخ   -أٚال :

 اإلداسح ث١ٓ اٌزخٍف ٚاٌزطٛس . -صب١ٔب :

 ِظب٘ش اٌزخٍف اإلداسٞ .

 أعجبة اٌزخٍف اإلداسٞ .

 ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ ٚاٌزط٠ٛش ٚاإلفالػ اإلداسٞ .

 ٌّؼشفخ .اإلداسح ٚٔمً ا -صبٌضب :

 رطٛس اٌزم١ٕبد ٚأزؾبس٘ب .

 ٔمً اٌزم١ٕبد ٚاٌّؼبسف .

 اإلداسح فٟ ظً اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٟ .

 اإلداسح االلزقبد٠خ  -ساثؼب :

 اٌجطبٌخ ٚاالعزخذاَ .

 دساعخ اٌغٛق .

 اٌؼاللبد اٌؼبِخ  -خبِغب :

 . ِفِٙٛٙب ٚأ٘ذافٙب ٚأسوبٔٙب 

 . أعب١ٌت اٌؼًّ ٚاٌّخبهجخ فٟ اٌؼاللبد اٌؼبِخ 

 ٌشأٞ اٌؼبَ ٚل١بعٗ .ا 

 إٌّظّبد . -عبدعب :

 . ِفَٙٛ إٌّظّخ 

  . أعظ إٌّظّخ 

 .. خصائص المنظمات وأنواعها 

 األؽىبي اٌمب١ٔٛٔخ اٌشئ١غ١خ ٌّٕظّبد األػّبي
هشق 

رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 زيارات ميدانية + أوراق العمل + تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات + 

  اٌّشاعغ
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 (211لممرر  )رلم ا             (3عدد الوحدات)               طرق بحث

 041/031//001/021المتطلبات: 

سِض 

 اٌّـمشس
BMG200 

أعُ 

 اٌّمشس
 طرق بحث

ػذد 

 اٌٛؽذاد
3 

ٚفف 

 اٌّمشس

١خ اٌّزؼبسف ـاٌؼٍّ ٌطشقٌٍّؼـب١٠ش ٚا ٚفمب   شس اٌطشق اٌزٟ ٠زّىٓ ِٓ خالٌٙب اٌطبٌت أٚاٌجبؽش ِٓ وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟـ٠زٕبٚي اٌّم

 ػ١ٍٙب فٟ وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ .

أ٘ذاف 

 اٌّمشس

خالي رؼش٠فٗ ثأُ٘ االعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ ٚإٌّب٘ظ  ٠ٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٝ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ ٌىزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٓ

اٌّغزخذِخ فٟ وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ، ٚوزٌه اٌخطٛاد اٌّزجؼخ فٟ وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ، ؽ١ش أٔٗ ِٓ اٌّزٛلغ ٚثّغشد دساعخ اٌطبٌت 

 ٌٙزا اٌّمشس أْ ٠ىزغت اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٙبساد اٌخبفخ ثىزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ .          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د ِفشدا

 اٌّمشس

ِفَٙٛ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ،  ِٕٙظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ، أٔٛاع اٌجؾش اٌؼٍّٟ ، خقبئـ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ، ِٕب٘ظ اٌجؾش   اٌفقً األٚي :

 اٌؼٍّٟ ،  ِشاؽً اٌجؾش اٌؼٍّٟ .

 . اٌّؾىٍخرؾذ٠ذ اٌّؾىٍخ ، أ١ّ٘خ رؾذ٠ذ اٌّؾىٍخ ، ِقبدس اخز١بس اٌّؾىٍخ ، أعجبة اخز١بس اٌّؾىٍخ ، ِجبدب  اٌفقً اٌضبٟٔ :

 ً٘ اٌّؾىٍخ ٔفغٙب فبٌؾخ ٌٍجؾش ٚاٌذساعخ ؟ .-

 .؟ً٘ عجك ٌجبؽش آخش اْ عغً ٌٍم١بَ ثٙزا اٌجؾش -

 اٌفشٚك اٌؼ١ٍّخ ،  رؼش٠ف اٌفشك ، ِقبدس اٌفشك ، ؽشٚه اٌفشٚك اٌغ١ٍّخ ، هج١ؼخ اٌفشٚك ٚإٌظش٠خ . اٌفقً اٌضبٌش :

 ٙب ، أدٚاد عّغ اٌج١بٔبد ، رق١ٕف اٌج١بٔبد ، رؾ١ًٍ ٚرفغ١ش اٌج١بٔبد.أدٚاد عّغ اٌج١بٔبد ٚرق١ٕفٙب ٚرؾ١ٍٍ :  اٌشاثغاٌفقً 

اعزّبسح االعزج١بْ ، رؼش٠ف االعزّبسح ِٚٛاففبرٙب ، اٌمٛاػذ األعبع١خ فٟ ف١بغخ األعئٍخ ، اٌقفبد اٌٛاعت  : اٌخبِظاٌفقً 

 ٟ اعزّبسح االعزج١بْ .رٛافش٘ب ػٕذ ف١بغخ األعئٍخ ، اخز١بس االعزّبسح ئؽقبئ١ب ، ثؼل األخطبء اٌؾبئؼخ ف

 أدٚاد ػشك اٌج١بٔبد ،  اٌغذاٚي ،  األؽىبي اٌج١ب١ٔخ . اٌفقً اٌغبدط :

 دساعخ اٌؼ١ٕخ ٚاٌّغزّغ ، اٌزق١ُّ اٌؼٍّٟ ٌٍجؾش ، اٌؼ١ٕبد ٚأٔٛاػٙب . اٌفقً اٌغبثغ:

 وزبثخ اٌجؾش   . اٌفقً اٌضبِٓ :

 ١٘ىً اٌجؾش . -أٚال :       

 االلزجبط ٚاٌٙٛاِؼ . -صب١ٔب :       

 وزبثخ اٌّشاعغ فٟ لبئّخ  -صبٌضب :       

 جبرٗ ، ـ١ٓ ٠زفك ١ٌِٚٛٗ ٚسغـٚأخ١شا وً هبٌت ٠مَٛ ثاػذاد خطخ ثؾش فٟ ِٛمٛع ِؼ        

 ٚرٌه وً ؽغت رخققٗ ، ػٍٟ أْ ٠زُ رٌه ثزٛعٙبد األعزبر خالي دساعخ اٌّبدح .        
هشق 

رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 زيارات ميدانية + أوراق العمل + تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات + 

 كلٌخ ال أحث. –ك.  و القأس  العزا ً، و باون  اٌّشاعغ
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 (  325رلم الممرر  )                (3عدد الوحدات)            إدارة التأمٌن والخطر •
 

 221المتطلبات: 

 BMG 325 رمز المـمرر

 ئداسح اٌزأ١ِٓ ٚاٌخطش الممررأسم 

 عبػبد  3 عدد الوحدات

٠زٕبٚي اٌّمشس ٔظش٠خ اٌخطش ٚاٌزأ١ِٓ ِٓ ؽ١ش ِفَٙٛ اٌخطش ٚأٛاػٗ ٚوزٌه ِفَٙٛ اٌزأ١ِٓ ٚاعغٗ اٌف١ٕخ  وصف الممرر

 ٚاٌمب١ٔٛٔخ .

اٌّخزٍفخ ، ٚوزٌه اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌّٛاعٙخ اٌخطش  ٠ٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفب١ُ٘ اٌخطش ِٚمب٠غغٗ أهداف الممرر

 ، ٚوزي ٠ٙذف اٌّمشس ئٌٝ اٌزؼش٠ف ثّفب١ُ٘ اٌزأ١ِٓ ٚفشٚػٗ اٌّخزٍفخ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفردات الممرر

 ٔظش٠خ اٌخطش . اٌجبة األٚي :

اٌفقً األٚي : ِفب١ُ٘ اٌخطش، اعزؼّبالد ٌفع اٌخطش ، ر١١ّض اٌخطش ػٓ ِب ٠ؾجٗ ثٗ ِٓ ِقطٍؾبد ، 

 اٌزؼش٠فبد اٌّخزٍفخ ٌٍخطش ،اٌخطش اٌزأ١ِٕٟ، أٔٛاع اٌخطش .

اٌفقً اٌضبٟٔ : ِمب١٠ظ ٚئداسح اٌخطش ، اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ ؽذح اٌخطش ، ل١بط اٌخطش ، اٌطشق اٌّخزٍفخ 

 ٌّٛاعٙخ اٌخطش .

 اٌزأ١ِٓ . اٌجبة اٌضبٟٔ :

 اٌفقً األٚي : اٌزأ١ِٓ )ِفِٙٛٗ ، ٔؾأرٗ ، ٚظبئفٗ ، األعظ اٌف١ٕخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب (، 

 ِفَٙٛ اٌزأ١ِٓ ، ٔؾأرٗ ٚرطٛسٖ ،ٚظبئفٗ فٟ اٌّغزّغ ، األعظ اٌف١ٕخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب .

ٌزمغ١ّبد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ، اٌزأ١ِٓ اٌخبؿ أٚ اٌزغبسٞ اٌفقً اٌضبٟٔ : اٌزمغ١ّبد اٌّخزٍفخ ٌٍزأ١ِٓ ، ا

ٚاألسوبْ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب،  اٌزؼبلذ ػٍٟ اٌزأ١ِٓ ، أهشاف اٌزؼبلذ ، ِذح اٌزؼبلذ ، ِذح اٌزأ١ِٓ ، اٌؾشٚه 

 األعبع١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب اٌزأ١ِٓ ،

 اٌّجبدب اٌمب١ٔٛٔخ اٌخبفخ ثبٌزأ١ِٓ ، خقبئـ ػمذ اٌزأ١ِٓ .

ٌفقً اٌضبٌش : ثؼل فشٚع اٌزأ١ِٓ ، اٌزأ١ِٓ ِٓ اٌؾش٠ك ، اٌزأ١ِٓ اٌجؾشٞ ، اٌزأ١ِٓ االعزّبػٟ ، ئػبدح ا

 اٌـزأ١ِٓ .

اٌفقً اٌشاثغ : ١٘ئبد اٌزأ١ِٓ ، ١٘ئبد اٌزأ١ِٓ اٌزغبسٞ ، ١٘ئبد اٌـزأ١ِٓ اٌزارٟ ، ١٘ئبد اٌزأ١ِٓ اٌزجبدٌٟ ، 

 ١٘ئبد اٌزأ١ِٓ اٌؾىِٟٛ .

 وأبحاث زيارات ميدانية + أوراق العمل+ تقارير  حمقات نقاش محاضرات +  طرق تدرٌس الممرر

 ك.سبلم  ع ك هللا.البطا والتأمٌن األصوخ العلمٌ  والعملٌ . المراجع
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 (  326رلم الممرر  )              (3عدد الوحدات)             إدارة الجودة الشاملة 
 

 223/225/321المتطلبات: 

 BMG226 سِض اٌّـمشس

 إدارة الجودة الشاممة أعُ اٌّمشس
 3 ػذد اٌٛؽذاد

 ئداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ ِٚذاخٍٙب٠زٕبٚي أُ٘ ٚظبئف  ٚفف اٌّمشس

 أ٘ذاف اٌّمشس

 

اٌٙذف ِٓ اٌّمشس: ٠ؼشف ٘زا اٌّمشس اٌطبٌت ِفَٙٛ اٌغٛدح ٚئداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ ٚئعٙبِبد سٚاد ئداسح 

ِٚجبدب ئداسح  اٌغٛدح ؽبٍِخ ، ، ٚ و١ف١خ ئداسح إٌّظّبد ٚفمب ٌّذخً ئداسح ٚرؾذ٠ذ سوبئض  اٌغٛدح اٌؾبٍِخ،

 ٚاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍغٛدح اٌؾبٍِخ اٌغٛدح اٌؾبٍِخ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِفشداد اٌّمشس

 . ٚأثؼبد٘ب ِٚذاخً دساعزٙب ٚأثؼبد٘ب ػٍٝ إٌّظّخ * ِفَٙٛ اٌغٛدح ٚاٌزطٛس اٌزبس٠خٟ إلداسح اٌغٛدح

 رطٛس اٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ ٌٍغـٛدح ، ِشاؽً *

بدح ـاألعجبة ، اٌؼٕبفش ، ٚاٌغٛدح وؼِفِٙٛٙب ِٚذاخٍٙب ِٚالِؼ فىش٘ب ( : TQMئداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ ) *

(HABIT .) 

 ،المكانة الوظبفبة والعوامل المحددة.  اٌغٛدح اٌؾبٍِخ ئداسحرٕظ١ُ *

 ٚا٠ؾ١ىبٚا.إلداسح اٌؾذ٠ضخ ٌٍغٛدح : ئدٚاسد د٠ّٕظ ٚوبس األدٚاد *

 . ذ١ٌٚخاٌّإؽشاد اٌّؼبفشح ٌال٘زّبَ ثبٌغٛدح ، عبئضح د٠ّٕظ ، ٚعبئضح ثبٌذس٠ظ اٌئعٙبِبد سٚاد اٌغٛدح ٚ*

 14000- 9000اٌؼاللخ ث١ٓ ئداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ ٚاال٠ضٚ *

 ،جزٙب اٌغٛدح : ِشالجخ اٌغٛدح ، ِٙبَ ٔظبَ اٌّشالجخ ، اٌفشق ث١ٓ رأو١ذ اٌغٛدح ِٚشالٚمّبْ ٔظبَ رأو١ذ  *

 ٕ٘ذعخ اٌغٛدح اٌّفَٙٛ ِٚخبهش إٌّزغ١ٓ ٚاٌؼّالء.

 : خطٛارٙب ، ػٕبفش٘ب ، اٌزٛص١ك ِجبدب ئداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ*
 اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍغٛدح ٚاٌزغ١١ش ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼ١ك ئداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ*

 *اٌم١بدح ٚاٌذٚس االعزشار١غٟ إلداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ

هشق رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 زيارات ميدانية + أوراق العمل + تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات + 

 .9000دليل المدير العربي إلى سمسمة االيزو  –د.أحمد سيد مصطفى  اٌّشاعغ
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  (  424رلم الممرر  )              (3عدد الوحدات)             الفنادقإدارة 
 

 223المتطلبات: 

 BMG424 سِض اٌّـمشس

 إدارة الفنادق اٌّمشسأعُ 
 3 ػذد اٌٛؽذاد

رطٛس فٕبػخ اٌفٕذلخ ، ِؼشفخ هج١ؼخ ٚأ١ّ٘خ ١ِّٚضاد اٌؼًّ اٌفٕذلٟ ،  ِفَٙٛ اٌفٕبدق ٚرق١ٕفٙب ، شسـ٠زٕبٚي اٌّم ٚفف اٌّمشس

اإلداسح اٌفٕذل١خ ، ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍفٕبدق ٚئداسارٙب ٚألغبِٙب ، أٔظّخ رؾغ١ً اٌفٕبدق ، هشق وغت اٌؼّالء 

ٌقٕبػخ اٌفٕبدق ، اٌؼٌّٛخ ٚئداسح  اإلٔزبع١خذِخ إٌضالء ، دساعخ اٌغذٜٚ األلزقبد٠خ ، ثٕبء ٔظبَ ِزىبًِ ٌشفغ ٚخ

 اٌفٕبدق .  

رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌٍفٕبدق ِٚفَٙٛ اٌقٕبػخ اٌفٕذل١خ ، ٚأٔٛاػٙـب ، ٚأ١ّ٘زٙب ، ِٚالِؾٙب األعبع١خ  أ٘ذاف اٌّمشس

أ١ّ٘خ اإلداسح اٌفٕذل١خ  ئ٠نبػ، صُ اٌزشو١ض ػ١ٍٙب وٕظبَ ِفزٛػ ، ٚػٍٝ اإلداسح اٌفٕذل١خ وؼًّ ٚوٕظبَ ِٓ ؽ١ش 

األلغــبَ اٌفشػ١خ  زٛع١ٗ ٚاٌشلبثخ صُ اٌزؼشك اٌٝ اإلداساد حِٕٚبلؾخ ٚظبئفٙب اٌّزّضٍخ فٟ اٌزخط١و ٚاٌزٕظ١ُ ٚاٌ

 ثبٌفٕذق .

 

 

 

 

 

 

 

 ِفشداد اٌّمشس

 * التطور التارٌخً لصناعة الفنادق .

 * طبٌعة وأهمٌة العمل الفندلً وممٌزاته .

 * مفهوم الفنادق وتصنٌفها وخصائصها ومشكالتها ومتطلبات نجاحها .

 * الفندق كنـــظام مفــتوح  .

 * اإلدارة الفنـدلٌة كعملٌة وكنـظام  .

 * الهٌكل التنظٌمً للفنادق وإدارتها وألسامها والتدرج الوظٌفً .

 * نـظـــم تشغــٌل الفنادق .

 * خدمة النزالء ، وطرق كسب العـمـالء .

 المترتبة على الطرفٌن . وااللتزامات* الشكل المانونً لعمود اإلٌواء 

 تخدمة فً تمٌٌم األداء .المس واإلحصائٌات* النسب 

 .  االكتفاء* دراسة الجــدوى األلتصادٌة ، ممٌزات التشغٌل 

 * بـنـاء نظــام متكامل لرفع الكفـــاءة اإلنتــاجٌة لصنـاعة الفنــادق . 

 * المواعد والتعلٌمات الصادرة من الجمعٌة الدولٌة للفنـادق . 

 * اٌـؼـــٌٛـّـخ ٚغذاسح اٌفـٕـــــبدق .

رذس٠ظ  هشق

 اٌّمشس

 زيارات ميدانية + أوراق العمل + تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات + 

  اٌّشاعغ
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 (  429رلم الممرر  )             (3عدد الوحدات)         إدارة المشروعات الصغرى •
 

 المتطلبات: اذن المسم
 

 BMG429 سِض اٌّـمشس

 الصغرى ادارة المشروعات  أعُ اٌّمشس
 3 ػذد اٌٛؽذاد

 ئداسح اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح ِٚزطٍجبرٙب٠زٕبٚي أُ٘ ٚظبئف  ٚفف اٌّمشس

رؼش٠ف اٌطبٌت -رؼش٠ف اٌطبٌت ثّب١٘خ اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح ٚدٚس٘ب فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌٙذف ِٓ اٌّمشس: أ٘ذاف اٌّمشس

اٌزؼشف ثبٌّٙبساد األعبع١خ إلداسح -اٌّخزٍفخ ١بئزٙبثٌقغ١شح ؽزٝ اوزّبٌٗ ٚاٌزؼشف ػٍٝ ثى١ف١خ ئٔؾبء اٌّؾشٚػبد ا

 اٌّؾشٚػبد اٌقغشٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِفشداد اٌّمشس

رمغ١ّبد  -اٌّؼب١٠ش اٌغبئذح فٟ رق١ٕفٙب -خقبئقٙب -أ١ّ٘زٙب–ِفَٙٛ اٌّؾشٚػبد اٌقغشٜ  -1

 اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح.

 فؾٍٙب.ِمِٛبد ٔغبػ ٚاعزّشاس٠خ اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح ٚاألعجبة اٌزٟ رإدٞ اٌٝ  -2

 و١ف١خ ئٔؾبء ٚرى٠ٛٓ اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح.-3

 ئداسح ٚرؾق١ً األِٛاي ثبٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح -4

 اٌخقبئـ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ اٌّإصشح فٟ اٌّؾشٚػبد اٌقغشٜ-5

 اإلداساد اٌٛظ١ف١خ فٟ اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح-6

 اٌقٕبػ١خ فٟ اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح األػّبيدٚس ؽبمٕبد -7

 عذٜٚ اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح.رم١١ُ ٚدساعخ -8

 دٚس اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح فٟ رؾم١ك اٌش٠بدح ٚاؽذاس اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ-9

 اٌزٕبفغ١خ فٟ اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح.-10

 رغبسة ِمبسٔخ ػشث١خ ٚد١ٌٚخ ٌٍّؾشٚػبد اٌقغ١شح.-11

 
هشق رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 العملزيارات ميدانية + أوراق  + تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات + 

  اٌّشاعغ
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 (  427رلم الممرر  )             (3عدد الوحدات)         الدولٌة  اإلدارة •
 

 المتطلبات: اذن المسم
 

 BMG 427 سِض اٌّـمشس

 اإلدارة الدولية أعُ اٌّمشس
 3 ػذد اٌٛؽذاد

   .٠زٕبٚي اٌّمشس اإلداسح اٌذ١ٌٚخ ٚأُ٘ ِفب١ّ٘ٙب ٚاٌزؼشف ػٍٟ اٌج١ئخ اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب ٘زٖ اإلداسح  ٚفف اٌّمشس

٠ٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ اإلداسح اٌذ١ٌٚخ ، ِٚفٙٛ اٌج١ئبد اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب اٌؾشوبد اٌى١ٔٛخ  أ٘ذاف اٌّمشس

      ئٌٝ أُ٘ ٚظبئف اإلداسح اٌذ١ٌٚخ .      ثبإلمبفخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِفشداد اٌّمشس

اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ ، اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌّإعغبد األػّبي اٌذ١ٌٚخ ، ِفَٙٛ ئداسح األػّبي اٌفقً األٚي :  

 اٌذ١ٌٚخ ٚأ١ّ٘زٙب .

ِزغ١شاد ث١ئخ ئداسح األػّبي اٌذ١ٌٚخ ، اٌج١ئخ اٌغ١بع١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ،اٌج١ئخ اٌزفبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ، اٌفقً اٌضبٟٔ : 

 اٌج١ئخ اٌؼبِخ .

اٌٛظبئف اإلداس٠خ فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ، اٌزخط١و اإلعزشار١غٟ فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ، ِفَٙٛ اٌزخط١و اٌفقً اٌضبٌش : 

 اٌذٌٟٚ ٚػٕبفشٖ .

ِمبسٔخ ث١ٓ اٌزخط١و اٌذٌٟٚ اٌّؾٍٟ ، أ١ّ٘خ ػ١ٍّخ اٌزخط١و اٌذٌٟٚ ، ئعزشارغ١خ اٌزٕظ١ُ فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ،  -

فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ، اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ، ِالئّخ اٌطج١ؼخ اٌذ١ٌٚخ ، أّٔبه  هج١ؼخ اٌزٕظ١ُ

اٌزٕظ١ُ اٌذٌٟٚ فٟ ِإعغبد األػّبي اٌذ١ٌٚخ ، سلبثخ فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ، هج١ؼخ اٌشلبثخ فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ، 

 ١ٌٚخ .ِشاؽً اٌشلبثخ فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ، ِؾىالد اٌشلبثخ فٟ اٌؾشوبد اٌذ

اٌّخبهش فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ، ِفَٙٛ اٌج١ئبد اٌّخزٍفخ اٌزٟ رؼًّ اٌؾشوبد اٌذ١ٌٚخ فٟ ئهبس٘ب اٌفقً اٌشاثغ : 

 ٚأٔٛاػٙب، أٔٛاع اٌّخبهش اٌذ١ٌٚخ .

ٚظبئف اٌّؾشٚع فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ، ٚظ١فخ األفشاد فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ، أ١ّ٘خ ئداسح اٌؼٕقش اٌفقً اٌخبِظ : 

ٌّٕظّبد اٌذ١ٌٚخ ، ِقبدس اٌؾقٛي ػٍٟ اٌّذساء اٌذ١١ٌٚٓ ٚرىب١ٌفٙب ، اٌزى١ف اٌضمبفٟ ٌٍّذساء اٌجؾشٞ فٟ ا

اٌذ١١ٌٚٓ .ٚظ١فزٟ اإلٔزبط ٚاٌزغ٠ٛك ثبٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ، هج١ؼخ اإلٔزبط فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ٚلنب٠ب٘ب ، ِؾبوً 

غ٠ٛم١خ فٟ اٌج١ئخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌج١ئخ ؽٍٙب ، االخزالف ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌز ٚاعزشار١غ١بدػ١ٍّبد اإلٔزبط اٌذ١ٌٚخ 

 اٌذ١ٌٚخ ، اإلداسح اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ.

اٌؾشوبد اٌذ١ٌٚخ ، ِفَٙٛ اٌؾشوبد اٌذ١ٌٚخ ٚؽشٚه ل١بِٙب ، أعجبة دخٛي اٌؾشوبد اٌذ١ٌٚخ اٌفقً اٌغبدط : 

فٟ ِغبي األػّبي اٌذ١ٌٚخ ، االٔزمبداد اٌّٛعٙخ اٌٟ اٌؾشوبد ِزؼذدح اٌغٕغ١خ ، مجو عٍٛن اٌؾشوبد 

 ِزؼذدح اٌغٕغ١خ .

االعزضّبساد األعٕج١خ ، ِفَٙٛ االعزضّبس األعٕجٟ ٚدٚافؼٗ ، أؽىبي االعزضّبس األعٕجٟ ، عذٜٚ اٌفقً اٌغبثغ : 

 . ( االعزضّبس األعٕجٟ  ) االعزضّبس األعٕجٟ ٚالزقبد اٌذٌٚخ اٌّن١فخ
هشق رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 ميدانية + أوراق العملزيارات  + تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات + 

  اٌّشاعغ
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 (  428رلم الممرر  )             (3عدد الوحدات)         إدارة أزمات  •
 

 325المتطلبات: 
 

  BMG428  سِض اٌّـمشس
 إدارة األزمات أعُ اٌّمشس
 3 ػذد اٌٛؽذاد

االصِخ أٔٛاػٙب ٚاؽىبٌٙب ِٚظب٘ش٘ب ثبإلمبفخ اٌٟ خقبئقٙب ٚاعجبثٙب ٚٚلذ ؽذٚصٙب ٚهشق اٌزؾخ١ـ زٕبٚي ٠ ٚفف اٌّمشس

 ٚٚعبئً اٌٛلب٠خ ِٓ االصِبد  

دًفٕٓو ثألصيجس ٔإَٔثػٓج ٔخظجةظٓج ٔكزنك يذخم نضخطٛظ إدثسر ثألصيجس ٔثنًُٓؼ  ثنطجنخ إنًجو أ٘ذاف اٌّمشس

ثنمٛجدر ثإلدثسٚز فٙ ٔلش ثألصيز ٔأعذجح َشؤ ثألصيز ٔدٔسر فٛجر ثالعضشثصٛؾٙ نهضؼجيم يغ ثألصيجس ٔكزنك 

 ثألصيز ٔيضطهذجس ثنضؼجيم يغ ثألصيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِفشداد 

 اٌّمشس

أعجسْج، ٔثإلدثسر دجألصيجس ،إَٔثع  إدثسر ثألصيز ٔأًْٛضٓج ،خظجةظٓج، *يفٕٓو ثألصيز،

 ثألصيجس ،صظُٛفٓج،

 إلدثسر ثألصيجس*يُجْؼ صشخٛض ثألصيجس،،يذخم ثنضخطٛظ 

 عٛجعٛز( ثؽضًجػٛز، *ثنمٛجدر ثإلدثسٚز فٙ ٔلش ثألصيجس ،ثألدؼجد ثنًخضهفز نالصيجس )ثلضظجدٚز،

 أدثء ثألصيز ٔعهٕكٓج  *أعذجح َشؤ ثألصيز،

 *ثالفضٛجؽجس ٔعذم ثنٕلجٚز نهضؼجيم يغ ثألصيجس، ،يشثفم دٔسر فٛجر ثألصيز

 *ٔطجٚج ثنضؼجيم يغ ثألصيجس

 يؼٕلجس إدثسر ثألصيز ،إدثسر ثصظجالس ثألصيز ثإلدثسٚز نهضؼجيم يغ ثألصيجس،*ثنًضطهذجس 

طشق ثنضؼجيم  لٕٛد ثنضؼجيم يغ ثألصيز، خطٕثس ثنضؼجيم يغ ثألصيز، *ثنضؼجيم يغ ثألصيجس:

 يغ ثألصيز

يفٕٓو ثنًُٓؼ ثنًضكجيم يغ ثألصيجس ٔيشثفهّ ، ثعضخذثو  *يُٓؼ ثنضؼجيم يغ ثألصيجس:

 عجنٛخ ثنضؼجيم يغ ثألصيجسثنغُٛجسْٕٚجس ،ثأل

صكٍٕٚ فشٚك ثنًٓجو ثالصيٕٚز، طشق ثخضٛجس ٔإػذثد أفشثد فشٚك ثنًٓجو  *فشٚك ثنًٓجو ثالصيٕٚز:

 ثالصيٕٚز

إدثسر يؾضًغ ثألصيز ،ثنضأعٛش ثنًضذجدل دٍٛ ثألصيز ٔثنًؾضًغ ثنز٘ فذعش فّٛ ،صؼذتز ثنًؾضًغ 

 نًؼجنؾز ثألصيز ،يشجسكز ثنًؾضًغ فٙ يؼجنؾز ثألصيز

 *يجرث دؼذ ثألصيز؟

 *ًَجرػ يٍ إدثسر ثألصيز فٙ ثنقٛجر ثنؼًهٛز

هشق رذس٠ظ 

 اٌّمشس

 زيارات ميدانية + أوراق العمل + تقارير وأبحاث+ حمقات نقاش محاضرات + 

دارة األزمات. –د.عبد السالم أبو قحف والباحثة رنا عيتاني  - اٌّشاعغ  ثقافة الخرافات وا 
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 أعضاء هٌئة التدرٌس بمسم إدارة اإلعمال .14

 الدرجة العلمٌة العلمً المؤهل تارٌخ المٌالد الجنسٌة الصفة اإلسم ت
سنة الحصول 

 علٌه
 التخصص الجهة المانحة للمؤهل

تارٌخ 
 التعالد

 2019 أعمال إدارة مالٌزٌا/عبدالرزاق تون.  ج 2015 محاضر دكتوراه 1975 لٌبً  المسم رئٌس الغالً ابوالماسم عبدهللا 1

 2020 أعمال إدارة لندن اٌكونمٌن اوف اسكول اوربٌون 2005 محاضر مساعد ماجستٌر 1970 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون النائلً دمحم عبدالحمٌد 2

 2017 إدارة أعمال األكادٌمٌة اللٌبٌة 2012 مساعد محاضر ماجستٌر 1977 لٌبً منسك الجودة ٌونس هدٌة البوسٌفً 3

 2016 إدارة أعمال جامعة صفالس 2018 محاضر دكتوراه 1977 لٌبً لار عضو هٌئة تدرٌس عبدالحمٌد خلف هللا مفتاح 4

 2018 إدارة أعمال تونس -ج. المنار  2015 محاضر دكتوراه 1970 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون صبحً احمد ذٌاب 5

 2018 إدارة أعمال األكادٌمٌة اللٌبٌة 2017 مساعد محاضر ماجستٌر 1982 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون محمود لشوط العزومً 6

 2017 البشرٌةإدارة الموارد  ج. فلوبستر . برٌطانٌا 2011 محاضر دكتوراه 1974 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون عبد السالم المصري الساعدي 7

 2012 إدارة أعمال ج. شفٌلٌد . برٌطانٌا 2012 مساعد محاضر ماجستٌر 1971 لٌبً العلمً البحث منسك لؤي بشٌر الشرٌف 8

 2016 التصاد األكادٌمٌة اللٌبٌة 2011 مساعد محاضر ماجستٌر 1979 لٌبً متعاون عضو هٌئة تدرٌس وحٌد سالم برباش 9

 2019 والتنظٌم اإلدارة األكادٌمٌة اللٌبٌة 2016 محاضرمساعد  ماجستٌر 1973 ةلٌبٌ متعاون عضو هٌئة تدرٌس عبدالمادرحبٌبة دمحم عبدالعال  10

 2020 إلتصاد ج . تون عبدالرزاق/مالٌزٌا 2015 محاضر دكتوراه 1971 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس ابوعجٌلة عثمان الكوم 11

 2019 إدارة أعمال مصرلناة السوٌس جامعة  2018 محاضر دكتوراه 1973 لٌبٌة متعاون عضو هٌئة تدرٌس عائشة دمحم حمٌدان 12

 2019 إدارة أعمال جامعة طرابلس 2018 محاضرمساعد  ماجستٌر 1979 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون عاطف علً العارف 13

 2017 إدارة أعمال جامعة طرابلس 2014 محاضر مساعد ماجستٌر 1983 لٌبً تعاون عضو هٌئة تدرٌس وجدي عبدالسالم عبدالمادر 15

 2017 تخطٌط مالً جامعة طرابلس 2013 مساعد محاضر ماجستٌر 1968 لٌبً تعاون عضو هٌئة تدرٌس عزا لدٌن دمحم خلٌفة 16

 2017 أعمالإدارة  جامعة بورسعٌد مصر 2016 مساعد محاضر ماجستٌر 1959 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس تعاون علً مٌالد اشطٌبة 17
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 الشؤون الطالبٌة  .15
 سٌاسة المبول بالمسم

 -وفك الضوابط والشروط اآلتٌة : بالمسمٌتم لبول الطلبة الجدد 

 
)القس  العلمً(  حأصبلً على شهأك  اتمأ  الكااس  الثأ وٌ   ألقس  ن ٌ ون الطألز المتقك  للكااس   .1

 و مأ ٌعأكلهأ وفق اإلجااءال وال ظ  الم صو  علٌهأ من وزاا  التعلٌ  والثأ وٌأل التبصصٌ  

 العألً وال أف   فً الجأمعأل اللٌ ٌ .

ً لتبصص  واإلجااءال واللوائح  .2 للطألز الحق فً الكااس   ألقس  المطلوز حسز اؼ ت  ووفقأ

 المعموخ  هأ كابخ الجأمع .

ً للوائح الم صو  علٌهأ من وزاا   اللج   العلمٌ ت كال المطلو   للق وخ من م خ تحكك المس .3 وفقأ

 التعلٌ  العألً وال أف   فً الجأمعأل اللٌ ٌ .

