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الجهــة التــي قامــــت بإعداد الدلــــيل
وفقــــــــــا ...للتكلٌفالصادرمنإدارةالشؤونالعلمٌةبتكلٌفلجنةمبدئٌةمن
المختصٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس ،لغرض إنشاء دلٌل للمسم اللغة االنجلٌزٌة بحٌث
تكونتمن-:
 أعضاءهٌئةالتدرٌسبالمسم
أ .عبدالرحمنأحمدمٌالد
أ .عبدالمنعمحسنالكوربو
أ .فاطمةرمضانأبوالهول

رئٌسالمســـم
عضوهٌئةتدرٌسلـــــــــار
منسكالجودة

وفماللتكلٌفالصادرمنادارةالشؤونالعلمٌةبشأنتكلٌفلجنةمنالمختصٌنوأعضاء
هٌئة التدرٌس لغرض العمل على مراجعة وتحدٌث دلٌل لسم اللغة اإلنجلٌزٌة للعام
الجامعً0202-0202مبحٌثتكونتاللجنةمناالتً:
اللجنةتعدٌلدلٌل:
•

د.انتصارعلًالشرٌفرئٌسلسماللغةاإلنجلٌزٌة.

•

أ.رٌماعلًالشرٌفمنسكالجودةبالمسم.

•

أ.فوزٌةأحمدالوافًعضوهٌئةتدرٌسلار

•

د.نسرٌندمحمالشرٌدعضوهٌئةتدرٌسلار

ولدتكونتلجنةاألشرافمن
مـــدٌرإدارةالشـــــؤونالعــلــمٌة
 2د.عبدالحمٌدعلًالممروسالزائدي
 0أ .اكزم الهادي دمحم
مدٌرمكتبضمانالجودةوتمٌٌماألداء
مدٌرمكتبشؤونأعضاءهٌئةالتدرٌس
 3أ.دمحمعلًالنــــائلً
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رئٌسا
عضوا
عضوا

محتويات الدليل
البيــــــــــــــــــــان
اآلٌةالمرآنٌة
لجنةإعدادالدلٌل
محتوٌاتالدلٌل
مصطلحاتومفاهٌمعامة
كلمـــــةرئٌسالمســـــم
الممدمة
 .2نبذةعنالمسم
 .0رؤٌةورسالةوأهدافالمسم
 .3الهٌكلالتنظٌمًللمسم
 .4مهامرئٌسالمسم
 .5مهامالمرشداألكادٌمً
 .6مهاماللجنةالعلمٌةبالمسم
 .7مهاممنسكالجودةبالمسم
 .8التنظٌماإلداريللتعلٌمااللكترونً
 .9مواصفاتالخرٌجبمسماللغةاإلنجلٌزٌة
 .22مجاالتالعملالمتاحةأمامخرٌجًلسماللغةاإلنجلٌزٌة
 .22المٌثاقاألخاللًلخرٌجااللغةاإلنجلٌزٌة
 .20الخطةالدراسٌةلمسماللغةاإلنجلٌزٌة
 .23مفرداتالممرراتالدراسٌةبالمسم
 .24أعضاءهٌئةالتدرٌسبمسماللغةاإلنجلٌزٌة
 .25الشؤونالطالبٌة
 .26إجراءاتالبرامجالتعلٌمٌة
 .27إجراءاتشؤونأعضاءهٌئةالتدرٌس.
 .28طرقووسائلوتمنٌاتالتدرٌسالمستخدمة
 .29نظامالتمٌٌمواالمتحانات
 .02دلٌلمشروعالتخرجلطالب
 .02الالئحةالداخلٌةللدراسةواالمتحانات
 .00إجراءاتونماذجالشؤونالطالبٌة
 .03ملحك()2استبٌاناتتخصنظامالجودة
الخــــــــاتــمـــة
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مصطلحات ومفاهيم عامة
المؤسسة التعليمية:
كلمؤسسةتعلٌمٌةحكومٌةأوخاصةتمدمبرامجدراسٌةمنتظمة(جامعٌة،علٌا).

الجامعة:
مؤسسةعلمٌةتعنىبالتعلٌمالعالًوالبحثالعلمًوخدمةالمجتمعوالبٌئة،تتمتعبشخصٌة
اعتبارٌة وذمة مالٌة مستملة ،وتمنح شهادات اإلجازة المتخصصة (البكالورٌوس ،أو اللٌسانس)،
واإلجازةالعالٌة(الماجستٌر)،واإلجازةالدلٌمة(الدكتوراه)،منخاللالكلٌاتواأللسامالمختلفةبها.

الكلية:
وحدةتعلٌمعا ٍلوبحثعلمًمنوحداتالجامعة،وٌجوزأنٌكونلهاشخصٌتهااالعتبارٌة
المستملة،وهًفًكلاألحوالكٌانعلمًمستملداخلنطاقالجامعة،تضممجموعةألسامعلمٌة
تتناسبمعطبٌعةالتخصصاتالعلمٌةفًالكلٌة،وتمنحدرجةاإلجازةالمتخصصة(البكالورٌوس،
أو اللٌسانس) ،واإلجازة العالٌة (الماجستٌر) ،واإلجازة الدلٌمة (الدكتوراه) ،من خالل ألسامها
المختلفة.

القسم:
وحدةعلمٌةأساسٌةمنوحداتالكلٌةفًالبناءالجامعًوالتعلٌمالعالً،متخصصةفًحمل
منحمولالمعرفة،تتولىمهمةإعدادوتنظٌموتنفٌذالبرامجالتعلٌمٌةوالبحثٌة.

الشعبة:
وحدة علمٌة من وحدات المسم المتخصصة تتولى مهمة إعداد وتنظٌم البرامج التعلٌمٌة
والبحثٌة.

عضو هيئة التدريس القار:
الذيٌخصص ُج َّلولتهللعملفًمؤسسةمنمؤسساتالتعلٌمالعالً.

عضو هيئة التدريس غير القار:
الذيٌخصصجزءامنولتهللعملفًمؤسسةمنمؤسساتالتعلٌمالعالً.
الكوادر المساندة:
المعٌدونوالفنٌون.

طالب مؤسسة التعليم العالي:
ال ُمس ّجللنٌلدرجةعلمٌةوفما للوائحوالنظمالمعمولبهافًمؤسسةمنمؤسساتالتعلٌم
العالً.

إدارة البرنامج:
الجهةالمسؤولة(الكلٌةأوالمسمأوالشعبة)عنتنفٌذالبرنامجالدراسًالمنتظمالذيٌؤدي
إلىمخرجاتتعلٌمٌة(جامعٌةأودراساتعلٌا).

المرشد األكاديمي:
األستاذ المكلف باإلشراف على متابعة إنجاز الطالب فً البرنامج العلمً الذي ٌدرسونه،
وممدارتمدمهمفٌه.

ه

األستاذ المشرف:
المكلفباإلشرافعلىرسالةأوأطروحة.

الممتحن:
األستاذالمكلفضمنلجنةالمٌامبامتحانطالبجامعً،أومنالشةرسالةأوأطروحةطالب
دراساتعلٌا.

الساعة المعتمدة:
انتظامالطالبفًالدراسةلمدةساعةتدرٌسٌةأسبوعٌا طٌلةالسنةالدراسٌة،أوعلىمدى
فصل دراسً كامل ( 27-25أسبوعا) أي دوام الطالب لمدة ( )26ساعة زمنٌة فصلٌة فً مادة
معٌنة ،مع مراعاة أن الساعة المعتمدة فً الممررات المعملٌة ساعة زمنٌةونصف ،والنجاح ٌكون
فٌهاحسبالمعاٌٌرالتًتطبمهامؤسسةالتعلٌمالعالً،وفًحالالتعلٌمالمائمعلىحلالمعضالت
فإن الساعة الدراسٌة تحسب بناء على الساعات التً ٌحتاجها الطالب الستٌعاب المنهج فً مختلف
األنشطةالتعلٌمٌة.
التخصص األكاديمي:
برنامجأومجموعةبرامجأكادٌمٌة
البرنامج األكاديمي:
مجموعة من األنشطة العلمٌة النظرٌة والعملٌة ،تدرس للحصول على درجة علمٌة
تخصصٌة.

الجودة:
تعنًالدلةواإلتمانعبرااللتزامبتطبٌكالمعاٌٌرالمٌاسٌةفًاألداء.
ضمان الجودة:
التأكدمنتطبٌكاآللٌاتواإلجراءاتفًالولتالصحٌحوالمناسب،للتحمكمنبلوغالجودة
المستهدفةبغضالنظرعنكٌفٌةتحدٌدمعاٌٌرهذهالنوعٌة.