 وفق اإلجااءال واللوائح المعموخ  هأ كابخ القس .الطل   الم تقلٌن من جأمعأل  باى  ٌق خ القس  .4

وٌشتاط فً الطألز الم تقخ  ن ٌقك  المست كال التً ت ٌن المواك والمقااال التً كاسهأ والمحتوى   .5

 والتقكٌاال.فً  خ مقاا والكاجأل  السأعأل والوحكالالعلمً ل خ م هأ وعكك 

ت ون صبلحٌ  م وخ  عض  و  خ المقااال الكااسٌ  للج   العلمٌ   ألقس ،  شاط  ن ال تزٌك  .6

 اسٌ  التً تعأكخ للطألز عن  صؾ المقااال البلزم  للتباج  ألقس  المبت .المقااال الكا

ٌشتاط فً الطألز الم تقخ  ن ٌكاس المقااال التً ل  ٌت  م ولهأ وفقأ لل ا أم  الكااسً المعتمك  .7

 . مس  اكاا  األعمأخمن 

 %( بمسٌن  ألمأئ .50تست عك  خ المقااال المتحصخ علٌهأ الطألز  تقكٌا  مخ من ) .8

  . ألقس ٌحسز المعكخ العأ  للطألز ع ك تباج  على  سأس عكك الوحكال والمقااال التً   جزهأ  .9

 المستندات المطلوبة للتسجٌل: 

 تسجٌل طالب جدٌد - أ

 ال سب  األصلٌ  للشهأك  الثأ وٌ  العأم   و مأ ٌعأكلهأ. -1

 شهأك  المٌبلك . -2

 ( صوا شبصٌ  حكٌث  .6عكك ) -3

 شهأك  صحٌ  حكٌث  -4

  مو ج المعلومأل الشبصٌ  البأ   ألجأمع  .تع ئ   -5

 تع ئ   مو ج الاؼ أل البأ   ألجأمع  . -6

 



 

58 
 

 تسجٌل طالب منتمل - ب

 ال سب  األصلٌ  للشهأك  الثأ وٌ  العأم   و مأ ٌعأكلهأ. -1

  شؾ كاجأل  صلً من الجأمع  الم تقخ م هأ الطألز . -2

 مفاكال المقااال الكااسٌ  معتمك  من الجأمع  الم تقخ م هأ. -3

 شهأك  المٌبلك . -4

 ( صوا شبصٌ  حكٌث  .6عكك ) -5

 تع ئ   مو ج المعلومأل الشبصٌ  البأ   ألجأمع . -6

 إلزام الطلبة بحضور المحاضرات

فضٕس ثنطهذز نًقجضشثصٓى ْٕ ثنؼًٕد ثنفمش٘ نُؾجؿ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز ٔدش ثأليجٌ الَضمجل ثنؼهى يٍ 

نك صقظ ثنؾجيؼز ثنطهذز ػهٗ ثالنضضثو دئصذجع ثٜنٛز ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ ثنًهمٙ إنٗ ثنطهذز ثنًضهمٍٛ، نز

 -ثٜصٛز:

 .ٌحكك فً  كاٌ   خ فصخ كااسً ٌو  مفتوح ٌ ون من فقاات  تو ٌح الحوافز واللوائح والعقو أل 

  ٌت  اصك ؼٌأز الطل   عن طاٌق ع و هٌئ  التكاٌس الم لؾ  تكاٌس المقاا الكااسً وفً حأل  تؽٌز

 من المحأ اال ٌ لػ القس   أسمأء المتؽٌ ٌن. %25الطألز عن فتا  تتعكى 

    من المحأ اال 25  أء على الئح  الكااس  واالمتحأ أل المعل   فأن الطألز ال ي ٌتجأوز ؼٌأ %

 ٌحا  من كبوخ االمتحأن ال هأئً وٌعطى كاج  الصفا فً  تٌج  المقاا الكااسً.

 لمومن االل تاو ً من تو ٌح العقو   ال أزل  ٌعلن عن  سمأء الطل   المتؽٌ ٌن فً لوحأل اإلعبل أل وا

  ه  حسز البلئح .

 اطالع الطالب الجدد على طبٌعة ومتطلبات البرنامج التعلٌمً

  وجوك كلٌخ ل خ  ا أم  تعلٌمً متوفا  ألم ت   وم تز الش ون الطبل ٌ  وائأس  ال ا أم  التعلٌمً و  لك

 لٌطلن علٌ  الطبلز الجكك. المومن االل تاو ً،

 إلعبلن عن السأعأل الم ت ٌ  لتواجك الماشكٌن األ أكٌمٌٌن لل ا أم  و لك لتقكٌ       عن متطل أل ا

 وبصأئ  ال ا أم  التعلٌمً للطل   الجكك الااؼ ٌن فً الس اخ عن  حك ال اام  لبل  مأ  الٌ .

  المفتوح ال ي تقٌم   استهكاؾ الطل   الجكك  ألمحأ اال التعوٌ ٌ  لل اام  واللوائح التعلٌمٌ  فً الٌو

 الجأمع .
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 االنتمال ضمن البرامج التعلٌمٌة

 .ٌقو  الطألز  تع ئ   مو ج اال تقأخ المعك  ألجأمع  للموافق  علٌ  واعتمأكه من القس  الم تقخ م   الطألز 

 . ٌٌت  ا كاء الا ي من م خ القس  ال ي ٌاؼز الطألز فً اال تقأخ ال 

  التسجٌخ لؽاض تحكٌث  ٌأ أل الطألز  تسجٌل  فً القس  الم تقخ الٌ  الى اكاا  تقأخاالاحأل   مو ج  

 واست مأخ  أف  اإلجااءال التً ت  ك ا تمأء الطألز للقس  الجكٌك.

 . ٌاحأل  ملؾ الطألز األ أكٌمً الى القس  الم تقخ الٌ  و لك إلجااء المعأكل  البلزم  للمقااال الكااس 

 مراجعة سٌاسة المبول 

 -عُٕثس ٔٚكٌٕ ػهٗ ثنُقٕ ثٜصٙ: 4يشثؽؼز عٛجعز ثنمذٕل نهذشَجيؼ ثنضؼهًٛٙ دشكم دٔس٘ كم  ٚضى ثػضًجد

   احصأئٌأل ت ٌن  س   ام أخ الطل   على التسجٌخ فً ال ا أم  التعلٌمً والتً تحكك  س    جأح السٌأس

 المت ع  فً اجت از الطل   للتسجٌخ فً ال ا أم  المستهكؾ.

 ٌن  أست ٌأ أل تو ح ا أه  عن سٌأس  الق وخ المت ع   أل ا أم .استهكاؾ الطل   والباٌج 

 .تٌج  االست ٌأ أل تحكك مكى م أس   سٌأس  الق وخ والتحكٌثأل التً مك تحتأجهأ  

 تزوٌد الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبً 

وجوك وحك  بأص   ش ون الطل   والتً تجٌز على جمٌن استفسأاال الطل   حوخ بكمأل الكع   .1

 الطبل ً.

تت  ى وحك  ش ون الطل   امأم  محأ اال وواش عمخ تقك  فٌهأ  شا  تعاٌفٌ  عن بكمأل الكع   .2

 الطبل ً و خ مأ ٌتعلق  حقو  وواج أل الطل   كابخ وبأاج الجأمع .

 عض بكمأل الكع  الطبل ً وا ح   ألمعأٌ    أحتفألٌأل ت اٌ  الطل   والاعأٌ  الصحٌ  وتوفٌا األمن  .3

 التً تستهكؾ  أست ٌأ أل كواٌ  تو ح الا ي فٌهأ و وج  القصوا التً مك تحتأج معألج .وؼٌاهأ و

 آلٌة توفٌر الدعم المناسب للطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة

صٓضى ثنؾجيؼز دٓزِ ثنششٚقز يٍ ثنطالح فٙ فمٓى فٙ ثكضغجح ثنًؼشفز ٔثنضقظٛم ثنؼهًٙ ػٍ طشٚك صذنٛم 

 -ثنظؼجح ثنضٙ صٕثؽٓٓى دجنؾجيؼز :

ت لٌؾ موظف  متبصص  و ال ب ا  و فأء  علمٌ  وعملٌ  لمتأ عته  وتسهٌخ  أف  اإلجااءال  .1

 اإلكااٌ  واأل أكٌمٌ  له   ألجأمع .

 تسهٌخ مهم  االتصأخ والتواصخ فٌمأ  ٌن الطبلز و مسأمه  العلمٌ  واإلكااال األباى  ال العبلم . .2

 فً جمٌن ماافق الجأمع .مااعأ  المواصفأل الف ٌ    وي االحتٌأجأل البأص   .3
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 آلٌة تكفل سرٌة معلومات الطالب

 ٚضى ففع ثنًهفجس دٕفذر ثألسشٛف ٔفك صغهغم ٔأدسػ يٕصػز دٍٛ ثأللغجو. -

ال ٚغًـ دضغهٛى ثنًهف ثنًذَٙ أٔ ثألكجدًٚٙ أل٘ طجنخ يًٓج كجَش ثألعذجح، إال ػٍ طشٚك ثنًششذ  -

 ثألكجدًٚٙ ثنضجدغ نهمغى ثنًخضض.

 ثألسشٛف نهطالح دًكجٌ يُفظم فغخ يٕثطفجس ثأليٍ ٔثنغاليز.ففع َغخ  -

 آلٌة تنظٌم عملٌة اطالع الطالب على سجالتهم

ػهٗ يهف ثنطجنخ إال دًٕثفمضّ  دجالطالعنضًجٌ عشٚز ثنًؼهٕيجس ثنخجطز دكم طجنخ فئَّ ال ٚغًـ 

 -ثنشخظٛز أٔ ػٍ طشٚك ٔنٗ ثأليش ٔفك ثٜنٛز ثنضجنٛز:

 على ملؾ طألز( وتقكٌم  إلكاا  المسجخ. االطبل ألز ) مو ج طلز تع ئ   مو ج من م خ الط -  

على ملف  المك ً عن طاٌق وحك   والطبل  عك موافق  مسجخ الجأمع  ٌسمح للطألز  ألمااجع    - ز

 األاشٌؾ التأ ع  إلكاا  المسجخ العأ .

 مأ فٌمأ ٌب  الملؾ األ أكٌمً للطألز فج   ٌت  مااجع  القس  العلمً المبت  عن طاٌق   - ج

 الماشك األ أكٌمً للطألز.

 آلٌة االختٌار وتسمٌة المرشد األكادٌمً

فٛظ ٚضى ثنضذجدل  دأَّ ػًهٛز نضذجدل ثنًؼهٕيجس دٍٛ ثنًششذ ٔثنطجنخ، ٠ؼشف اإلسؽبد األوبد٠ّٟ ...

 شثس خالل ثنفظم ثنذسثعٙ.نهًؼهٕيجس دُٛٓى دجعضً

... ثألعضجر ثنًكهف دجإلششثف ػهٗ يضجدؼز إَؾجص ثنطالح فٙ ثنذشَجيؼ ثنؼهًٙ  اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ

 ثنز٘ ٚذسعَّٕ، ٔيمذثس صمذًٚٓى فّٛ.

 :الهدف من اإلرشاد األكادٌمً

ال ي ٌكاس  تعاٌؾ الطألز  أل ظ  واللوائح والبطط الكااسٌ  التً تتوافق من التبص   و القس  العلمً -1

    الطألز.

ت ظٌ  المسٌا  التعلٌمٌ  للطألز من ببلخ ت سٌق عملٌ  التسجٌخ فً المقااال الكااسٌ   حٌث تتوافق  -2

 وفق مكاال الطألز والبطط الكااسٌ  المو وع  للقس  العلمً من حٌث االعتمأكٌ  له ه المقااال.

أفظ  على المستوى األ أكٌمً المطلوز من متأ ع  الطألز فً التحصٌخ العلمً وتوجٌه  عن الحأج  للمح -3

 ببلخ اإلشااؾ والمتأ ع  الكواٌ .

تقٌٌ  وتوثٌق ال تأئ  الفصلٌ  للطألز من ببلخ اعكاك تقأاٌا كواٌ  عن  سز اإل جأز الفصلً للمقااال  -4

 الكااسٌ .
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 :وظائف ومهام المرشد األكادٌمً

  تأئج  الكااسٌ  المت م   ل خ فصخ كااسً. متأ ع  الملؾ األ أكٌمً للطألز، وٌت  فٌ  حفظ  سخ من -1

تكوٌن وتسجٌخ حأالل: اال قطأ ، اٌقأؾ القٌك، الطل   المتعثاٌن،   لك العقو أل التً تومن على الطألز  -2

  ملف  العلمً و طأمت  الكااسٌ  وا بلؼ .

ل ٌن الاك على جمٌن استفسأاال الطبلز فٌمأ ٌب  الكااس  ومتأ عت  من  ع أء هٌئ  التكاٌس ا -3

 ٌكاسو   فً جمٌن المقااال.

 على سجبلته  الكااسٌ   ش خ م تظ . واالطبل مسأعك  الطبلز فً تحكٌث  ٌأ أته   -4

 حث وتشجٌن الطل   على ح وا المحأ اال، واصك ومتأ ع  التقك  الكااسً له . -5

 الجأمع .اعتمأك موافق  الماشك األ أكٌمً لل ث فً  أف  اإلجااءال المتعلق   ألطألز كابخ  -6

 آلٌة اختٌار المرشد األكادٌمً:

ٚضٕنٗ ثنًششف ثألكجدًٚٙ دجنذشَجيؼ )سةٛظ ثنذشَجيؼ ثنضؼهًٛٙ( ثإلششثف ػهٗ ػًهٛز ثإلسشجد 

 -ثألكجدًٚٙ ٔٚضذُٗ صٕؽّٛ ثنطهذز خجطز ثنؾذد ٔصٕصٚؼٓى ػهٗ ثنًششذٍٚ ٔفك ثٜنٛز ثٜصٛز:

 حصا  عكاك  ع أء هٌئ  التكاٌس  أل ا أم  التعلٌمً.. -1

 حصا  عكاك الطل   الكااسٌن  أل ا أم . -2

طألز ل خ ماشك  20توزٌن الطل   على  ع أء هٌئ  التكاٌس  ألقس   حٌث ال ٌتجأوز اعكاك الطل    -3

   أكٌمً.

 اإلعبلن عن موائ  اإلاشأك األ أكٌمً للطل   وفق اعتمأك اللج   العلمٌ   ألقس . -4
 

 آلٌات الطعن والتظلم والشكاوي الطالبٌة

 طعن:آلٌة ال - أ

  ن ٌقك  طلز المااجع  لمقاا الكااسً المطعون فٌ  الى م تز الكااس  واالمتحأ أل ببلخ مك  ال تزٌك 

 على  س وعٌن من تأاٌخ اعبلن ال تأئ .

 . ن ٌافق  ألطلز اٌصأخ سكاك الاسو  المألٌ  وفق البلئح  المألٌ   ألجأمع  

 . ٌحأخ الطلز الى لج   المااجع   ألقس  العلمً المبت 

   تتولى اللج   العلمٌ   ألقس  تش ٌخ لج   للمااجع  من ثبلث   ع أء هٌئ  التكاٌس وعلى اللج   مااجع

 ااس  اإلجأ   وو ن ال تٌج  ال هأئٌ   عك المااجع  على  مو ج الطعن واعتمأك ال تٌج  من القس  

 .المبت  وم تز الكااس  واالمتحأ أل  ألجأمع 

 وتقاا  جأح   ألمقاا فج   ٌت  تعكٌخ كاج  الطألز وٌت  اعأك  مٌم   فً حأل  ث ل صح  اكعأء الطألز

 .الطعن ل ، و مأ ا ا ل  ٌث ل صح  اكعأءه فجن الكاج  ت قى  مأ هً علٌ 

 



 

64 
 

 آلٌة التظلم والشكاوي الطالبٌة - ب

سفغ ثنظهى ػٍ ثنطجنخ يٍ أْى ثنؼٕثيم ثنضٙ صؤعش إٚؾجدجً ػهٗ يغضٕٖ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز، ٔنزنك فئٌ 

 -ؾجيؼز صضذغ ثنطشق ثنضجنٛز:ثن

 .ٌوثق الطألز ش واه فً  مو ج بأ   ألتظلمأل 

 .ٌقو  الطألز  و ن تظلم  فً ص كو  الش أوي 

  ٌت  فتح ص كو  الش أوي من لج   بأص    لك والتأ ك من استٌفأء التظل  لشاوط ال ث فٌ  من   ا  أمخ

 ال ٌأ أل للمشت ً والمشت ً علٌ  ومو و  التظل .

 تظل  الى لج   التحقٌق التً تعلن عن مثوخ الطافٌن  ألوسأئخ المتأح   مأمهأ.ٌحأخ ال 

 .ً اإلعبلن عن  تٌج  التحقٌق على لوح  اإلعبل أل وعلى المومن االل تاو 

 آ١ٌخ رّى١ٓ اٌطالة ِٓ اٌّؾبسوخ فٟ فٕبػخ اٌمشاساد ٚؽً اٌّؾبوً

 .ًتوزٌن است ٌأ أل بأص   ألطل   فً  هأٌ   خ فصخ كااس 

 .تفاغ االست ٌأ أل وتحلخ احصأئٌأً لمعاف   قأط ال عؾ وتطوٌاهأ 

 .تسل   تأئ  االست ٌأ أل من م خ م تز  مأن الجوك  وتو ن وفق بطط التحسٌن والتطوٌا 

 .ٌعتمك مجلس الجأمع   تأئ  االست ٌأن وٌحكك س خ التحسٌن والتطوٌا 

  تز ش ون الطل  .مشأا   الطبلز فً ص أع  القاااال وحخ المشأ خ عن طاٌق م 

 . ٌاستهكاؾ طل   الجأمع  فً  أف  االجتمأعأل  ألجأمع  وعلى  أف  المستوٌأل اإلكاا 

 . تفعٌخ كوا الطل   من ببلخ ع وٌته  فً  أف  اللجأن المش ل  كابخ الجأمع 

 آلٌة التعامل والتوثٌك لمعامالت الطــالب المتعثرٌــن

 شك األ أكٌمً من ببلخ  تأئجه  الفصلٌ .ٌت  تحكٌك الطل   المتعثاٌن عن طاٌق الما 

   متأ ع   س   الح وا والؽٌأز وحصا الطل   المتؽٌ ٌن وا بلغ الماشك األ أكٌمً عن طاٌق ائأس

 القس .

 .ٌكاس الماشك األ أكٌمً و ن الطألز وٌت أمش مع  لمعاف   س أز التعثا وام أ ٌ  معألج  المس  أل 

 أل أكٌمً والطألز ال ٌم    التؽلز على ه ه المس  أل   فس  فجن فً حأل   ن التعثا  أن فً الجأ ز ا

الماشك األ أكٌمً ٌقك  توصٌأل إلكاا  ال ا أم  تحوي الحلوخ المقتاح  التً ٌجز تقكٌمهأ للطألز 

 لمعألج   وج  القصوا لكٌ .

 ٌق اكاا  فً حأل  التعثا  أن فً الؽٌأز ول  ٌلتز  الطألز  ألح وا ٌت  ا بلغ ولً األما عن طا

 الجأمع .
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  ا ا  أن التعثا فً التحصٌخ العلمً فجن ال ا أم  ٌت  ى المعألج   حسز ام أ ٌأت  وتوصٌأل الماشك

 األ أكٌمً، وتقكٌ  الكع  البلز   محأ اال ا أفٌ   و تكاٌ أل عملٌ  ... الخ.

 آ١ٌخ اٌزؼبًِ ٚاٌزٛص١ك ٌّؼبِالد اٌطــالة اٌّزفٛل١ٓ

ثالْضًجو دجنطهذز ثنًضفٕلٍٛ ثنزٍٚ نذٚٓى لذسثس خجطز صؤْهٓى نهضفٕق فٙ إٌ يٍ أٔنٕٚجس ثنؾجيؼز 

يؾجالصٓى ثنؼهًٛز ٔثنؼًهٛز فٓى نٓى ثألعش ثألكذش فٙ ثنشفغ يٍ كفجءر يخشؽجس ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز، ٔيٍ يظجْش 

 -ثالْضًجو صشؾٛؼٓى ػهٗ صٚجدر ثنضقظٛم ثنؼهًٙ ٔيٍ آنٛجس ثنضشؾٛغ ثٜصٙ:

    الطبلز المتفومٌن و وي المعكالل الماتفع . المتفومٌن  مااجع  الكاجأل وتحكٌكٌت  تحكٌك الطل 

 .متأ ع   ي تقأاٌا من الماشكٌن األ أكٌمٌٌن عن الطبلز المتفومٌن 

  من ببلخ م حه  شهأكال تقكٌا واعبلن  سمأئه   لوحأل اإلعبلن ومومن ً ٌ ا  الطل   المتفومٌن علمٌأ

 مجأخ تفومه  فً كااسته   و ال حث العلمً  و ؼٌاه.الجأمع  االل تاو ً من تو ٌح 

 .ت اٌ   وائخ الكفعأل س وٌأً فً حفخ الباٌجٌن 

  من  ً ً  و اٌأ ٌأ ً  و ثقأفٌأ كع  الطل   المتفومٌن للمشأا   فً األ شط  المبتلف  سواء  أ ل علمٌأ

  شأطأل اتحأك الطل   كابخ  و بأاج الجأمع .

 آاائه  لتحسٌن  كاء الجأمع  واستهكافه  فً  أف  اللجأن المش ل  فً كعو  الطبلز المتفومٌن  ألمشأا    

 الجأمع .
 

 آ١ٌخ ِؼشفخ ِذٜ ِالئّخ اٌجشاِظ ٌّزطٍجبد عٛق اٌؼًّ ِٓ ٚعٙخ ٔظش خش٠غ١ٙب

  ٌت  تحكٌك ٌو  للباٌجٌن "ٌستهكؾ فٌ  الباٌجٌن و ا أز العمخ" فً  خ س   وٌ ون  ألت سٌق والتعأون

 من  قٌ  اإلكااال والم أتز.  ٌن وحك  الباٌجٌن

  ٌت  تسلٌ  است ٌأن للباٌجٌن؛ لمعاف  مكى مبلئم  ال اام  الكااسٌ  لمتطل أل سو  العمخ من وجه   ظا

 الباٌجٌن.

   جٌن وال اام  الكااسٌ  ٌفً مكى مبلئم  البا  ااءه ٌت  تسلٌ  است ٌأن ألا أز العمخ؛ الستطبل

 لمتطل أل سو  العمخ.

ؼز ٔٚقهم إفظجةٛجً ٔصغضخذو َضجةؾّ فٙ صقغٍٛ ٔصطٕٚش ثنذشثيؼ ثنضؼهًٛٛز ٔفك آنٛز ثنًشثؽٚفشؽ ثالعضذٛجٌ 

 هًٛٙ.ٔثنضمٛٛى ثنذٔس٘ نهذشثيؼ ثنضؼ
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 إجراءات البرامج التعلٌمٌة  .16
 

 آلٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً

العأم  لل ا أم  ث  ت ك  عملٌ  تصمٌ  ال ا أم  التعلٌمً  ألتعاؾ على الؽأٌأل التعلٌمٌ  واألهكاؾ 

تحكٌك بصأئ  المتعل  و  مأط التعلٌ  المبلئم   عك  لك ٌت  تحكٌك المحتوى والوحكال التعلٌمٌ  البلزم  

ث  ابتٌأا وتصمٌ   شأطأل التعلٌ  والتعل  والوسأئخ التعلٌمٌ  البلزم  و بٌااً تحكٌك  سألٌز تقوٌ  تعل  

 -ٌ :الطل   وٌ ون  لك   أءاً على البطوال التأل

كااس  المقتاح المقك  لل ا أم  التعلٌمً المستهكؾ تصمٌم  من مااعأ  متطل أل سو  العمخ من م خ  -1

 مجلس اكاا  الجأمع .

تش ٌخ لج   من  ع أء هٌئ  التكاٌس وفق التبص  المااك تصمٌم   حٌث ال تقخ عن ثبلث   ع أء  -2

 هٌئ  التكاٌس.

 -ومااجع  ال اام  التعلٌم  وهً :مااعأ   وا ط الجأمع  فً تصمٌ  وت فٌ   -3

 ن ٌ ون الماجن األسأسً لتصمٌ  ال اام  التعلٌمٌ ، ال تٌز الصأكا عن اللج   الشع ٌ  العأم   .  

 (،  أإل أف  الى الم سسأل التعلٌمٌ  الم أظا  المعتمك .2008سأ قأً )س   

س مبتلف  )عك  عاض وثأئق ال ا أم  التعلٌمً على ب ااء مبتصٌن فً  فس المجأخ من مكاا . ز

 م سسأل لكٌهأ تبص  م أظا(  أستبكا  تقاٌا المااجن البأاجً لل ا أم  التعلٌمً.

 ت فٌ   خ المبلحظأل والتوصٌأل الوااك   تقاٌا المااجن البأاجً عن تصمٌ  ال ا أم . . ج

عاض ال ا أم  التعلٌمً المصم  على مجلس اكاا  الجأمع  العتمأكه وال كء فً تفعٌخ العملٌ   . ك

 التعلٌمٌ    .

 

 آلٌة المراجعة والتمٌٌم الدوري للبرنامج التعلٌمً

المااجع  الكواٌ  لل اام  التعلٌمٌ  مهم  لموا    التطوا والحكاث  وتصحٌح  بطأء سأ ق  

 -وتجوٌك المباجأل وت ون  خ  ا ن س وال  جشااؾ اكاا  الش ون العلمٌ  على ال حو اآلتً:

 لٌمأتهأ لل اام  التعلٌمٌ  التً تت عهأ  أل كء فً المااجع  والتقٌٌ  الكابلً.تصكا اكاا  الش ون العلمٌ  تع .1

ٌت ن ال ا أم  التعلٌمً  ظأ  االجتمأعأل للج   العلمٌ   أل ا أم  و ع أء هٌئ  التكاٌس إلجااء المااجع   .2

  هأ. والتقٌٌ  لٌ ت  ع هأ تحكٌثأل فً ال ا أم  التعلٌمً المست ك  على مااجن وم أظاال موثو 

 ٌعتمك  لك علً است ٌأ أل للطل   و ع أء هٌئ  التكاٌس على  خ  ا أم  علمً  .3

تحأخ ال تأئ  الى اكاا  الش ون العلمٌ  ث  ائأس  الجأمع  لتطاح على مجلس اكاا  الجأمع  لت تقخ الى  .4

المحكث  البطو  التألٌ  اال وهً عا هأ على مبتصٌن بأاجٌٌن فً  فس المجأخ لتقٌٌ  ال ا أم  العلمً

 )ال ٌقخ عكك المقٌمٌن البأاجٌٌن عن ثبلث (.

تعم  التقٌٌمأل البأاجٌ  حسز ال ا أم  التعلٌمً وت ف  ث  تعتمك حسز اإلجااءال المعموخ  هأ فً  .5

 الجأمع .

اعكاك تقاٌا صأكا عن ال ا أم  التعلٌمً ٌحوي التحكٌثأل التً ت  اعتمأكهأ و س أز عك  ت فٌ   ي مقتاح  .6

 ٌمأل والمست ك  على  سأس علمً  حث. تٌج  التقٌ
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 آلٌة استطالع أراء العناصر التعلٌمٌة فً جودتها

ٌعلن م تز  مأن الجوك  وتقٌٌ  األكاء عن ال كء فً استهكاؾ ع أصا العملٌ  التعلٌمٌ  ) ع أء هٌئ   .1

ومبلحظأته  الطل  (  أست ٌأ أل بأص  لبلطبل  على آاائه  فً جوك  العملٌ  التعلٌمٌ   –التكاٌس 

 حولهأ.

 توز  وتجمن االست ٌأ أل ث  تحلخ الستبااج  قأط القو  وال عؾ والتوصٌأل والمقتاحأل. .2

من  تأئ  التحلٌخ ٌت    أء بطط التحسٌن والتطوٌا التً هً  سأس عمخ ال اام  التعلٌمٌ  لمعألج   قأط  .3

 ق  على كاجأل الجوك .ال عؾ والمحأفظ  على  قأط القو  وات أ  التوصٌأل والمقتاحأل لتحقٌ
 

 إجراءات شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس .17
 

المسأ ك  كوا ائٌس فً تقكٌ  البكمأل التعلٌمٌ  الماجو  مـن  كائمأً ٌ أط  أع أء هٌئ  التكاٌس وال واكا

 الم سس   ش خ ممٌز ٌامى لمستوى اسأل  و هكاؾ الم سس  وتطلعأل المجتمن من ه ه البكمأل.     

فــً االســتقأم   والقــكو لتــكاٌس اســوخ اإل ــبلغ األمــٌن للمعــأاؾ، وهــو ااعــً القــٌ  ٌعت ــا ع ــو هٌئــ  ا

 التعلٌمٌـ ان التوسـن المعافـً جعـخ صـأحز الاسـأل   واج ـأل. علٌـ  مـنوالتجاك فٌمأ ل  من حقو  ومـأ 

لكٌ  من معلومأل،  ً ٌستطٌن توصـٌخ األف ـأا  طاٌقـ  مق عـ  لهـأ  واالطبل  فٌمأمطأل أ  أإللمأ  الواسن 

ل  أء المجتمن  تأثٌاهأ على ش أز الجٌخ الصأعك، ه ا الجٌخ ال ي توفال ل  س خ و سألٌز من المعلومأل

 .والبوض فً مجأالل ال حث العلمً المت و 

 التدرٌس عضو هٌئة  وواجبات حموق    

فــً اطــأا اهتمــأ  الجأمعــ    ــمأن حــق الع صــا الائٌســً فــً العملٌــ  التعلٌمٌــ  مأمــل  تبصــٌ  م تــز 

ش ون اع أء هٌئ  التكاٌس لكع  وت ظٌ  معأمبلل  خ ع و هٌئ  تكاٌس لٌ من حقوم  والتأ ٌـك علـى 

 ى حٌـأ  عأئلـ علـفألع صا المأكي ال ي ٌتطلز توفٌاه من م خ اكاا  الجأمع  ل  ا ع أسأل اكائ  لواج أت ، 

 ، ومن حقوم  التً تااعٌهأ الجأمع  االتً:ٌ  واإل كاعٌ مع و هٌئ  التكاٌس و  ألتألً على  فأءات  العل

  . صاؾ م أفأت  فوا استحقأمهأ حسز االجااءال المت ع   ألجأمع 

 . ل  الحق فً تقكٌ  مقتاح  تعكٌخ مفاكال المقاا الكااسً حسز االجااءال المت ع 

  الٌ  لقٌأس ا أه عن الجأمع  و خ مأ ٌمل لعمل   صل  واجااء التحسٌ أل البلزم . تت ن الجأمع 

 . تتعهك الجأمع   افن الظل  عن ع و هٌئ  التكاٌس  تٌج  تعا   ألي ا ى كابخ الجأمع 

  57ل  الحق  ألمشأا   فً  شا مشأا   علمٌ   مجل  الجأمع   تبفٌض .% 

 لافن من  فأءت  حسز االجااء المت ن.من حق  تلقً واش عمخ وكواال تكاٌ ٌ  ل 

 .  من حقوم  طلز م أفأ  عن اي بكم  ٌقكمهأ وم فوخ ل  حق الافض كون عقو 
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    من مصأاٌؾ ع و هٌئ  التكاٌس حأخ مشأا ت  فً عمخ علمً  أس   84تت فخ الجأمع    س %

 الجأمع  محلٌأ او بأاجٌأ.

فهو القكو  لمن ٌتلقون م   المعاف ، أل      اه  س أً وأما واجبات عضو هٌئة التدرٌس فهً كثٌرة،  -

وعلمأً، وهو الااعً لعقوله  والم مً لمواه ه ، وال ي ٌصقخ  فوسه  وهو ال ي ٌؽاس ال  وا الجٌك  فً 

 .العل  واألببل  الحمٌك  ف أا الش أز ال أحث عن 

مه   التكاٌس، والمهأ  األباى  مأ ٌتولى ع و هٌئ  التكاٌس القٌأ   أألعمأخ التً ت سج  من مهم  و

 -: ًمأ ٌلالتً ٌ لؾ  هأ من م خ الجأمع ، وت ون م مل  لمهأم  التكاٌسٌ  وم هأ 

أٌ ٚؤد٘ ػًهّ دكم أيجَز ٔدلز ٔفمجً نًج صمشسِ ثنؾجيؼز ٔثنمغى ثنؼهًٙ، ٔثالنضضثو دجنقضٕس فٙ ثنًٕثػٛذ  .1

 ثنًقذدر فٙ ؽذٔل ثنًقجضشثس.

يظجنقّ ثنخجطز، ٔأٌ ٚذضؼدذ دغدهٕكّ ػدٍ يدٕثطٍ ثنشدذٓجس ٔثنضندم،  أٌ ال ٚغضغم يشكضِ ثنٕظٛفٙ فٙ .2

 أٔ ثنظٕٓس دًظٓش ال ٚهٛك دششف ثنًُٓز.

يٍ لذم ثنؾجيؼز ٔثنمغدى ثنًخدضض فدٙ فدذٔد ثنمٕثػدذ ٔثندُظى ثنًؼًدٕل دٓدج ٚؤد٘ ثنًٓجو ثنًُٕطز دّ أٌ  .3

 ضًٍ نٕثةـ ثنؾجيؼز.

ي ٚغددب  نهددذٍٚ ثإلعدداليٙ، أٔ أٌ ٚقددجفع ػهددٗ شددشف ثنًُٓددز ٔأٌ ال ٚضظددشف صظددشفجس أٔ ٚغددهك  .4 عددهٕكج

 .دجنًؾضًغٚضش 

ثنًقجفظددز ػهددٗ ثنًؼددذثس ٔثألؽٓددضر ثنضددٙ صغددهى إنٛددّ دقكددى يُٓضددّ، ٔثنضددٙ صغددضخذو كٕعددجةم إٚضددجؿ ٔأٌ  .5

 ٚغضخذيٓج فٙ ثنغشع ثنز٘ أػذس يٍ أؽهّ.

ٕو ٔفم ثنًشجكم ثنؼهًٛدز ددجنًمشسثس ثنضدٙ ٚمدأ، كًششذ أكجدًٚٙ صقذٚذ عجػجس يكضذٛز نًشثؽؼز ثنطالح .6

 دضذسٚغٓج، ٔخجطز صقغٍٛ ٔصطٕٚش ثنًُجْؼ ثنذسثعٛز.

 .يٍ دقظ ػهًٙ ٔخذيز يؾضًغ ٔدٛتز أٌ ٚمٕو دجألػًجل ثنضٙ صُطهخ يُّ فٙ يؾجل صخظظّ .7

 ثألدثء ٔصقغٍٛ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز. ٖثنًغجًْز فٙ سعى ثنغٛجعجس ٔثنخطظ ثنضٙ صٓذف إنٗ سفغ يغضٕ .8

 ثنمغى ٔثنؾجيؼز.هؾجٌ ثنضٙ ٚكهف دٓج يٍ لذم ثنثنًغجًْز فٙ  .9

 من اعضاء هٌئة التدرٌس والكفاٌة خطة الجامعة لتحدٌد االحتٌاجات

سةٛغٍٛٛ ًْج ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ ٔثنطجنخ. ٔنٕالدر ْزِ ثنؼًهٛدز ثنؼًٕد ثنفمش٘ نهؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز ػُظشٍٚ 

نًضخظدض الدذ يٍ ثؽضًجع ثنؼُظشٍٚ، ٔدٕؽٕد ثنطجنخ ٚكٌٕ ثنٓجؽظ ثالكذش صٕفٛش ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ ث

ٔرثس ثنكفددجءر ثنؼجنٛددز، ٔنضقمٛددك ثنكفجٚددز يددٍ ثػضددجء ْٛتددز ثنضددذسٚظ صمددذو ؽجيؼددز ثفشٚمٛددج نهؼهددٕو ثالَغددجَٛز 

ٔثنضطذٛمٛز خطضٓج ثنضفظدٛهٛز نضقذٚدذ ثفضٛجؽجصٓدج يدٍ ثػضدجء ْٛتدز ثنضدذسٚظ ٔكٛفٛدز صقمٛدك ثنكفجٚدز نؼًهٛضٓدج 

 ثنضؼهًٛٛز كجالصٙ:
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ثػضجء ْٛتز ثنضذسٚظ ثنمغى ثنؼهًدٙ دمدٕثةى ثػضدجء ْٛتدز ػُذ دذثٚز كم فظم دسثعٙ ٚضٔد يكضخ شؤٌٔ  (1

 ( .01ثنضذسٚظ ثنًضمذيٍٛ نهضؼجٌٔ دجنؾجيؼز )و.ػ.أ.ْـ.س. 

صؾضًغ ثنهؾُز ثنؼهًٛدز دجنمغدى نضكهٛدف ثػضدجء ْٛتدز ثنضدذسٚظ ثنفدجػهٍٛ ددجنًمشسثس ثنًُجعدذز نٓدى ٔدجنضدجنٙ  (2

س ثنًُجعدذز نٓدج يدغ دسثعدز ثنمجةًدز فظش ثنًمشسثس ثنذسثعٛز ثنضٙ دٓج ػؾض فضقذد ثػدذثدْج ٔثنضخظظدج

( كجفضٛجؽددجس نهمغددى ثنؼهًددٙ يددٍ 24ثنًقجنددز يددٍ يكضددخ شددؤٌٔ ثػضددجء ْٛتددز ثنضددذسٚظ )و.ػ.أ.ْددـ.س. 

 (.31ثػضجء ْٛتز ثنضذسٚظ ٔفٙ فجل ػذو ٔؽٕد ثنضخظض ثنًطهٕح ٚغضخذو ثنًُٕرػ  )و.ػ.أ.ْـ.س. 

ثنًذددٍٛ فٛٓددج ثالػددذثد ٔثنًددؤْالس يشثعددهز سةددٛظ ثنمغددى نًكضددخ ثػضددجء ْٛتددز ثنضددذسٚظ دجالفضٛجؽددجس ٔ (3

 ٔثنضخظظجس ثنًطهٕدز يٍ ثػضجء ْٛتز ثنضذسٚظ فغخ ثنًُٕرػ ثنًزكٕس ثَفج ثنخجص دٕؽٕد ػؾض.

ٚشثعم ثنًكضخ ثدثسر ثنشؤٌٔ ثنؼهًٛز نالػالٌ ػٍ ثالفضٛجؽدجس دجنٕعدجةم ثنًضجفدز، عدى ثفجندز صخظظدجس  (4

 ٔيؤْالس ثنًضمذيٍٛ ػهٗ ثنمغى ثنؼهًٙ.

 التدرٌس بجامعة افرٌمٌا اختٌار أعضاء هٌئة

هــأ العملٌــ  ٌعـك  ع ــأء هٌئـ  التــكاٌس مـن  هــ  المــكببلل فـً الم سســأل التعلٌمٌـ  الجأمعٌــ  التـً تحتأج

وجـوك معـأٌٌا البتٌـأا فً  وء الثوا  المعلومأتٌ  واالتصأالل والت  ولوجٌأ، و ألتـألً ٌتطلـز  التعلٌمٌ 

لتكاٌس هو  سأس تجوٌك مباجـأل العملٌـ  التعلٌمٌـ  ، هٌئ  التكاٌس و جأمع  افاٌقٌأ ٌعت ا ع و هٌئ  ا

من ببلخ التمتـن  ألمقومـأل ل ا من المه  التقٌٌ  الكواي ل  للحفأظ على األكاء العألً والمستوى المتمٌز و

 .الشبصٌ  واأل أكٌمٌ 

 التبصصأل المطلو  ومن ببلخ تحكٌك احتٌأجأل االمسأ  ٌت  االعبلن فً مومن الجأمع  على 

المتقكمٌن من اع أء هٌئ  التكاٌس وتتلب  ه ه االلٌ  فً  وابتٌأا ات أ  الٌ  محكك  لتقٌٌ  ومن ث 

 االتً:

تجتمن اللج   العلمٌ   ألقس  لكااس  م هبلل وتبصصأل المتقكمٌن من اع أء هٌئ  التكاٌس   (1

 االتٌ :وابتٌأا الم أسز م ه  للمقااال التً  هأ عجز على ان ٌااعى االبتٌأا حسز المعأٌٌا 

  مجأخ الشهأك  ٌطأ ق التبص  المطلوز، حٌث تبص  ع و هٌئ  التكاٌس ٌجز ان ٌ ون

 موافق لمتطلز المقاا الكااسً حتى ٌ لؾ  تكاٌس .

  الم هخ العلمً، حٌث الك توااه ل  االولوٌ  ث  المأجستٌا فً حأخ تطأ ق التبص  من متطلز

 المقاا الكااسً.

  المعٌأاٌن السأ قٌن ت ون األف لٌ  فً االبتٌأا للكاج  العلمٌ  الكاج  العلمٌ ، فً حأخ توفا

 االعلى.
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   ن ٌقو   تقكٌ  اسأئخ تز ٌ  من ع وي هٌئ  )الب ا  فً التكاٌس  و فً مجأخ التبص 

 تكاٌس من  وي العبلم   تبصص (.

 . التز ٌ  من م خ اللج   العلمٌ   ألقس 

  مو ج ام   ت ون هً الفٌصخ فً اعتمأك االبتٌأا ٌت  اجااء مقأ ل  شبصٌ  من ع و هٌئ  التكاٌس  (2

وت لٌؽه   ألمقااال الكااسٌ  التً سٌت  ت لٌفه   هأ ومعاف  جأهزٌته  لتؽطٌ  ( 02) .ش. .هـ.ل. 

 .مفاكال المقاا   فأء 

  أل مو ج المعتمك من اللج   العلمٌ   ألقس  احأل  االسمأء المبتأا  الى م تز اع أء هٌئ  التكاٌس  (3

 وهً: صأخ  ه  للتأ ٌك على اح أاه  مصوؼأل التعأون  أمل لبلت

   صوا شبصٌ . 2عكك 

  . ٌالسٌا  ال ات 

  .ًاث أل شبص 

  .)الشهأكال العلمٌ  معتمك  من جه  االبتصأ  )وافأك  الجوك  للشهأئك بأاج لٌ ٌأ 

  .)افأك   ألكاج  العلمٌ  معتمك  )مأ ام ن 

ا من القس  لمتطل أل التعأون ٌت  التعأمك مع  واحألت  الى حأخ است مأخ ع و هٌئ  التكاٌس المبتأ  (4

 حسز ال ظ  واللوائح المعموخ  هأ فً الجأمع . (03) .ش. .هـ.ل.  القس  لٌ لؾ اسمٌأ  ألتكاٌس

فً حأل  وجوك  ق  فً المصوؼأل ٌم ح المتقك  فاص  اح أاه  أستبكا  تعهك ) .ش. .هـ.ل.   (5

ٌ لؾ  (45) .ش. .هـ.ل. ا ع و هٌئ  تكاٌس عن مقاا (،   لك ع ك وجوك عجز او اعت ا07

 (.04استث أئٌأ ؼٌاه ) .ش. .هـ.ل. 

تعتمك ه ه االلٌ  على السبلس  فً االجااءال و مأن تحقٌق اعلى معأٌٌا الجوك  فً االبتٌأا وصح  

افاٌقٌأ للعلو  الم هخ العلمً للمتقك  واحقٌت  فً االلتحأ   ا ز العملٌ  التعلٌمٌ  المتمٌز   جأمع  

 اال سأ ٌ  والتط ٌقٌ .

م وخ  ع أء هٌئ  التكاٌس العأملٌن  جأمعأل  باى على الكاجأل العلمٌ   فسهأ التً ٌشؽلو هأ ٌم ن 

للقٌأ   أل حوث العلمٌ ، واإلشااؾ على الاسأئخ  و لك على س ٌخ التعأون لمك  محكوك  للتكاٌس،  و

اؾ ومتأ ع   و أ  الطبلز او  أع أء فً لجأن تبصصٌ  واألطاوحأل الجأمعٌ  وم أمشتهأ، واإلشا

 تحككهأ حأج  الجأمع  وفق ال ظ  واللوائح.

ولتعزٌز جوك  ابتٌأا  ع أء هٌئ  التكاٌس فأن الجأمع  مأمل  تفعٌخ لج   ش ون  ع أء هٌئ  التكاٌس 

 والتً تبت   أآلتً:
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واالعأا  المتعلق   أع أء هٌئ  التحقق من استٌفأء شاوط التعٌٌن والتامٌ  وال قخ وال كز  .1

 التكاٌس و أف  امواه  الوظٌفٌ  األباى.

االطبل  على تقأاٌا لجأن التقٌٌ  البأص   ألتامٌ  الستببل   تأئجهأ وافن التوصٌ   هأ الى  .2

 ائأس  الجأمع .

 ع .كااس  التقأاٌا العلمٌ  البأص   أع أء هٌئ  التكاٌس من م خ األمسأ  العلمٌ  المبتص   ألجأم .3

 مأ ت لؾ    من اعمأخ فً  طأ  ابتصأصأتهأ من م خ مجلس اكاا  الجأمع  او ائٌسهأ. .4

 تمٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا

ع و هٌئ  التكاٌس هو  سأس تجوٌك مباجأل العملٌ  التعلٌمٌ   جأمع  افاٌقٌأ، ول ا من المه  التقٌٌ  

 ى المتمٌز، والٌ  التقٌٌ  هً  أالتً:الكواي ل  للحفأظ على األكاء العألً والمستو

 .(4) .ج.ل.  االكاء و فأء است ٌأن تقٌٌ  الطألز ألكاء ع و هٌئ  التكاٌس لتحكٌك جوك  المحأ ا   (1

، (7) .ج.ل.  است ٌأن تقٌٌ  ائٌس القس  لمكى فأعلٌ  و شأط ع و هٌئ  التكاٌس العلمً واأل أكٌمً  (2

عك فً ت وٌن الصوا  الصحٌح  ل فأء  المحأ اٌن وٌ ون  لك م مخ لتقٌٌ  الطألز وعأمخ مسأ

 و شأطأته  فً القس  والمشأا   فً ال حث العلمً وبكمأل المجتمن وال ٌئ .

تقٌٌ  م تز ش ون  ع أء هٌئ  التكاٌس لع و هٌئ  التكاٌس من  أحٌ  اال   أط وح وا   (3

 .لهأ عن طاٌق  مو ج التقٌٌ  المحأ اال وااللتزا   أستٌفأء الوعأء الزم ً

 والحصوخ على  تأئ  التقٌٌمأل. تجمٌن ه ه الم شاال وتحلٌلهأ  (4

 خ ه ه التقٌٌمأل لكى ائأس  القس  لتكاولهأ من اللج   العلمٌ   ألقس  وتوثٌقهأ فً  مو ج بأ   ت أمش  (5

لز  من  أحٌ  ٌ والتقاٌا التبأ  مأ (25) .ش. .هـ.ل.  صأكا عن م تز ش ون  ع أء هٌئ  التكاٌس

 تقوٌ  ع و هٌئ  التكاٌس او  أستماااه او ا هأء عقكه.

ٌت  تقٌٌ  اكاء ع و هٌئ  التكاٌس فً ا جأز المقاا الكااسً طٌل  الفصخ الكااسً ) .ش. .هـ.ل.  (6

( وٌتب  االجااء الم أسز حسز  س   اال جأز لمفاكال المقاا الكااسً  محأ اال تعوٌ ٌ  34

 .(47) .ش. .هـ.ل. 

 ن ه ه االلٌ  تقٌٌ  ع و هٌئ  التكاٌس من عك  اتجأهأل وتؽطً  خ  وج  التعأمبلل ل . ت م

 ألعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا تمدٌم الدعم التمنً

الكع  التق ً لع و هٌئ  التكاٌس  جأمع  افاٌقٌأ متمٌز، حٌث ٌلقى االهتمأ  األ  ا من القٌأكال 

 تق ً هً  أالتً:العلمٌ   ألجأمع ، والٌ  الكع  ال

القس  العلمً ٌحكك متطل أل الكع  التق ً ل خ مقاا وال ي توفاه الجأمع  فً ماافقهأ  و   .1

 .وٌت  تجمٌع  فً تقاٌا لمبأط   اإلكاا  العلٌأ  ألجأمع  تعأمكاتهأ
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ع و هٌئ  التكاٌس ٌحكك فٌ   و  الكع  التق ً البلز  لت فٌ  المقاا الكااسً  مو ج ٌمؤله   .2

 .(22) .ش. .هـ.ل. 

 .ت لٌؾ جهأل االبتصأ   ألجأمع  لتوفٌا الكع  التق ً المطلوز  .3

 

 طرق ووسائل وتمنٌات التدرٌس المستخدمة  .18
 

 محأ اال م هجٌ   ظاٌ   أستبكا  الس وا  و جهز  العاض 

 ال شأط والم أمش  والمشأا   كابخ المحأ اال 

 الواج أل ووامأل العمخ 
 

 واالمتحاناتنظام التمٌٌم  .19
 

  بمسٌن  ألمأئ  50ٌعت ا الطألز  أجحأ فً المقاا الكااسً ا ا حصخ على مجمو  كاجأل %
 على األمخ فً ه ا المقاا.

 ( و لك على  سأس100تحسز تقكٌاال  خ مقاا من )%   ٌعمأخ الس   للطألز  وامتحأن  هأ 
 % لبلمتحأن ال هأئً .60% ألعمأخ الس   و 40الفصخ و لك   س   

 شمخ  عمأخ الفصخ الكااسً امتحأ أل كواٌ  ال ٌقخ عككهأ عن اث ٌن وتكبخ االمتحأ أل الشفهٌ  ت
 والتقأاٌا  والعملً فً  عمأخ الفصخ الكااسً . 

   ٌت  اعتمأك ال تٌج  ال هأئٌ  للمقاا الكااسً من م خ ائٌس القس  المبت  و  لك ائٌس الكااس
 واالمتحأ أل  ألجأمع .

 لً للطألز   از الوحكال الكااسٌ  ل خ مقاا فً ال س   المئوٌ  المتحصخ ٌحسز المعكخ الفص
علٌهأ الطألز فً  لك المقاا ث   قسم  مجمو  ال قأط على العكك ال لً للوحكال التً كاسهأ 
الطألز   فس الفصخ الكااسً وٌكاج  من حسأز المعكخ العأ  جمٌن المقااال التً كاسهأ 

 الطألز فً ال لٌ .
ثنذسؽجس نهًمشس  %فًج فٕق يٍ يؾًٕع 50ثنطجنخ َجؽقج فٙ ثنًمشس إدث صقظم فّٛ ػهٙ َغذز ٔ ٚؼضذش 

دقٛظ صمذس دسؽجس ثنطجنخ ٔكزنك ثنضمذٚش ثنؼجو دُجء ػهٗ ثنًؼذل ثنؼجو يٍ طفش إنٗ يجةز ٔرنك ثنذسثعٙ، 

 فغخ ثنُغخ ثنضجنٛز 

 

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتأز 100إنٗ  85يٍ  1

 جٌك جكا 85من  الى  مخ   75من   2

 جٌك 75الى  مخ من    65من  3

 مق وخ 65الى  مخ من    50من  4

  عٌؾ 50الى  مخ من   35من   5

  عٌؾ جكا 35 مخ من  6
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 دلٌل كتابة مشروع التخرج لطالب   .20
 

 ممدمـــــــــــة

المشأ خ ٌمثخ مشاو  التباج ابت أاا حقٌقٌأ للطألز ا  ٌ شؾ عن مكاال الطل   فً تحلٌخ 

ال ي  ت  كااست  م خ الوصوخ لمقاا مشاو   وا ت أا حلوخ جكٌك  للعكٌك م هأ فً مجأخ تبصصه 

التباج، وٌقك  مشاو  التباج تجا   فعلٌ  هأم  للطألز ت ون مقكم  للحٌأ  العملٌ  ل   عك التباج ا  

اج الى التأ ك من  ن ٌعتمك الطألز فً عمخ المشاو  على ا كاع  اعتمأكا  لٌأ، وٌهكؾ مشاو  التب

الطألز مأكااً على تط ٌق المهأاال والمعأاؾ التً حصخ علٌهأ ببلخ الكااس  الجأمعٌ  فً ظخ توفٌا 

ال صح واإلاشأك من المشاؾ على مشاو  التباج و ٌجز على  خ طألز تقكٌ  مشاو  مستقخ مأ ل  

شاو  التباج تتلب  فً مأ ٌاى القس   ن ٌقك   عض الطبلز مشاو  واحك مشتاك، وعمومأ  هكاؾ م

 -ٌلً:

التأ ك من  ن الطألز الباٌ  مأكااً على استبكا  العلو  التً تلقأهأ ببلخ كااست  الجأمعٌ  و ص حل  .1

 تعك من مكاات  ال تأ ٌ  والبطأ ٌ  وال حثٌ  والعلمٌ .

 اعطأء فاص  للطألز لتط ٌق مأ تعلم  وت فٌ   لك على ااض الوامن. .2

  أببلمٌأل المه   م خ التحأم  فعلٌأً  ألعمخ.تحلً الطألز  .3

وٌحق للطألز  ن ٌبتأا ع وان مشاو  تباج  فً  ي مجأخ من مجأالل التبص  فً مسم  العلمً  .4

و جشااؾ ع و هٌئ  تكاٌس ال ي ٌحمخ المأجستٌا  و الك توااه فً  فس التبص  ال ي ٌت أول  

 .المشاو 

 متطلبات التمدٌم على مشروع التخرج
 

مس  علمً  ألجأمع  عكك وحكال ٌجز على الطألز  ن ٌ جزهأ لٌم ح الحق فً تسجٌخ مشاو  ل خ 

 -التباج وال كء فٌ  وهً  أآلتً:
 

 المسم العلمً
 عدد الوحدات المطلوبة لإلنجاز لبل المشروع

 الحد األدنى                     الحد األعلى

 126 120 إدارة األعمال

 126 120 المحاسبة

 126 120 التموٌل والمصارف

 137 131 المانون

 122 116 اللغة االنجلٌزٌة

 133 127 علوم الحاسوب

 144 138 الهندسة المدنٌة

 149 143 الهندسة المعمارٌة

 147 137 هندسة النفط
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 آلٌة اعتماد التسجٌل والتمٌٌم فً مشارٌع التخرج 
 

فً مشاو  التباج  ن ٌتقٌك  أآللٌ  اآلتٌ  لٌعتمك على الطألز ال ي استوفى متطل أل التسجٌخ 

 -تسجٌخ مشاو  تباج  وتقٌٌ   تٌجت   ش خ اسمً:

تسجٌخ مشاو  التباج )ت زٌل ( فً القس  العلمً وهو مأ سٌعتمكه ائٌس القس   عك  ن ٌتأ ك من ا جأز  .1

 الطألز لعكك الوحكال البلزم  لل كء فً المشاو .

البأ   مشأاٌن التباج من م خ القس  العلمً ال ي ٌعتمك  (2 .ش.    )ام   ال ث فً تع ئ  ال مو ج .2

من الكااس  واالمتحأ أل لتأ ٌك اجتٌأز الطألز العكك ال أفً من الوحكال المستحق  للتباج، ث  ٌعتمك 

من م خ القس  المألً ال ي ٌفٌك  عك  وجوك  ي التزا  مألً على الطألز وكفع  اسو  تسجٌخ مشاو  

 التباج.

( وال ي ٌحوي الع وان ال ي ابتأاه الطألز  ع وان لمشاوع  3)ام   .ش.    لً  لك تع ئ  ال مو ج ٌ .3

ً اس  المشاؾ على المشاو ، ث  الم أمشٌن المقتاحٌن من م خ القس   و موافق  القس  العلمً و ٌ أ

صاا ( وال ي ٌ ون الطألز مك عاض مقتاح المشاو  مبت4)ام   .ش.    العلمً، فً ال مو ج 

للت  ٌ  على  وام  ٌجز ا مألهأ  و ا أف  تلحق   ، ٌلً  لك است مأخ  ٌأ أل ه ا ال مو ج وال ي 

ٌص ح ممهكا الستصكاا مااا الم أمش  والمحكك فٌ  تأاٌخ وٌو  الم أمش ، من مااعأ  اال تزٌك المك  

 ال لٌ  فصلٌن متتألٌٌن  حك  مصى.

 ا  فٌ  الطألز على مأ   ل  من جهك وٌحصك ثمأا جهوك ٌو  م أمش  مشاو  التباج هو الٌو  ال ي ٌ .4

م  ٌ  م  ول ، ٌقٌ  المشاو  م أمشٌن ت  تاشٌحهمأ من القس  العلمً لاصك كاجأل التقٌٌ  فً 

%( لٌ ون المشاو  مق وال  50( ال ي ٌتوج  أجتٌأز الطألز مأ مجموع  )5)ام   .ش.    ال مو ج 

 ً المشاو   و  كون تعكٌبلل.وت لخ   جأح الطألز سواء  تعكٌبلل ف

( وهو ٌ من للطألز ال كء فً اجااءال استبااج  شؾ الكاجأل وافأك  6)ام   .ش.    ال مو ج  .5

 لٌسأ س(. –  ٌخ الطألز الكاج  العلمٌ  الم أظا  للقس  العلمً )  ألواٌوس  اإلٌ انوالتباج 

 شروط عامة فً اختٌار مشارٌع التخرج
 

المقااال السأ ق  لمشاو  التباج  ن ٌص ح لكٌ  تصوا ٌجز على  خ طألز   هى 

وطاٌق  صحٌح  فً ابتٌأا مشاو  التباج وبأص   عك ا هأئ  لؽأل ٌ  مقااال القس  وه أ ٌجز 

 على  خ طألز  ن ٌقو   أبتٌأا مشاو  التباج وفق األسس التألٌ  :

علٌ  لمشأ خ وامعٌ   ن ٌبتأا الطألز مو و  المشاو  ال ي ٌاٌك تقكٌم   حٌث ٌقك  حلوخ ف .1

 من ام أ ٌ  تط ٌق المشاو  فً الحٌأ  العملٌ   و تطوٌا لحلوخ سأ ق  مقتاح .

 ن ٌقو  الطألز  أال بااط  ألحٌأ  العملٌ  وجمن المعلومأل والمبلحظأل الم أس   للمشأ خ  .2

 الموجوك   و الموا ٌن التً هً  حأج  للتطوٌا.

فٌ  وموثق  ) مسوك ( عن المو و  المبتأا م خ  ن ٌ ون لكى الطألز معلومأل  ظاٌ   أ   .3

 ال كء فً ت فٌ  المشاو  .

 ٌجز  ن تو ن بط  زم ٌ  ومفصل  لمااحخ ا جأز المشاو . .4

  ن ٌ ن األولوٌأل فً ابتٌأا المو و   مأ ٌبك  ال حث العلمً  و المجتمن وال ٌئ   و  لٌهمأ. .5

 . ل ي ابتأاه الطألزٌف خ  ن ٌ ون األستأ  المشاؾ متبص  فً مجأخ المشا  ا .6
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 لواعد لبول مشارٌع التخرج
 

 -:االتًوٌم ن تلبٌصهأ فً 

  ن ٌ ون المشاو  مأ خ للتط ٌق العملً و ن ال ٌعتمك على  موا وهمٌ  ؼٌا مأ ل  للتط ٌق . .1

  ن ال ٌ ون المشاو  مأبو  من ف ا  موجوك  مس قأ كون القٌأ   أي تطوٌا علٌهأ. .2

 مشاو   ٌ ف ه   فس  واالستفأك  من الب ا  التً ا تس هأ من مااحخ اعكاك المشاو . ن ٌقو  الطألز  تقكٌ   .3

  ن ٌقك  المشاو  : .4

 . ف أا جكٌك  

 . ٌتطوٌا لف ا  مشاو   سأ ق  ج أفأل جوها 

 .حلوخ لمشأ خ موجوك  مس قأ 

ببلمٌأل  ن ٌحتا  المشاو  القٌ  واألببل  اإلسبلمٌ  و الكٌ ٌ  و عأكال ومٌ  المجتمن اللٌ ً و  .5

 المه  .

 ٌجز على الطألز  ن ٌأب  الموافق  من القس  والمشاؾ م خ ال كء  ألمشاو  . .6

طل   اال فً حأالل استث أئٌ  ٌوافق  3 ن ال ٌتجأوز عكك الطبلز المشتا ٌن فً المشاو  الواحك  .7

 علٌهأ األستأ  المشاؾ على المشاو  والقس   .

عك له ا الؽاض  وٌسمح للطألز تقكٌ    ثا من مقتاح ٌقك  الطألز مقتاح مشاو  حسز ال مو ج الم .8

 مشاو  وٌت  االبتٌأا حسز  األولوٌ .

ٌت  تقٌٌ  المشأاٌن المقتاح  من م خ اللج   العلمٌ  وٌقو  الطألز  تقكٌم  فً ومل معلن ع    زمن  .9

  أفً فً لوح  اعبل أل القس .

فً حأل  الافض فعلى  فً حأل  الق وخ ٌ ك  الطألز العمخ م أشا  من المشاؾ  مأ .10

 الطألز اعأك  تقكٌ  مقتاح المشاو  ما   باى  عك اجااء تعكٌبلل مق ول .

 

 طرٌمة كتابة مشروع التخرج

ٌعت ا الش خ والم مون جزء هأ  فً المشاو  أل   ٌع س المجهوك ال ي   ل  الطألز والعمخ 

على المو و  من طبلز و أحثٌن. ل ا ٌجز  ن  االطبل ال ي   جزه.  مأ ا   ٌعت ا ماجعأ لمن ٌاٌك 

وه أك توصٌأل عأم  حوخ  تأ    ٌولى ع أٌ  بأص  ل تأ ت  وتاتٌز األف أا العلمٌ  الوااك  فٌ ،

 -المشأاٌن والتقأاٌا العلمٌ  ٌ  ؽً على الطألز التقٌك  هأ ، وهً :

 

 تبوٌب المشروع

ث، اس  الطألز، اس  المشاؾ، صفح  الؽبلؾ: وتحتوي على شعأا الجأمع ، ع وان ال ح .1

 القس  العلمً، الفصخ الكااسً الحألً، الكاج  الجأمعٌ  المستهكؾ الحصوخ علٌهأ.

 الش ا. .2

 اإلهكاء. .3

 الجكاوخ(. –األش أخ  –الفهاس )المحتوٌأل  .4

الملب  )ف ا  عأم  عن المشاو  والهكؾ م    مأ ال ٌقخ عن  صؾ صفح  وال ٌزٌك عن  .5

 صفح (.

 فصوخ المشاو  : .6



 

74 
 

 لمقكم .ا 

 .ًالجزء ال ظاي والعمل 

  ال تأئ. 

 .التحلٌخ 

 .)الببلص  والتوصٌأل )ان وجكل 
 البأتم . .7
 المااجن. .8
 المبلحق. .9

 الخطوط والترلٌم
 -وتأب  البصأئ  اآلتٌ :

 18 حج   Times New Romanع وان المشاو :  و  البط  .1

   14والحج    Times New Roman   المشاو : البط /  ألبط  .2

، من مبلحظ    ط 16الع أوٌن الفاعٌ   أللؽ  العا ٌ  من مااعأ    وا  البطوط و حج  ت تز  .3

 ال  .

 ٌعتمك ت أعك السطوا مفاكاً. .4

 …(.,I, IIٌ ك  تامٌ  الصفحأل اإلهكاء و الش ا والمحتوٌأل  أألحاؾ الاومأ ٌ  ) .5

 (من  كاٌ  الفصوخ للمشاو ..…,1,2,3وٌ ك  التامٌ  ) .6

   العمخ  ألش خ التألً:ت تز المااجن فً  هأٌ .7

اس  الم لؾ؛ "اس  الماجن"؛ الط ع ؛ كاا ال شا؛ تأاٌخ ال شا، وتاتز حسز  –الام  المتسلسخ 

 الحاوؾ األ جكٌ  ألسمأء الم لفٌن.

 .A4ٌااعى حج  الوا   .8

  على و سفخ. 2.5ٌمٌن وٌسأا،  2.5الهوامش:  .9

 خقبئـ اٌجؾش اٌغ١ذ

ثنًؼٛجس ثألعجعٙ نهضًٛٛض دٍٛ دقظ ٔآخش ْٕ يذٖ صقمٛك ْزث ثنذقظ نهٓذف ثنز٘ أُػذ يٍ أؽهّ. ٔٚضغى 

 ثنذقظ ثنؾٛذ دؼذر طفجس يُٓج : 

وٌت من  لك و وح الهكؾ من ال حث، و و وح العاض وت أوخ الموا ٌن، و لك من  : الو وح .1

 ببلخ حسن ابتٌأا األلفأظ  واال تعأك عن المصطلحأل المعقك .

سواء فً عاض مو و  ال حث،  و ع ك جمن ال ٌأ أل والمعلومأل المتعلق     واالعتمأك  : الكمــ  .2

 على مصأكا المعلومأل الموثو  فٌهأ.

 عك  التحٌز ع ك عاض الحقأئق البأص   ألمو و   و ال تأئ  والتوصٌأل.  : المو وعٌ  .3

الت ااا  و ملخ القأائ وعزوف  عن ال حث. مكا اإلم أن وعك  اإلطأل  ممأ مك ٌ كى الى  : اإلٌجأز .4

 ول ن  مأ ال ٌبخ  ٌ أً  ألتؽطٌ  الوافٌ  المطلو   لجوا ز المو و  .

التسلسخ الم طقً فً عاض المعلومأل فمن ال اواي تاتٌز وعاض التقاٌا  ش خ م طقً م ظ   .5

 ، و لك من ببلخ : 

  التكاج ع ك عاض المو وعأل من ال سٌط الى المعقك فأأل ثا ً  تعقٌكا

 .التاتٌز الزم ً لؤلحكاث الوااك   ألتقاٌا 

 التاتٌز الم أ ً ،  لمأ  م ن  لك . -ج 

 االمت أس ٌ ون  جت أ  الطاٌق  الم أس   التً تو ح الماجن المست ك علٌ . .6
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 ػشك ِؾشٚع اٌزخشط

 -ٚؾخ ػهٗ كم طجنخ ػشع يششٔع ثنضخشػ ػهٗ ثأللم يشصٍٛ كجٜصٙ:

 ػشك ِمزشػ ِؾشٚع اٌزخشط

 ػشع يذذةٙ نهطجنخ ٕٚضـ فكشر ثنًششٔع ٔثنغشع ثنز٘ ٚخذيّ ٔفٙ ثنؼجدر ٚقضشِ كم يٍ: ْٕٔ

 مشاؾ المشاو . .1

  حك  ع أء اللج   العلمٌ   ألقس . .2

  ع أء هٌئ  تكاٌس م لفون من اللج   العلمٌ   ألقس  ممن له  عبلم   ألتبص . .3

 ٔثنؼشع ٚكٌٕ ػهٗ ثنشكم ثٜصٙ:

مجهز  من م خ الطألز مأ ل  للعاض المائً  أستبكا  جهأز العاض مأك  علمٌ  مبتصا  للمشاو   .1

 المائً.

كمأئق ٌو ح فٌهأ الطألز فقط ف ا  المشاو  والعمخ ال ي سٌقو   5مك  العاض المائً ال تزٌك عن  .2

    لٌت ٌن للح وا ا تمأخ متطل أل المشاو  من  وامص .

  وام  م  للطألز  أست مألهأ وا أف فتح  أز الم أمش  للح وا وتسجٌخ المبلحظأل لت ون ملز .3

 للمشاو  حأخ موافق  المشاؾ واللج   العلمٌ   ألقس .

 ػشك ِؾشٚع اٌزخشط

حأخ ا هأء الطألز ل أف   وام  المشاو  وموافق  المشاؾ والقس  العلمً على جأهزٌت  

وٌ ون من عك   للعاض ٌت  مؤل ال مو ج الم أسز الستصكاا مااا الم أمش  وتحكٌك الموعك ال هأئً ل 

مشأاٌن  باى للقس  مأ  م ن موزع  على جكوخ زم ً ٌو ح  ك   خ مشاو  والٌو  المبص  

 للم أمشأل، وت ون ال سخ الجأهز  للم أمش  على األمخ  ا ن  سخ موزع   أآلتً:

  سب  للطألز،  سب  للمشاؾ، و سبتٌن للم أمشٌن األوخ والثأ ً. -

ٌس ق   أس و  على األمخ ٌصكا عن اكاا  الش ون العلمٌ  وٌ ون مو حأ ٌو  الم أمش  ٌحكك  قااا  -

ل خ مأ ٌتعلق  مشاو  التباج من  ٌأ أل   أكٌمٌ   ٌو  وتأاٌخ وزمن الم أمش  واس  الطألز  و الطل   

واس  المشاؾ و سمأء الم أمشٌن األوخ والثأ ً والقس  العلمً وع وان المشاو ، ومن الشاوط الواجز 

 -م خ ال كء فً عاض المشاو  هً:توفاهأ 

 األا ن  سخ من المشاو . .1

المأك  العلمٌ  التً تحتوي على ملب  للمشاو  والتً ستعاض  أستبكا  جهأز العاض المائً  .2

 -والمت و   من اآلتً:

   اس   –اس  الطألز ) سمأء الطل  (  –ع وان المشاو   –اس  القس   –الؽبلؾ )اس  الجأمع
 ااسً الحألً(.الفصخ الك –المشاؾ 

 .المحتوٌأل 

 . الملب 

 . المقكم 

 . سأسٌأل المشاو  

 . ال تأئ 

 .التحلٌخ 

 . الببلص 

 .التوصٌأل 

 . البأتم 
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 التأ ٌك على استبل  ال سخ األا ن من المستهكفٌن م خ صكوا القااا. .3

 است مأخ الطألز ل أف  االلتزامأل المألٌ  تجأه الجأمع . .4
 

 شروط منالشة مشروع التخرج 

 -و ألتألً ٌص ح الطألز جأهزا لم أمش  مشاو  التباج وال ي ٌشتاط فٌ  اآلتً:

م سق القس  لجلس  المشاو ( وح واه  مه   –الم أمشٌن األوخ والثأ ً  –الح وا )مشاؾ المشاو   .1

لل كء فً المشاو  اال  ع ا مأها ٌق ل  القس  وت لٌؾ  كٌخ للمعت اٌن اال عن المشاؾ فأ   ٌق خ تؽٌ   

  ع ا كون  ن ٌ لؾ ع    كٌخ.