التقييم:
عملٌةلٌاسجودةاألداءفًكلاألنشطةبهدفالتحسٌنالمستمرلألداءالمستمبلً.

التقويم:
مجموعةمناإلجراءاتواألسالٌبتتخذبناء علىنتائجالتمٌٌم،تكفلضمانتنفٌذالمعاٌٌر
المتعارفعلٌهالبلوغمستوٌاتالجودةالمستهدفةفًالمؤسساتالتعلٌمٌة.
النتائج التعليمية المستهدفة:
مجموعة من المعارف والفهم والمهارات تستهدفها المؤسسة التعلٌمٌة من وراء برامجها
المرتبطةبرسالتهاوأهدافها.

المقرر الدراسي:
محتوى علمً ٌصاغ على صورة مجموعة من المفردات المحددة تدرس طٌلة الفصل
الدراسً،أوالوحدةالتعلٌمٌةأوالسنةالدراسٌة.

المنهج:
المكون المعرفً والمهاري والوجدانً المطلوب لتحمٌك المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة
(مفرداتالممرر).
و

عمليتا التعليم والتعلم:
مجموعتانمناألسالٌبالتًٌستخدمهاأعضاءهٌئةالتدرٌسوالطلبةلتحمٌكالنتائجالتعلٌمٌة
المستهدفةللممرر.
المعيار:
المواصفات الالزمة للتعلٌم الذي ٌمكن لبوله لضمان جودته وزٌادة فعالٌته ولدرته على
المنافسة،وممٌاسمرجعًٌمكناالسترشادبهعندتمٌٌماألداءالجامعًوذلنمنخاللممارنتهمع
المستوٌاتالمٌاسٌةالمنشودة.

أطراف العملية التعليمية:
أعضاء هٌئة التدرٌس ،والكوادر المساندة والطلبة والموظفون ،وكل من له صلة بالعملٌة
التعلٌمٌة.
المستفيدون:
مجموعة لدٌها اهتمام باألنشطة التعلٌمٌة التً تمدمها المؤسسة من حٌث فعالٌة النظم
والعملٌاتالموضوعةلضمانجودةالمخرجاتالتعلٌمٌة،وٌرتبطتحدٌدمجموعةالمستفٌدٌنبرسالة
وأهداف المؤسسة والبرامج واألنشطة التً تمدمها ،ومن أمثلة المستفٌدٌن :الطلبة وأعضاء هٌئة
التدرٌسوأولٌاءاألمورومؤسساتالمجتمعالمحلً...الخ.

المدخالت:
الحجم الكلً للموارد المخصصة لغرض معٌن ،والتً تستعمل من أجل تشغٌل نظام ما،
وتشمل:المواردالبشرٌةوالمادٌةوالمالٌةوالتمنٌةوالمعلوماتوالولت.

العمليات:
سلسلةمناألنشطةواالتصاالتالمترابطةمصممةلتحمٌكهدفمحدد.

المخرجات:
اإلنجازات والنتائج النهائٌة التً ٌحممها النظام التعلٌمً ،وتتحدد مخرجاته وفما لرسالته
وأهدافه.
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كلمـــــة رئيس القســـــم
 بســمهللاوالحمدهللاوحدهوالصالةوالسالمعلىمنالنبًبعده:ونحننستمبلبداٌةالفصل
الدراسًالجدٌدمجددٌنالعزمومتوكلٌنعلىهللاراجٌاَللجمٌعبداٌةفصلدراسًمثمروموفكبإذن
هللا تعالى  ،وألول للذٌن اختاروا لسم اللغة اإلنجلٌزٌة بجامعة إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة
أحسنتماالختٌار،ونحنبدورناكأسرةتعلٌمٌةبالجامعةنعدكمبتوفٌرمناخأكادٌمًداعمومثمرللتعلم
واإلصغاء للبدائل وااللتراحات من خالل االحترام والتمدٌر المتبادل ضمن الفكر المؤسسً لتأهٌل
الكوادر الوطنٌة المدربة المادرة على شغل الوظائف المتوفرة فً سوق العمل وٌأتً هذا االهتمام
نتٌجةللتوجهاتوالطموحاتالسدٌدةمنإدارةالجامعةتصبمجملهانحوالنجاحولوةشبابهالمسلح
بالعلمواإلٌمانلدفععجلةالتمدمللوصولبمستوىالدولالصناعٌةالمتمدمة.

رئيس قسم اللغة اإلنجليزية
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الممدمة

ٌســـــــــرنا أن نضع بٌن ٌدي طالبنا األعزاء هذا الدلٌل الخاص بمسم اللؽة االنجلٌزٌة والذي ٌوضح
للطلبة الراؼبٌن فً دراسة تخصص اللؽة االنجلٌزٌة لمعرفة المفردات العلمٌة لهذا البرنامج الذي ٌختص
بتدرٌس المواد اإللزامٌة والعامة بالمسم .ونعمل على توفٌر المناخ األكادٌمً وإنماء روح التعاون داخل هذا
الصرح التعلٌمً .ونشكركم على اختٌاركم لدراسة هذا التخصص بجامعة أفرٌمٌا .

رئٌس لسم اللغة اإلنجلٌزٌة
د .انتصار علً الشرٌف

1

 -1نبذة عن المسم
تم إنشاء لسم اللؽة االنجلٌزٌة سنة  2003بموجب لرار السٌد ربٌس الجامعة رلم ( )4لسنة
 2003م .وٌمدم المسم خدمات تعلٌمٌة وأكادٌمٌة وبحثٌة متمٌزة للطالب تواكب معاٌٌر الجودة
مما ٌساهم فً اعداد العناصر الجٌدة والمتمٌزة فً مجال اللؽة االنجلٌزٌة.
ٌتبع المسم نظام فصلً متكون من ثمان فصول دراسٌة ٌ ،تحصل فٌها الطالب على الدرجة
العلمٌة اللٌسانس بعد دراسة المناهج المدرجة وفما للخطة الدراسٌة المعتمدة بعدد ( ) 50ممرر
دراسً وبوالع ( )134وحدة دراسٌة كما ٌمدم المسم خدمة رابدة من خالل العمل على توفٌر
الكوادر المإهلة فً مجاالت اللؽة وآدابها وفنونها المختلفة ،ولد بدأ المسم بعدد محدود من الطلبة،
وبحمد هللا تعالى أصبح الٌوم من األلسام البارزة بالجامعة.
ٌنمسم الدلٌل الى ثالث اجزاء ،األول ٌتضمن الخطة الدراسٌة ومفردات الممررات والجزء
الثانً ٌحتوي على مشروع التخرج ،بٌنما الجزء الثالث ٌتضمن كل ما له عاللة بالمسم.

مع التمنٌات ألبنائنا الطلبة التوفٌك والنجاح

2

 -2رؤٌة و رسالة و أهداف ولٌم لسم اللغة االنجلٌزٌة
رؤٌة البرنامج
تحمٌك التمٌز فً التعلٌم فً مجال اللؽة االنجلٌزٌة.
رسالة البرنامج
ٌسعى المسم الى تزوٌد الطالب بالمهارات العلمٌة والمعرفٌة وإعداد كوادر أكفاء فً مجال اللؽة االنجلٌزٌة
تعلٌما وبحثا وذلن لتمدٌم خدمات متمٌزة للمجتمع والبٌبة.
أهداف البرنامج
 .1إعداد كوادر مإهلة علمٌا ومهنٌا فً تخصص اللؽة االنجلٌزٌة لادرة على المنافسة فً سوق
العمل.
 .2دعم وتشجٌع عملٌات البحث العلمً وأعمال الترجمة.
 .3مساهمة الخرٌج فً تمدٌم أفضل الخدمات للمجتمع والبٌبة المحٌطة.

المٌم
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.3الهٌكل التنظٌمً للمسم
ٌتؤلؾ لسم اللؽة اإلنجلٌزٌة من أربعة ركابز تدٌر المسم بنظام اإلدارة الفنٌة برباسة ربٌس المسم

رئيض القصم
اللجىة العلمية

املرظذ ألاكاديمي

ميصق الجودة

وحذة التعليم
الالكترووي

ِٙ .4بَ سئ١ظ اٌمغُ
 تنظٌم شإون المسم  ،وتوزٌع المحاضرات والدروس واألعباء التعلٌمٌة على المابمٌن بالتدرٌس .
 وضــع الخطط والبـــرامج التً من شؤنها تطوٌر األداء األكادٌمً بالمســم  ،بالتنسٌك والتعــاون
مع إدارة الشإون العلمٌة وبما ٌتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسٌن المستمر.
 اإلشراؾ على وضع الخطط الدراسٌة للبرامج المختلفة  ،وتمٌٌمها وتطوٌرها متى دعت الحاجـة
إلى ذلن .
 اإلشراؾ على إعداد دلٌل للممررات الدراسٌة الذي ٌوضح محتوٌـات الخطط الدراسٌة وتوصٌؾ
ممرراتها .للقصم
 متابعة سٌر العملٌة التعلٌمٌة بالمسم خالل الفصل الدراسً .
 عمد لماءات دورٌة مع الطلبة للولوؾ على المعولات التً تواجههم  ،ووضع الحلول المالبمة لها .
 المشاركة بفاعلٌة فً أنشطة الجامعة ،وفً اجتماعات إدارة الشإون العلمٌة .
 إعداد التمارٌر الدورٌة عن نشاطات المسم وسٌر العمل به .
 التعامل مع المضاٌا والمشاكل األكادٌمٌة  ،وإٌجاد الحلول المالبمة لها .
 تشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس على عمل البحوث ونشرها  ،والمشاركة فً المإتمرات والندوات .
 تحدٌد احتٌاجات المسم من أعضاء هٌبة التدرٌس  ،والعمل على توفٌر أفضل اإلمكانٌات المتوفرة .
 توجٌه وإرشاد أعضاء هٌبة التدرٌس الجدد ،والمساعدة فً تذلٌل العمبات التً تواجههم وتمٌٌم أدابهم العلمً .
 دراسة احتٌاجات المسم من كتب ومجالت ودراسات ووسابل تعلٌمٌة والعمل على توفٌرها .
 تؤدٌة ما ٌسند من أعمال مماثلة .
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 .5مهام المرشد األكادٌمً:



متابعة الملؾ العلمً للطالب ،وٌتم فٌه حفظ نسخ من نتابجه الدراسٌة المتضمنة لكل فصل دراسً.
تدوٌن وتسجٌل حاالت :االنمطاع ،إٌماؾ المٌد ،الطلبة المتعثرٌن ،كذلن العموبات التً تولع على الطالب بملفه
العلمً وبطالته الدراسٌة وإبالؼه.
الرد على جمٌع استفسارات الطالب فٌمــا ٌخص الدراسة ومتابعته مع أعضــاء هٌبة التدرٌس الذٌن
ٌدرسونه فً جمٌع المواد.
مساعدة الطالب فً االطالع على سجالتهم الدراسٌة بشكل منظم.




 .6مهام اللجنة العلمٌة بالمسم


وضع سٌاسات المسم ومتابعتها وحل المشاكل األكادٌمٌة بعمد اجتماعات دورٌة ألعضاء اللجنة واعتماد
المحاضر ومتابعتها بصفة دورٌة.
مراجعة وتحدٌت واعتماد الخطة الدراسٌة ومتابعة تنفٌذها وتنسٌك الجدول الدراسً الفصلً
وصؾ وتوصٌؾ مفردات الممررات الدراسٌة والبرنامج األكادٌمً حسب معاٌٌر الجودة .
اختٌار وتمٌٌم أعضاء هٌبة التدرٌس عند التعالد وإثناء العمل .
التخطٌط إللامة نشاطات علمٌة بالمسم .
وضع واعتماد اآللٌات الخاصة بؤعضاء التدرٌس هٌبة والطالب ومتابعتها ومراجعتها بصفة دورٌة.







ِٙ .7بَ ِٕغك اٌدٛدح ثبٌمغُ







المساهمة فً تجوٌد العملٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً وخدمة المجتمع .
وضع خطط التحسٌن للعمل على إزالة مواطن الضعؾ والحفاظ على مواطن الموة.
وضع آلٌة لتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة.
تحلٌل نماذج واستمارات التمٌٌم
المساعدة فً إعداد الدراسة الذاتٌة وتوصٌؾ البرامج والممررات الدراسٌة
تعزٌز الوعً الخاص بثمافة الجودة.

 .8اٌزٕظ ُ١اإلداسٌٍ ٞزؼٍ ُ١االٌىزش: ٟٔٚ
لغُ اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزشٟٔٚ
اٌٛفف اٌؼـــبَ:
وفما ألحكام المادة ( )3من البحة التعلٌم اإللكترونً وفك لرار رلم ( )15لسنة ٌ 2020نشا على مستوى
الجامعةةة لسةةم للتعلةةٌم اإللكترونةةً علةةى أن ٌكةةون برباسةةة مةةدٌر إدارة الشةةإون العلمٌةةة  ،وٌعنةةى باإلشةةراؾ
والمتابعة وتطوٌر التعلٌم االلكترونً.
وٌتولى المهام التالٌة:
 توظٌؾ تمنٌات المعلومات واالتصال الحدٌث فً إٌجاد بٌبة تعلٌمٌة مالبمة لتطبٌك التعلٌم اإللكترونً. إٌجاد مناخ علمً لمساٌرة التطورات المعرفٌة والتمنٌة المستمرة وتطبٌك المعاٌٌر والمتطلبات الفنٌةللجودة فً التعلٌم اإللكترونً.
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تنمٌة مهارات أعضاء هٌبة التدرٌس فً مجاالت تمنٌة وتطوٌر الممررات اإللكترونٌة مع توفٌر الدعم
الفنً واالستشاري لهم.
تنمٌة وتطوٌر مهارات الطالب على استخدام تمنٌات التعلٌم اإللكترونً الكتساب المهارات والمعارؾ
والمدرات التً تلبً احتٌاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
إنشاء وحدة تعلٌم إلكترونً متخصصة لكل برنامج أكادٌمً تتولى اإلشراؾ والمتابعة على نمط التعلٌم
االلكترونً و تعنى بضبط الجودة وتطبٌك المعاٌٌر والمواعد التنفٌذٌة الخاصة التً تتبناها الجامعة لهذا
الؽرض على مستوى البرنامج األكادٌمً.
ٌختص لسم التعلٌم اإللكترونً على مستوى الجامعة بعملٌات اإلشراؾ والتنسٌك بٌن وحدات التعلٌم
اإللكترونً لكل برنامج أكادٌمً والمرافك التعلٌمة بالجامعة وتوفٌر التجهٌزات والبرمجٌات والبنٌة
التحتٌة والكوادر الالزمة لنشاطات التعلٌم اإللكترونً.

ٚ -1حذح اٌزغد ً١اٌشلّ:ٟ
اٌٛفف اٌؼـــبَ:
وفما ألحكام المادة ( )4من البحة التعلٌم اإللكترونً وفك لرار رلم ( )15لسنة  2020تنشا
وحدة التسجٌل الرلمً وتكون تحت اشراؾ لسم التعلٌم اإللكترونً بؽرض العمل على تفعٌل المنصة
اإللكترونٌة لكل عناصر العملٌة التعلٌمٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس والطالب المستهدفٌن والممررات
الدراسٌة لكل برنامج أكادٌمً ٌمدم التعلٌم اإللكترونً على أن تكون برباسة مدٌر مكتب التوثٌك
والمعلومات.
ٚرز ٌٝٛاٌّٙبَ اٌزبٌ١خ:
 تحدٌد الفترات الزمنٌة لإلشران فً المنصة اإللكترونٌة وفك التموٌم االكادٌمً للجامعة. تسجٌل أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة وممرراتهم فً المنصة اإللكترونٌة. التؤكد من بٌانات أعضاء هٌبة التدرٌس وضمان خصوصٌتها التؤكد من بٌانات الطالب وضمان خصوصٌتها وتوفٌر أنظمة التحمك من الهوٌة. اإلشراؾ على عملٌات إنشاء البرٌد اإللكترونً للطالب وأعضاء هٌبة التدرٌس والكوادر المساندة.ٚ -2حذح إٔزبج ٚرحش٠ش اٌّحز ٜٛاٌشلّٟ
اٌٛفف اٌؼـــبَ:
وفما ألحكام المادة ( )5من البحة التعلٌم اإللكترونً وفك لرار رلةم ( )15لسةنة  2020تنشةا وحةدة إنتةاج
وتحرٌةةر المحتةةوى الرلمةةً المخصةةص للمنصةةة اإللكترونٌةةة للجامعةةة وتكةةون تحةةت اشةةراؾ لسةةم التعلةةٌم
اإللكترونً وتعنى بمراعاة اسلوب ومعاٌٌر ومكونات جودة إنتاج المحتةوى الرلمةً علةى ان تكةون برباسةة
مدٌر األنظمة االلكترونٌة للجامعة .
ٚرز ٌٝٛاٌّٙبَ اٌزبٌ١خ:
 تحدٌد اسلوب انتاج المحتوى الذي ٌتم اعتماده من لبل اللجنة العلمٌة بوحدة التعلٌم اإللكترونً بالبرنامجاالكادٌمً وفك أهداؾ ومتطلبات الممرر الدراسً .
 تحدٌد المعاٌٌر والمكونات المستخدمة فً إنتاج المحتوي باتباع تصامٌم وهٌكلٌة معٌارٌة ثابتة لكافةالوحدات والصفحات .
 إنتاج محتوي عالً الجودة مرتكز على التفاعل البصري بحٌث تدعم إحتٌاجات وتفضٌالت الطالب .6