 ٌقس  زمن عاض مشاو  التباج  مأ ٌلً: .2

 10 – 20 .)  كمٌق  لعاض المشاو  من م خ الطألز )الطل 

  كمٌق  لؤلسئل  وال قأش من م خ لج   الم أمش . 60 مخ من 

  طاح األسئل  حق م فوخ للم أمشٌن األوخ والثأ ً ث  ألع أء هٌئ  التكاٌس المتبصصٌن فً المجأخ ث .3

 طل   القس    تأ   األسئل  فً وام  وتسلٌمهأ لم سق القس  لجلس  المشاو  لطاحهأ.

جلس  م أمش  المشاو  ت ون مفتوح  للح وا  و مؽلق  حسز اؼ   طألز المشاو  والمشاؾ  .4

 و موافق  القس .

المشاو  حأخ ا تهأء الم أمش  ٌطلز من الح وا المؽأكا  وٌ قى المشاؾ والم أمشٌن وم سق جلس   .5

 للتكاوخ حوخ تقٌٌ   كاء الطألز وم وخ المشاو  من عكم .

السمأح  كبوخ طألز المشاو  والح وا إلعبلن م وخ المشاو  من عكم ، وان ت  م ول   تعكٌبلل  و  .6

  كو هأ.

 

 توزٌع درجات تمٌٌم مشروع التخرج

ز ال مو ج المعك له ا % من الكاج  المستحق  من م خ المشاؾ للطألز )ل خ طألز( حس40ٌت  اعطأء  .1

 الؽاض.

% من الكاج  المستحق  من م خ اللج   المشاف  حسز ال مو ج المعك له ا الؽاض للطألز 60ٌت  اعطأء  .2

 )ل خ طألز(.

فً حأخ وجوك   ثا من طألز مشتاك فً مشاو  واحك توز  المهأ  علٌه   من الشاوط السأ ق   .3

ج  ل  األسئل   و ٌطلز م   الشاح وٌجز  ن ٌت  الت سٌق والتقٌك  ألومل وٌقو   أإلجأ   الشب  ال ي تو

 ٌن الطل   مس قأ على مااحخ الم أمش   أن ٌحككوا  ٌ ه  من ٌقو   ألعاض للمشاو  وٌحق للج   است كاخ 

 .الطألز  أبا من  فس المجموع 

 نتٌجة تمٌٌم مشروع التخرج

 -تٌ :تقٌٌ  مشاو  التباج ٌم ن  ن ٌعطى  أحك ال تأئ  الثبلث اآل

 %.50ال جأح: ٌعلن  جأح الطألز فً حأل  حصول  علً  تٌج  اجمألٌ  فً  أف  التقٌٌمأل ال تقخ عن  .  

 الاسوز: ٌعت ا الطألز ااس أ فً احكى الحأالل التألٌ : .ز 

  50حصول  على  تٌج  اجمألٌ   مخ من.% 

 ال ٌماا وفً ه ه الحأل     أء على ا ي المشاؾ والم ااال التً ٌقكمهأ حوخ و ن الطألز

 المشاو  لل قأش وٌعلن اسوز الطألز م أشا .

 ثنضأؽٛم: ًٚكٍ صأؽٛم يُجلشز ثنًشجسٚغ فٙ ثنقجالس ثنضجنٛز: .ػ 
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 آلٌة مشارٌع التخرج بجامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة
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 التأجٌل: ٌمكن تأجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة:

 الطألز من ا هأء المشاو  فً الومل المحكك ألس أز تتعلق  ط ٌع   الحأل  األولى: عك  تم ن

 المشاو  وٌااهأ المشاؾ وجٌه  وتستحق التأجٌخ.

  الحأل  الثأ ٌ : تقكٌ  المشاو  لل قأش وامتااح لج   ال قأش فتا  ا أفٌ  إلجااء  عض التعكٌبلل

 ك  الم أس   للتأجٌخ. و است مأخ  جزاء  أمص  فً المشاو ، وفً الحألتٌن ٌجز تحكٌك الم

  .)الحأل  الثألث : استحأل  ا جأز المشاو   س ز ظاوؾ بأص  تتعلق  ألطألز )صحٌ   و ؼٌاهأ

وفً ه ه الحأل  ٌعاض المو و  على اللج   العلمٌ   ألقس   لل ظا فً حأل  الطألز والم ااال 

عض الومل. ومك تصخ التً مكمهأ وٌأب   عٌن االعت أا ا ي المشاؾ ان  أن عمخ من الطألز ل 

مك  التأجٌخ فصبل  أمبل حسز الحأل  والم ااال، وفً الحأالل الثبلث  األ ف  ال  ا ال تاصك 

كاج  للطألز وٌعت ا العمخ ؼٌا م تمخ،  وٌجز األب   عٌن االعت أا عك  تأجٌخ المشاو  أل ثا 

 من ما  واحك  واال ٌتحوخ التأجٌخ الى اسوز.

 

 خرجمتطلبات إنهاء مشروع الت

 عك  كاء الطألز لم أمش  المشاو  وم ول  فأ   ٌ هً كااست  الجأمعٌ  الممتك  لس وال طوٌل  من 

 -الجك واالجتهأك لٌصخ الى  ٌخ الكاج  العلمٌ  الم أس  ، ومأ ت قى اال اجااءال اوتٌ ٌ  هً:

التعكٌبلل من الم أمشٌن ٌم ح الطألز فاص   س وعٌن لتعكٌخ المطلوز فً  سب  المشاو ، ث   عك م وخ  .1

 ٌطلز التجلٌك فً مك  ال تزٌك عن  س وعٌن آباٌن.

 -: أالتً(، توز  3عكك ال سخ المجلك  ) .2

 ًالقس  العلم 

 المشاؾ 

   الم ت 

 لون التجلٌك للعلو  اإل سأ ٌ   سوك وللعلو  التط ٌقٌ   زا . .3

 كع  ال سب  المجلك    سب  ال تاو ٌ  محتوٌ  آبا تحكٌث. .4
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 الالئحت الداخليت للدراست واالمتحبنبث .21
 2020( لسنت 44قرار رقم )

 ببجلبمعت الداخليت اللوائح إصدار بشأن
 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 تطبٌك الالئحة ( 1مادة رلم ) 

 لغة الدراسة ( 2مادة رلم ) 

 ألسام الجامعة ( 3مادة رلم ) 

 الدراسةمدة  ( 4مادة رلم ) 

 البرنامج األكادٌمً ( 5مادة رلم ) 
 

 

 ( 1مادة رلم ) 

تط ق  ح أ  ه ه البلئح  على الطل   الكااسٌن  جأمع   فاٌقٌأ _ طاا لس ل ٌخ اإلجأز  الجأمعٌ   

 .التبصصٌ  )ال  ألواٌوس  و اللٌسأ س(
 

 (2مادة رلم )

 ) لغة الدراسة (

واالمتحأ أل فً الجأمع  وٌجوز  تأ   المصطلحأل العلمٌ  المستعمل  من اللؽ  العا ٌ  هً لؽ  الكااس  والتعلٌ  

 .لؽأل  باى  لؽتهأ الى  صهأ العا ً وٌجوز التكاٌس  ؽٌا العا ٌ  و لك حسز التبص 
 

 (3مادة رلم )

 ) ألسام الجامعة (

 -:تشتمخ الجأمع  على األمسأ  العلمٌ  التألٌ  

 العـــــــــــلوم تطبٌمٌـــــة العلــــــــوم إنسانٌـــــــة

 مس  علو  الحأسوز عمأخ مس  اكاا  

 المك ٌ اله كس   مس  ا مس  المحأس  

 مس  اله كس  المعمأاٌ  مس  القأ ون

 مس  ه كس  ال فط اللؽ  اال جلٌزٌ  مس  

 ----------- مصأاؾمس  التموٌخ وال
 

 ( 4مادة رلم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -:  ألجأمع  لهأ بصأئ  متعكك  هًالكااس  

) للعلو  اإل سأ ٌ  (  ظأ  الكااس  المت ن هو  ظأ  الفصوخ الكااسٌ  و لك  وامن ثمأ ٌ  فصوخ كااسٌ   .1

وعشا  فصوخ كااسٌ  ) للعلو  التط ٌقٌ  (  معكخ  فصلٌن كااسٌٌن فً العأ  الكااسً وٌعاؾ  ولهمأ 
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إلكاا  الجأمع  ا أف  فصخ كااسً صٌفً وٌ ون   فصخ الباٌؾ والثأ ً  فصخ الا ٌن ، وٌجوز

 ابتٌأاي ألع أء هٌئ  التكاٌس والطل   و مأ ال ٌتعأاض من ال ا أم  الكااسً  ألجأمع  .

 ( ست  عشا  س وعأ  مأ فٌهأ فتا  االمتحأ أل.16ٌت ون  خ فصخ كااسً من ) .2

 ٌ ك  فصخ الباٌؾ من  كاٌ  شها   تو ا وٌ تهً من  هأٌ  شها ٌ أٌا. .3

 ٌ ك  فصخ الا ٌن من  كاٌ  شها مأاس وٌ تهً من  هأٌ  شها ٌو ٌو. .4

 الس    عك  هأٌ  فصخ الباٌؾ ولمك   س وعٌن . ؾت ك  عطل   ص .5

 .الجأمع  تعكٌخ  كاٌ  و هأٌ  الفصخ الكااسً  عك موافق  اللج   العلمٌ   ألجأمع   كااالٌجوز  .6
 

 ( 5مادة رلم ) 

 ) البرنامج األكادٌمً (

األ أكٌمً  هو مجموع  من األ شط  العلمٌ  ال ظاٌ  والعلمٌ  ، تكاس للحصوخ على كاج  ال ا أم  

 علمٌ  تبصصٌ .

 )الفصــــــل الثانً ( 

 نظام الدراسة واالمتحانات

 نظام المبول والنمل

 اختصاصها المادة

 ضوابط وشروط لبول الطلبة (6مادة رلم )

 المستندات المطلوبة للتسجٌل (7مادة رلم )

 نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل

 صرف رلم المٌد (8مادة رلم )

 التسجٌل واإلرشاد (9مادة رلم )

 حموق الطالب األكادٌمٌة (10مادة رلم )

 االنتمال بٌن األلسام (11مادة رلم )

 تجدٌد المٌد (12مادة رلم )

 الغٌاب وولف المٌد

 الغٌاب (13مادة رلم )

 ولف المٌد (14مادة رلم )

 التمٌٌم واالمتحانات

 لجنة لإلشراف على االمتحانات النهائٌة (15مادة رلم )

 تمٌم درجات الممرر الدراسً (16مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات الدورٌة (17مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات النهائٌة (18مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات النهائٌة (19مادة رلم )

 الطعن والتظلم (20رلم )مادة 

 تمدٌر الدرجات (21مادة رلم )

 اإلنذارات والفصل (22مادة رلم )
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 :  نظام المبول والنمل()أوالا  

 (6مادة رلم )

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتٌة:

 

الكااس  الثأ وٌ   و مأ ٌعأكلهأ  ن ٌ ون الطألز المتقك  للكااس   ألجأمع  حأصبل على شهأك  اتمأ   .1

 وفق اإلجااءال وال ظ  الم صو  علٌهأ من وزاا  التعلٌ  العألً وال أفك  فً الجأمعأل اللٌ ٌ  .

ً لتبصص  واإلجااءال واللوائح  .2 للطألز الحق فً الكااس   ألقس  المطلوز حسز اؼ ت  ووفقأ

 المعموخ  هأ الجأمع    .

( الم  وا   ك أه من ه ه 7خ من م خ اكاا  الجأمع  وفقأ للمأك  ام  )تحكك المست كال المطلو   للق و .3

 البلئح  .

تق خ الجأمع  الطل   الم تقلٌن من جأمعأل  باى وٌشتاط فً الطألز الم تقخ  ن ٌقك  المست كال التً  .4

ت ٌن المواك والمقااال التً كاسهأ والمحتوى العلمً ل خ م هأ وعكك الوحكال فً  خ مقاا 

 أل المتحصخ علٌهأ وٌحأخ الملؾ األ أكٌمً الى القس  المبت  إلتمأ  اجااءال المعأكل  .والكاج

 خ المقااال الكااسٌ  للج   العلمٌ   ألقس  ،  شاط ان ال تزٌك   وت ون صبلحٌ  م وخ  عض  .5

 المقااال الكااسٌ  التً تعأكخ للطألز عن  صؾ المقااال البلزم  للتباج  ألقس  المبت .

الطألز الم تقخ  ن ٌكاس المقااال التً ل  ٌت  م ولهأ وفقأ للبط  الكااسٌ  المعتمك  من  ٌشتاط فً .6

 القس  المبت .

 %( بمسٌن  ألمأئ .50تست عك  خ المقااال المتحصخ علٌهأ الطألز  تقكٌا  مخ من ) .7

 مخ.ٌحسز المعكخ العأ  للطألز ع ك تباج  على  سأس عكك الوحكال والمقااال التً   جزهأ  أل أ .8

 

 (7مادة رلم )

 (المستندات المطلوبة للتسجٌل -)أوالا:

 : تسجٌل طالب جدٌد أوالا 

 مأ ٌعأكلهأ.  وللشهأك  الثأ وٌ  العأم   األصلٌ ال سب   .1

 شهأك  المٌبلك . .2

 ( صوا شبصٌ  حكٌث  .6عكك ) .3

 شهأك  صحٌ  حكٌث  .4

 تع ئ   مو ج المعلومأل الشبصٌ  البأ   ألجأمع  . .5

 الاؼ أل البأ   ألجأمع  .تع ئ   مو ج  .6

ا   : تسجٌل طالب منتملثانٌا

 مأ ٌعأكلهأ.  وللشهأك  الثأ وٌ  العأم   األصلٌ ال سب   .1

 من الجأمع  الم تقخ م هأ الطألز .  صلً شؾ كاجأل   .2

 مفاكال المقااال الكااسٌ  معتمك  من الجأمع  الم تقخ م هأ . .3

 شهأك  المٌبلك . .4

 ( صوا شبصٌ  حكٌث  .6عكك ) .5

 تع ئ   مو ج المعلومأل الشبصٌ  البأ   ألجأمع . .6
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ا   : تسجٌل طالب وافدثالثا

 ال سب  األصلٌ  للشهأك  الثأ وٌ  العأم   و مأ ٌعأكلهأ ) معتمك  من  مأن الجوك (. .1

 صوا  من جواز سفا الطألز وولً األما، من صوا  من تأشٌا  اإلمأم  سأاٌ  المفعوخ. .2

 

 (8مادة رلم )

ا:  نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل( -)ثانٌا
 -ٌمنح رلم لٌد للطالب عند لبوله للدراسة بالجامعة وٌتكون الرلم من ثمانٌة أرلام كما ٌلً:

 ( ًٌكخ على فصخ  2ٌكخ عخ فصخ الباٌؾ و  1الام  األوخ من الٌسأا ٌكخ على ام  الفصخ الكااس
 ٌكخ عخ فصخ الصٌؾ ( 3الا ٌن و 

 على الس   التً التحق  هأ الطألز  . الام  الثأ ً والثألث ٌكخ 

 .  الام  الاا ن والبأمس ٌكخ على ام  القس 

 . الام  السأكس والسأ ن والثأمن ٌكخ على الام  التسلسلً للطألز 
 

 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :

  ألتسجٌخ ل خ فصخ كااسً.وفق  ظأ  الفصخ الكااسً المت ن  ألجأمع  ٌلتز   خ طألز  .1

تت  اجااءال تسجٌخ الطل   الجكك للفصخ الكااسً من م خ م تز مسجخ الجأمع  ببلخ األس و  السأ ق  .2

 ل كء الكااس  .

 ال ٌجوز تسجٌخ اي طألز  عك ا تهأء األس و  الثألث من  كاٌ  التسجٌخ . .3

لكااسٌ   عك االمتحأ أل ال صفٌ  ٌم ن التعكٌخ فً تسجٌخ الطألز  ألح ؾ واإل أف  ل عض المقااال ا .4

 األولى وم خ الثأ ٌ .

ٌجز على الطألز التسجٌخ فً المقااال الكااسٌ   وخ  أوخ و لك حسز التسلسخ المحكك للمقااال  .5

 و  لك حسز البط  الكااسٌ  المعتمك   من م خ القس  المبت  .

 ٌسجخ الطألز فً مشاو  التباج فً  با فصخ كااسً . .6

( 18( وحك  كااسٌ  فً  خ فصخ كااسً وال ٌجوز التسجٌخ فً   ثا من )12تسجٌخ )الحك األك ى لل .7

( 21%( على ان ال ٌزٌك على الحك األعلى وهو )75وحك  كااسٌ  اال ا ا  أن معكل  العأ    ثا من )

  وحك  كااسٌ  .

 

 (10مادة رلم )

 -تضمن الجامعة للطالب الحموق األكادٌمٌة اآلتٌة :

ملؾ علمً ٌحتوي على جمٌن ال سخ األصلٌ  من  مأ ج التسجٌخ وال تأئ  ال هأئٌ  ل خ ٌ ون ل خ طألز  .1

 ً  ، و لك حسز البط  الكااسٌ  المعك   ألقس .فصخ كااسً  ألقس  وال ي ٌتولى ااشأك الطألز علمٌأ

حٌن  الىٌ لؾ  خ مس  ماشكا علمٌأ ل خ طألز لئلشااؾ على  ا أمج  الكااسً  كاٌ  من كبول  القس   .2

 تباج .

 



 

84 
 

 (11مادة رلم )

ٌجوز للطألز اال تقأخ من مس  الى مس   با فً الجأمع   عك موافق  الماشك األ أكٌمً  ألقس  المسجخ    

 .الطألز  والً ت  موافق  القسمٌن المع ٌٌن واحأل  اإلجااءال لمسجخ الجأمع 
 

 (12مادة رلم )

على الطألز تجكٌك مٌكه فً  كاٌ   خ فصخ كااسً وٌ ون تجكٌك القٌك  ألتومٌن على ال مو ج المعك ل لك 

من م خ ائٌس القس  المبت  والماشك األ أكٌمً مت م أ المقااال الكااسٌ  المقٌك  هأ الطألز، وٌعك 

 .علن ع هأ  ألجأمع  ابتٌأا المقااال الكااسٌ  تجكٌك للقٌك، وٌت  تجكٌك القٌك فً المواعٌك الم

 

 (13مادة رلم )

ا:  الغٌاب وولف المٌد( -)ثالثا

 -: االتًخالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجز على الطألز متأ ع  المحأ اال والكاوس العلمٌ  العملٌ  وال ٌحق ل  الكبوخ لبلمتحأن ال هأئً  .1

الفصخ   عمأخ%  كون ع ا وٌعطى كاج  صفا فً  خ من 25ألي مقاا تزٌك  س   ؼٌأ   فٌ  عن 

 واالمتحأن ال هأئً ل لك المقاا، وتط ق عقو   الؽٌأز  عك اعتمأكهأ من القس  .

% من عكك األسأ ٌن المقاا  للكااس  لمقاا مأ، ٌلؽى 75اوؾ بأص  طأائ  كون تؽطٌ  حألل ظ ا ا .2

 ه ا المقاا   أء على امتااح القس  المبت .
 

 (14مادة رلم )

 -ٌمكن للطالب إٌماف لٌده حسب الحاالت اآلتٌة:

 ل  ماشكه ٌومؾ مٌك الطألز لفصخ كااسً واحك ببلخ فتا  كااست   ألجأمع  ا ا مك  المع ً طل أ ٌق .1

 األ أكٌمً وٌعتمكه القس  المبت  وال ٌحتسز ه ا الفصخ  من المك  الزم ٌ  المطلو   للتباج.

ٌومؾ مٌك الطألز لفصخ كااسً ثأن ببلخ فتا  كااست   ألجأمع  ا ا تقك   ع ا تق ل  اللج   العلمٌ   ألقس   .2

 المبت  وال ٌحتسز ه ا الفصخ  من المك  الزم ٌ  المطلو   للتباج.

ٌجوز فً حأل  ا طاااٌ  اٌقأؾ مٌك الطألز لفصخ كااسً ثألث وللما  األبٌا  ببلخ فتا  كااست   .3

 ألجأمع  ا ا تقك   ع ا تق ل  اللج   العلمٌ   ألجأمع  وٌحتسز ه ا الفصخ  من المك  الزم ٌ  المطلو   

 للتباج.
 

 ( 15مادة رلم )

ا:  التمٌٌم واالمتحانات( -)رابعا

العلمٌ   ألجأمع  لج   لئلشااؾ على االمتحأ أل ال هأئٌ  من  هأٌ   خ فصخ كااسً تسمى تش خ اللج   

 متعلق   سٌا االمتحأ أل وت ظٌمهألج   االمتحأ أل والماام   تتولى  أف  األموا ال
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 (16مادة رلم )

% بمسٌن  ألمأئ  على 50حصخ على مجمو  كاجأل  ا اٌعت ا الطألز  أجحأ فً المقاا الكااسً  .1

 األمخ فً ه ا المقاا.

%( و لك على  سأس  عمأخ الس   للطألز وامتحأن  هأٌ  الفصخ 100تحسز تقكٌاال  خ مقاا من ) .2

تث ى  عض المقااال الكااسٌ  سوٌ،  % لبلمتحأن ال هأئ60ً% ألعمأخ الس   و 40و لك   س   

تحكك آلٌ  التقٌٌ   مح ا اجتمأ  القس   ، على  نٌع   خ مقاا تبصصًالتط ٌقٌ  حسز ط   أألمسأ 

 .اللج   العلمٌ  للجأمع  اجتمأ  ح ام  هأاعتمأكٌت  العلمً و

تشمخ  عمأخ الفصخ الكااسً امتحأ أل كواٌ  ال ٌقخ عككهأ عن اث ٌن وتكبخ االمتحأ أل الشفهٌ   .3

 والتقأاٌا فً  عمأخ الفصخ الكااسً.

ال تٌج  ال هأئٌ  للمقاا الكااسً من م خ ائٌس القس  المبت  و  لك ائٌس مس  الكااس  ٌت  اعتمأك  .4

 واالمتحأ أل  ألجأمع .

 (17مادة رلم )

فً حأل  تؽٌز الطألز عن ح وا  ي من االمتحأ أل الكواٌ  ألس أز مق ع  ٌجوز اجااء االمتحأن 

 -و لك وفق الشاوط التألٌ :

  ألبصو  مافقأ  ألمست كال التً تو ح  س أز تبلف . ن ٌتقك  الطألز  طلز  تأ ً  .1

 موافق   ستأ  المأك  و  لك موافق  ائٌس القس  . .2

 
 (18مادة رلم )

 

ال ٌسمح ألي طألز  ججااء االمتحأن ال هأئً للمقاا ا ا تؽٌز عن االمتحأن ال هأئً المحكك ل  وٌم ح 

 كاج  صفا فً  لك االمتحأن.

 (19مادة رلم )

 

(  موافق   خ من ائٌس القس  واكاا  الش ون العلمٌ  واكاا  18ٌستث ى من المأك  السأ ق  )ٌم ن  ن 

 -المسجخ العأ   حسز الشاوط التألٌ  :

  ن ٌ ون ع ا الؽٌأز عن االمتحأن مأهاا. .1

 من االمتحأ أل ال هأئٌ   ألفصوخ السأ ق .  ي ن ال ٌ ون الطألز مك س ق تؽٌ   عن  .2

 تأ ً  ألبصو  مافقأ  ألمست كال التً تو ح  س أز تبلف  وفً موعك  ن ٌتقك  الطألز  طلز  .3

  مصأه  س وعأ من ا تهأء االمتحأ أل ال هأئٌ  ل لك الفصخ.
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 (20مادة رلم )

ٌجوز للطألز التقك   طلز لمااجع   ااس  اجأ ت  فٌمأ ال ٌزٌك عن مقااٌن و لك وفق اإلجااءال 

 -وال وا ط التألٌ :

للمااجع  الى م تز الكااس  واالمتحأ أل ببلخ مك  ال تزٌك على  س وعٌن من  ن ٌقك   مو ج طعن  .1

 تأاٌخ اعبلن ال تأئ .

  ن ٌافق  أل مو ج اٌصأخ  ألاسو  المألٌ  والمحكك  ألبلئح  المألٌ   ألجأمع   . .2

ً تتولى اللج   العلمٌ   ألقس   تش ٌخ لج   للمااجع  من ثبلث   ع أء هٌئ  التكاٌس له  ابتصأ  ف .3

مجأخ المقاا مو و  المااجع ، وعلى اللج   مااجع   ااس  اإلجأ   وو ن ال تٌج  ال هأئٌ   عك 

 المااجع  على  مو ج الطعن واعتمأك ال تٌج  من القس  المبت  ومس  الكااس  واالمتحأ أل  ألجأمع .

صح  اكعأء الطألز وتقاا  جأح   ألمقاا فج   ٌت  تعكٌخ كاج  الطألز وٌت  اعأك  مٌم   ت ثفً حأل   .4

 الطعن ل  ، و مأ ا ا ل  ٌث ل صح  اكعأءه فجن الكاج  ت قى  مأ هً علٌ .

 (21مادة رلم )

 -: االتًتحسب درجات الطالب ومعدله على النحو 

ل خ مقاا فً الكاج  المتحصخ علٌهأ الطألز ٌحسز المعكخ الفصلً للطألز   از الوحكال الكااسٌ   .1

فً  لك المقاا ث   قسم  مجمو  ال قأط على العكك ال لً للوحكال التً كاسهأ الطألز   فس الفصخ 

 الكااسً وٌكاج  من حسأز المعكخ العأ  جمٌن المقااال التً كاسهأ الطألز فً القس .

مأئ  و لك حسز ال سز  الىمعكخ العأ  من صفا تقكا كاجأل الطألز و  لك التقكٌا العأ    أء على ال .2

 -التألٌ  :

 

 

  

 

 

 
 

 (22رلم )مادة 

 -ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة:

% من  هأٌ  اي فصخ كااسً  وٌعت ا ا  اا،و ٌلؽى  ي ا  اا فً 50ا ا تك ى معكل  العأ  الى امخ من  .1

 % .50حأل  تجأوز الطألز المعكخ العأ  

 الحأالل اآلتٌ :ٌفصخ الطألز من الجأمع  وال ٌسمح ل   أالستمااا فً الكااس  فً 

 .%(35 تقكٌا عأ   عٌؾ جكا ) امخ من  ٌ تحصخ على ثبلث  ا  ااال متتأل ا ا .1

 .%(50ا ا تحصخ على  ا ع  ا  ااال متتألٌ   تقكٌا عأ   عٌؾ ) امخ من  .2

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتأز 100الى  85من  1

 جٌك جكا 85الى  مخ من    75من   2

 جٌك 75الى  مخ من    65من  3

 مق وخ 65الى  مخ من    50من  4

  عٌؾ 50الى  مخ من   35من   5

  عٌؾ جكا 35 مخ من  6
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 الفصـــــــــل الثالث()

 )متطلبات التخرج(

 (23مادة رلم )

اللٌسأ س(  عك استٌفأئ  للمتطل أل الكااسٌ  ٌم ح الطألز كاج  اإلجأز  المتبصص  ) ال  ألواٌوس، 

%( بمسٌن  ألمأئ   عك اجتٌأزه لجمٌن المقااال 50المطلو   لتبصص  و معكخ عأ  ال ٌقخ عن )

 .المطلو   التً كاسهأ فً القس    جأح

 (24مادة رلم )

ت ون ٌكاس الطألز للحصوخ على كاج  اإلجأز  المتبصص  )ال  ألواٌوس ، اللٌسأ س( مقااال 

 -مجمو  وحكاتهأ  ألتألً :

 التصنٌف المسم
مجموع الوحدات الالزمة 

 للتخرج
 اإلجازة المتخصصة

 اكاا   عمأخ

 العلوم اإلنسانٌة

 ال  ألواٌوس وحك  كااسٌ  131

 ال  ألواٌوس وحك  كااسٌ  131 المحأس  

 ال  ألواٌوس وحك  كااسٌ  131 تموٌخ ومصأاؾ

 اللٌسأ س وحك  كااسٌ  129 القأ ون

 اللٌسأ س وحك  كااسٌ  134 اللؽ  اال جلٌزٌ 

 علو  الحأسوز

 العلوم التطبٌمٌة

 ال  ألواٌوس وحك  كااسٌ  139

 ال  ألواٌوس وحك  كااسٌ  150 اله كس  المك ٌ 

 ال  ألواٌوس وحك  كااسٌ  161 اله كس  المعمأاٌ 

 ال  ألواٌوس وحك  كااسٌ   149 ه كس  ال فط 
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 الفصـــــــل الرابع ()

 )المخالفات التأدٌبٌة(

 (25مادة رلم )

على الطألز االلتزا   أكاء واج أت  على  حسن وج  والحفأظ على سمع  الجأمع  و ن ٌسلك فً  

تصافأت  مسل أ ٌتفق من و ع   أعتمأكه طأل أ جأمعٌأ وان تتفق تصافأت  من القوا ٌن واللوائح وال ظ  

 .أل التعلٌ  العألً  واألصوخ والتقألٌك الجأمعٌ  المستقا المعموخ  هأ فً م سس
 

 (26مادة رلم )

  يٌب ن الطألز للتأكٌز ا ا اات ز فعبل ٌش خ مبألف  للقوا ٌن  و اللوائح واأل ظم   ألجأمع   وفً  

 م أن من ملحقأتهأ  أات أز فعخ تح اه القوا ٌن واللوائح  و االمت أ  عن  كاء الواجز  طألز  

وٌظخ الطألز بأ عأ ألح أ  التأكٌز من تأاٌخ تسجٌل   ألكااس  وحتى زواخ ه ه الصف   تباج   و 

 الؽأء تسجٌل  .

 (27مادة رلم )

 -ال ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالٌة :

 االعتكاء على  ع أء هٌئ  التكاٌس  و الطبلز  و العأملٌن  ألجأمع . - أ

 تأ ع  للجأمع  .االعتكاء على األمواخ والماافق ال - ب

 الكااس  واالمتحأ أل  ألجأمع سٌا اإلببلخ   ظأ   - ت

 اات أز  ي سلوك م أفً لؤلببل   و ٌمس ال ظأ  العأ  واآلكاز العأم   ألجأمع . - ث

 الجاائ  المبل   ألشاؾ . - ج

 (28مادة رلم )

 -:ٌعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هٌئة التدرٌس أو العاملٌن أو الطالب

 اإلٌ اء  و التهكٌك.ال از  و  - أ

 .السز  و الق ؾ - ب

 .هأ  اإل - ت

وٌتحقق االعتكاء ا ا ت   صوا  عل ٌ   و ؼٌاهأ ، و ح وا المعتكي علٌ   و فً ؼٌأ   وسواء اات ز 

  تأ    و مشأفه   و  أإلشأا .

 (29) مادة رلم

 -ٌعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة:

األكوال  و المعكال التأ ع  لماافق الجأمع  سواء  جعلهأ ؼٌا صألح  لبلستعمأخ  و اتبلؾ  و تباٌز  - أ

  تؽٌٌا وج  استعمألهأ لو جزئٌأ.
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  أل الجأمع   و االستٌبلء علٌهأ سام  األمواخ العأم   و األكوال  و المعكال  و ال تز  و ؼٌاهأ من ممتل - ب

 ا  وعك  ااجأع  فً الومل المحكك.االحتفأظ  مأ سل  للطألز على س ٌخ األمأ    و اإلعأ - ت

 (30مادة رلم )

 

  -ٌلً: ٌعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما
 

الوثأئق سواء  أ ل صأكا  عن الجأمع   و عن ؼٌاهأ و  تزوٌا المحااال الاسمٌ  الشهأكال واإلفأكال -  

 ا ا  أ ل  ال صل   ججااءال الكااس  .

ا تحأخ الشبصٌ  سواء لتحقٌق مصلح  الفأعخ  و لؽٌاه وٌعك ا تحأال للشبصٌ  كبوخ طألز  كال عن  - ز

طألز  با ألكاء االمتحأن وتساى العقو   على الطأل ٌن و خ من سهخ  لك  و  أن شاٌ أ فٌ  من 

 الطبلز 

 اثأا  الفو ى  و الشؽز وعامل  سٌاا لكااس   و االمتحأ أل  أٌ  صوا   أ ل. - ل

ؼٌاهأ ممأ ٌتعلق   وال تأئ    والتقٌٌ    والعأملٌن فٌمأ ٌب  سٌا االمتحأ أل   وأثٌا على األسأت   الت - ث

  ش ون الكااس  واالمتحأ أل.

ممأاس   عمأخ الؽش فً االمتحأ أل فٌهأ  أٌ  صوا  من الصوا وٌعت ا من م ٌخ الشاو  فً الؽش   - ج

كوال   و  جهز   ال عبلم   ألم ه  الكااسً مو و  اكبأخ الطألز الى مأع  االمتحأ أل  ٌ   واا   و  

 االمتحأ أل مأ ل  ٌ ن مابصأ  جكبألهأ من م خ لج   االمتحأ أل 

 االمت أ  عن اإلكالء  ألشهأك   مأ  لجأن التحقٌق  و مجألس التأكٌز المش ل  وفق األح أ  ه ه البلئح . - ح

 العألً.  ي مبألف  للقوا ٌن واللوائح وال ظ  المتعلق   ألتعلٌ  - خ

 

 (31مادة رلم )

 

 -ٌعد سلوكا منافٌا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتٌة :

شاٌ أ  األباالمعتكى علٌ  وفً ه ه الحأل  ٌ ون الطاؾ   ا ًاالعتكاء على العاض ولو ت  جاائ   -  

 طأل    .  و أن طأل أ  ا افً الجاٌم  

 التعأمخ  هأ  أي صوا  من الصوا.تعأطً المبكاال  و المس اال  و  - ب

 تكاوخ األشٌأء الفأ ح   و توزٌعهأ  و عا هأ. - ت

  خ مأ من شأ    ن ٌبخ  ألشاؾ  و المسأس  أآلكاز العأم  وفقأ للقوا ٌن واللوائح ال أف   . - ث
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 (الخامسالفصـــــــــــل )

 )العموبات التأدٌبٌة(

 (32مادة رلم )

( من ه ه البلئح  ٌعأمز مات    28الم صو  علٌهأ فً المأك  ) خ سلوك ٌكبخ  من المبألفأل 

  أن عأئكاً. ا ا أإلٌقأؾ عن الكااس  مك  ال تقخ عن س تٌن كااسٌتٌن، وٌفصخ الطألز من الجأمع  
 

 (33مادة رلم )

(  ألومؾ عن الكااس  مك  ال تقخ عن س   كااسٌ   29ٌعأمز على المبألفأل الم صو  علٌهأ فً المأك  ) 

 وت أعؾ العقو   ع ك العوك ، وال ٌعوك الى مواصل  الكااس  اال ا ا كفن مٌم  اإل ااا التً  حكثهأ.
 