 ضمان حموق النشر على المحتوى مثل شعار الجامعة وؼٌرها من الضوابط التً تضمن حموق الملكٌةالفكرٌة.
 العمل على تحرٌر الفٌدٌوهات والملفات الصوتٌة الخاصة بالجامعة وفك المواعد والمعاٌٌر المعمول بهابالدولة اللٌبٌة .
اٌّؼب١٠ش اٌفٕ١خ اٌّفزٛحخ:
معاٌٌر الصورة

مستحسن
حد أدنى
مستحسن

معاٌٌر الصوت
حد أدنى

1920x1080 FHD
1280x720 HD
أنعدام فً الخلفٌة
Noise Eliminated from background
الضوضاء ال تمنع وضوح صوت المتحدث
Noise Does Not Prevent Vocal

ٚ -3حذح اٌذػُ اٌفٕٚ ٟاٌخطظ اٌزذس٠ج١خ
اٌٛفف اٌؼـــبَ:
وفمةا ألحكةام المةةادتٌن ( )7( )6مةن البحةة التعلةةٌم اإللكترونةً وفةك لةةرار رلةم ( )15لسةةنة 2020
تنشا وحدة الدعم الفنً والخطط التدرٌبٌة وتكةون تحةت اشةراؾ لسةم التعلةٌم اإللكترونةً تتةولً إجةراءات
إعةةداد وتنفٌةةذ الخطةةط التدرٌبٌةةة الشةةاملة إلسةةتخدام اسةةالٌب و طةةرق ومعةةاٌٌر التعلةةٌم اإللكترونةةً لعناصةةر
العملٌةةة التعلٌمٌةةة مةةن أعضةةاء هٌبةةة التةةدرٌس والطلبةةة والكةةوادر المسةةاندة وإجةةراءات الةةدعم الفنةةً والتمنةةً
المطلوب من االدوات و التمنٌات والبرامج الحدٌثة والتً تساعد على االستخدام االمثةل فةً عملٌةات التعلةٌم
اإللكترونً على ان تكون برباسة ربٌس وحدة تمنٌة المعلومات .
ٚرز ٌٝٛاٌّٙبَ اٌزبٌ١خ:
 المشاركة فً وضع وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس على إستخدام المنصة اإللكترونٌة. المشاركة فً وضع وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس على إستخدام أدوات وبرمجٌاتأنشاء المحتوى ومهارات التدرٌس االلكترونً.
 المشاركة فً وضع وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة للطلبة على إستخدام المنصة اإللكترونٌة. تمدٌم الدعم الفنً فٌما ٌخص المنصة االلكترونٌة وإنتاج المحتوى ألعضاء هٌبة التدرٌس. تمدٌم الدعم الفنً فٌما ٌخص المنصة االلكترونٌة للطلبـــة عن طرٌك توفٌر أدلة إرشادٌة عن االنماطالمختلفة للتعلٌم االلكترونً.
 العمل على توفٌر التجهٌزات والتمنٌات الالزمة إلنتاج المحتوى واستخدامه من لبل الطلبة وأعضاءهٌبة التدرٌس.
 العمل على توفٌر منصة الدعم الفنً الخاصة بالجامعة مع توفٌر أدلة إسترشادٌة أللٌات االستفادةمنهــا.
 العمل على وضع وتنفٌذ الٌات مرالبة أداء المنصة االلكترونٌة والنسخ االحتٌاطٌة لهــا.ٚ -4حذح ضّبْ اٌدٛدح ٚرم ُ١١األداء
اٌٛفف اٌؼـــبَ:
وفما ألحكام المادة ( )8من البحة التعلٌم اإللكترونةً وفةك لةرار رلةم ( )15لسةنة  2020تنشةا وحةدة
ضةةمان الجةةودة وتمٌةةٌم األداء وتكةةون تحةةت إشةةراؾ لسة م التعلةةٌم اإللكترونةةً وتعنةةى بضةةمان جةةودة التعلةةٌم
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االلكترونً ولٌاس رضا المستفٌدٌن واالستفادة من التؽذٌة الراجعة فً عملٌات التطوٌر والتحسٌن علةى أن
تكون برباسة مدٌر مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداء وعضوٌة منسمً الجودة بالبرامج التعلٌمٌة .
ٚرز ٌٝٛاٌّٙبَ اٌزبٌ١خ:
 اال شراؾ على تمٌٌم جودة المحتوى من الناحٌة األكادٌمٌة ومطابمته لمتطلبات الممرر الدراسً الصادرعن مركز ضمان الجودة.
 إستخدام آلٌات لٌاس رضا المستفٌدٌن واالستفادة من التؽطٌة الراجعة فً عملٌات التطوٌر والتحسٌن. االشراؾ على تمٌٌم جودة المحتوى من الناحٌة الفنٌة ومدى التزامه بمعاٌٌر التصمٌم الموضوعة منإدارة الجامعة.
 .9مواصفات الخرٌج بمسم اللغة االنجلٌزٌة
أن ٌكون الخرٌج لادرا على:
-1
-2
-3
-4

االتصال والتواصل باللؽة االنجلٌزٌة بكفاءة مع اآلخرٌن بما فً ذلن فرق العمل المختلفة.
استخدام االسالٌب والمهارات ومعرفة كتابة البحث المصٌر واالستفادة منه فً الحٌاة العملٌة.
تطبٌك المعرفة فً مجال اللؽة االنجلٌزٌة.
المنافسة فً سوق العمل.

 .01مجاالت العمل المتاحة لخرٌجً لسم اللغة االنجلٌزٌة
ٌتم تؤهٌل خرٌجً لسم اللؽة االنجلٌزٌة للعمل فً مختلؾ المجاالت منها :مختلؾ الوظابؾ فً الشركات
العامة والخاصة التً تتطلب مإهل لؽة انجلٌزٌة  ،الشركات والمراكز التعلٌمٌة للتؤهٌل والتدرٌب  ،لطاع
الترجمة بمختلؾ مجاالتها  ،لطاع التعلٌم  ،دورات اللؽة االنجلٌزٌة المنهجٌة والعالمٌة.
 .00المٌثاق االخاللً لخرٌجً اللغة االنجلٌزٌة
 -1االلتزام بمبدأ الشفافٌة فً العمل.
 -2التمٌد بالنزاهة والسرٌة التامة فً العمل باألخص فً الترجمة.
التشجٌع على استخدام اللؽة االنجلٌزٌة فً العمل مع مراعاة اللؽة األم (اللؽة العربٌة).
-3
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.12الخطة الدراسٌة لمسم اللغة االنجلٌزٌة
تنمسم الخطة الدراسٌة لمسم اللؽة االنجلٌزٌة الى ممررات عامة وانسانٌة وممررات تخصصٌة الزامٌة
وممررات تخصصٌة اختٌارٌة ومشروع التخرج ،الجدول التالً ٌبٌن عدد الوحدات لكل منهم:
ت
1
2
3
4

عــدد الوحدات
17
107
6
4
134

الخطة الدراسٌة لمسم اللغة االنجلٌزٌة
ممــــــــــررات عامــــــــة و انسانٌـــــــة
ممـــــــــررات تخصصٌـــــة الزامٌــــــــــة
ممــــــــــــررات تخصصٌـــــة اختٌارٌـــــــــــــة
مشـــــــــــروع التخـــــــــــــرج
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

الممررات العامة واإلنسانٌة (المجموع الكلً للوحدات  17وحدات )
ت

رلم الممرر

1
2
3
4
5
6
7

GA100
GA101
GA102
EN151
CS144
GI 101
GS108

اسم الممرر
لغة عربٌة 1
لغة عربٌة 2
لغة عربٌة 3
علم النفس العام
مبادئ الحاسب اآللً
الدراسات االسالمٌة
االحصاء
المجموع

Arabic I
Arabic II
Arabic III
General Psychology

Computer
Islamic Studies
Statistics

عــدد
الوحدات
2
2
2
2
3
3
3
17

عــدد
الساعات
2
2
2
2
3
3
3
17

متطلبات
الممرر
--GA100
GA101
-----

الممررات التخصصٌة اإللزامٌة (المجموع الكلً للوحدات  107وحدة )
ت

رلم الممرر

اسم الممرر

1
2

EN101
EN102

لواعد 1
محادثة 1

Grammar I
Spoken English I

3

EN103

لراءة واستٌعاب 1

4
5
6
7

EN104
EN105
EN106
EN107
EN108

9
10

EN109
EN110

Reading
Comprehension I
Composition I
French I
Grammar II
Spoken English II
Reading
Comprehension II
Composition II
French II

8

إنشاء 1
لغة فرنسٌة 1
لواعد 2
محادثة 2
لراءة واستٌعاب 2
إنشاء 2
لغة فرنسٌة 2

9

عــدد
الوحدات
3
3

عــدد
الساعات
3
4

متطلبات
الممرر
-----

3

3

---

3
2
3
3
3

3
2
3
4
3

----EN101
EN102
EN103

3
2

3
2

EN104
EN105

--EN106
EN107
EN108
EN109
EN111
---

2
3
4
3
3
2
3

2
3
3
3
3
2
3

---

3

3

EN212
EN213

3
4

3
3

EN214
EN215
EN216

3
3
3

3
3
3

EN217
EN218

2
3

2
3

EN222
EN217
EN218
EN220

4
2
2
4

3
2
2
3

EN218

3

3

---

3

3

EN326

4

3

EN328
EN330

2
3

2
3

EN218

3

3

---

3

3

EN332

3

3

EN330

3

3

---

2

2

115

107

Translation I
Grammar III
Spoken English III
Critical Reading I
Composition III
Translation II
Introduction to
Literature
Introduction to
Linguistics
Grammar IV
Public Speaking
Skills I
Critical Reading II
Academic Writing I
Translation and
Interpretation
Poetry
Introduction to
Applied Linguistics
Academic Writing II
Novel
Phonetics I
Public Speaking
Skills II
ELT Methods
Varieties of English
Language
Academic Writing
III
Phonetics II
Computer-Assisted
Language Learning
Psyco- and
Sociolinguistics
English for
Specific Purposes
Research
Methodology
Teaching English
to Young Learners
History of English
Language

10

1 ترجمة
3 لواعد
3 محادثة
1 لراءة نمدٌة
3 إنشاء
2 ترجمة
ممدمة فً األدب

EN111
EN212
EN213
EN214
EN215
EN216
EN217

11
12
13
14
15
16
17

ممدمة فً علم اللغة

EN218

18

4 لواعد
مهارات الخطابة
1 العامة
2 لراءة نمدٌة
1 كتابة أكادٌمٌة
ترجمة وتفسٌر

91EN2
EN220

19

EN221
EN222
EN223

21
22
23

شعر
ممدمة فً علم اللغة
ًالتطبٌم
2كتابة أكادٌمٌة
رواٌة
1 صوتٌات
مهارات الخطابة
2 العامة
طرائك تدرٌس اللغة
االنجلٌزٌة
متنوعات اللغة
االنجلٌزٌة
3 كتابة أكادٌمٌة

EN224
EN225

24
25

EN326
EN327
EN328
EN329

26
27
28

EN330

30

2 صوتٌات
تعلم اللغة باستخدام
الحاسوب
ًعلم اللغة النفس
ًواالجتماع
االنجلٌزٌة ألغراض
خاصة
طرق بحث

EN333
EN334

تعلٌم اللغة االنجلٌزٌة
للصغار
تارٌخ اللغة
االنجلٌزٌة
المجموع

EN331
EN332

EN335

20

29

31
32
33
34
35

EN336

36

EN437

37

EN438

38

EN439

39

الممررات التخصصٌة االختٌارٌة (ٌختار الطالب  3ممررات بوالع  6وحدات )
ت

رلم الممرر

1
2
3

EN440
EN441
EN442
EN443

5
6
7
8

EN444
EN445
EN446
EN447

ت

رلم الممرر

4

اسم الممرر
النحو
علم األصوات
علم الصرف
علم دالالت األلفاظ
والبرالما
تحلٌل الخطاب
شكسبٌر
األدب الممارن
النمد األدبً

Syntax
Phonology
Morphology
Semantics and
Pragmatics
Discourse Analysis
Shakespeare
Comparative Literature
Literary Criticism

عــدد
الوحدات
2
2
2
2

عــدد
الساعات
2
2
2
2

متطلبات
الممرر
EN218
EN218
EN218
EN218

2
2
2
2

2
2
2
2

EN218
EN217
EN217
EN217

مشروع التخرج

1

EN500

اسم الممرر
مشروع التخرج

عــدد الوحدات

Graduation Project

 Totalالمجموع

4
4

11

متطلبات
الممرر
EN332
EN437

توزٌع الممررات الدراسٌة على الفصول الدراسٌة
الفصل األول 1st Semester
رلم
الممرر
EN101
EN102

اسم الممرر

Grammar I
لواعد 1
Spoken English I
محادثة 1
Reading
لراءة واستٌعاب 1
EN103
Comprehension I
Composition I
إنشاء 1
EN104
French I
لغة فرنسٌة 1
EN105
Arabic 1
لغة عربٌة 1
GA100
General
علم النفس العام
EN151
Psychology
 Totalالمجموع

رلم
الممرر
EN106
EN107
EN108
EN109
EN110
EN111
GA101

GA102

3
2
2
2

3
2
2
2

18

19

الفصل الثانً 2nd Semester
عــدد
اسم الممرر
الوحدات
3
Grammar II
لواعد 2
3
Spoken English II
محادثة 2
لراءة واستٌعاب 2
3
Reading
Comprehension II
3
Composition II
إنشاء 2
2
French II
لغة فرنسٌة 2
2
Translation I
ترجمة 1
2
Arabic 2
لغة عربٌة 2
18
 Totalالمجموع

الفصل الثالث
رلم
الممرر
EN212
EN213
EN214
EN215
EN216
EN217

عــدد
الوحدات
3
3
3

عــدد
الساعات
3
4
3

عــدد
الساعات
3
4
3
3
2
2
2
19

متطلبات الممرر
-----------

متطلبات الممرر
EN101
EN102
EN103
EN104
EN105
--GA100

3rd Semester

اسم الممرر
Grammar III
لواعد 3
Spoken English III
محادثة 3
Critical Reading I
لراءة نمدٌة 1
Composition III
إنشاء 3
Translation II
ترجمة 2
Introduction to
ممدمة فً األدب
Literature
Arabic 3
لغة عربٌة 3
 Totalالمجموع

12

عــدد
الوحدات
3
3
3
3
2
3

عــدد
الساعات
3
4
3
3
2
3

2
19

2
20

متطلبات الممرر
EN106
EN107
EN108
EN109
EN111
--GA101

الفصل الرابع 4th Semester
رلم الممرر

اسم الممرر

EN218

Introduction to
ممدمة فً علم اللغة
Linguistics
Grammar IV
لواعد 4
Public Speaking
مهارات الخطابة
Skills I
العامة 1
Critical Reading II
لراءة نمدٌة 2
Academic Writing I
كتابة أكادٌمٌة 1
Translation and
ترجمة وتفسٌر
Interpretation
Poetry
شعر
 Totalالمجموع

EN219
EN220
EN221
EN222
EN223
EN224

الفصل الخامس
رلم الممرر
EN225

EN326
EN327
EN328
EN329
EN330
EN331

كتابة أكادٌمٌة 2

---

3
3

3
4

EN212
EN213

3
3
3

3
3
3

EN214
EN215
EN216

2
20

2
21

EN217

5th Semester

اسم الممرر
ممدمة فً علم اللغة
التطبٌمً

عــدد
الوحدات
3

عــدد
الساعات
3

متطلبات الممرر

Introduction to
Applied
Linguistics
Academic Writing
II
Novel
Phonetics I
Public Speaking
Skills II
ELT Methods

رواٌة
صوتٌات 1
مهارات الخطابة العامة
2
طرائك تدرٌس اللغة
االنجلٌزٌة
Varieties of
متنوعات اللغة
English Language
االنجلٌزٌة
 Totalالمجموع

عــدد
الوحدات
3

عــدد
الساعات
3

EN218

3

4

EN222

2
2
3

2
2
4

EN217
EN218
EN220

3

3

EN218

3

3

---

19

19

متطلبات الممرر

الفصل السادس 6th Semester
رلم الممرر
EN332
EN333
EN334
EN335
EN336
EN252

اسم الممرر
كتابة أكادٌمٌة 3

Academic Writing
III
Phonetics II

صوتٌات 2
تعلم اللغة باستخدام
الحاسوب
Psyco- and
علم اللغة النفسً
Sociolinguistics
واالجتماعً
English for
االنجلٌزٌة ألغراض
Specific Purposes
خاصة
Computer
مبادئ الحاسب االلً
Elective 1
ممرر اختٌاري 1
 Totalالمجموع
13
Computer-Assisted
Language Learning