 (34مادة رلم )

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

 خ من اات ز تقخ عن س   كااسٌ  وال تزٌك على س تٌن كااسٌتٌن  ٌعأمز  ألومؾ عن الكااس  لمك  ال - أ

( من المأك  الم  وا   وٌفصخ الطألز من الكااس  فصبل  هأئٌأ -ز -المبألفأل الوااك  فً الفقاتٌن ) 

 ع ك العوك .

الفقاتٌن  ٌعأمز الطألز  ألحامأن من كبوخ المتحأ أل  لٌأ  و جزئٌأ ا ا اات ز المبألفأل المحكك  فً - ب

عت ا امتحأ   ملؽٌأ فً المأك  التً اات ز فٌهأ ث( من المأك  الم  وا ، وفً جمٌن األحواخ ٌ-ل)

 المبألف .

اات ز المبألفأل الوااك   ٌأ هأ فً  ا ا األمخٌعأمز  جلؽأء  تٌج  امتحأن الطألز فً فصخ واحك على  - ت

امتحأ   لفصلٌن كااسٌٌن ، وٌفصخ الطألز  الؽأءالفقا  )ج( من المأك  الم  وا ، وٌجوز لمجلس التأكٌز 

 فصبلً  هأئٌأ ع ك العوك.

ٌعأمز الطألز  ألحامأن من حقو  الطألز ال ظأمً  و اٌقأف  عن الكااس  مك  ال تزٌك على س   كااسٌ   - ث

 واحك  ا ا اات ز احكى المبألفأل الم صو  علٌهأ فً الفقاتٌن ) ح،خ ( من المأك  الم  وا .

 

 (35مادة رلم )

(  ألومؾ عن الكااس  مك  ال تقخ عن س   كااسٌ  31ٌعأمز على المبألفأل الم صو  علٌهأ فً المأك  )

 ن الطألز عأئكا ٌفصخ من الجأمع .وال تزٌك عن س تٌن كااسٌتٌن وا ا  أ

 

 (36مادة رلم )

 .التأكٌ ٌ  الم صو  علٌهأ فً ه ه البلئح  ٌحسز  خ فصلٌن كااسٌٌن س   كااسٌ  واحك  األح أ فً تط ٌق 
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 )الفصـــــــــل السادس(

 )إجراءات التأدٌب(

 (37مادة رلم )

على  خ من ٌعل   ومو  مبألف  للقوا ٌن واللوائح واأل ظم  المعموخ  هأ فً الجأمع   ن ٌقك   بلؼأ عن 

 تقاٌاا م تو أ عن الوامع  ٌقكم  الى اكاا  الجأمع .ه ه المبألف  ٌت من 

 

 (38مادة رلم )

فوا اإل بلغ عن الوامع  ٌتعٌن على  اكاا  الجأمع  ت لٌؾ لج   تحقٌق تت ون من ثبلث   ع أء هٌئ  

 تكاٌس ٌ ون احكه  مقااا للج   فً ظاؾ ثبلث   ٌأ  من تأاٌخ ال بلغ.

 

 (39مادة رلم )

للطألز وال ٌحسز الٌو  ال ي ت  فٌ  اإلعبلن ،  األمخق م خ موعكه  ٌو   أمخ على ٌت  اإلعبلن عن التحقٌ

 وٌجوز ان ٌت  التحقٌق فوااً فً حأالل ال اوا  واالستعجأخ  .

 

 (40مادة رلم )     

 عك اال تهأء من التحقٌق  و عك  ح وا الطألز اؼ  اعبلم  تقك  اللج   تقاٌاا مشفوعأ  ألمحأ ا التً 

 لى اكاا  الجأمع . عكتهأ ا

 (41مادة رلم )  

فً حأل  اال تهأء من التحقٌق ٌت  تش ٌخ مجلس للتأكٌز  قااا من ائٌس الجأمع  على  ن ٌت ون من ثبلث   

 ع أء هٌئ  التكاٌس من  وي الب ا  وع و من اإلكاا  القأ و ٌ  على  ن ٌ و وا من ؼٌا  ع أء لج   

وٌت  اعبلن من تمل احألت  على اللج   الم  وا   ألموعك ال ي التحقٌق وم كوز عن الش ون الطبل ٌ  

ٌ  ؽً فٌ  مثول   مأمه  و لك ببلخ مك  ال تقخ عن ثبلث   ٌأ  وال ٌحتسز الٌو  ال ي ت  فٌ  اإلعبلن وفً 

 .حأل  عك  الح وا ٌصكا القااا ؼٌأ ٌأ

 

 (42مادة رلم )

الطألز وٌجوز للمجلس استكعأء الشهوك ،  مأ ٌجوز ل    مواخٌصكا مجلس التأكٌز ماااات   عك سمأ  

 استكعأء من مأ   ألتحقٌق .

 

 (43مادة رلم )

 ٌت  اإلعبلن عن موعك التحقٌق  و التأكٌز  لوح  اإلعبل أل فً الجأمع  وٌعت ا  لك ماٌ   على العل    لك.
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 (44مادة رلم )

تعت ا ماااال المجلس  أف   اال  عك  ٌصكا مجلس التأكٌز ماااات   أؼل ٌ   صوال األع أء وال

 اعتمأكهأ من ائٌس الجأمع  .

 (45مادة رلم )

ٌعلن مااا مجلس التأكٌز  لوح  اإلعبل أل فً الجأمع ، وتسل  للطألز  سب ، وتوك   سب  ثأ ٌ  م   

  ألملؾ الشبصً للطألز.

 (46مادة رلم )

البلئح   هأئٌ   عك اعتمأكهأ وال ٌجوز الطعن تعت ا ماااال مجلس التأكٌز التً تصكا ط قأ ألح أ  ه ه 

 الق أئٌ   مأ  المح م  المبتص . فٌهأ اال  ألطا 
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 ئعشاءاد اٌؾإْٚ اٌطالث١خ -22

 

 إجراءات االلتحاق للدراسة بالجامعة -0

 النماذج المستخدم لهذا الغرض:  

 (:0نموذج البٌانات الشخصٌة رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهــكؾ هــ ا ال مــو ج الــى معافــ  ال ٌأ ــأل الشبصــٌ  للطل ــ  الــااؼ ٌن فــً االلتحــأ  للكااســ  

 ألجأمعــ  و  ٌأ ــأل ولــً األمــا  مــأ ٌهــكؾ اٌ ــأً الــى توثٌــق  ٌأ ــأل الشــهأك  الثأ وٌــ  او مــأ 

 ٌعأكلهأ للطألز  و الطأل   المتقكمٌن لبللتحأ   ألكااس .

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مـن وحـك  4صوخ على  سب  من  مـو ج ال ٌأ ـأل الشبصـٌ  للطل ـ   امـ   . .ج )ٌم ن الح

 الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع  او عن طاٌق مومن الجأمع .

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

( مـن وحـك  الق ـوخ والتسـجٌخ  ـجكاا  4استبل   مو ج ال ٌأ أل الشبصٌ   ام   . .ج ) -4

 جٌخ.التس

 مخء ال مو ج والتأ ك من استٌفأء  أف  ال ٌأ أل المطلو     . -4

 اافأ  ال مو ج  ألمست كال المطلو   للتقكٌ  والتً تحككهأ البلئح  الكااسٌ   ألجأمع .  -5

تســلٌ   مــو ج الطلــز مــن المســت كال  المطلو ــ  للتســجٌخ لوحــك  الق ــوخ والتســجٌخ  -6

 و   للق وخ.لؽاض فحصهأ والتأ ك من توفا الشاوط المطل
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 نموذج البٌانات الشخصٌة
 

 

 

 اللقز:.....................اس  الجك:........ ....................اس  األز: .....................االسم : 

 ،)  ثى()   ا(تأاٌخ المٌبلك: الٌو .......الشها........ الس  .......... م أن المٌبلك:........... الج س

السفا:)........................(  ، ام  ال طأم  الشبصٌ :)............................( ام  وام  العأئل  ام  جواز 

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

 اس  األ  ا أعً:....................................... ج سٌتهـــأ:.......................................

 ......................... صل  القاا    ألطألز:................................اس  ولً األما:...........

 ع وان ولً األما:....................................  قأخ ولً األما:...................................

 ............................ س  المكاس  المتحصخ م هـأ على الثأ وٌ :..................................

 س   الحصوخ علٌهأ :.................  التقكٌا وال س   المئوٌ  :.................... ................

 التبص :..................................... الشع  :..................................................

 صح  ال ٌأ أل الم  وا   ه ا ال مو ج و تحمخ المسئولٌ  القأ و ٌ  ومأ ٌتاتز علٌهأ من  ما   أ المومن  ك أه 
 اجااءال.

 
  س  الطألز:....................................... التومٌن:..................... التأاٌخ:................ 

 

 ٌعتمك المسجخ العأ 
.............................. 

 

 

  رلم المٌد الجامعً
  التخصص

  الرلم الوطنً

             :الرلم الوطنً

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــة إدارة

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:2نموذج تسجٌل الرغبات للطالب رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى معاف  اؼ أل الطألز حسز األولوٌ  و وفق التبصصأل وال ـاام  

 التعلٌمٌ  الموجوك   ألجأمع .

 النموذج:ب( كٌفٌة الحصول على 

( مـن وحـك  4ٌم ن الحصـوخ علـى  سـب  مـن  مـو ج تسـجٌخ الاؼ ـأل للطألـز امـ   . .ج )

 الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع  او عن طاٌق مومن الجأمع .

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

تسـجٌخ (  مـن وحـك  الق ـوخ وال4استبل   مـو ج تسـجٌخ الاؼ ـأل للطألـز امـ   . .ج ) -4

  جكاا  التسجٌخ  و عن طاٌق مومن الجأمع .

 مخء ال مو ج والتأ ك من استٌفأء  أف  ال ٌأ أل المطلو     . -4

( مـــن المســـت كال  المطلو ـــ  4تســـلٌ   مـــو ج تســـجٌخ الاؼ ـــأل للطألـــز امـــ   . .ج ) -5

 للتسجٌخ  التً تحككهأ البلئح  الكااسٌ   ألجأمع  الى  وحك  الق وخ والتسجٌخ. 
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 نموذج تسجٌل الرغبات للطلبــة

 

م أن وتأاٌخ  ..................:.............................. الج سٌ : ...............الا أعً  ـــــــــاالس

 المٌبلك:............................الع وان:.......................... ام  الهأتؾ:............................

 ................................المكاس  المتحصخ م هـــأ على الثأ وٌ :......................................

 ...........:........التقكٌا.......... ال س   المئوٌ :.................:..................س   الحصوخ علٌهأ

 التبص :................................... الشع  :...........................................

 

  ألجأمع التبصصأل الموجوك  

 ٌجز على الطألز ابتٌأا

 ثبلث  تبصصأل على األمخ

 تقكٌا حسز اؼ   الطألز

 الاؼ   حسز األولوٌ 

 /.........................1 لسم إدارة األعمال

 /........................2 لسم المحاسبة

 /........................3 تموٌل والمصارفلسم ال
 لسم علوم الحاسوب

  لسم اللغة االنجلٌزٌة

 لسم المانون

 لسم الهندسة المعمارٌة

 لسم الهندسة المدنٌة

 لسم هندسة النفط

  

 ..............................الطألز  التومٌن

 

 

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  2رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 

 أ( الهدف من النموذج: 

ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى  تعهك الطألز  أاللتزا    أف  اللـوائح والـ ظ   ألجأمعـ  وعـك  التـأبٌا 

 عن مواعٌك التسجٌخ وفق بط  ال ا أم  التعلٌمً المعل   من اكاا  الش ون العلمٌ  .

 

 :ب( كٌفٌة الحصول على النموذج

ٌم ــن الحصــوخ علــى  ســب  مــن  مــو ج تعهــك الطألــز مــن وحــك  الق ــوخ والتســجٌخ  ــجكاا  

 المسجخ  ألجأمع  او عن طاٌق مومن الجأمع .

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مـن وحـك  الق ـوخ والتسـجٌخ  ـجكاا  المسـجخ  و 5استبل   مو ج التعهك امـ   . .ج ) -4

 .عن طاٌق مومن الجأمع 

 مخء ال مو ج والتأ ك من استٌفأء  أف  ال ٌأ أل المطلو     . -4

 التأ ك من التزا  الطألز  ألتومٌن على التعهك. -5

 ( لوحك  الق وخ والتسجٌخ .5تسلٌ    مو ج التعهك ام   . .ج ) -6
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 نموذج تعهـــــــد

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

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

 

بأننً سوف ألتزم بجمٌع اللوائح والنظم بالجامعــة، وأننً لن أتأخر عن التسجٌل فً الموعد المحدد له وعند 

تمتضٌها النظم واللوائح اإلجراءات المانونٌة والمالٌة  التً  ةتأخري عن التسجٌل فً الموعد المحدد اتحمل كاف

 المعمول بها فً الجامعة.

  ........................................ الطألــز:اس  

 ........................................ التومٌـــــــــن:

  .........../.................../: .........التأاٌـــــــــخ

 

 واالمتحانات لسم الدراسة اعتماد                                                          اعتماد رئٌس المسم

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

 

 اعتماد مسجل عام الجامعة

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

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  3رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 

 أ( الهدف من النموذج: 

الكااسـ  واالمتحأ ـأل لجأمعـ   ٌهكؾ هـ ا ال مـو ج الـى امـااا الطألـز  ـأالطبل  علـى الئحـ 

 فاٌقٌـأ و ــ لك ٌ ــمن الطألــز معافـ   هــ  المــواك المتعلقــ    ألحـك األك ــى واألعلــى للوحــكال 

الكااسٌ  المسموح  هأ والزامٌـ  الح ـوا للمحأ ـاال وعـكك اال ـ ااال واجـااءال الطعـن 

 وؼٌاه من مواك البلئح  الكااسٌ   ال األهمٌ .

 

 وذج:ب( كٌفٌة الحصول على النم

ٌم ــن الحصــوخ علــى  ســب  مــن  مــو ج امــااا  ــأالطبل  علــى الئحــ  الكااســ  واالمتحأ ــأل 

( من وحك  الق ـوخ والتسـجٌخ  ـجكاا   المسـجخ  ألجأمعـ  او عـن 6لجأمع   فاٌقٌأ ام   . .ج )

 طاٌق مومن الجأمع .

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

الئحــ  الكااســ  واالمتحأ ــأل لجأمعــ   اســتبل   مــو ج امــااا  ــأالطبل  علــى .4

ــ   . .ج ) ــأ ام ــجكاا  المســجخ  و عــن 6 فاٌقٌ ــوخ والتســجٌخ   ( مــن وحــك  الق 

 طاٌق مومن الجأمع .

 مخء ال مو ج والتأ ك من استٌفأء  أف  ال ٌأ أل المطلو     . .4

 التأ ك من التزا  الطألز  ألتومٌن على اإلمااا. .5

 ( لوحك  الق وخ والتسجٌخ .6)تسلٌ    مو ج اإلمااا ام   . .ج  .6
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 أفرٌمٌاإلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة 

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

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

الكااس  واالمتحأ أل لجأمع   فاٌقٌأ، و    ال ٌحق لً الكبوخ  أ  ً مك  طلعل على الئح  

محأ اال( متصل   4%( مأ ٌعأكخ )25لبلمتحأن ال هأئً ألي مأك  تزٌك  س   ؼٌأ ً فٌهــأ عن )

  و م فصل   كون ع ا.

 مأ  ما  أ  ً على عل  تأ   أ   سوؾ ٌت  فصلً واعأك  مسأاي الً  حك األمسأ  األباى التأ ع  

 ع ، ولن ٌسمح لً  أالستمااا فً الكااس  فً الحأالل التألٌـ :للجأم

 

 %(35. ا ا تحصلل على ثبلث ا  ااال متتألٌ   تقكٌا عأ   عٌؾ جكاً ) مخ من 1

 %(50.ا ا تحصلل على  ا ع  ا  ااال متتألٌ   تقكٌا عأ   عٌؾ ) مخ من 2

 

األ أكٌمً وااللتزا  ال أمخ  مأ ٌصكا عن و تعهـك  عك  المطأل ــ   فاص  ا أفٌ  لتحسٌن و عً 

 الجأمعــ   ه ا البصو .

 

 

 وهـــذا إلرار منً بذلن

 والســــــــ علٌكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالم

 
 

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

 44التأاٌخ:          /         /         

 

 

 

 

 ٌونس هدٌةإعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 



 

9: 
 

 

 

 

 بعض المواد من الالئحة الداخلٌة للدراسة واالمتحانات
 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :
 وفق  ظأ  الفصخ الكااسً المت ن  ألجأمع  ٌلتز   خ طألز  ألتسجٌخ ل خ فصخ كااسً. .8
 الكااسً من م خ م تز مسجخ الجأمع  ببلخ األس و  السأ ق ل كء الكااس  .تت  اجااءال تسجٌخ الطل   الجكك للفصخ  .9

 ال ٌجوز تسجٌخ اي طألز  عك ا تهأء األس و  الثألث من  كاٌ  التسجٌخ . .10
 ٌم ن التعكٌخ فً تسجٌخ الطألز  ألح ؾ واإل أف  ل عض المقااال الكااسٌ   عك االمتحأ أل ال صفٌ  األولى وم خ الثأ ٌ . .11
لطألز التسجٌخ فً المقااال الكااسٌ   وخ  أوخ و لك حسز التسلسخ المحكك للمقااال و  لك حسز البط  الكااسٌ  ٌجز على ا .12

 المعتمك   من م خ القس  المبت  .
 ٌسجخ الطألز فً مشاو  التباج فً  با فصخ كااسً . .13
( وحك  كااسٌ  اال ا ا  أن 18ثا من )( وحك  كااسٌ  فً  خ فصخ كااسً وال ٌجوز التسجٌخ فً   12الحك األك ى للتسجٌخ ) .14

 ( وحك  كااسٌ  .21ال ٌزٌك على الحك األعلى وهو )  ن%( على 75معكل  العأ    ثا من )
 

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

ٌجز على الطألز متأ ع  المحأ اال والكاوس العلمٌ  العملٌ  وال ٌحق ل  الكبوخ لبلمتحأن ال هأئً ألي مقاا تزٌك  س   ؼٌأ    .3
الفصخ واالمتحأن ال هأئً ل لك المقاا، وتط ق عقو   الؽٌأز  عك   عمأخ%  كون ع ا وٌعطى كاج  صفا فً  خ من 25فٌ  عن 

 اعتمأكهأ من القس  .
% من عكك األسأ ٌن المقاا  للكااس  لمقاا مأ، ٌلؽى ه ا المقاا   أء على 75اوؾ بأص  طأائ  كون تؽطٌ  حألل ظ ا ا .4

 امتااح القس  المبت .
 (18مادة رلم )

 
 ال ٌسمح ألي طألز  ججااء االمتحأن ال هأئً للمقاا ا ا تؽٌز عن االمتحأن ال هأئً المحكك ل  وٌم ح كاج  صفا فً  لك االمتحأن.

 
 (19رلم ) مادة

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

  ن ٌ ون ع ا الؽٌأز عن االمتحأن مأهاا. .1

 .من االمتحأ أل ال هأئٌ   ألفصوخ السأ ق   ي ن ال ٌ ون الطألز مك س ق تؽٌ   عن  .2
ٌتقك  الطألز  طلز  تأ ً  ألبصو  مافقأ  ألمست كال التً تو ح  س أز تبلف  وفً موعك  مصأه  س وعأ من ا تهأء االمتحأ أل  ن  .3

 .ال هأئٌ  ل لك الفصخ
 (20مادة رلم )

 -ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات والضوابط التالٌة:
 ن ٌقك   مو ج طعن للمااجع  الى م تز الكااس  واالمتحأ أل ببلخ مك  ال تزٌك على  س وعٌن من تأاٌخ اعبلن ال تأئ .  .5
  ن ٌافق  أل مو ج اٌصأخ  ألاسو  المألٌ  والمحكك  ألبلئح  المألٌ   ألجأمع   . .6
كاٌس له  ابتصأ  فً مجأخ المقاا مو و  تتولى اللج   العلمٌ   ألقس   تش ٌخ لج   للمااجع  من ثبلث   ع أء هٌئ  الت .7

المااجع ، وعلى اللج   مااجع   ااس  اإلجأ   وو ن ال تٌج  ال هأئٌ   عك المااجع  على  مو ج الطعن واعتمأك ال تٌج  من القس  
 المبت  ومس  الكااس  واالمتحأ أل  ألجأمع .

تعكٌخ كاج  الطألز وٌت  اعأك  مٌم  الطعن ل  ، و مأ ا ا ل  ٌث ل صح  اكعأء الطألز وتقاا  جأح   ألمقاا فج   ٌت   ت ثفً حأل   .8
 صح  اكعأءه فجن الكاج  ت قى  مأ هً علٌ .

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

ٌلؽى  ي ا  اا فً حأل  تجأوز الطألز المعكخ العأ   وٌعت ا ا  ااكااسً % من  هأٌ  اي فصخ 50ا ا تك ى معكل  العأ  الى امخ من  .2
50. % 

 ٌفصخ الطألز من الجأمع  وال ٌسمح ل   أالستمااا فً الكااس  فً الحأالل اآلتٌ : .3
 %(35 تقكٌا عأ   عٌؾ جكا ) امخ من  متتألٌ ا ا تحصخ على ثبلث  ا  ااال  .4

 .ا ا تحصخ على  ا ع  ا  ااال
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 إجراءات التسجٌل الفصلً -2
اجــااءال التســجٌخ فــً المقــااال الكااســٌ  للطألــز بــبلخ الفصــخ الكااســً مــن بــبلخ ات ــأ  تــت  

 البطوال التألٌ :

 (5نموذج حجز مبدئً رلم ا.م.ج )
 

 الهدف من النموذج:  ( أ

ل ـخ فصـخ   المقااال الكااسٌ  التً ٌم ـن للطألـز التسـجٌخ فٌهـأ ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى تحكٌك
( تحل اشااؾ الماشـك األ ـأكٌمً للطألـز ووفـق اسـ قٌ  صٌؾ –ا ٌن  -كااســــً ) باٌؾ

 المقااال  بط  ال ا أم  اال أكٌمً ووفق البلئح  الكااسٌ  لبلمتحأ أل  ألجأمع .
 

 كٌفٌة الحصول على النموذج: ( ب
لجأمعــ   فاٌقٌــأ مــن   (5امــ   . .ج ) مــو ج الحجــز الم ــكئً ٌم ــن الحصــوخ علــى  ســب  مــن 
والتســجٌخ  ــجكاا  المســجخ  ألجأمعــ   و عــن طاٌــق مومــن القســ  المبــت   و وحــك  الق ــوخ 

 الجأمع .
 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
اتصأخ الطألز  ألماشك األ أكٌمً ) عن طاٌق توزٌـن الماشـكٌن مـن القسـ  المبـت  فـً  -1

 موائ  معل  ( لتحكٌك المقااال الكااسٌ  التً ٌم ن للطألز التسجٌخ فٌهأ.

الــ ي  (5امــ   . .ج ) ز مــن الماشــك األ ــأكٌمً  مــخء  مــو ج الحجــز الم ــكئًٌقـو   الطألــ -2
ٌم ـن الحصــوخ علٌـ  مــن ال ا ـأم  التعلٌمــً التــأ ن لـ  الطألــز،  حٌـث ٌت ــمن المقــااال 

 الكااسٌ  المطلوز التسجٌخ فٌهأ وفقأً للجكاوخ الكااسٌ .

 ت.م.جرلمم   ـأكٌمً مأ ٌقـو  الماشـك األ ـأكٌمً للطألـز اٌ ـأً  مـخء  مـو ج الماشـك األ  -3
 وال ي ٌ ن و ن الطألز ا أكٌمٌأً ل خ فصخ كااسً. (13)

للقس  المألً  ألجأمعـ  لـكفن الاسـو  الكااسـٌ   (5)رلم أ.م.ج تقكٌ   مو ج الحجز الم كئً  -4
 عن المقااال المطلوز التسجٌخ فٌهأ من م خ الطألز.

ٌستل  الطألز  سبتأن من اٌصأخ سكاك الاسو ، ال سب  األصلٌ   ٌ أء اللون وٌحـتفظ  هـأ  -5

رلم ل فس  وال سب  الثأ ٌ  حمااء اللون، حٌث تافق ه ه ال سب  من  مو ج الحجز الم كئً 
 وٌسلم  الى ائأس  القس . (5 . .ج )

ء اللج ـ  العلمـً ٌتولى ال ا أم  العلمً المبـت  عـن طاٌـق ائـٌس القسـ   و  حـك  ع ـأ  -6
 ألقسـ   تســجٌخ المقــااال الكااســٌ  المحــكك   ـأل مو ج فــً م ظومــ  الكااســ  واالمتحأ ــأل 

 للجأمع .
 عك اال تهأء من تسجٌخ المقااال الكااسٌ  فً الم ظوم  تستباج عكك  سبتٌن من  مو ج  -9

العلمـً و  التسجٌخ ال هأئً الم ام   ألم ظوم  وتسل   سب  للطألز  عك اعتمأكهأ من القسـ 
 .اكاا  التسجٌخ وتحفظ ال سب  الثأ ٌ  فً الملؾ األ أكٌمً للطألز  ألقس  العلمً

 
مالحظة: ٌتم األن إستخدام منظومة جدٌدة للتسجٌل ) عن طرٌك شبكة المعلومات الدولٌة ( بحٌث ٌتم إستخدام نفس الٌة التسجٌل 

 ونفس النماذج.
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 ..............................د: ــــرلم المٌ  ....................................................م:ـــــــــاالس

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

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

       السبت

       األحد

       االثنٌن

       الثالثاء

       األربعاء

       الخمٌس
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 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. ٌملء  -0

 ( وحدة. 02الحد األدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -2

 وحدة. 08الحد األلصى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -3

 %(.75( وحدة بشرط اال ٌمل معدله التراكمً عن )20التسجٌل فً )ٌجوز لطلبة وفك الالئحة الدراسٌة   -4

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

 مالحــــظـــــات المجموعة عدد الوحدات اســـــــم الممـــــــــــرر الممــــــــرررمـــــز  ر.ت

4.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

:.       

   مجموع الوحدات للفصل الدراسً

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــز مبذئــــــــــــــــــــــــــــــــورج حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم
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 إجراءات إسماط وإضافة ممررات دراسٌة -3

 (6رلم ا.م.ج ) إسماط وإضافةنموذج 

 ا( الهدف من النموذج: 

مقـااال ٌاؼ هـأ الطألـز علـى  ن ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى تم ٌن الطألز مـن اسـقأط  و ا ـأف   ي 

ٌت  اإلجااء ببلخ المك  المحكك  فً الئح  الكااس  واالمتحأ أل ووفقـأً لمـأ هـو متـأح مـن مقـااال 

كااســٌ  مطلــوز ا ــأفتهأ و عــك موافقــ  الماشــك األ ــأكٌمً  و ائــٌس القســ  علــى عملٌــ  اإلســقأط 

 واإل أف .

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجأمعـ   فاٌقٌـأ مـن القسـ  6امـ  ا. .ج ) اسـقأط وا ـأف ب  مـن  مـو ج ٌم ن الحصوخ علـى  سـ

 المبت   و وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع .

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسماط واإلضافة:

ــ  ا. .ج ) .1 ــز اإلســقأط و اإل ــأف  ام مــن القســ   (6اســتبل  عــكك  ســبتٌن مــن  مــو ج طل
المبـــت   و وحـــك  الق ـــوخ والتســـجٌخ  ـــجكاا  المســـجخ  ألجأمعـــ   و عـــن طاٌـــق مومـــن 

 الجأمع .
مــخء  مــو ج طلــز اإلســقأط و اإل ــأف  وتومٌعــ  مــن الماشــك األ ــأكٌمً و ــ لك ائــٌس   .2

 القس .
ٌحتفظ القس  العلمً   سب  من  مو ج اإلسقأط واإل أف  وٌحتفظ الطألز ل فسـ   أل سـب   .3

 الثأ ٌ . 
تقــكٌ   ســب  مــن  مــو ج اإلســقأط واإل ــأف  للقســ  المــألً لتســكٌك  و تاجٌــن  الاســو   .4

الكااسٌ  عن المقااال الم أف   و التً ٌاؼز الطألز فً اسقأطهأ فً حأل  عك  تـوافا 
 مقااال  كٌل .

ٌستل  الطألز  سبتأن من اٌصأخ سـكاك الاسـو ، ال سـب  األصـلٌ   ٌ ـأء اللـون وٌحـتفظ  .5
 ســب  الثأ ٌــ  حمــااء اللــون، حٌــث تافــق هــ ه ال ســب  مــن  مــو ج اإلســقأط  هــأ ل فســ  وال

 (وتاجن للقس  المبت . 6واإل أف  ام  ا. .ج )
( واٌصـأخ 6ٌتولى القس  المبـت   عـك اسـتبلم  ل مـو ج اإلسـقأط واإل ـأف  امـ  ا. .ج ) .6

ســـكاك الاســـو ، ا ـــأف  / اســـقأط المقـــااال الكااســـٌ  المحـــكك   ـــأل مو ج فـــً م ظومـــ  
 جأمع .ال

 عـك اال تهــأء مـن عملٌــ  اإلسـقأط واإل ــأف  فــً الم ظومـ  تســتباج  سـبتٌن مــن  مــو ج  .7
التسجٌخ ال هأئً الم ام   ألم ظوم  وتسل   سب  للطألز  عك اعتمأك القسـ  العلمـً التـأ ن 

 ل  الطألز وتحفظ ال سب  الثأ ٌ  فً الملؾ األ أكٌمً للطألز
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 .. التوقيع :...............................................................اسم المرشد األكاديمي: 

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص.  -0

ا باإلٌصال المالً التمام عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة ، بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم  –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج -2 الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممرونا
 وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   
Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  6رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 (7ا.م.ج ) األلسام رلمبٌن  انتمالنموذج 

 من النموذج:  ا( الهدف

 ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى تم ٌن الطألز من اتمأ  اجااءال اال تقأخ الى مس   با كابخ  فس الجأمع 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجأمعـ   فاٌقٌـأ مـن القسـ  7ٌم ن الحصوخ على  سب  من  مو ج ا تقأخ  ٌن األمسأ  ام  ا. .ج )

 المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع  المبت   و وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا 

 ج( الخطوات المتبعة لالنتمال بٌن األلسام:

(مـن 7استبل  عكك ثـبلث  سـخ مـن  مـو ج اال تقـأخ  ـٌن األمسـأ  فـً الجأمعـ  امـ  ا. .ج ) -4

القس  المبت   و وحك  الق وخ والتسـجٌخ  ـجكاا  المسـجخ  ألجأمعـ   و عـن طاٌـق مومـن 

 الجأمع .

 ( وتسلٌم  للقس  العلمً الم تقخ م   الطألز.7 مو ج ا تقأخ  ٌن األمسأ  ام  ا. .ج )مخء  -2

فً حأل  موافق  القس  الم تقخ م ـ  الطألـز علـى اال تقـأخ ٌقـو   جحألـ   مـو ج ا تقـأخ  ـٌن  -3       

 (  الى القس  الم تقخ الٌ  الطألز إل كاء الا ي  ألبصو .7األمسأ  ام  ا. .ج )

فق  من القسمٌن تاسـخ ال سـخ الـى اكاا  المسـجخ العـأ  إل ـكاء الـا ي  ألبصـو   عك الموا -1

) عك  مبألف  شاوط التسجٌخ والق وخ ( وا هأء  أف  االجااءال المتعلق   صاؾ ام  القٌـك 

 وال كء فً اجااءال المعأكل  ان وجكل.

  الم تقـخ الٌـ   عك اتمأ  اجااءال الموافق ، ٌـت  فـتح ملـؾ    ـأكٌمً جكٌـك للطألـز فـً القسـ -2

 وملؾ اكااي  جكاا  المسجخ العأ  واست مأخ  أمً اجااءال التسجٌخ.
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 بٌن األلســـام انتمالنموذج 

 

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

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

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

 تولٌع الطالب:...................

 

  موافمة رئٌس المسم المنتمل إلٌه                         موافمة رئٌس المسم المنتمل منه 

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

 موافمة المسجل العام بالجامعة

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

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

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

 جل العام بالجامعةإعتماد المس
.......................................... 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 ٌرفك كشف درجات ونموذج  إجراءات المعادلة ان وجدت.-3

 ثانٌة للمسم المنتمل الٌه الطالب ونسخة ثالثة الى ادارة المسجل العام بعد استكمال كافة  اإلجراءات.تسلم نسخة للمسم المنتمل منه الطالب والنسخة ال-4
 

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  7رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 (8نموذج اٌماف المٌد رلم ا.م.ج )

 ا( الهدف من النموذج: 

ٌهكؾ ه ا ال مو ج الـى اث ـأل مٌـأ  الطألـز  جٌقـأؾ مٌـكه فـً حألـ  وجـوك ظـاوؾ تحـوخ كون مٌـأ  

 الطألز  تجكٌك مٌكه.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

ــ  ا. .ج ) ــك ام ــأؾ القٌ ــى  ســب  مــن  مــو ج اٌق ــأ مــن القســ  8ٌم ــن الحصــوخ عل ( لجأمعــ   فاٌقٌ

 المبت   و وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع 

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اٌماف المٌد:

(من القس  المبت   و وحـك  8استبل  عكك ثبلث  سخ من  مو ج طلز اٌقأؾ القٌك ام  ا. .ج ) .1

 الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع 

مخء  مو ج طلز اٌقأؾ القٌك تحل اشااؾ الماشك األ أكٌمً وتومٌعـ   مـن ائـٌس القسـ    عـك  .2

 مأكه من اكاا  المسجخ العأ .عملٌ  ا كاء الا ي  ألبصو  و عت

 تحفظ ال سب  األولى فً ملؾ الطألز األ أكٌمً  ألقس  العلمً المبت . .3

 تسل  ال سب  الثأ ٌ  للطألز لبلحتفأظ  هأ ل فس . .4

تاســخ ال ســب  الثألثــ  إلكاا  المســجخ العــأ  للجأمعــ  لٌــت  ومــؾ مٌــك الطألــز  م ظومــ  الكااســ   .7

 .ثألث   جكاا  المسجخواالمتحأ أل ومن ث  حفظ ال سب  ال
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 نموذج إٌماف لٌد 

 ................................................ ام  القٌك:...........................اس  الطألز: 

 القسـ :....................................... الفصخ الكااسً:....................................