عــدد
الوحدات
3

عــدد
الساعات
4

EN326

2
3

2
3

EN328
EN330

3

3

EN218

2

2

---

3
2
18

3
2
19

---

متطلبات الممرر

الفصل السابع

7th Semester

رلم الممرر

اسم الممرر

EN437

Research
طرق بحث
Methodology
Teaching English
تعلٌم اللغة االنجلٌزٌة
to Young Learners
للصغار
History of English
تارٌخ اللغة االنجلٌزٌة
Language
Islamic Studies
دراسات اسالمٌة
Statistics
االحصاء
Elective 2
ممرر اختٌاري 2
Elective 3
ممرر اختٌاري 3
 Totalالمجموع

EN438
EN439
GI101
GS108

الفصل الثامن
رلم
الممرر

عــدد
الوحدات
3

عــدد
الساعات
3

EN332

3

3

EN330

2

2

---

3
3
2
2
18

3
3
2
2
18

-----

متطلبات الممرر

8th Semester

اسم الممرر
Graduation
مشروع التخرج
Project
 Totalالمجموع

14

عــدد
الوحدات
4

عــدد
الساعات
4

4

4

متطلبات الممرر
EN332
EN437

سِض اٌّمشس

اٌفقً األٚي

اٌٛحذاد

اٌغبػبد

سِض اٌّمشس

اٌفقً اٌثبٟٔ

اٌٛحذاد

اٌغبػبد

سِض اٌّمشس

اٌفقً اٌثبٌث

اٌٛحذاد

اٌغبػبد

EN101

لٕثػذ 1

3

3

EN106

لٕثػذ 2

3

3

EN212

لٕثػذ 3

3

3

EN102

يقجدعز 1

3

4

EN107

يقجدعز 2

3

4

EN213

يقجدعز 3

3

4

EN103

لشثءر ٔثسضٛؼجح 1

3

3

EN108

لشثءر ٔثسضٛؼجح 2

3

3

EN214

لشثءر َمذٚز 1

3

3

EN104

إَشجء 1

3

3

EN109

إَشجء 2

3

3

EN215

إَشجء 3

3

3

EN105

نغز فشَسٛز 1

2

2

EN110

نغز فشَسٛز 2

2

2

EN216

صشؽًز 2

2

2

GA100

نغز ػشدٛز 1

2

2

EN111

صشؽًز 1

2

2

EN217

يمذيز ف ٙثألدح

3

3

EN151

ػهى ثنُفس ثنؼجو

2

2

GA101

نغز ػشدٛز 2

2

2

GA102

نغز ػشدٛز 3

2

2

18

19

18

19

19

20

سِض اٌّمشس

اٌفقً اٌشاثغ

اٌٛحذاد

اٌغبػبد

سِض اٌّمشس

اٌفقً اٌخبِظ

اٌٛحذاد

اٌغبػبد

سِض اٌّمشس

اٌفقً اٌغبدط

اٌٛحذاد

اٌغبػبد

EN218

يمذيز ف ٙػهى ثنهغز

3

3

EN225

يمذيز ف ٙػهى ثنهغز ثنضطذٛمٙ

3

3

EN332

كضجدز أكجدًٛٚز 3

3

4

EN219

لٕثػذ 4

3

3

EN326

كضجدز أكجدًٛٚز2

3

4

EN333

طٕصٛجس 2

2

2

EN220

يٓجسثس ثنخطجدز 1

3

4

EN327

سٔثٚز

2

2

EN334

صؼهى ثنهغز دجسضخذثو ثنقجسٕح

3

3

EN221

لشثءر َمذٚز 2

3

3

EN328

طٕصٛجس 1

2

2

EN335

ػهى ثنهغز ثنُفسٔ ٙثالؽضًجػٙ

3

3

EN222

كضجدز أكجدًٛٚز 1

3

3

EN329

يٓجسثس ثنخطجدز ثنؼجيز 2

3

4

EN336

2

2

EN223

صشؽًز ٔصفسٛش

3

3

EN330

طشثةك صذسٚس ثنهغز ثالَؾهٛضٚز

3

3

GS144

يذجدا ثنقجسخ ثٜنٙ

3

3

EN224

شؼش

2

2

EN331

يضُٕػجس ثنهغز ثالَؾهٛضٚز

3

3

---

يمشس ثخضٛجس٘

2

2

20

21

19

20

18

19

سِض اٌّمشس

اٌفقً اٌغبثغ

اٌٛحذاد

اٌغبػبد

اٌٛحذاد

اٌغبػبد

EN437

طشق دقظ

3

3

EN438

صؼهٛى ثنهغز ثالَؾهٛضٚز نهظغجس

3

3

EN439

صجسٚخ ثنهغز ثالَؾهٛضٚز

2

2

GI101

دسثسجس ثساليٛز

3

3

ثالفظجء

3

3

---

يمشس ثخضٛجس٘

2

2

---

يمشس ثخضٛجس٘

2

2

ػذد اٌــــــــــٛحذاد

ػذد اٌــــــــــٛحذاد

GS108

ػذد اٌــــــــــٛحذاد

18

18

ػذد اٌــــــــــٛحذاد

ػذد اٌــــــــــٛحذاد
سِض اٌّمشس
EN500

اٌفقً اٌثبِٓ

4

يششٔع ثنضخشػ

4

ػذد اٌــــــــــٛحذاد

15

4

4

ػذد اٌــــــــــٛحذاد

ثالَؾهٛضٚز ألغشثع خجطز

ػذد اٌــــــــــٛحذاد

ػذد اٌٛحذاد اٌالصِخ ٌٍزخشج

134

ػذد اٌّــٛاد اٌالصِخ ٌٍزخـــشج

50

 .13مفردات الممررات الدراسٌة بالمسم
أوال :الممررات العامة واإلنسانٌة

GA100 Arabic I
لغة عربٌة 1
None
2

Pre-Requisite
Credits
2

Hours

مفردات الممرر
لواعد االمالء :همزة الوصل والمطع ،الهمزة فً وسط
لواعد النحو واللغة :الكلمة :معناها وألسامها
الكلمة واخرها
عالمات االسم من حٌث العدد والنوع (التذكٌر
التاء المفتوحة والمربوطة ،األلؾ الطوٌلة والمؤلة
والتؤنٌث) والمدلول (التؤنٌث الحمٌمً والمجازي)
أؼراض الخبر ،خروج الخبر عن ممتضى الظاهر
البناء واالعراب ،المبنً من االسماء واالفعال
ألسام اإلنشاء
والحروؾ.
أحوال االعراب وعالماته االصلٌة والفرعٌة
ما ٌعرب بالعالمات الفرعٌة :المثنى – جمع المذكر
السالم – جمع المإنث السالم
الممنوع من الصرؾ – االسماء الخمسة – االفعال
الخمسة
الجملة الفعلٌة ،الفعل الصحٌح والمعتل
الفعل الجامد ولمتصرؾ
الفاعل وأحكامه ،نابب الفاعل

GA101 Arabic II
لغة عربٌة 2
GA100
2

2

Hours

Pre-Requisite
Credits

مفردات الممرر
لواعد االمالء :ما ٌحذؾ من الحروؾ وما ٌزٌد
النحو والبالغة :المفاعٌل ،المفعول به (الفعل الالزم
فن التشبٌه :أركانه وألسامه
والمتعدي الى مفعول واحد واثنٌن وثالثة)
الحمٌمة ،المجاز
الحال
التمٌٌز
الجملة االسمٌة :المبتدأ والخبر
المفعول المطلك ،المفعول ألجله
كان وأخواتها :عملها ،ومعانٌها ،وشروط عملها
ان وأخواتها :عملها ومعانٌها
كاد وأخواتها :عملها ومعانٌها وشروطها

16

GA102 Arabic III
لغة عربٌة 3
GA101
2

2

Hours

دراسة الضمابر
أسماء االشارة
االضافة
حروؾ الجر
الفاعل وأحكامه ،نابب الفاعل
الفعل الجامد والمتصرؾ
لواعد االمالء :الفصل والوصل ،عالمات الترلٌم
الكشؾ فً المعاجم

None
2

Pre-Requisite
Credits

مفردات الممرر
كتابة التمارٌر :تعرٌؾ التمرٌر – أهمٌته – عناصر– 0
أنواعه  -أسلوبه
تطبٌمات عامة على ما تم دراسته فً ممررات اللؽة العربٌة
الثالثة
المحسنات البدٌعٌة :الممابلة ،المطابمة،
المبالؽة ،التورٌة ،االلتفات

EN151 General Psychology
علم النفس العام
Pre-Requisite
Credits
2
Hours

مفردات الممرر
 .5الذاكرة ،معالجة المعلومات ،عملٌات الذاكرة ،النسٌان.
 .1اهمٌة علم النفس ،اهداؾ علم النفس ،نشؤة علم
 .6الذكاء ،تعرٌؾ الذكاء ،خلفٌة تارٌخٌة ،لٌاس الذكاء،
النفس ،المدارس النفسٌة ،ومجاالت علم النفس.
نظرٌات الذكاء ،الذكاء والتحصٌل
 .2األسس البٌولوجٌة للسلون؛ الجهاز العصبً
والسلون ،الجهاز العصبً والدماغ ،الخالٌا العصبٌة .7 .الدافعٌة ،مفهوم الدافعٌة ،نظرٌات الدافعٌة ،نظرٌة
الحاجات ،النظرٌة المعرفٌة
 .3النمو االنسانً ،العوامل  ،العوامل البٌولوجٌة،
العوامل البٌبٌة ،البٌبة الرحمٌة ،البٌبة السرٌة ،التفاعل  .8الشخصٌة ،تعرٌفها ،التحلٌل النفسً والشخصٌة ،النظرٌة
اإلنسانٌة ،النظرٌة المعرفٌة.
بٌن الوراثة والبٌبة ،النمو المعرفً ،النمو اللؽوي،
 .9التفكٌر اإلنسانً ،التفكٌر اإلبداعً ،التفكٌر النالد.
النمو االجتماعً ،النمو االنفعالً.
 .4التعلم؛ تعرٌؾ التعلم ،نظرٌات التعلم :االشراط
الكالسٌكً ،االشراط االجرابً ،التعلم بالمالحظة،
التعلم باالستبصار ،التعلم ذو المعنى.
CS144 Computer 1
مبادئ الحاسب االلً
None
3

3

Hours

Pre-Requisite
Credits

مفردات الممرر
مفاهٌم أساسٌة – تعرٌؾ الحاسوب وخصابصه–أنواع
الحواسٌب – استخدامات الحواسٌب – أجٌال الحواسٌب–
المكونات المادٌة – وحدات اإلدخال – وحدات اإلخراج–
وحدة المعالجة المركزٌة – وحدة الحساب والمنطك–وحدة

التحكم والسٌطرة – وحدات التخزٌن المختلفة–أنواع وتمثٌل
البٌانات – النظم العددٌة (النظام العشري ،النظام الثنابً ،النظام
الثمانً ،النظام السادس عشر) – البرمجٌات (اللؽات الدنٌا ،اللؽات
العلٌا ،برمجٌات النظم البرمجٌات) ،الشبكات ،شبكة االنترنت
وخدماتها المختلفة ،وسابل االتصال والتمنٌة.
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None
3

GI101 Islamic Studies
الدراسات االسالمٌة
Pre-Requisite
Credits
3
Hours

 .1مفهوم العمٌدة اإلسالمٌة
 .2تعرٌؾ اإلٌمان وأركانه
 .3أسماء هللا الحسنى ،فضلها ،معانٌها ،فوابدها
 .4أركان اإلسالم :الشهادتان
 .5أحكام الصالة
 .6أحكام الزكاة

مفردات الممرر
 .7أحكام الصوم
 .8أحكام الحج
 .9أحكام البٌوع
 .10اآلداب اإلسالمٌة :آداب طالب العلم
 .11بر الوالدٌن  -صلة األرحام
 .12اإلحسان إلى الجار  -إكرام الضٌؾ

GS108 Statistics
االحصاء
None
3

3

Hours

Pre-Requisite
Credits

مفردات الممرر
االحتماالت ،لوانٌن االحتماالت الضرٌبة ،المتؽٌرات العشوابٌة واحتماالتها  ،مفاهٌم أساسٌة فً اإلحصاء ،االنكفاء
والترابط ،عتبة داللة االختبار
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خ١ِخ اإلٌضا١ اٌّمشساد اٌزخقق:ب١ٔثب
1st Semester يٚاٌفقً األ
EN101 Grammar I
1 اػذٛل
Pre-Requisite
Credits

None
3

3

Hours

Course Content

I. Word class: nouns, verbs, adjectives, etc.
IV. Pronouns
II. Sentence structure: subject, verb, object,
1. Personal pronouns, e.g. I, you
etc.
2. Possessive pronouns and
III. Nouns
3. Possessive adjectives
1. Functions of nouns.
4. Reflexive pronouns
2. Direct and indirect objects
5. Emphatic pronouns and each
3. Noun derivation
other
4. Countable and uncountable nouns
6. The pronouns one/ ones
5. Agreement with verbs
7. Everyone, something, etc.
6. Singular or plural? ( nouns ending in ' s'
8. Demonstrative pronouns
7. Pair nouns and group nouns
9. There and it
8. Two nouns together
10.Pronouns of general statement
9. The possessive form and of
11.Pronouns with ever
10.Nouns from adjective
12.Agreement with indefinite
11.Gender
pronouns

EN102 Spoken English I
1 ِحبدثخ
Pre-Requisite
Credits

None
3

Hours

Course Content
The Process of Oral Communication. The Nature and Process of Listening
Listening for Details. Greetings and Making Introductions
Finding the Main Idea. Agreeing or Disagreeing
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3

Making Inferences. Expressing Doubt / Uncertainty
Noticing and Understanding Clarifications. Clarifying and Verifying
Identifying Conditions and Results. Describing Situations
Identifying Cause and Effect. Conveying Understanding
Identifying Problems and Solutions. Giving Suggestions or Advice
Distinguishing Facts and Opinion. Expressing Opinions
Understanding Negative Meaning. Inviting, Accepting and Declining an Invitation
Identifying Similarities and Differences. Comparing and Contrasting
Deciding if a Speaker is Sure or Unsure. Asking for and Giving Directions

EN103 Reading Comprehension I
1 ؼبة١اعزٚ لشاءح
Pre-Requisite
None
Credits
3
Hours

3

Course Content
Introduction to reading- Intensive reading, Extensive reading
Training
on
and regression

avoiding

bad

reading

habits-

Inner

speech,

Lip

movement,

Training on good reading habits- Reading with the mind, using eye index
Understanding the structure of a text- Title, Topic, Main idea, Supporting ideas, Conclusion
Recognizing discourse markers, transitions and specific vocabulary in the text
Training on improving reading speed- word per minute(WPM) calculation- skills for speed reading
Training on the ability to read using the process of chunking
Essential reading skills- scanning for specific information and skimming for the gist
Training on paraphrasing the text
Training on note-making
Vocabulary development exercises
Training on using context to identify meaning of words in the text
Training on reading faster and more fluently
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Vocalization

EN104 Composition I
1 أؾبء
Pre-Requisite
Credits

None
3

3

Hours

Kinds of Sentences According to Function
Kinds of Sentences According to Structure
Kinds of Clauses According to Function
Kinds of Clauses According to Structure
Signal Words
Pronoun Antecedent Agreement
Sentence Fragments, Run-On Sentences, & Comma Splices
Punctuations & Capitalization
Paragraph Format Rules
Choosing a Topic & Strategies in Generating Ideas
Developing Topic Sentences & Writing Supporting Sentences
Writing a 5-10 Sentence Paragraph (Using Past Time Order)

EN104 French I
1 خ١ٌغخ فشٔغ
Pre-Requisite
Credits
Communication
-Se présenter et demander de se présenter
- Demander des informations personnelles.

- Saluer et prendre congé

None
2

Hours

2

Grammaire
- Les pronoms
personnels
- Les adjectifs de
nationalité
Verbes : s‟appeler et
être

Vocabulaire
- Les pays
- les
nombres
de 1 à 20

Verbes : habiter parler

Bonjour - bonsoir L ‘intonation
- au revoir montante
- Les jours
de la
semaine
- Les mois
de
l’année
- Les
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phonétique
-L‟alphabet
- prononciation de
phrases simples

-

nombres
de 21 à
69
Les objets de la
classe

Le verbe apprendre

Interroger
Qui est-ce
Qu‟est-ce que c‟est ?
- Décrire sa famille

- Les articles définis Les
et indéfinis
- Les pluriel des
noms

liens
parentaux La

[o] = o
[u] = ou
[wa] = oi

prononciation
de « e » final

2nd Semester ٟٔاٌفقً اٌثب
EN106 Grammar II
2 اػذٛل
Pre-Requisite
Credits

EN101 Grammar I
Hours
3

3

Course Content

123456789101112-

Verbs
Derivation of verbs
Finite and non-finite verbs
Model verbs
Adding inflectional ending
Tenses
Present tenses
Past tenses
Future tenses
Phrasal verbs
Active and passive voice
Asking questions
EN107 Spoken English II
2 ِحبدثخ
Pre-Requisite
Credits

EN102 Spoken English I
Hours
4

3
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Course Content
Make and answer invitations. Start conversations.
Take part in 'small talk' conversations. Check they have understood conversation correctly.
Ask polite questions to find out information. Describe a problem and suggest a solution.
Check their understanding of information. Make suggestions.
Speak without repeating unnecessary words. Understand information about personal details and events.
Give general and detailed descriptions. Explain what something is.
Show they understood what someone is saying and that you are interested. Talk about what you want and
would like to do.
Give reasons for situations. Ask polite questions.
Understand a new story. Talk about change.
Give opinions. Explain and understand schedules.
Talk about and understand future plans. Understand conversations about tasks.
Talk about whether tasks completed or not. Give and understand feedback.
Understand details in a seminar, b) plan and give a mini seminar and c) ask questions about a seminar.