   ..................تأاٌخ تقكٌ  الطلز ....../......./............تومٌن الطألز :............

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 رأي رئٌس المسم العلمً

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

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

 التومٌن:...................................

 التأاٌخ:...................................

 

  

 رأي رئٌس لسم الدراسة واإلمتحانات

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

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

 التومٌن:......................................

 التأاٌخ:.....................................

 

 

 القااا/...........................................................................
 

 

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

 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 نسخة إلدارة المسجل العام (.   -نسخة  للمسم العلمً     -ثالث نسخ ) نسخة للطالب   ( ٌعد النموذج من0

 (  ال ٌحك للطالب اٌماف لٌده أكثر من مرتٌن خالل مدة دراسته بالجامعة.2
 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  8رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 



 

:9 
 

 إجراءات مراجعة كراسة إجابة )الطعن( -6

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

 ا( الهدف من النموذج: 

 .ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى اث أل حق الطألز فً مااجع   ااس  اجأ   االمتحأن ال هأئً فقط

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

 ( لجأمعــ   -9ٌم ــن الحصــوخ علــى  ســب  مــن  مــو ج  طلــز مااجعــ   ااســ  اجأ ــ  امــ  ا. .ج )

خ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عـن طاٌـق مومـن  فاٌقٌأ من القس  المبت   و وحك  الق وخ والتسجٌ

 الجأمع  اإلل تاو ً.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات طلب مراجعة كراسة إجابة:

 ( مـن القسـ  المبـت   و وحـك   -9 مو ج  طلز مااجعـ   ااسـ  اجأ ـ  امـ  ا. .ج )استبل   -4

 مع الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأ

مـــخء ال مـــو ج وتســـلٌم  إلكاا  المســـجخ العـــأ   ألجأمعـــ   عـــك ســـكاك الاســـو   المألٌـــ    -4

 إلجااءال الطعن.

ٌتولى ائٌس القس  العلمً المبت   ت لٌؾ لج   من ثبلث   ع أء هٌأ  تكاٌس على  ن  -5

 ٌ ون  ستأ  المقاا من  ٌ ه  لمااجع   ااس  الطألز.

كاك تقاٌا حوخ  تٌجـ  المااجعـ  وٌـت   لـك مـن تقو  اللج    مااجع   ااس  الطألز واع -6

 ز(. -;ببلخ التقاٌا المعك فً ال مو ج ام  )

 تقو  اللج    تسلٌ  التقاٌا إلكاا  المسجخ العأ . -7

فــً حألــ  مــأ ٌشــٌا التقاٌــا الــى تعــكٌخ فــً  تٌجــ  الطألــز ، تقــو  اكاا   المســجخ العــأ   -8

 متحأ أل لتعكٌخ ال تٌج   ألم ظوم . جحأل  التقاٌا   عك اعتمأكه الى مس  الكااس  واإل

 

 

 



 

:: 
 

 

 

 

 

 طلب مراجعة كراسة إجابة)الطعن(

 المسم............................................رئٌس /  السٌد

 بعد التحٌــــة  ،،،،،،،،،،،

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

 الفصل الدراسً : ................ 

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

 

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

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

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

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ اإلصدار: مسجل الجامعـــــــةإدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 .للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتائجأن ٌمدم نموذج طعن -0

 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة-2

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

 

 رقم المجموعة أستاذ المادة المقرر ر.م

0    
2    

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ -9رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

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

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

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

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

 علٌه.
 الدرجة الممنوحة للطالب لٌست الدرجة التً ٌستحمها وذلن لألسباب اآلتٌة: 

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

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

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

 -لجنة المراجعة :
 التومٌن : ................ ......................ن : ..................ــــاس  المااج .1
 ......التومٌن : ........... ...........................ن: ..............ــــالمااجاس   .2
 .....التومٌن : ............ .......................ن: ..................ــــاس  المااج .3

 

 
 
 

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

 

 

 -مالحظات :

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

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

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث: الجامعـــــــة مسجلإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (ب -9رقم الىمورج: أ.م.ج )

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

 

 (01نموذج  طلب  إعادة االمتحان النهائً رلم ا.م.ج ) 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرط: 

 شأن كااس  مو ـو  الم ـاا   اث أل حصوخ الطألز على الموافق  الم كئٌٌهكؾ ه ا ال مو ج الى 

الــ ي حــأخ كون ح ــوا االمتحأ ــأل ال هأئٌــ  فــً الموعــك المحــكك ، علــى  ن ٌ ظــا مــن م ــخ لج ــ  

االمتحأ أل وال ث فٌ   ألموافق  وتحكٌـك موعـك للطألـز إلجـااء االمتحأ ـأل او  عـك  الموافقـ  علـى 

 أك .الم اا وافض مو و  اإلع

 

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

( لجأمعــ  10ٌم ــن الحصــوخ علــى  ســب  مــن  مــو ج طلــز اعــأك  االمتحــأن ال هــأئً امــ  ا. .ج )

 فاٌقٌأ من القس  المبت   و وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عـن طاٌـق مومـن 

 .الجأمع 

 االِزؾبْ :ط( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ ئعشاءاد ئػبدح 

مـــن القســـ  (  10) ج. .اســتبل   ســـب  مــن  مـــو ج طلـــز اعــأك  االمتحـــأن ال هـــأئً امــ  ا .1

 .المبت   و وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع 

( واافـأ    أفـ  المسـت كال التـً 10مخء  مو ج طلز اعأك  االمتحأن ال هأئً امـ  ا. .ج ) .2

 الح وا فً موعك االمتحأن وتقكٌم  للج   االمتحأ أل ال هأئٌ . تعك م اا لعك 

ٌ ظا فً مو و  الطلز من م خ لج   االمتحأ أل وكااسـ  جمٌـن المسـت كال المقكمـ  مـن  .3

الطألــز وال ــث فــً الطلــز  ألموافقــ  ا ا تــ  م ــوخ الم ــاا وتحكٌــك موعــك للطألــز إلجــااء 

مو ـو  اإلعـأك  و تاصـك كاجـ  صـفا  االمتحأ أل او  عك  الموافق  على الم اا وافـض

 .فً المقاا

ٌعت ا الم ـاا الائٌسـً لؽٌـأز  الطألـز عـن اجـااء االمتحـأن فـً الموعـك المحـكك مـن م ـخ  .4

 .اكاا  الجأمع  ) حأل  الوفأ  من الكاج  األولى (
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 منوذج طلب إعبدة االمتحبن 
<< 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 -مالحظات :
 -: فً الالئحة الدراسٌة بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام حسب الشروط التالٌة (08) ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة

 .أن ٌكون عذر الغٌاب عن االمتحان لاهرا.0

 .أن ال ٌكون الطالب لد سبك تغٌبه عن أي من االمتحانات النهائٌة بالفصول السابمة.2

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

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

 
 

 أ عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  10رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 (00نموذج  طلب انتمال من جامعة مناظرة رلم ا.م.ج ) 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرط: 

ٌهـكؾ هــ ا ال مـو ج الــى تم ـٌن الطألــز مــن اتمـأ  اجــااءال اال تقـأخ مــن جأمعـأل  و معأهــك علٌــأ 

  باى الى جأمع  افاٌقٌأ.

 

 ػٍٝ إٌّٛرط:ة( و١ف١خ اٌؾقٛي 

( لجأمعـ  11ٌم ن الحصوخ على  سب  مـن  مـو ج طلـز ا تقـأخ مـن جأمعـ  م ـأظا  امـ  ا. .ج )

  فاٌقٌأ من وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع 

 ط( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌالٔزمبي:

( من وحك  11م  ا. .ج )استبل  عكك   سبتٌن من  مو ج طلز ا تقأخ من جأمع  م أظا  ا .0

 الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع 

 مخء ال مو ج وتسلٌم  للقس  العلمً المطلوز اال تقأخ الٌ . .2

فً حأل  موافق  القس  على الطلـز ، ٌحـأخ الـى اكاا  المسـجخ العـأ  للجأمعـ  إل ـكاء الـا ي  .3

 واست مأخ اجااءال اال تقأخ..

 ال سب  األولى لكى القس  العلمً المبت   ألجأمع  فً الملؾ اال أكٌمً للطألز.تحفظ  .4

تحفظ ال سب  الثأ ٌ  لكى مس  التسجٌخ والق وخ  ألملؾ اإلكااي للطألز  جكاا  المسجخ  عـك  .5

 است مأخ اجااءال المعأكل  ان وجكل.
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 ))  ّٔٛرط هٍت أزمبي ِٓ خبسط اٌغبِؼخ((

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

 اعُ اٌغبِؼخ إٌّزمً ِٕٙب اٌطبٌت : ................................................................................

 ..............  اٌمغُ اٌّطٍٛة االٔزمبي ئ١ٌٗ ثبٌغبِؼخ : .................................................................

 أعجبة االٔزمبي :

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

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

 اٌّؼبدٌخ:

 اٌذساع١خ ٌٍغبِؼخ خػذد اٌّمشساد اٌّغّٛػ ثّؼبدٌزٙب ).......................................( ٚفك اٌالئؾ

 

 مغُ اٌؼٍّٟ                                              سأٞ لغُ اٌمجٛي ٚاٌزغغً اٌ ظسأٞ سئ١   

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

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

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

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

 

 ٠ؼزّذ/ِغغً  اٌغبِؼخ

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

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالؽظخ:

 .(اٌّغغًٔغخخ إلداسح -)ٔغخخ  ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ ٔغخز٠ٓ١ؼذ إٌّٛرط ِٓ   -1
 ٠غت اْ ٠شفك ّٔٛرط اعشاء اٌّؼبدٌخ ئْ ٚعذ. -2

 وبفخ اٌّغزٕذاد اٌّطٛثخ ٌٍزغغ١ً.٠غت رٛف١ش -3

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  11رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 

 أ(-02نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌة رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرط: 

ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى وجوك  شؾ تفصٌلً ٌ ٌن اس  المأك  واس  االسـتأ  و ـ لك عـكك ال ااسـأل 

 المقااال الكااسٌ  وفق جكوخ االمتحأ أل ال هأئٌ  .وعكك الح وا لجمٌن 

 

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

ٌم ــن الحصــوخ علــى  ســب  مــن  مــو ج اســتبل   ااســأل اإلجأ ــ  لبلمتحأ ــأل ال هأئٌــ  امــ  ا. .ج 

 ( لجأمع   فاٌقٌأ من اكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع 12)

 ئعشاءاد ّٔٛرط اعزالَ وشاعبد اإلعبثخ ٌالِزؾبٔبد:ط( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ 

 

( 12اسـتبل   ااسـأل اإلجأ ـ  لبلمتحأ ـأل ال هأئٌـ  امـ  ا. .ج )استبل    سب  مـن  مـو ج  .1

 .من اكاا  المسجخ  ألجأمع   وعن طاٌق مومن الجأمع 

 ( مـن م ـخ لج ـ 12مخء  مو ج استبل   ااسأل اإلجأ   لبلمتحأ أل  ال هأئٌـ  امـ  ا. .ج ) .2

 االمتحأ أل ال هأئٌ .

  جكاا  المسجخ. ( 12استبل   ااسأل اإلجأ   لبلمتحأ أل ال هأئٌ  ام  ا. .ج )تحفظ  مو ج  .3
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 كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌةنموذج استالم 

 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالؽظخ:

 ٠غت ِشاعؼخ ػذد وشاعبد اإلعبثخ ٚفك ّٔٛرط ؽنٛس ٚغ١بة اٌطٍجخ ثبالِزؾبْ إٌٙبئٟ.  -1
 اٌّغغً ثؼذ اعزىّبي اػّبي ٌغٕخ االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ٠غت ٠ؾزفع ثٗ ثاداسح  -2

 ٠غت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ .-3

ر. 
 اسم أستاذ المادة اسم المادة م

عدد 
 الكراسات

 التولٌع الحضور

0.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

01.       

00.       

02.       

03.       

04.       

05.       

06.       

07.       

08.       

09.       

21.       

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

(بنموذج  جامعة أفريقيا  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ - 12رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ب( -02نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرط: 

ٌهكؾ ه ا ال مو ج الً وجوك مست ك تفصٌلً ٌ ٌن  سمأء الطل   و اامأ  القٌك وتومٌعه   مأ 

فٌك ح وا الطل   لبلمتحأن ال هأئً معتمك من م خ المشافٌن الم لفٌن  أإلشااؾ وفق مااا ٌ

 لج   االمتحأ أل ال هأئٌ  .

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

ز(  -44ٌم ن الحصوخ على  سب  من  مو ج ح وا الطل   لبلمتحأن ال هأئً ام   . .ج )

 الجأمع  .من اكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن 

 

 الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات حضور الطلبة لالمتحان النهائً:ط( 

ز( مـن لج ـ   -44استبل    سب  من  مو ج ح وا الطل   لبلمتحـأن ال هـأئً امـ   . .ج ) .4

 اإلمتحأ أل ال هأئٌ  .

ز( مــن م ــخ المشــافٌن  -44مــخء  مــو ج ح ــوا الطل ــ  لبلمتحــأن ال هــأئً امــ   . .ج ) .4

 لج   االمتحأ أل ال هأئٌ  .واع أء 

ز(  ـجكاا  المسـجخ  عـك  -44ٌحفظ  مو ج ح وا الطل   لبلمتحـأن ال هـأئً امـ   . .ج ) .5

 است مأخ اجااءال لج   االمتحأ أل ال هأئٌ  .
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 نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً

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

 

 التولٌع رلم المٌد اسم الطالب ر.م

0)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

01)     

00)     

02)     

03)     

04)     

05)     

06)     

07)     

08)     

09)     

21)     

 

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

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ب( - 12رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (03نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرط: 

 شؾ ٌهكؾ ه ا ال مو ج الً وجوك مست ك تفصٌلً ٌ ٌن عكك  ااسأل اإلجأ   المستلم  وفق 

ح وا وؼٌأز الطل   لبلمتحأن ال هأئً معتمك من م خ المشافٌن الم لفٌن  أإلشااؾ و  لك 

 اث أل مااجعته  وتسلٌمهأ للج   االمتحأ أل ال هأئٌ  .

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

ٌم ن الحصوخ على  سب  من  مو ج تسلٌ  واستبل   ااسأل االجأ   من مشافٌن القأعأل 

 ( من اكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع  .45ام   . .ج )

 

 ط( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ ئعشاءاد رغ١ٍُ ٚاعزالَ وشاعبد االعبثخ :

استبل    سب  من  مو ج تسلٌ  واستبل   ااسأل االجأ   مـن مشـافٌن القأعـأل امـ   . .ج  .6

 (  من لج   اإلمتحأ أل ال هأئٌ  .45)

( مـن 45واستبل   ااسـأل االجأ ـ  مـن مشـافٌن القأعـأل امـ   . .ج )مخء  مو ج تسلٌ   .7

 م خ المشافٌن واع أء لج   االمتحأ أل ال هأئٌ  .

(  ــجكاا  المســجخ  عــك 45ٌحفــظ  مــو ج تســلٌ  واســتبل   ااســأل االجأ ــ  امــ   . .ج ) .8

 است مأخ اجااءال لج   االمتحأ أل ال هأئٌ  .

 

 

 

 

 

 

 



 

;; 
 

 

 

 

 )...............(من مشرفين القاعات اإلجابةنموذج تسميم واستـــالم كراسات 

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

 )................ (  :اسم الممرر 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 رلم الماعة ) ............. ( : 

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

 

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

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

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

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

 

 المالحظــــات :

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالؽظخ:

 وشاعبد اإلعبثخ ٚفك ّٔٛرط ؽنٛس ٚغ١بة اٌطٍجخ ثبالِزؾبْ إٌٙبئٟ.٠غت ِشاعؼخ ػذد   -1
 ٠غت ٠ؾزفع ثٗ ثاداسح اٌّغغً ثؼذ اعزىّبي اػّبي ٌغٕخ االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ -2

 ٠غت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ .-3

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتوصاهية و للعلوم إلا  

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  13رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (40) ج.م.رلم أنموذج ورلة أسئلة االمتحان النهائً

 

 : الهدف من النموذج( ا

ه ا ال مو ج الى توفا مست ك استاشأكي لوا  اسئل  االمتحأن ال هأئً ٌ ٌن االجااءال  ٌهكؾ

الش لٌ  والمو وعٌ ، التً ٌجز على  ع أء هٌئ  التكاٌس التقٌك  هأ وفق اللوائح المعموخ  هأ 

 فً الجأمع  ع ك  جااء االمتحأن ال هأئً للمقااال الم لفٌن  تكاٌسهأ.

 

 :نموذجكٌفٌة الحصول على ال( ب

من القس   (14) ج. .ٌم ن الحصوخ على  سب  من  مو ج وام   سئل  االمتحأن ال هأئً ام   

 المبت   و وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع .

 الخطوات المتبعة للتمٌد بنموذج ورلة اسئلة االمتحان النهائً:( ج

من القس  (14) ج. . مو ج وام   سئل  االمتحأن ال هأئً ام    استبل   سب  ال تاو ٌ  من.0

 العلمً  و وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع .

ٌجز على جمٌن اع أء هٌئ  التكاٌس  ألجأمع  التقٌك و ش خ الزامً  أت أ   أف  الشاوط .2

 ج. .ن وفق  مو ج وام   سئل  االمتحأن ال هأئٌ  ام   الش لٌ  والمو وعٌ  لوا  اسئل  االمتحأ

(14.) 

للج   االمتحأ أل ال هأئٌ  الحق فً الؽأء امتحأن  هأئً ألي مقاا كااسً ال ٌلتز    مو ج . 3

 (.14) ج. .وام   سئل  االمتحأن ال هأئً ام   

. ٌجز على ع و هٌئ  التكاٌس ل خ مقاا كااسً اعكاك  سبتٌن مبتلفتٌن من وام  االسئل  4

 (.(A&Bلبلمتحأن ال هأئً  مو ج 
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 نموذج أسئلة االمتحان النهائً

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

: ).......( المسم العلمً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول:

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثانً 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث

 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الرابع

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالؽظخ:

 ط.َ.ٌٍغٕخ االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ اٌؾقك فقٟ ئٌغقبء اِزؾقبْ ٔٙقبئٟ ألٞ ِمقشس دساعقٟ ال ٠ٍزقضَ ثّٕقٛرط ٚسلقخ أعقئٍخ االِزؾقبْ إٌٙقبئٟ سلّقأ -1

(14). 
 .((٠A&Bغت ػٍٝ ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٌىً ِمشس دساعٟ ئػذاد ٔغخز١ٓ ِخزٍفز١ٓ ِٓ ٚسلخ االعئٍخ ٌالِزؾبْ إٌٙبئٟ ّٔٛرط  -2

 

 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (  14رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 
 : الهدف من النموذج( ا

الش لٌ  ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى توفا مست ك  اسمً ل  ط حأالل الؽش  ألجأمع  وفق الشاوط 

والمو وعٌ  و ش خ مأ و ً  حٌث ال ٌبألؾ اللوائح المعموخ  هأ فً الجأمع  وٌت  استبكام  من 

 م خ المشافٌٌن والمبلحظٌن ولج   التحقٌق الم لف  من ائأس  الجأمع .

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

المبت   و  من القس (15) ج. .ٌم ن الحصوخ على  سب  من  مو ج مح ا اث أل حأل  ؼش  
 وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع .

 

 الخطوات المتبعة باستخدام نموذج محضر اثبات حالة الغش:( ج

من القس  المبت   و وحك  (15) ج. .استبل   سب  من  مو ج مح ا اث أل حأل  ؼش  .0

 ن طاٌق مومن الجأمع ..الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و ع

ٌجز على جمٌن المشافٌٌن والمبلحظٌن ولج   التحقٌق الم لف     ط والتحقٌق من حأالل .2

ع ك اث أل حأل   (15) ج. .الؽش التقٌك و ش خ الزامً  أستبكا   مو ج مح ا اث أل حأل  ؼش  

 الؽش.

المست كال و األشٌأء الم  وط  ٌجز على المشافٌٌن والمبلحظٌن ولج   التحقٌق اافأ   أف  . 3

 .فً حأل  الؽش
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 ...........................................................الطالب: ...............................اسم 
 رقم القيد: ...................................... اسم المادة: .........................................
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المستندات التي ضبطت مع الطالب: 
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2................................................................................................................... 
3.................................................................................................................... 

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

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

 رئيس المجنة                                             عضو المجنة            
 االسم :.....................................                رئيس المجنة:.............................

 .......التوقيع :...................................                التوقيع:.............................
 التاريخ:....................................                التاريخ:....................................

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

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

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالؽظخ:

ط ِؾنش ٠غت ػٍٝ ع١ّغ اٌّؾشف١١ٓ ٚاٌّالؽظ١ٓ ٌٚغٕخ اٌزؾم١ك اٌّىٍفخ ثنجو ٚاٌزؾم١ك ِغ ؽبالد اٌغؼ اٌزم١ذ ٚثؾىً ئٌضاِٟ ثبعزخذاَ ّٔٛر.1

 ػٕذ اصجبد ؽبٌخ اٌغؼ. (15) ط.َ.اصجبد ؽبٌخ غؼ أ

 .. ٠غت ػٍٝ اٌّؾشف١١ٓ ٚاٌّالؽظ١ٓ ٌٚغٕخ اٌزؾم١ك ئسفبق وبفخ اٌّغزٕذاد ٚ األؽ١بء اٌّنجٛهخ فٟ ؽبٌخ اٌغؼ2

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 حمضر اثببث حبلت غش 
 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 اإلجراءات المتبعة فً إحالة ملف طالب خرٌج   -01 

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

 : النموذج الهدف من( ا

ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى وجوك مست ك ٌفٌك احأل  الملؾ األ أكٌمً للطألز من القس  العلمً المبت  

و عك استٌفأء  أف  شاوط التباج  ألجأمع  وفق اللوائح المعموخ  هأ الى اكاا  المسجخ واستبلم  

 من م خ وحك  الباٌجٌن.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من القس  العلمً (16)ج ام  . . سب  من  مو ج احأل  ملؾ  طألز باٌ    ٌم ن الحصوخ على

 المبت   و وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع .
 

 الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :( ج

من القس  العلمً المبت   (16) ج. .استبل   سب  من  مو ج احأل  ملؾ  طألز باٌ  ام    .0

  و وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع .

من م خ القس  العلمً  (16) ج. .. ٌجز اعكاك  سبتٌن من  موج احأل  ملؾ طألز باٌ  ام    2

 المبت .

مس  الباٌ  والتأ ك .ٌجز مااجع  الملؾ األ أكٌمً للطألز من م خ الماشك اال أكٌمً وائٌس 3

 .من استٌفأء  أف  ال ٌأ أل والمست كال المطلو  

 (16) ج ام . .ٌجز التأ ك من مخء  أف  ال ٌأ أل الوااك    مو ج احأل  ملؾ  طألز باٌ   .3

 واافأ  الملؾ األ أكٌمً للطألز.

لز باٌ  تحفظ ال سب  األولى لكى القس  العلمً المبت   ألجأمع  من  موج احأل  ملؾ طأ. 4

 .(16) ج. .ام    

.الى وحك  الباٌجٌن (16) ج. ..تاسخ ال سب  الثأ ٌ  من  موج احأل  ملؾ طألز باٌ  ام    5

  ألجأمع  مافق  هأ الملؾ اال أكٌمً للطألز الست مأخ اجااءال التباج.
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 منوذج إحبلت ملف طبلب خريج
اسم الطالب: .....................................................  رلم المٌد: ......................... 

.( عدد لسم.............................المرشد االكادٌمً: .....................................عدد المواد المـنجزة: )................

 الوحدات المنجزة: )        (  عدد الفصول الدراسٌة: )        (

 عنوان مشروع التخرج:

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

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

 )          ( :م21تارٌخ المنالشة:     /       /     رلم لرار المنالشة 

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

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

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

 ال توجد       توجد      المعادلة:   

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

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

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

 بالمسم.

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

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

 

 ٌعتمـــــــد رئٌـــــــــــس المســـــــــــم

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالؽظخ:

 ِٓ لجً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ. (16) ط.َ.٠غت ئػذاد ٔغخز١ٓ ِٓ ّٔٛط ئؽبٌخ ٍِف هبٌت خش٠ظ سلُ  أ-1

ٟ ٌٍطبٌت اٌخش٠ظ ٚاٌزأوذ ِٓ اعز١فبء وبفخ اٌج١بٔبد ٚاٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ِٓ لجً اٌّشؽقذ االوقبد٠ّٟ . ٠غت ِشاعؼخ اٌٍّف األوبد2ّ٠

 .ٌٍطبٌت ٚسئ١ظ اٌمغُ

ٚئسفقبق اٌٍّقف األوقبد٠ّٟ ٌطبٌقت ٚ  (16) ط سلقُ.َ.٠غت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ثّٕقٛرط ئؽبٌقخ ٍِقف  هبٌقت خقش٠ظ أ.3

 رؾفع إٌغخخ األٌٚٝ ٌذٜ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ ثبٌغبِؼخ.

.ئٌٝ ٚؽذح اٌخشع١ٓ ثبٌغبِؼخ ِشفك ثٙب اٌٍّف االوبد٠ّٟ (16) ط.َ..رشعً إٌغخخ اٌضب١ٔخ ِٓ ّٔٛرط ئؽبٌخ ٍِف هبٌت خش٠ظ سلُ  أ4

 ٌٍطبٌت العزىّبي اعشاءاد اٌزخشط.

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 (  16رقم الىمورج: أ.م.ج ) 
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 تظلم  إجراءات نموذج ال -00

 (17) ج.م.التظلم رلم أ نموذج
 

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى وجوك مست ك ٌفٌك تقكٌ  التظل   ك اجااء  و اجااءال  تب  الطألز و 

 ٌعتقك  أن ل  الحق فً اتبأ  اإلجااءال القأ و ٌ  إلاجأ  الحق ل  .

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من القس  العلمً المبت   و وحك   (17)ج ام  . .من  مو ج التظل    ٌم ن الحصوخ على  سب 

 الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع .
 

 الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :( ج

من القس  العلمً المبت   و وحك  الق وخ  (17) ج. .استبل   سب  من  مو ج التظل  ام    .0

 والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع .

واافأ   أف   (17) ج ام . .. ٌجز التأ ك من مخء  أف  ال ٌأ أل الوااك    مو ج التظل   2

 ال ٌأ أل مو و  التظل .

 (17) ج ام . . مو ج التظل   .ٌجز  ن ٌ ون مو و  التظل  ) الش وى( محكك  ش خ كمٌق  3

 .و  لك األطااؾ المشت ى فٌه 

تحأخ اجااءال  مو ج التظل   عك استٌفأء  أف  اإلجااءال اإلكااٌ  الى م تز الش ون القأ و ٌ   .3

 لل ث فً اإلجااءال القأ و ٌ   الواجز اتبأ هأ وفق ال ظ  واللوائح  ال العبلم   مو و  التظل .
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 نموذج تظلــــم

 الطرف المتظلـــم

 الصفــ / ........................................االســ / .............................................  

 القســـ / ............................................             

 الطرف المشتكً علٌـه

 االســ / .............................................  الصفــ / ........................................

 ..........................................             القســـ / ..

 نص التظلــــم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تتف لوا  ق وخ فأئق االحتاا 

 والســــ علٌ   ـــــــبل 
 

 تومٌن المتظل : ..........................................................

 ...................................................تومٌن المشت ً علٌ : 
 

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

أفريقياجامعة   

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 (  17رقم الىمورج: أ.م.ج ) 
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 ئعشاءاد  هٍت االهالع ػٍٝ ٍِف هبٌت -12

 (18) االطالع على ملف رلم أ.م.جنموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرط: 

ل ـمأن سـاٌ  ٚٓذف ْزث ثنًُٕرػ إندٗ صًكدٍٛ ثنطجندخ يدٍ ثالطدالع ػهدٗ ثنذٛجَدجس ٔثنغدؾالس ثنخجطدز ددّ 

المعلومأل البأص     ، فج   ال ٌسمح  أالطبل  على ملؾ الطألـز اال  موافقتـ  الشبصـٌ   و عـن طاٌـق 

 -ولى األما وفق اآللٌ  التألٌ :

 على ملؾ طألز( وتقكٌم  إلكاا  المسجخ.تع ئ   مو ج من م خ الطألز ) مو ج طلز االطبل   -  

 عك موافق  مسجخ الجأمع  ٌسمح للطألز  ألمااجع  واالطبل  على ملف  اإلكااي عن طاٌق   - ز

 وحك  األاشٌؾ التأ ع  إلكاا  المسجخ العأ .

 مأ فٌمأ ٌب  الملؾ األ أكٌمً للطألز فج   ٌت  مااجع  القس  العلمً المبت  عن طاٌق   - ح

 ً للطألز.الماشك األ أكٌم

 

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

من القس   (18) . ج ام  .  طلز االطبل  على ملؾ طألزٌم ن الحصوخ على  سب  من  مو ج 

 العلمً المبت   و وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع .
 

 ط( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌطٍت االهالع ػٍٝ ٍِف هبٌت:

مـن القسـ  العلمـً المبـت   و  (18) . ج امـ  .   مو ج طلز االطبل  علـى ملـؾ طألـزاستبل   -1

 وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع . 

( وتقكٌمــ  18) . ج امــ  .  تع ئــ   مــو ج مــن م ــخ الطألــز  مــو ج طلــز االطــبل  علــى ملــؾ طألــز -2

 إلكاا  المسجخ.

 طاٌـق عـن االكااي ملفـ  علـى واالطـبل   ألمااجع  للطألز ٌسمح الجأمع  مسجخ موافق   عك -3

 .العأ  المسجخ إلكاا  التأ ع  األاشٌؾ وحك 

 طاٌـق عـن المبـت  العلمـً القسـ  مااجعـ  ٌـت  فج ـ  للطألـز األ أكٌمً الملؾ ٌب  فٌمأ  مأ -4
 .للطألز األ أكٌمً الماشك
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 االهالع ػٍٝ ٍِف هبٌتطلب   ّٔٛرط

 

 السٌد/ مسجل الجامعة:

 /............................................... ام  القٌك.....................................  أ الطألز 

 مس .........................................

 أرغب فً االطالع على/

 الملؾ اإلكااي

 الملؾ اال أكٌمً

 الملؾ اإلكااي واأل أكٌمً            

 

 

 االحتاا تتف لوا  ق وخ فأئق 

 والســــ علٌ   ـــــــبل 
 

 : ..........................................................مقك  الطلزتومٌن 

 : ...................................................التأاٌخ

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

 خاصة بإدارة المسجلبٌانات 

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

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

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

 

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

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة
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 ئعشاءاد ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ -13

 (1) أ.ش.عمعادلة ممررات دراسٌة رلم نموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرط: 

ثنًؼًدٕل دٓدج فدٙ  ـٚٓذف ْزث ثنًُدٕرػ إندٗ صًكدٍٛ ثنطجندخ يدٍ طهدخ يؼجدندز يمدشسثس دسثعدٛز ٔفدك ثنهدٕثة

 ثنؾجيؼز.

 

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

من القس  العلمً  (1)ش.   .ٌم ن الحصوخ على  سب  من  مو ج معأكل  مقااال كااسٌ  ام   

 المبت   و وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع .
 

 ط( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌطٍت ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ:

مـن القسـ  العلمـً المبـت   و وحـك   (1)ش.   .استبل   مو ج معأكل  مقااال كااسٌ  امـ    -1

 الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن طاٌق مومن الجأمع . 

مـخء ال مــو ج واافأمــ    شــؾ كاجــأل ٌ ــٌن المقــااال الكااســٌ  التــً كاســهأ الطألــز  ألجهــ   -2

 الم تقخ م هأ وتسلٌم  للقس  العلمً المبت .

 مٌ  للقس  م و   من ثبلث اع أء هٌئ  تكاٌس.ٌتولى القس  عا   على اللج   العل -3

من م خ القسـ  العلمـً  (1)  .ش.ٌجز اعكاك  سبتٌن من  موج معأكل  مقااال كااسٌ  ام     -4

 المبت .

% من عكك الوحـكال االجمألٌـ  لل ا ـأم  العلمـً فقـط  حٌـث ٌـكاس 50ٌجز االلتزا   معكل    -5

 .% من الوحكال المت قٌ   ألجأمع 50الطألز 

معكلت  من الجأمع  الم تقخ م هأ الطألز و  للك مطأ ق    ٌجز التأ ك من مفاكال  خ مقاا ٌت - 6

 عكك الوحكال للمقاا . 

الجأمع   عك اعتمأكهأ من  أف  الجهأل   .ٌجز اكبأخ معأكل  مقااال الكااسٌ  لم ظوم7

 المس ول  فً الجأمع .
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 منوذج معادلــــــة مقررات دراسيــة
 .......................................................................................االســــــــــم: 

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

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

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

 
 
 

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

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

 

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

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2017تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 ِالؽظخ:

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

اٌّزجم١قخ % ِقٓ اٌٛؽقذاد 50% ِٓ ػذد اٌٛؽذاد االعّب١ٌخ ٌٍجشٔبِظ اٌؼٍّٟ فمو ثؾ١قش ٠قذسط اٌطبٌقت 50. ٠غت االٌزضاَ ثّؼذٌخ 2

 .ثبٌغبِؼخ

.٠غت -4ِؼذٌزٗ ِٓ اٌغبِؼخ إٌّزمً ِٕٙب اٌطبٌت ٚوزٌٍه ِطبثمخ ػذد اٌٛؽذاد ٌٍّمشس .   ٠ُغت اٌزأوذ ِٓ ِفشداد وً ِمشس ٠ز.3

 .(صفحة. رلم )......./........ اٌغبِؼخ ثؼذ اػزّبد٘ب ِٓ وبفخ اٌغٙبد اٌّغإٌٚخ فٟ اٌغبِؼخ. خادخبي ِؼبدٌخ ِمشساد اٌذساع١خ ٌّٕظِٛ

 

 

 ت
 املقــــررات الدراسيـــــة اليت متث معادلحهـــا املقـــررات الدراسيـــــة املنحقل  هبـــــا

رمز 

 املقرر
 الدرجة الىحدات أسم املقرر رمز املقرر الدرجة أسم املقرر

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

1
0 

       

 جامعة أفريقيا
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 رغغ١ً ِؾشٚع اٌزخشطئعشاءاد  -14

 

 (2سلُ أ.ػ. ع )رغغ١ً ِؾشٚع اٌزخشط ّٔٛرط 

 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرط: 

ٚٓددذف ْددزث ثنًُددٕرػ إنددٗ صًكددٍٛ  ثنطجنددخ يددٍ صغددؾٛم يشددشٔع ثنضخددشػ  كًمددشس دسثعددٙ دٓددذف ثعددضكًجل 

 يضطهذجس ثنضخشػ.

 

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

يٍ ثنمغى ثنؼهًٙ  (2 مو ج ت زٌخ مشاو  التباج ام   .ش.    )على  سب  من  ٌم ن الحصوخ

 .ثنًخضض أٔ ٔفذر ثنمذٕل ٔثنضغؾٛم دئدثسر ثنًغؾم دجنؾجيؼز أٔػٍ طشٚك يٕلغ ثنؾجيؼز

 

   رغغ١ً ِؾشٚع اٌزخشط:عشاءاد ط( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إل

الوحكال المسموح  و على األمخ ٌصخ الى عكك جمٌن المقااال الكااسٌ   الطألز  عك  ن ٌ هً .1

 هأ وفق البلئح  الكااسٌ   أل كء فً اجااءال مشاو  التباج ، ٌقو  الطألز  تسجٌخ مشـاو  

  ( .2التباج  جستبكا   مو ج ت زٌخ مشاو  التباج ام   .ش.    )

وٌقـو   سـكاك الاسـو  المألٌـ   ( 2ٌملع الطألز  مو ج ت زٌـخ مشـاو  التبـاج امـ   .ش.    ) .2

 لٌ  للجأمع .وفق البلئح  المأ

ٌستل  الطألز  سـبتٌن مـن اٌصـأخ سـكاك الاسـو ، ال سـب  األصـلٌ   ٌ ـأء اللـون وٌحـتفظ  هـأ  .3

ل فس  وال سب  الثأ ٌ  حمااء اللون، حٌث تافق ه ه ال سب  من  مو ج ت زٌخ مشاو  التبـاج 

 وتسل  الى ائأس  القس . (2ام   .ش.    )

 اسـتٌفأءع  الملؾ األ أكٌمً للطألـز للتحقـق مـن ٌقو  ائٌس القس  من الماشك األ أكٌمً  مااج .4

 أف  شاوط تسجٌخ مشـاو  التبـاج مـن مطأ قـ  اإلجـااءال اال أكٌمٌـ  والمألٌـ  ، وعلٌـ  ٌـت  

 تسجٌخ مشاو  التباج للطألز  ألم ظوم . 
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 مشروع تخرج تسجٌلنموذج 

 

 م. 20الخرٌف        الربٌع            لسنة        للفصل الدراسً    

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

 

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

 

 اعتماد               اعتماد                 

 رئٌس المســـم                                   الدراســة واالمتحانات          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المســــم المالً:
 

 نفٌدكم بأن الطالب المذكور أعاله

 ال ٌوجد علٌــه إلتزام مالً        

 ٌوجد علٌـه إلتزام مالً ولدره )         (       

 
 

 اعتماد

 رئٌس المسم المالً

 

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 
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 زخشطاخز١بس اٌّؾشف ِٚٛمٛع ِؾشٚع اٌ ئعشاءاد

 (3سلُ أ.ػ. ع ) زخشطاخز١بس اٌّؾشف ِٚٛمٛع ِؾشٚع أٌّٛرط 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرط: 

ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى تم ٌن  الطألز من ابتٌـأا مو ـو  ال حـث و ـ لك ابتٌـأا المشـاؾ علـى 

 مشاو  التباج   هكؾ است مأخ متطل أل التباج.

 

 

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

ابتٌـأا المشـاؾ ومو ـو  مشـاو  التبـاج امـ   .ش.    على  سب  من  مـو ج ٌم ن الحصوخ

يددٍ ثنمغددى ثنؼهًددٙ ثنًخددضض أٔ ٔفددذر ثنمذددٕل ٔثنضغددؾٛم دددئدثسر ثنًغددؾم دجنؾجيؼددز أٔػددٍ ( 3)

 .طشٚك يٕلغ ثنؾجيؼز

 

 

 ط( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ الخز١بس اٌّؾشف ِٚٛمٛع ِؾشٚع رخشط: 

 

م أشا  اجااءال ابتٌأا  ٌتعٌن على الطألز  عك  ن ٌ هً جمٌن المقااال الكااسٌ   .1

ا تكاًء من   وخ فصخ كااسً ٌلً الفصخ ال ي  مشاؾ ومو و  مشاو  التباج

  .  هى فٌ  تلك المقااال

  مسأعك  الماشك األ أكٌمً وائٌس القس  مو و  ال حث والمشاؾ وفقٌحكك الطألز  .2

 .( 3ابتٌأا المشاؾ ومو و  مشاو  التباج ام   .ش.   ) مو ج 

اؾ ومو و  ابتٌأا المش مو ج ٌستبك  الجزء األوخ من م خ االستأ  المشاؾ  ل .3

( ، وتقو  اللج   العلمٌ   ألقس   م أمش  مقتاح 3مشاو  التباج ام   .ش.   )

 .مشاو  التباج ومخء الجزء الثأ ً من ال مو ج

ابتٌأا المشاؾ ومو و  مشاو   مو ج تبأطز اكاا  الش ون العلمٌ   جستبكا   .4

 ( للعمخ على اصكاا مااا اشااؾ.3التباج ام   .ش.   )

 



 

447 
 

 

 

 

 

 تخرجاختٌار المشرف وموضوع مشروع النموذج 

 رلم المٌــد/ ...................... إسم الطالب/ ...........................................  

 التخصص/ .........................الفصل الدراسً / .................. لسنــة/.............

 موضوع المشروع/.............................................................................

 .............. تولٌع الطالــب/.......................

نفٌدكم األستاذ/ ........................................................... بمبول اإلشراف على 

 المشروع الممدم من الطالب المذكور أعاله.

 األستاذ المشرف/ 

 التولٌــــع                                                االســــــــم              

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممدم من الطالب المذكور أعاله من لبل اللجنة بعد إجراء المنالشة المبدئٌة للمشروع ال

 العلمٌــة للمســــم.

 لبول خطة البحث بدون تعدٌالت         

 لبول خطة البحث وإجراء تعدٌالت         

 رفض خطة البحث          
 اللجنــــة العلمٌــــة

 التولٌــــع                                                     االســــــــــم            
.....................................      ................................ 
.....................................      ................................ 

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

 ٌعتمــــد
 رئٌس المســــــــم

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

ريقياجامعة أف  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (3رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 زخشطاعزقذاس لشس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع اٌ ئعشاءاد

 (4سلُ أ.ػ. ع ) زخشطاعزقذاس لشس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع أٌّٛرط 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرط: 

ٌهكؾ ه ا ال مو ج الـى تم ـٌن  الطألـز مـن استصـكاا مـااا م أمشـ   مشـاو  التبـاج  مـن اكاا  

 الش ون العلمٌ   ألجأمع 

 

 

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

يدٍ  (4على  سب  من  مو ج اصكاا ماا م أمش  مشاو  التباج ام   .ش.    ) ٌم ن الحصوخ

ض أٔ ٔفذر ثنمذٕل ٔثنضغؾٛم دئدثسر ثنًغؾم دجنؾجيؼز أٔػدٍ طشٚدك يٕلدغ ثنمغى ثنؼهًٙ ثنًخض

 .ثنؾجيؼز

 ط( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلفذاس لشاس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع رخشط: 

 تبـاجاستصـكاا مـاا م أمشـ   مشـاو  ال مـو ج  ٌومن االستأ  المشـاؾ الجـزء األوخ مـن (1

(  عك التأ ك من جأهزٌ  مشاو  التباج للم أمشـ   ، وٌعٌـكه للقسـ  العلمـً 4ام   .ش.   )

 مافقأً مع  ثبلث  سخ من مشاو  التباج لتسلٌمهأ )حسز عكك  ع أء لج   الم أمش (.

، هأ وموافقـ  االسـتأ  المشـاؾ علـى تسـلٌممشـاو  التبـاج الطألـز مـن اعـكاك  ا تهأءع ك  (2

امـ   تبـاجاستصكاا مااا م أمشـ   مشـاو  البل   سب  من  مو ج  أستائٌس القس   ٌقو  

 (.4 .ش.   )

عـكك  ا عـ  اع ـأء هٌئـ  تـكاٌس حتـى ٌتسـ ى إلكاا     تاشـٌحألقسـ    اللج   العلمـًقو  ت (3

 مـو ج الش ون العلمٌ  ابتٌأا لج   م أمشـ  مـن  ٌـ ه  عـن طاٌـق مـخء الجـزء الثـأ ً مـن 

 (.4ام   .ش.   ) تباجاستصكاا ماا م أمش   مشاو  ال

استصــكاا مــااا م أمشــ    مــو ج تقــو  اكاا  الشــ ون العلمٌــ   جســت مأخ الجــزء األبٌــا مــن  (4

ــ   .ش.   ) تبــاجمشــاو  ال ــ  م أمشــ  4ام ــااا لج  ــت  استصــكاا م ــ  ٌ ــأء علٌ ــ ي    ( وال

 لمشاو  التباج.

 

 



 

449 
 

 
 
 

 
 نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج

 األستاذ المشرفأوالا/

 ....................................................أتمدم أنا األستاذ / ............................... ودرجتً العلمٌة 

 ومشرف المشروع لنٌل درجة ) البكالورٌوس()لٌسانس( فً .......................................................

 .........................بعنوان ..........................................................................................

 بمسم ........................................ تخصص ..................................................................

مرفك بهذا الطلب نموذج رلم ) أ (  ]لد أنهٌت مهمة اإلشراف على المشروع السابك ذكره وأطلب إصدار لرار للمنالشة 
 ج رلم ) ب ( .+ نموذ

 م . 20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا/ المسم العلمً المختص   ثانٌا

أنا األستاذ / ........................................                 رئٌس المسم ..................................... 

 أوافك على إصدار لرار منالشة المشروع سالف الذكر وٌرشح كل من :

 درجته العلمٌة / ...........................................       ..................................األستاذ /  -1

 درجته العلمٌة / ............................................     األستاذ / ..................................  -2

 درجته العلمٌة / ............................................       .األستاذ / ................................ -3

 األستاذ / ...................................      درجته العلمٌة / ........................................ -4

 م  20التولٌـــع / .................... التارٌخ     /      /      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا/ مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة  ثالثا

 تم اختٌار كالا من:

 ...................................              درجته العلمٌة / ...................................األستاذ /  -1

 األستاذ / ..................................             درجته العلمٌة / .................................... -2

م موعممداا لمنالشممة المممذكور أعمماله  بجامعممة أفرٌمٌمما 20وافممك    /     /     وعلٌممه تممم تحدٌممد ٌمموم ...................... الم

 للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة وفك لرار مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة  بالخصوص.

 م  20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /      

 
 
 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 

 

 (4رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 زخشطرم١١ُ  ِؾشٚع اٌ ئعشاءاد

 (5سلُ أ.ػ. ع ) زخشطرم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرط 

 (6سلُ أ.ػ. ع ) زخشطرم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرط 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّبرط: 

تهــكؾ هــ ه ال مــأ ج الــى تقٌــٌ  الكاجــ  المتحصــخ علٌهــأ  الطألــز فــً  مشــاو  التبــاج  مــن م ــخ 

 والممتح ٌن وفق مااا الم أمش  إلكاا  الش ون العلمٌ   ألجأمع المشاؾ 

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

 (6)امـ   .ش.    (5)على  سب  من  مأ ج تقٌـٌ  مشـاو  التبـاج امـ   .ش.     ٌم ن الحصوخ

يٍ ثنمغى ثنؼهًٙ ثنًخضض أٔ ٔفدذر ثنمذدٕل ٔثنضغدؾٛم ددئدثسر ثنًغدؾم دجنؾجيؼدز أٔػدٍ طشٚدك 

 .ؾجيؼزيٕلغ ثن

 ط( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌزم١١ُ  ِؾشٚع رخشط:

 -قٌٌ  مشاو  التباج ٌم ن  ن ٌعطى  أحك ال تأئ  الثبلث اآلتٌ :ٌ  -1

ال جأح: ٌعلن  جأح الطألز فً حأل  حصول  علً  تٌج  اجمألٌ  فً  أف  التقٌٌمأل ال تقخ عن  .ك 
50.% 

 الاسوز: ٌعت ا الطألز ااس أ فً احكى الحأالل التألٌ : .ه 

  50حصول  على  تٌج  اجمألٌ   مخ من.% 

 وفً ه ه الحأل  ال    أء على ا ي المشاؾ والم ااال التً ٌقكمهأ حوخ و ن الطألز
 ٌماا المشاو  لل قأش وٌعلن اسوز الطألز م أشا .

 التأجٌخ: ٌم ن تأجٌخ م أمش  المشأاٌن فً الحأالل التألٌ : .و 

  المشاو  فً الومل المحكك ألس أز تتعلق الحأل  األولى: عك  تم ن الطألز من ا هأء
  ط ٌع  المشاو  وٌااهأ المشاؾ وجٌه  وتستحق التأجٌخ.

  الحأل  الثأ ٌ : تقكٌ  المشاو  لل قأش وامتااح لج   ال قأش فتا  ا أفٌ  إلجااء  عض
التعكٌبلل  و است مأخ  جزاء  أمص  فً المشاو ، وفً الحألتٌن ٌجز تحكٌك المك  

 ٌخ.الم أس   للتأج

  الحأل  الثألث : استحأل  ا جـأز المشـاو   سـ ز ظـاوؾ بأصـ  تتعلـق  ألطألـز )صـحٌ   و
 ؼٌاهأ(.

% من الكاج  المستحق  من م خ المشاؾ للطألز )ل خ طألز( حسز 40ٌت  اعطأء .  2

 (.6( ام   .ش.    )5 مأ ج تقٌٌ  مشاو  التباج ام   .ش.    )

  

 مأ ج تقٌٌ  مشاو  حسز  الممتح ٌنمن م خ  % من الكاج  المستحق 60ٌت  اعطأء . 3

 للطألز )ل خ طألز(. (6( ام   .ش.    )5التباج ام   .ش.    )
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  تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 

 

 عنوان البحث/ ..........................................................................................................
 ........................................................................................................تارٌخ المنالشة/ 

 ممدم البحث الطالب/ ...........................التخصص/...................  رلم المٌد/ ...........................
 ................................................................................إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............

 أوالا/ درجة األستاذ المشرف

 الدرجــــة البٌــــــــــان

  كاجأل 7سلوك الطألز                  -

  كاجأل 9الجكٌ  وااللتزا   ألمواعٌك     -

  كاجأل 9االلتزا   أإلاشأك               -

  كاجأل 9سبلم  اللؽ  العا ٌ             -

  كاجأل 9االمت أس واالستشهأك           -

  كاجأل 9الط أع  واإلبااج ال هأئً     -

  41المجمــــوع                      

ا/ درجة األساتذة الممتحنٌن:  ثانٌا

 الممتحن الثانً الممتحن األول البٌــــــــــان

   كاجأل  :و هكاف                     تحكٌك مش ل  ال حث  -

   كاجأل  :صٌأؼ  الفا ٌأل                               -

   كاجأل  : سلوز جمن ال ٌأ أل                             -

   كاجأل  :العٌ   و س أز ابتٌأاهـأ                         -

   كاجأل  :   اسلوز التحلٌخ                                -

   كاجأل  :كم  ال تأئ  والتوصٌأل                          -

   كاجأل  8اإلم أ  والحواا                                  -

   كاجأل  8كاج  االستٌعأز لمو و  ال حث              -

   61المجمــــــــوع 
 

األعداد والمراجع والمصادر التً أعتمد علٌهــا الباحث وأسلوب بعــد تمٌٌم البحث ومستوى المنهجٌة التً أتبعت فً 

 التحلٌل والنتائج والتوصٌات التً تم التوصل إلٌهــا أوصت لجنة المنالشة باالتً:

 ٌعتمك ال حث كون  ي تعكٌبلل وٌم ح الطألز التقكٌاال التألٌــ :      
 كاجـ : .................  تقكٌا: ...................الطألز: ......................................... 

 
 

 ٌعتمك ال حث من اجااء تعكٌبلل وٌم ح الطألز التقكٌاال التألٌــ :

 .................الطألز: ......................................... كاجـ : .................  تقكٌا: 
 

 

 اعتماد/ إدارة الشؤون العلمٌة     اعتماد/ رئٌس المســـم

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (5رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20.... التاريخ: ..... / ...../ 
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 تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 
 

 م 20الفصل الدراسً ..........................................     التارٌخ     /      /   

 المسم : .................................     التخصص : ..............................

 .......................................................................عنوان المشروع: 

 أسم المشرف: ................................    الدرجة العلمٌة : ..........................

 

 ام  القٌك  س  الطألز ا. 

الم أمش 
 األوخ

الم أمش 
 الثأ ً

 المشاؾ
الكاج  
 ال هأئٌ 

03 03 03 033 

0       
 

 المشرف / ........................................ التولٌع .......................

 المنالش األول / .................................. التولٌع .......................

 ........................المنالش الثانً / ................................. التولٌع 

 لرار اللجنة / .......................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عتمــــــادإ

 أدارة الشؤون العلمٌة                      رئٌس المســــــم      

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

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (6رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20...../ .... التاريخ: ..... / 
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 زخشطئعشاءاد رغ١ٍُ ِؾشٚع اٌ

 

 (7سلُ أ.ػ. ع ) زخشطرغ١ٍُ ِؾشٚع أٌّٛرط 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّبرط: 

ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى  ٌأن است مأخ  أف  اإلجااءال المتعلق   مشاو  التباج من تعـكٌبلل وفـق 

 مااا لج   الم أمش  و اجااءال التجلٌك للمشاو   وفق  تأئ  تقٌٌ  م أمش  المشاو .

 

 

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

يٍ ثنمغى ثنؼهًدٙ  (7)من  مو ج تسلٌ  مشاو  التباج ام   .ش.    على  سب   ٌم ن الحصوخ

 .ثنًخضض أٔ ٔفذر ثنخشؽٍٛ  دئدثسر ثنًغؾم دجنؾجيؼز أٔػٍ طشٚك يٕلغ ثنؾجيؼز

 

 ثنخطٕثس ثنًضذؼز نضغهٛى  يششٔع صخشػ: ط( 

دؼذ أدثء ثنطجنخ نًُجلشز ثنًششٔع ٔلذٕنّ فجَّ ُٚٓٙ دسثعضّ ثنؾجيؼٛز ثنًًضذر نغُٕثس 

طٕٚهز يٍ ثنؾذ ٔثالؽضٓجد نٛظم إنٗ َٛم ثنذسؽز ثنؼهًٛز ثنًُجعذز، ٔيج صذمٗ إال إؽشثءثس 

 -سٔصُٛٛز ْٙ:

ًُٚـ ثنطجنخ فشطز أعذٕػٍٛ نضؼذٚم ثنًطهٕح فٙ َغخز ثنًششٔع، عى دؼذ لذٕل ثنضؼذٚالس  .5

 يٍ ثنًُجلشٍٛ ٚطهخ ثنضؾهٛذ فٙ يذر ال صضٚذ ػٍ أعذٕػٍٛ آخشٍٚ.

 -:كجالصٙ(، صٕصع 4ػذد ثنُغخ ثنًؾهذر ) .6

 ًٙثنمغى ثنؼه 

 ثنًششف 

 ثنًكضذز 

 نٌٕ ثنضؾهٛذ نهؼهٕو ثإلَغجَٛز أعٕد ٔنهؼهٕو ثنضطذٛمٛز أصسق. .7

 دػى ثنُغخز ثنًؾهذر دُغخز ثنكضشَٔٛز يقضٕٚز آخش صقذٚظ. .8

 صشفك كم َغخز صى صؾهٛذْج يٍ يششٔع ثنضخشػ دُغخز إنكضشَٔٛز ) ػهٗ لشص يذيؼ( .9
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 تخرجتسلٌم  مشروع النموذج 

 

بعنوان/ ................................................................ وإتمام  بعد منالشة المشروع
منالشة و اللجنة المشرف واعتماده المشروع من لبل جمٌع التعدٌالت والمالحظـات المرفمة تم 

 رئٌس المسم المختص.

 

 علٌـــه لد استكمال الطالب أو الطالبة/

 ........................ رلم المٌد ....................................................... (1

 ........................................................ رلم المٌد ....................... (2

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (3

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (4

 

 متطلبات التخرج األكادٌمٌة وال مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارٌة الخاصة بالتخرج 

 

 ..........المشرف / ...........................................     التولٌع ....................

 المنالش األول / ..................................      التولٌع ...............................

 ........................... التولٌعالمنالش الثانً / .........................       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعتماد  

 رئٌس المســــــم                             أدارة الشؤون العلمٌة          

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

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (7رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ؽغض ِٛػذ ٚ لبػخ ٌّٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشطئعشاءاد  

 

 (8سلُ أ.ػ. ع )ؽغض ِٛػذ ٚ لبػخ ٌّٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشط ّٔٛرط 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرط: 

 ٌهكؾ ه ا ال مو ج الى تم ٌن القس  من حجز مأع   وتحكٌك موعك لم أمش  مشاو  التباج 

 

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

على  سب  من  مو ج حجز موعك و مأعـ  لم أمشـ  مشـاو  التبـاج امـ   .ش.    الحصوخ ٌم ن

 ألجأمعـ   و عـن طاٌـق ( من القس  العلمً المبت   و وحك  الق وخ والتسجٌخ  ـجكاا  المسـجخ 8)

 .مومن الجأمع 

 

 ٔ لجػز نًُجلشز  يششٔع صخشػ:  ذثنخطٕثس ثنًضذؼز نقؾض يٕػط( 

ٌجز على  ع أء لج   الم أمش  من االلتزا   موعك الم أمش  وفق الموعك المحـكك  ـألقااا  -1

 الصأكا عن اكاا  الش ون العلمٌ .

ز مأع  الم أمش  وفق  مـو ج حجـز ٌلتز  السٌك ائٌس القس   عك ابطأا لج   الم أمش   حج -2

 ( ومبأط   اكاا  الش ون العلمٌ .8موعك و مأع  لم أمش  مشاو  التباج ام   .ش.   )

ٌقو  القس   العلمً  تحكٌـك جـكوخ لجمٌـن الم أمشـأل المتومعـ   ألت سـٌق مـن اكاا  الشـ ون  -3

 الجأمع . العلمٌ ، م خ  هأٌ  الفصخ الكااسً وٌ ون معلن فً لوح  االعبل أل ومومن
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 نموذج طمب حجز موعد وقاعة لمناقشة مشروع تخرج
 الشؤون العمميةالسيد / مدير إدارة 
 بعد التحيــــــة ،،،،،،،

 بناء عمى قراركم رقم )..........( لسنة ..........  بشأن تشكيل لجنة لمناقشة مشروع التخرج بعنوان:
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................ 
 المقدمة من الطمبة:

 الطالب : ................................................ المقيد تحت  رقم )...............( (1)
 ..(...).......... رقم تحت المقيد: ................................................  الطالب (2)
 )...............( رقم تحت المقيد: ................................................  الطالب (3)

نامل منكم التكرم بحجز قاعة المناقشات لمناقشة مشروع التخرج  في قسم .............................    
 الموافق ...../ ..... / ......... عمى تمام الساعة ............ ........... يوم

 
 عميــــه ،،، نأمل التكرم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحجز مكان المناقشة. 

 والسالم عميكم ورحمة هللا وبركاته
 رئيس القسم                                                                    

.........        .................... 
 هذا الجزء خاص الستعمال إدارة الشؤون العممية

 ئعشاءاد ئداسح اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ:

 عميــــه ،،،

 

نفيدكم بأنه تقرر الموافقة عمى حجز قاعة المناقشات  يوم.................... الموافق ...../ ..... / 
 بقاعة رقم...................... عمى تمام الساعة ............ 

دارة الشؤون العممية                                                                            مديرا 
............................. 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م  2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (8رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 األوبد٠ّٟ ظخبسعٟ ٌٍجشٔبِ ئعشاءاد رمش٠ش ِشاعغ-15

 

 (9) ّٔٛرط رمش٠ش ِشاعغ خبسعٟ ٌٍجشٔبِظ األوبد٠ّٟ ثبٌغبِؼخ سلُ أ.ػ.ع
 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرط: 

ٌهــكؾ هــ ا ال مــو ج الــى تقٌــٌ  ال ا ــأم  اال ــأكٌمً مــن م ــخ  حــك  ع ــأء هٌئــ  التــكاٌس البــأاجٌٌن   وي الب ــا  العلمٌــ  

الكواٌــ  لل ــاام    المااجعــ األ ــأكٌمً البأ ــن للتقٌــٌ  و لــك فــً اطــأا  ال ا ــأمواال أكٌمٌــ  والعملٌــ  فــً  فــس تبصــ  

 ـخ  ا ـن  ٌت  التحـكٌثسأ ق  وتجوٌك المباجأل و  بطأءمهم  لموا    التطوا والحكاث  وتصحٌح  أعت أاهأ آلٌ   التعلٌمٌ  

 .الش ون العلمٌ  اكاا س وال  جشااؾ 

 ة( و١ف١خ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌّٛرط:

وخ على  سب  من  مو ج تقاٌا مااجن بأاجً لل ا أم  األ أكٌمً  ألجأمع   ام  ٌم ن الحص
من القس  العلمً المبت   و وحك  الق وخ والتسجٌخ  جكاا  المسجخ  ألجأمع   و عن  (9)  .ش. 

 طاٌق مومن الجأمع .
 

 ّٔٛرط رمش٠ش اٌّشاعغ اٌخبسعٟ: َط( اٌخطٛاد العزخذا

تعلٌمأتهأ لل اام  التعلٌمٌ  التً تت عهـأ  أل ـكء فـً المااجعـ  والتقٌـٌ  تصكا اكاا  الش ون العلمٌ   .7

 .الكابلً

هٌئ  التكاٌس إلجااء  و ع أءٌت ن ال ا أم  التعلٌمً  ظأ  االجتمأعأل للج   العلمٌ   أل ا أم   .8

المااجع  والتقٌٌ  لٌ ت  ع هأ تحكٌثأل فً ال ا أم  التعلٌمً المست ك  على مااجن وم أظاال 

 و   هأ.موث

ٌجز عض ال ا أم  اال أكٌمً للقس  العلمً مافق   مو ج تقاٌا مااجن بأاجً لل ا أم    .9

على مبتصٌن بأاجٌٌن فً  فس المجأخ لتقٌٌ  ال ا أم   (9) األ أكٌمً  ألجأمع   ام   .ش. 

 ال ٌقخ عكك المقٌمٌن البأاجٌٌن عن ثبلث (. حٌث  العلمً المحكث )

 اإلجااءالتعم  التقٌٌمأل البأاجٌ  حسز ال ا أم  التعلٌمً وت ف  ث  تعتمك حسز  .10

 المعموخ  هأ فً الجأمع .

عك   و س أزتقاٌا صأكا عن ال ا أم  التعلٌمً ٌحوي التحكٌثأل التً ت  اعتمأكهأ  اعكاك .11

 .ثسأس علمً  ح مقتاح  تٌج  التقٌٌمأل والمست ك  على   يت فٌ  

الش ون العلمٌ  ث  ائأس  الجأمع  لتطاح على  ٌٌ  والتحكٌث الى اكاا التق تحأخ  تأئ   .12

 العتمأكهأ.الجأمع   اكاا مجلس 
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 ّٔٛرط رمش٠ش ِشاعغ خبسعٟ ٌٍجشٔبِظ األوبد٠ّٟ ثبٌغبِؼخ

اٌزمش٠ش اٌزبٌٟ ػٓ اٌشأٞ اٌؼٍّٟ ٌٍغ١ذ اٌذوزٛس.......................................................... ٚؼذش 

اٌمغُ....................... اٌغبِؼخ اٌزٟ رؼًّ ثٙب .......................... اٌى١ٍخ:........................... 

 اٌزخقـ:...........................اٌٛظ١فخ اٌؾب١ٌخ:............................................................

 رّذ ِشاعؼخ ٚرم١١ُ رٛف١ف اٌجشٔبِظ اٌّشفك ثٕبء ػٍٝ هٍت:

 أفش٠م١ب ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاٌزطج١م١خ.لغُ:............................................... ثغبِؼخ  -

 أعُ اٌجشٔبِظ :..................................................................................... -

 

ٔأًِ ِشاعؼخ اٌّىٛٔبد اٌزب١ٌخ اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ اٌزم١١ُ اٌؾبًِ ٌزٛف١ف اٌجشٔبِظ اٌّؼٕٟ، ٚرٌه 

 ّٔٛرط اٌّزطٍجبد األوبد١ّ٠خ ٌٍجشٔبِظ  األوبد٠ّٟ اٌّشفك:ثبعزخذاَ اٌّم١بط اٌزبٌٟ ٚفك 

 غ١ش ِغزٛف١خ ِغزٛف١خ اٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ ٌٍجشٔبِظ:

   اٌج١بٔبد  األعبع١خ

   أعُ إٌّغك

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:      

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

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

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

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

 غ١ش ٚامؾخ ٚامؾخ (أ٘ذاف اٌجشٔبِظ1)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:        

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

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

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

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

                     

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

 

 ( اٌّغزٙذفبد2)
 غ١ش ٚامؾخ ٚامؾخ

  

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (9رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ال رإدٞ اٌغشك رإدٞ اٌغشك ٗ ِغ اٌّشاعغ اٌخبسع١خ( ِمبسٔخ ِب ٠زُ رمذ3ّ٠)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:             

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

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

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

 غ١ش ِغزٛفٟ ِغزٛفٟ ( ٔظُ اٌمجٛي4) 

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

 ( ِخشعبد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍجشٔبِظ5)

 غ١ش ٚامؾخ ٚامؾخ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ

  

 غ١ش ِشرجطخ ِشرجطخ ئسرجبه ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ثأ٘ذاف اٌجشٔبِظ

  

 ال رزؾمك  رزؾمك رؾمك ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ثأ٘ذاف اٌّمشساد

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافك مع  مواصفات الخرٌج للبرنامج فً كل من:

 اٌّؼشفٟ اٌّغبي
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌزطج١م١خ ٚاٌّؼشف١خ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمً فً مجال التخصص
 ال رٛاوت رٛاوت

  

 التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب احتٌاجات سوق العملمخرجات 
 ال رٛاوت رٛاوت

  

 )أ( اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )ة( اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )ط( اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚ ا١ٌّٕٙخ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )د( اٌّٙبساد اٌؼبِخ
 ال رزٛافك رزٛافك
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 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:  

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

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

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

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

 

 ش  وبف١خغ١ وبف١خ ( ِىٛٔبد ِؾز٠ٛبد اٌجشٔبِظ6)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                      

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

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

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

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

 ( ِمشساد اٌجشٔبِظ األوبد7ّٟ٠)          

 

 
 ِٛافك

 ِٛافك

 ئٌٝ ؽذ ِب

 غ١ش

 ِٛافك 

    ٚمٛػ أ٘ذاف اٌّمشساد

    ئسرجبه أ٘ذاف اٌّمشساد ثأ٘ذاف اٌجشٔبِظ

    أ٘ذاف ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍم١بط لبث١ٍخ

    ِالئّخ ِؾشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ أل٘ذاف اٌّمشساد

    ِالئّخ هشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ ٌزؾم١ك ِخشعبد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزٙذفخ

    أرغبَ ِؾز٠ٛبد اٌّمشساد ثبٌؾذاصخ

    اٌّزوٛسحاٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِٕبعجخ ٌٍطشق 

    هشق رم١١ُ اٌطالة اٌّغزخذِخ ِالئّخ

    اٌّشاعغ اٌّزوٛسح ؽذ٠ضخ
 

رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ: )فٟ ؽبٌخ ػذَ ِٛافمخ أٞ ِمشس ٠شعٝ رؾذ٠ذٖ ٚاٌزؼ١ٍك ػ١ٍٗ ٚروش وً اٌّالؽظبد( 

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

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

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

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

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( هشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ8ٍُ)

  
 

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:    

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

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

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

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

............................................................................................................ 
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 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                    

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

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

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

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

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

 غ١ش ِالئُ ِالئّخ ( رم١١ُ اٌجشٔبِظ10)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

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

 ( رق١ٕف اٌزم11ُ١١)

 

 غ١ش  ِالئُ ُِالئ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:       

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

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

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

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

 ( ِزطٍجبد االعزّشاس فٟ اٌذساعخ ثبٌجشٔبِظ12)

 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

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

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( ِقبدس اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاإلِىبٔبد13)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

 غ١ش  ِالئّخ ِالئّخ ( هشق اٌزم9ُ١١)
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 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( اٌّىزجخ14)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:              

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 ( اٌّخزجشاد ٚاٌّؼب15ًِ)

 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

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

 سأٞ اٌّم١ُ إٌٙبئٟ:                    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 اعُ اٌّشاعغ اٌخبسعٟ:................................................. اٌزٛل١غ .....................
 

 

 

 

 شكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخدام البٌانات إال فً اإلغراض العلمٌة فمطن

 

 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 
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 (0ملحك )

 استبٌانات تخص نظام الجودة   
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 اشتبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الذراس ي/ القصــ

 ( O )ضع دائرة حول الدرجة اليت متثل تقديرك املناسب للسؤال

 -املقرراث الدراسيت:-4
 مؼ١ف ِمجٛي ع١ذ عذا   ع١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 املحتوى يدقق أهداف املقرر  1.1

 1 2 3 4 5 مدى الاستفادة من املقرر الدراس ي 1.2

 1 2 3 4 5 الوعاء السمني مناسب  1.3

 -أعضبء هيئت التدريس:-4
 مؼ١ف ِمجٛي ع١ذ عذا   ع١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 جقييم الطلبت وجوزيع الدرجاث  2.1

 1 2 3 4 5 مالئمت طريقت شرح املقرر وجوصيل املعلومت  2.2

 1 2 3 4 5 الحرص على التعامل والتواصل مع الطالب  2.3

 1 2 3 4 5 جوفير املادة الدراسيت وجدديد الكتب واملراجع للمقرر الدراس ي  2.4

 1 2 3 4 5 سرعت جصحيذ الواجباث والاختباراث والامتداهاث وإصدار النتائج النهائيت  2.5

 1 2 3 4 5 التزام ألاستاذ بتوقيت املحاضرة  2.6

 1 2 3 4 5 جواجد ألاستاذ خارج ساعاث املحاضرة للتواصل مع الطلبت وإلاجابت على استفساراتهم  2.7

 خدمبث العمليت التعليميت:-5
 مؼ١ف ِمجٛي ع١ذ عذا   ع١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث التسجيل والدراست والامتداهاث 3.1

 1 2 3 4 5 خدماث إدارة القسم  3.2

 1 2 3 4 5 مالئمت الجدول الدراس ي/الفصلي 3.3

 1 2 3 4 5 القاعاث الدراسيت/هظافتها/ججهيزها 3.4

 1 2 3 4 5 خدماث املكتبت 3.5

 1 2 3 4 5 مالئمت املعامل 3.6

 اخلدمبث املسبندة للعمليت التعليميت:-6
 مؼ١ف ِمجٛي ع١ذ عذا   ع١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث املقهى 4.1

 1 2 3 4 5 خدماث التصوير والسحب 4.2

 1 2 3 4 5 خدماث العيادة  4.3

 1 2 3 4 5 مالئمت استراخت الطالب  4.4

 1 2 3 4 5 كفاءة وخدة ألامن 4.5

 1 2 3 4 5 كفايت وهظافت دوراث املياه 4.6

 .......................................................................................................................................................................مالحظات:  4.7

                   ........................................................................................................................................................................ 
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 زذس٠ظاٌل١بط سمب ػنٛ ١٘ئخ ئعزج١بْ 

 :الفصل الدراسً  : المسم
     

 

 :تمثل تمدٌرن المناسب للسؤال ًالتضع دائرة حول الدرجة 

 رلم البند
  الدراسٌــــــــــــــة المــــــــــــــــادة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند

 1 2 3 4 5 من الهكؾ م  توافق مفاكال المقاا 4.4

 1 2 3 4 5 مكاال الطل   نمبلئم  م هجٌ  المقاا م 4.4

 1 2 3 4 5 الكاجأل للمقاا الكااسًطاٌق  التقٌٌ  وتوزٌن  4.5

 1 2 3 4 5 ًتوفا المأك  العلمٌ  والمااجن وال تز للمقاا الكااس 4.6
 

 

 التمدٌر الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 ًمبلئم  مستوى الطألز من المقاا الكااس 4.4

 1 2 3 4 5 والتزا  الطألز اهتمأ  وجكٌ  4.4

 1 2 3 4 5 وال حوث( )  كاء الواج أل والمشأا ألخلمتطل أل المقاا مث ز كاء الطأل 4.5

 1 2 3 4 5 الا أ عن كاجأل  عمأخ الفصخ الكااسً و ال تأئ  ال هأئٌ  4.6

 1 2 3 4 5 مٌأ  الطألز  أ شط  ا أفٌ  لزٌأك  تحصٌل  العلمً 4.7
 

 التمدٌر العملٌة التعلٌمٌة خدمــــــــــات

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 بكمأل م تز ش ون  ع أء هٌئ  التكاٌس 5.4

 1 2 3 4 5 بكمأل اكاا  القس  5.4

 1 2 3 4 5 بكمأل مس  الكااس  و االمتحأ أل 5.5

 1 2 3 4 5 الجكوخ الكااسً األس وعً 5.6

 1 2 3 4 5 الكااسٌ   ظأفتهأ وتجهٌزهأالقأعأل  5.7

 1 2 3 4 5 المعأمخ تجهٌز 5.8

 1 2 3 4 5 الم ت   5.9
 

 التمدٌر الخدمــــــــــات المساندة للعملٌة التعلٌمٌة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 بكمأل التصوٌا 5.4

 1 2 3 4 5 بكمأل المقهى 5.4

 1 2 3 4 5 العٌأك  بكمأل 5.5

 1 2 3 4 5 حجا   ع أء هٌئ  التكاٌس 5.6

 1 2 3 4 5 بكمأل الش ون المألٌ  5.7

 1 2 3 4 5  فأء  وحك  األمن 5.8

 1 2 3 4 5  فأٌ  و ظأف  كواال المٌأه 5.9

 ....................................................................................................................................:مالحظات :.5
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 اعزج١بْ رم١١ُ أداء اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ ِٓ لجً اٌطبٌت
  

 

 ............................................................. :األوبد٠ّٟاعُ اٌّشؽذ 

 /......................................... اٌذساعٟ اٌفقً/ ...........................................  اٌمغُ

 مغ دائشح ؽٛي اٌذسعخ إٌّبعجخ الخز١بسن.

 مؼ١ف ِمجٛي ع١ذ ع١ذ عذا ِّزبص اٌجٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 يكضذٛز يؼهُزثنًششذ ثألكجدًٚٙ نّ عجػجس  1

 1 2 3 4 5 ٔؽٕد ثنًششذ ثألكجدًٚٙ فغخ ثنغجػجس ثنًؼهُز 2

 1 2 3 4 5 ثإللُجعلذسر ثنًششذ ثألكجدًٚٙ ػهٗ  3

 1 2 3 4 5 فذثيمجدهز ثنًششذ ثألكجدًٚٙ كم طجنخ ػهٗ  4

 1 2 3 4 5 ٚغجػذ ػهٗ ثنضٕؽّٛ ثنظقٛـ ثألكجدًٚٙثنًهف  5

 1 2 3 4 5 فٙ ثنضؼجيم يغ ثنطهذز  ثألكجدًٚٙيشَٔز ثنًششذ  6

 1 2 3 4 5 نك كطجنخ ؽجيؼٙ  ثألكجدًٚٙ ثفضشثو ثنًششذ 7

 1 2 3 4 5  ثألكجدًٚٙثالعضفجدر يٍ صٕؽٛٓجس َٔظجةـ ثنًششذ  8

 1 2 3 4 5 ٕٚضـ ثنًششذ ثألكجدًٚٙ ثنخطز ثنذسثعٛز دًج فٙ رنك صغهغم ثنًمشسثس 9

9 
 :ِالؽظبد

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر خدمات اإلرشاد األكادٌمً
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 اعزج١بْ رم١١ُ اٌطبٌت ٌؼنٛ ١٘ئخ رذس٠ظ 
  

 ........... ........اٌفقً اٌذساعٟ/....................../.........اعُ اٌّمشس......... .........../ .................اٌمغُ

 ؽٛي اٌذسعخ إٌّبعجخ الخز١بسن.مغ دائشح 

س.

َ 

 مؼ١ف ِمجٛي ع١ذ ع١ذ عذا ِّزبص اٌجٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 1 2 3 4 5 دًقضٕٖ ثنًمشس ثنذسثعٙ  ثألعضجرصؼشٚف   .1

 1 2 3 4 5 ثنًمشس ثنذسثعٙ  ثألعضجر دأْذثفصؼشٚف   .2

 1 2 3 4 5 ثنمذسر ثنضذسٚغٛز نؼضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ  .3

 1 2 3 4 5 أعهٕح ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ فٙ ثنًقجضشر   .4

 1 2 3 4 5 صمذم ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ ألعتهز ثنطهذز   .5

 1 2 3 4 5 ثأليغهز ثنًغضخذيز فٙ ثنًقجضشر كفجٚز   .6

 1 2 3 4 5 يشَٔز ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ فٙ ثنضؼجيم يغ ثنطهذز   .7

 1 2 3 4 5 ثنًقجضشرفظ ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ ثنطهذز ػهٗ ثنًشجسكز فٙ   .8

 1 2 3 4 5 ( ٔدقٕط ػهًٛز....ثنخ كفجٚز َظجو ثنضمٛٛى ثنًغضخذو ) ثخضذجسثس ٔٔثؽذجس  .9

 1 2 3 4 5 ٔضٕؿ كضجدز ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ ػهٗ ثنغذٕسر   .10

 1 2 3 4 5 صقذٚذ ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ كضجح يُٓؾٙ ٔيشؽؼٙ   .11

 1 2 3 4 5 ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ َضجةؼ ثالخضذجسثس نهطالح فٙ يٕػذْج إػالٌ  .12

 1 2 3 4 5 ثنضضثو ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ دًفشدثس ثنًمشس   .13

 1 2 3 4 5 ثنًقجضشر فٙ يٕػذْج  ٔإػطجءثنضضثو ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚظ دجنقضٕس   .14

 ِالؽظبد:  .15

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 ٌٍّمـــــشس اعزج١ـــبْ رم١١ـــــُ اٌطـــــبٌت

  

 ............... اٌفقً اٌذساعٟ/............. ........اعُ اٌّمشس/...... .................................. اٌمغُ/

 مغ دائشح ؽٛي اٌذسعخ إٌّبعجخ الخز١بسن.

 ضؼٛف يمذٕل ؽٛذ ؽٛذ ؽذث يًضجص ثنذُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.و

 1 2 3 4 5 يالةًز ثنٕػجء ثنضيُٙ نهًمشس ثنذسثعٙ   1

 1 2 3 4 5 دًفشدثس ثنًمشس ثنذسثعٙ ثإلنًجو 2

 1 2 3 4 5 عٕٓنز ثنفٓى نًفشدثس ثنًمشس ثنذسثعٙ 3

 1 2 3 4 5 ثإلنًجو دأْذثف ثنًمشس ثنذسثعٙ 4

 1 2 3 4 5 صٕفٛش يضطهذجس خجطز نهًمشس ثنذسثعٙ )يؼًم، ؽٓجص ػشع ......( 5

 1 2 3 4 5 صٕفش كضجح يُٓؾٙ يظجفخ نهًمشس  6

 1 2 3 4 5 يذٖ ثالعضفجدر يٍ ثنًمشس ثنز٘ دسعضّ 7

8 

 ِالؽظبد:

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

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

........................................................................................................................................................... 
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 اعزج١ـــبْ رم١١ـــــُ ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّمـــــشس

 /....................................................................                   اٌمغُ اٌؼٍّٟ

 لــــــبسِزؼــبْٚ/............................................................   أعزبراٌّمشس

 )                     ( سِـضاٌّـــــمـــــــــــــشس/.......................................اعّبٌّمــــــــــــــــــــشس

 /..................... ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ)أعجٛػ١ب (/.............................. ػذد اٌٛؽذاد اٌذساع١خ

 ..................................اٌذساعٟ اٌفقً

 مغ دائشح ؽٛي اٌذسعخ اٌزٟ رّضً رمذ٠شن إٌّبعت ٌٍغإاي:

 د اٌــــــــجــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــبْ ِّزبص ع١ذ عذا ع١ذ ِمجٛي مؼ١ف

 1 يالةًز ثنٕػجء ثنضيُٙ  5 4 3 2 1

 2 فٓى ٔثعضٛؼجح ثنطهذز نهًمشس ثنذسثعٙ 5 4 3 2 1

 3  ػذد ثنطهذز يُجعخ 5 4 3 2 1

 4 صٕفش ثنًضطهذجس ثنخجطز دجنًمشس 5 4 3 2 1

 5 يفشدثس ثنًمشس ثنذسثعٙ: َظش٘ ...... %  ػًهٙ ....... %ثنُغذز ثنًتٕٚز نًج صى ثَؾجصِ يٍ 

 ِالؽظبد:

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

.................................................................................................................... 
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 اعزج١بْ رم١١ُ أداء ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً سئ١ظ اٌمغُ

 /...............................................اٌذساعٟ  اٌفقً/....................................اٌمغــــــــــــــُ

 ِزؼبْٚ Oلبس      O   .............................................اعُ ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ: 

 .مغ دائشح ؽٛي اٌذسعخ إٌّبعجخ الخز١بسن

 مؼ١ف ِمجٛي ع١ذ ع١ذ عذا   ِّزبص اٌجٕـــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 ثالنضضثو دقضٕس ثنًقجضشثس فٙ ٔلضٓج   .1

 1 2 3 4 5 إَؾجص يج ٚكهف دّ يٍ يٓجو  .2

 1 2 3 4 5 ثالنضضثو دقضٕس ثؽضًجػجس ثنمغى   .3

 1 2 3 4 5 ثنكفجءر ثنؼهًٛز   .4

 1 2 3 4 5 ثنًٕضٕػٛز فٙ صمٛٛى أدثء ثنطجنخ   .5

 1 2 3 4 5 ثنضؾذٚذ فٙ أعهٕح ثنضذسٚظ   .6

 1 2 3 4 5 ثنًشَٔز فٙ ثنقٕثس ٔػذو ثنضؼظخ   .7

 1 2 3 4 5 فغٍ ثنضؼجيم يغ ثنطالح   .8

 1 2 3 4 5 فغٍ ثنضؼجيم يغ صيالةّ   .9

 1 2 3 4 5 ثنًذجدسر فٙ ثألفكجس ػُذ ثنهضٔو   .10

 1 2 3 4 5 ثنضؼجٌٔ فٙ صؾٕٚذ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز دجنمغى   .11

 1 2 3 4 5 ثنًشجسكز فٙ ثنذقٕط ثنؼهًٛز ٔٔسػ ثنؼًم رثس ثنؼاللز دجنذشَجيؼ  .12

 1 2 3 4 5 ثنًغجًْز فٙ خذيجس ثنًؾضًغ ٔثنذٛتز ثنضٙ ٚمذيٓج ثنذشَجيؼ  .13

 1 2 3 4 5 ثنقشص ػهٗ عًؼز ثنؾجيؼز   .14

 1 2 3 4 5 ثعضخذثو ثنضمُٛز ثنًضٕفشر فٙ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز   .15

 ِالؽظبد:  .16

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

.................................................................................................................................................... 
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 استطالع أراء الخرٌجٌن استبٌان

   تحٌة طٌبة و بعد      

 عت ا الباٌ  هو محوا  سأسً للعملٌ  التعلٌمٌ   -جامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة ا  أ فً 
االستفأك  من آاائ   ومقتاحأت   القٌم  و التعلٌمٌ ولؽاض تحسٌن جوك  ال اام   ،ومن  ه  مباجأتهأ

االست ٌأن لجمن المعلومأل من الباٌجٌن والتً تع س ب اته   ال ا ت  عمخ ه  .لتطوٌا األكاء  ألجأمع 
 . أل ا أم  ال ي كاسوه

 أوال: البٌانات العامة:
   ا )   (   ثى )   (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعلٌمً:

  عمخ)      ( مطأ  ح ومً)    (مطأ  بأ )    (ال:  جهة العمل الحالٌة

البرٌد اإللكترونً:)اختٌاري( 
................................................................................................(...................). 

 .التعلٌم والتعلم والخدمات الممدمة من الجامعةرضاهم عن عملٌات  مستوىحول  أراء الخرٌجٌن ثانٌا:

( /  5)راضً بشدة =فً الخانة التً تعبر عن وجهة نظرن√( عالمة )  نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالٌة بوضع
 (1=بشدة(/ )غٌرراضً  2( /)غٌرراضً =3( /)محاٌد=4)راضً=

 

 الممٌاس  
 العبارة

ً
ض

را
 

شدة
ب

 ً
ض

را
 

حاٌد
م

 

غٌر 

ً
ض

را
 

غٌر 
ً

ض
را

 

شدة
ب

 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 التعلٌم الذي تلمٌته فً الجامعة ؟ما مدى رضان عن مستوى 

 1 2 3 4 5 هٌئة التدرٌس بالجامعة؟ اءعضأما مدى رضان عن جودة أداء  

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة الخدمة الممدمة من لسمن العلمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة  الخدمة الممدمة من لسم التسجٌل والمبول؟

 1 2 3 4 5 مدى رضان عن شروط المبول والتسجٌل بالجامعة؟ما 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن رسوم التسجٌل بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر مهارات المعرفة والفهم

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر المهارات الذهنٌة

 1 2 3 4 5 ؟لٌة والمهنٌةمما مدى رضان عن توافر المهارات الع

 1 2 3 4 5 ؟والمنمولةما مدى رضان عن توافر المهارات العامة 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أسلوب التدرٌس بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن الممررات الدراسٌة بالبرنامج األكادٌمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن البنٌة التحتٌة بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 من لبل الجامعة؟ تهٌئتن لدخول سوق العملما مدى رضان عن 

 1 2 3 4 5 الجامعة  فً تسهٌل الحصول على وظٌفة بعد التخرج؟ مساهمةما مدى رضان على 
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 كم عدد العروض التً تلمٌتها من كل الممابالت التً أجرٌتها بشأن الوظائف؟ 

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

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الضعف بالجامعة؟
....................................................................................................................

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

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

 

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الموة بالجامعة؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

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

 أٌة مالحظات أخرى: 
....................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 ال ٌأ أل اال فً األؼااض العلمٌ  فقط   ش ا   على حسن التعأون و فٌك    أ   لن ٌت  استبكا
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 العملاستبٌان خاص بأرباب 

  ،،،تحٌة طٌبة و بعد

باٌجً  هكؾ مٌأس وتقٌٌ  مستوى  ست ٌأنا  عمخ افاٌقٌأ للعلو  اإل سأ ٌ  والتط ٌقٌ جأمع   تقو        

من آاائ   ومقتاحأت   القٌم  لتطوٌا  االستفأك الى  االست ٌأنٌهكؾ والبكمأل التً تقكمهأ. ، الجأمع 

 .سوؾ تحأط  ساٌ   أمل     ، علمأً  أن اجأ أت ألجأمع األكاء 

 الجامعة: ورســالة رؤٌـة:  أوالا 

 : نتبنى التغيير لمتطوير والتحسين لتحقيق التميز.الرؤٌة

جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة خاصة متخصصة، تسعى لتحقيق التميز في  :الرسالة
والبيئة ، من خالل البرامج التعميمية التي  مجاالت: التعميم والتعمم، والبحث العممي، وخدمة المجتمع

 تقدميا.

ا   :األهداف: ثانٌا

إعداد الكوادر المتخصصة والمؤىمة لسوق العمل، والنيوض بمؤسسات المجتمع والمحافظة عمى  (1
 البيئة.

السعي الستحداث تخصصات عممية جديدة وفق احتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج التعميمية  (2
 القائمة.

 تحسين مستوى األداء األكاديمي، واإلداري بالجامعة.تطوير و  (3
 إثراء حركة البحث العممي بالمشاركة في المحافل العممية والمساىمة في حل مشاكل المجتمع.  (4
 تقكٌ  بطط و اام  فأعل  لبكم  المجتمن وال ٌئ  ل سز االطااؾ المستفٌك . (5

المناظرة، والمراكز البحثية، لالستفادة منيا، وتبادل التواصل، وعقد الشراكات واالتفاقيات مع الجامعات  (2
 الخبرات معيا.

 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 مااء  جٌك  . االست ٌأنمااء    وك  .1

 تع ا عن وجه   ظاك. التًالبأ    فً√( و ن عبلم  )  .2

 ن.مكا اإلم أ  جٌجأز أالاجأء اإلجأ   ع ه  مفتوح ست ٌأن  سئل اال هأٌ   فً .3

 .ال ٌأ أل و عك  تاك  سئل   كون اإلجأ   ع هأ فً استٌفأء اجو الكم   .4

 شاكرٌن لكم خالص التمدٌر و الشكر على حسن التعاون
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 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشا    و الم سس  /  س  -

 -------------------------------/ اإل تا لمومن الشا  / الم سس  علً  -

 ------------------------------صف  م كي الا ي فً الشا   /الم سس   / -

 -------------------------------------------س وال الب ا  فً العمخ  / -

 مطأ  بأ   )     (           مطأ  ح ومً  )     (           و  الم سس  : -

 

 1 2 3 4 5 الس اخ ام  

       الا ٌ مكى و وح  1

       الا ٌ ام أ ٌ  تحقٌق  2

       الاسأل مكى و وح  3

        الاسأل ام أ ٌ  تحقٌق  4

       ام أ ٌ  تحقٌق الهكؾ األوخ  5

       لهكؾ الثأ ً اام أ ٌ  تحقٌق  6

       لهكؾ الثألث اام أ ٌ  تحقٌق  7

       لهكؾ الاا ن اام أ ٌ  تحقٌق  8

       لهكؾ البأمس اام أ ٌ  تحقٌق  9

       لهكؾ السأكس اام أ ٌ  تحقٌق  10

      الجأمع  لباٌ )العأم (  األسأسٌ  المهأاال توافا 11

       للباٌ  البلزم  الف ٌ  لتوافا المهأاا 12

       هأ ٌ لؾ التً المهأ   كاء علًالجأمع   باٌ  مكا  13

 المهأ  ألكاء البلزم  الحكٌث  والمعلومأل المعأاؾ توافا مكى 14

 المطلو  

     

      الجأمع   باٌ  لسلو ٌأل مكٌتقٌ 15

      الجأمع  باٌ   فأء  عن ا أ   مكى  16

      خالعم سو الجأمع  الحتٌأجأل  باٌ  مبلئم  17
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      لباٌ  الجأمع  الفعأخاالتصأخ  لتوافا مهأاا مكى 18

      األباىالجأمعأل  باٌجًالجأمع   باٌ مكى م أفس   19

      مكى ا أ   عن البكمأل المجتمعٌ  التً تقكمهأ الجأمع  20

      مكى ا أ   عن األ شط  ال حثٌ  التً تقكمهأ الجأمع  21

 
 

 
 :باٌ ال فً القو  قأط   ه  -44

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

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

  
 

 :الباٌ  فً ال عؾ  قأط  ه  - 45
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

 
 مخالع سو الحتٌأجأل  أالمتمٌز وفق الباٌ  متطل أل -46

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

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

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

 الجأمع  فً تكاٌسهأ تقتاح معٌ   مقااال -47
 

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

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

 
 

 : و م سست  الجأمع    ٌن الفعأخ التواصخ لتحقٌق   مقتاحأت -48
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 مقتاحأت   لؤلولوٌأل ال حثٌ  : -49
...................................................................................................................

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

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

  ٌ    و ٌن الجأمع  . مقتاحأت   لؤل حأث العلمٌ  التعأو ٌ  المشتا   -:4
...................................................................................................................

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

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

 البكمأل المجتمعٌ  التً تقكمهأ الجأمع .مقتاحأت   إلثااء  -;4

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

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

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

 
 

 ال ٌأ أل اال فً اإلؼااض العلمٌ  فقط  تش ا   على حسن التعأون و فٌك    أ   لن ٌت  استبكا
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 استبٌان خاص بأرباب العمل لاللسام العلمٌة

  ،،،طٌبة و بعدتحٌة 

باٌجً  هكؾ مٌأس وتقٌٌ  مستوى  ست ٌأنا  عمخ افاٌقٌأ للعلو  اإل سأ ٌ  والتط ٌقٌ جأمع   تقو        

، علمأً  أن  ألجأمع من آاائ   ومقتاحأت   القٌم  لتطوٌا األكاء  االستفأك الى  االست ٌأن، وٌهكؾ الجأمع 

 .سوؾ تحأط  ساٌ   أمل     اجأ أت

 .( مرفمة مع االستبٌان........................الرؤٌة والرسالة واألهداف لمسم ) 
 

 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشا    و الم سس  /  س  -

 -------------------------------/ اإل تا لمومن الشا  / الم سس  علً  -

 ------------------------------/الم سس   /صف  م كي الا ي فً الشا    -

 -------------------------------------------س وال الب ا  فً العمخ  / -

 مطأ  بأ   )     (           مطأ  ح ومً  )     (           و  الم سس  : -

 
 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 القس  المافق  من االست ٌأن.االطبل  على ا ٌ  واسأل  و هكاؾ  .5

 مااء  جٌك  . االست ٌأنمااء    وك  .6

 تع ا عن وجه   ظاك. التًالبأ    فً√( و ن عبلم  )  .7

 مكا اإلم أن.  جٌجأز أالاجأء اإلجأ   ع ه  مفتوح ست ٌأن  سئل اال هأٌ   فً .8

 .ال ٌأ أل و عك  تاك  سئل   كون اإلجأ   ع هأ فً استٌفأء اجو الكم   .9

 

 1 2 3 4 5 الس اخ ام  

       الا ٌ مكى و وح  1

         ظا وجه  من الا ٌ ام أ ٌ  تحقٌق  2

       الاسأل مكى و وح  3

       ظا   وجه  من الاسأل ام أ ٌ  تحقٌق  4

       ظا   وجه  منام أ ٌ  تحقٌق الهكؾ األوخ  5
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       ظا   وجه  منلهكؾ الثأ ً اام أ ٌ  تحقٌق  6

       ظا   وجه  منلهكؾ الثألث اام أ ٌ  تحقٌق  7

       ظا   وجه  منلهكؾ الاا ن اام أ ٌ  تحقٌق  8

       ظا   وجه  منلهكؾ البأمس اام أ ٌ  تحقٌق  9

      الجأمع  لباٌ )العأم (  األسأسٌ  المهأاال توافا 10

       للباٌ  البلزم  الف ٌ  لتوافا المهأاا 11

       هأ ٌ لؾ التً المهأ   كاء علًالجأمع   باٌ  مكا  12

      المطلو   المهأ  ألكاء البلزم  الحكٌث  والمعلومأل المعأاؾ توافا مكي 13

      الجأمع   باٌ  لسلو ٌأل مكٌتقٌ 14

      الجأمع  باٌ   فأء  عن ا أ   مكي  15

      خالعم سو الجأمع  الحتٌأجأل  باٌ  مبلئم  16

      لباٌ  الجأمع  الفعأخاالتصأخ  لتوافا مهأاا مكي 17

      األباىالجأمعأل  باٌجًالجأمع   باٌ مكى م أفس   18

 
 

 
 :باٌ ال فً القو  قأط   ه  -;4

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

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

 
 
 

 :الباٌ  فً ال عؾ  قأط  ه  - 44
...................................................................................................................

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 العمخ سو الحتٌأجأل  أالمتمٌز وفق الباٌ  متطل أل -44
...................................................................................................................
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 الجأمع  باٌ  ٌتق هأ  ن المطلوز والمهأاال المواصفأل -44
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 الجأمع  فً تكاٌسهأ تقتاح معٌ   مقااال -45
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 لتباٌ  البكم  من والمستفٌكٌن األعمأخ واجأخالجأمع    ٌن الفعأخ التواصخ لتحقٌق   مقتاحأت -46
 : المتطوا  العمخ سو احتٌأجأل  وفق م هل  واكا 
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 :الجأمع و شا ت    ٌن التواصخ إلثااء   مقتاحأت -47
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 مقتاحأت   لؤلولوٌأل ال حثٌ  : -48
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 مقتاحأت   لؤل حأث العلمٌ  التعأو ٌ  المشتا    ٌ    و ٌن الجأمع  . -49
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 ال ٌأ أل اال فً اإلؼااض العلمٌ  فقط  تبكاتش ا   على حسن التعأون و فٌك    أ   لن ٌت  اس
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 منوذج تقييم أداء منسق اجلودة

 أوال: معلومات شخصٌة

  التخصص  االسم

  تارٌخ شغل الوظٌفة  المسم

 جٌد ممبول ضعٌف المهام الوظٌفٌة لمنسمً الجودة ثانٌا:
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      االلتزا   مهأ  م سق الجوك   4

      العملٌ  التعلٌمٌ ٌسأه  فً تجوٌك  4

      ٌسأه  فً و ن بطط التحسٌن والتطوٌا 5

      ٌلتز   تقٌٌ  الع أصا التعلٌمٌ   ش خ كواي 6

      ٌلتز   تحلٌخ  مأ ج واست ٌأ أل التقٌٌ   7

      ٌلتز   تقكٌ  تقاٌا مفصخ ووا ح   تأئ  التقٌٌ  8

9 
العملٌ  التعلٌمٌ  ٌلتز   تقكٌ  تقاٌا مفصخ ووا ح عن جوك  

  ألقس   ش خ كواي
     

      ٌسأه  فً عملٌ  الكااس  ال اتٌ  والتقٌٌ  الكابلً :

      ٌسأه   تعزٌز الوعً البأ   ثقأف  الجوك  كابخ الجأمع  ;

      ٌلتز   ح وا اجتمأعأل م تز  مأن الجوك  44

      ٌ كي مأ ٌطلز م    اؼ   واتقأن 44

 جٌد ممبول ضعٌف الشخصٌة ثالثا: السمات
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      ل  عبلم  متمٌز  من م سقً الجوك   أألمسأ  األباى 4

      ٌتطو  لمسأعك  زمبلءه من م سقً الجوك   4

      لكٌ  القكا  على العمخ فً فاٌق 5

      م   ط وٌحأفظ على مواعٌك العمخ 6

      ٌتمٌز عمل   جوك  األكاء 7

      ال قك والتوجٌ  ٌتق خ 8
 

   44التومٌن .....................  التأاٌخ ../.../    ُمعك التقاٌا:......................
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 استبٌان لٌاس رضـا زوار المكتبة

  

 .....................الفصل الدراسً/ ..........................المسم/

 م20تارٌخ الزٌارة:..   ./....../...... طالب          زائر        الصفة/ عضو هٌئة تدرٌس    

 ضعٌف ممبول جٌد جٌد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.ت

 1 2 3 4 5 ساعات عمل المكتبة مناسبة 1

 1 2 3 4 5 المدرة االستٌعابٌة للمكتبة كافٌة لروادها 2

 1 2 3 4 5 المستخدم فً المكتبة مالئم ومناسبنظام اإلعارة  3

 1 2 3 4 5 توفر العدد الكافً من أجهزة الحاسب اآللً 4

 1 2 3 4 5 توفر االنترنت بالمكتبة 5

 1 2 3 4 5 سعر تصوٌر النسخة الواحدة مناسب 6

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة تلبً االحتٌاجات 7

 1 2 3 4 5 والمراجع المتوفرة فً المكتبة حدٌثةالكتب  8

 1 2 3 4 5 وسائل الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة 9

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر المكتبة بالشكل المناسب

 

  

 

 

 
 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم االداء إعداد:  2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (12رقم الىمورج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



 

474 
 

 

 

 

 

  ٚاٌطبٌت ٚؽذح اإلسؽبد األوبد٠ِّٟٛمٛع اٌٍمبء ث١ٓ 

  .ٟرؼجئخ ّٔٛرط اٌؾغض اٌّجذئ 

    ٚئمبفخ . ئعمبهرؼجئخ ّٔٛرط 

  . ّٟمؼف األداء األوبد٠ 

  . ِّٟشاعؼخ ِغزٜٛ األداء اٌزؼ١ٍ 

  . ِشاعؼخ ٚرم١١ُ اٌّٛاظجخ ٚاٌؾنٛس 

  . ِشاعؼخ اٌطبٌت ثخقٛؿ اٌغ١بة ػٓ اِزؾبٔبد 

  . ئ٠مبف ل١ذ 

  ( ٜأخش                                                                                   . ) 
 

 اٌّشؽذ األوبد٠ّٟرٛف١خ 

 
                          

 

           

 
 

 اسم وتولٌع المرشد األكادٌمً اسم وتولٌع الطالب       

                       االسم : .................................................                                                                    

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

                       االسم : .................................................                                                                    

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

 

 

 

 

 

 نموذج المرشد األكادٌمً
  

 اٌج١بٔبد اٌؾخق١خ ٌٍطبٌت:

 اعُ اٌطبٌت : سلُ اٌم١ـــذ :                       

:                         اٌزخقـ اٌمغــــــــــُ :  

:          اٌفقً اٌذساعٟ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ :  

 ػذد اٌغبػبد اٌّغغٍخ : اٌّغزٜٛ :

    ػذد اإلٔزاساد : اٌّؼذي اٌزشاوّٟ :
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 نموذج لٌاس رضا العاملٌن

ٌعك م شا ا أ العأملٌن احك الم شاال الهأم  فً افن الاوح المع وٌ  للعأملٌن وكفعه  ألكاء  ف خ. ل لك  ٌستهكؾ ه ا 

 ال مو ج مٌأس كاج  الا أ لكى العأملٌن  ألجأمع . 

 المقٌأس المو ح  ألجكوخٌاجى مااء  الع أاال التألٌ  وتحكٌك اجأ تك  أبتٌأا كاج  الا أ على 

 

 درجة الرضا العبارة ر.ت

 7 6 5 4 4  سلوز اإلشااؾ على العمخ المت ن  ألجأمع  4

 7 6 5 4 4 و وح المهأ  واالبتصأصأل 4

 7 6 5 4 4 و وح اجااءال العمخ و ٌفٌ  ت فٌ  المهأ  5

 7 6 5 4 4 تومٌل العمخ وسأعأل الكوا  6

 7 6 5 4 4 العبلم   ٌن زمبلء العمخ  ألقس /الم تز  7

 7 6 5 4 4 العبلم   ٌن زمبلء العمخ  ألجأمع   8

 7 6 5 4 4 توفٌا احتٌأجأل ومستلزمأل العمخ 9

 7 6 5 4 4 الماتز :

 7 6 5 4 4 المزاٌأ المألٌ  األباى ;

 7 6 5 4 4  ٌئ  العمخ المأكٌ  )ال اسً/الم تز /اإل أء  / سع  الم أن(  44

 7 6 5 4 4  ظأف  الماافق البكمٌ  / المصلى 44

 7 6 5 4 4  ظأف  الماافق البكمٌ  / المقهى 44

 7 6 5 4 4  ظأف  الماافق البكمٌ  / كواال المٌأه 45

 7 6 5 4 4 االهتمأ   ألش أوي والتظلمأل ومعألجتهأ 46

 7 6 5 4 4 االهتمأ   ألمقتاحأل واألب   هأ 47

 7 6 5 4 4 شفأفٌ  اجااءال التعٌن واالستقأل  واإلمأل  48

 7 6 5 4 4 شفأفٌ  اجااءال التحقٌق فً اي وامع  و شا  تأئجهأ 49
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 خـــــــــــبرّــــــــــاٌخ

 

 ،ػًجلنمغى إدثسر ثأل ٔفٙ خضجو ْزث ثنذنٛم ثنز٘ ٚٓذف إنٙ صؼشٚف ثنطجنخ دأْى صفجطٛم ثنذشَجيؼ ثألكجدًٚٙ

فٛظ ثفضٕ٘ ْزث ثنذنٛم ػهٙ ثنكغٛش يٍ ثنضفجطٛم ثنضٙ صٓى ثنطجنخ أيهُج أٌ ٚؾذ ثنطجنخ فّٛ ثنكغٛش يٍ 

 ثالعضفجدر ٔفك هللا ثنؾًٛغ.

 

 

 

 اجلبمعت اعتمبد جملس ادارة
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