EN108 Reading Comprehension II
2 ؼبة١اعزٚ لشاءح
Pre-Requisite
EN103 Reading Comprehension I
Credits
3
Hours
3
Course Content
Extensive and Intensive reading tasks- Developing a sense of urgency while reading
Exposure
to
different
texts
and
styles
of
writingUnderstanding
different
styles
of
writing
Training on perception of the text- peripheral vision, span of recognition, after image Interpreting more of what is seen in
less time
Deeper understanding of the structure of the text- main idea, supporting ideas, arguments, appeals, conclusion
Intensive skimming and scanning practices- Training on how to get the gist quickly and comprehend information
Aggressive comprehension- aggressively pursuing the gist of the material, distinguishing subordinate details from main
ideas
Understanding arguments- Following the line of development of thought
Identifying opinion/ attitude and making inferences
Inferring the meanings of key vocabulary using the context
Vocabulary training exercises
Training on reading with anticipation and prediction
Exposure to reading comprehension question types- Wh questions, specific purpose questions, general purpose questions,
questions with multiple options
Training on how to whip through reading material with good comprehension- added training on aggressive and rapid
comprehension

23

EN109 Composition II
2 أؾبء
Pre-Requisite
Credits

EN104 Composition I
Hours
3

3

WEEK

TOPICS

(The Writing Process) Planning

Descriptive Paragraph Writing

Drafting Revising and Editing

Narrative Paragraph Writing

Parts of the Paragraph

Process Paragraph Writing

Elements of a Good Paragraph

Comparison/Contrast Paragraph Writing
Definition Paragraph Writing
Classification Paragraph Writing

EN104 French II
2 خ١ٌغخ فشٔغ
Pre-Requisite
Credits
Communication
Décrire le physique d‟une personne
Fixer un rendez-vous
Désigner des lieux et des actions

Proposer une sortie
- Exprimer ses goûts et ses préférences

2

Hours

Grammaire
- Les adjectifs
qualificatifs
de
description
- Les verbes :
- prendre
faire
Les prépositions de
lieu
La négation
Verbes :
Aimer /détester
Pouvoir - savoir aller

EN104 French I
2

Vocabulaire
phonétique
Le vocabulaire du La prononciation de J
portrait :
et G
La taille - l‟allure la grosseur

Vocabulire
et
structure pour parler
de
ses
goûts
alimentaire,
vestimentaire … etc

Les voyelles nasales :
[

[

EN111 Translation I
1 رشخّخ
Pre-Requisite
Credits

None
2

Hours
24

2

Course Content
Issues in Translation theory.
What is translation? What do we translate? How do we translate?
Types of translation (Literal and Free Translation).
Main linguistic applications of use for translation.
The process of translation.
Meaning and translation.
Differences between English and Arabic in syntactical structures.
Introduction to the practice of translation.
Introduction to translation tools.
Translation practice from English into Arabic.

3rd Semester اٌفقً اٌثبٌث
EN212 Grammar III
3 اػذٛل
Pre-Requisite
Credits

EN106 Grammar II
Hours
3

3

Course Content

I. Adjectives
1234-

Definitions of adjectives
Derivation of adjectives
Order of adjectives
Adjectives as head of noun
phrases
5- Degrees of adjectives (
positive, comparative,
superlative)
6- Comparative and
superlative patterns
7- The difference between an
adjective and an adverb

II. Adverbs
1. Differences between adjectives and
adverbs
2. Adverbs and word order
II. Prepositions
1. Prepositional verbs
2. Collocations like preposition + noun,
noun + preposition, adjective +
preposition, and verb + object +
preposition
3. Adjuncts
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EN213 Spoken English III
3 ِحبدثخ
Pre-Requisite
Credits

EN107 Spoken English II
Hours
4

3

Course Content
I. Lecture Language
A. Recognize lecture language that introduces the topic and presents a lecture plan
B. Recognize lecture language that signals a new idea or a transition to a new idea in a lecture.
II. Note Taking Strategies.
III. Expressing ideas during a discussion and asking for clarification.
I. Lecture Language
A. Recognize lecture language for generalization and support.
B. Recognize lecture language that signals repetition of information for clarification or emphasis.
II. Note Taking Strategies
III. Giving/asking for opinions. Expressing interest. Asking for elaboration during a discussion.
I. Lecture Language: Recognize lecture language that signals/helps predict causes and effects.
II. Note Taking Strategies
III. Agree/disagree during a discussion. Compromising and Reaching a consensus.
I. Lecture Language
A. Recognize lecture language that signals comparisons and contrasts.
B. Recognize non-verbal signals that indicate important information.
II. Note Taking Strategies
III. Expanding own ideas during discussions and keeping the discussion on topic.
I. Lecture Language
A. Recognize lecture language that signals a definition.
B. Recognize lecture language that signals citations, paraphrases, and quotations.
II. Note Taking Strategies.
III. Speaking and pausing to collect thoughts. Supporting ideas by paraphrasing and quoting others.

Pre-Requisite
Credits

EN214 Critical Reading I
1 خ٠لشاءح ٔمذ
EN108 Reading Comprehension II
3
Hours
3
Course Content

Introduction to Critical reading
Advanced vocabulary skills, vocabulary building strategies
Understanding the structure of a text- premise, assumptions, conclusion
Facts, opinions, types of evidence
Denotative and connotative meaning of words
Understanding the tone/attitude of the passage and author‟s bias
How to read with a questioning mind- Importance of reading with a critical mind
Grasping the structure of an author‟s thinking
Inferencing- Reading between the lines
Predicting and reading with anticipation
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EN214 Composition III
2 أؾبء
Pre-Requisite
Credits

EN109 Composition II
Hours
3

3
Course Content

Writing Process
From paragraphs to Essays
Sentence Variety. Using appropriate language
Unity & Coherence
Process Essays
Descriptive essays
Narrative Essays
Cause-Effect Essays
Problem-Solution Essays
Compare-Contrast Essays

EN216 Translation II
2 رشخّخ
Pre-Requisite
Credits

EN111 Translation I
Hours
2

2
Course Content

Various theories of translation
Types of translation
Cultural transposition and borrowing
Comparative linguistic
Kinds of meaning
Morphological, lexical and semantic repetition
Differences between English and Arabic in syntactical structures
Language variation, including register, dialect, idiolect, sociolect and jargon
Translation techniques
Translation practice from English into Arabic
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EN217 Introduction to Literature
 األدةِٟمذِخ ف
Pre-Requisite
Credits
2
Hours

None
2

TOPICS
Definition of Literature + Literary Terms
Scope and relevance of studying literature
Genres of literature –Prose
Genres of literature –Novel
Genres of literature –Poetry
Genres of literature –Drama
History of English Literature: Origins-1600
History of English Literature:1600-1800
History of English Literature:1800-1900
History of English Literature:1900-2012

4th Semester اٌفقً اٌشاثغ
EN218 Introduction to Linguistics
 ػٍُ اٌٍغخِٟمذِخ ف
Pre-Requisite
Credits
3
Hours

None
3

Course Content
Language: What is Language? Some definitions of Language, Language systems and language behavior, Language and
speech, Language and fiction of homogeneity
Linguistic knowledge: What you know and what you do; knowledge and performance, Branches of linguistics, Is
linguistics a science, Terminology and notation.
What is grammar? Descriptive and prescriptive grammars
Phonetics
Phonology
Morphology
Syntax
Semantics
Language change
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EN219 Grammar IV
4 اػذٛل
Pre-Requisite
Credits

EN212 Grammar III
Hours
3

3
Course Content

Types of Sentences: Simple sentences, Compound Sentences, Complex sentences
The Conditional: Zero Conditionals
The Conditional: First Conditionals
The Conditional: Second Conditionals
The Conditional: Third Conditionals
The Conditional: Wish (present and past)
Clauses: adverbial, adjective, noun clauses.
Relative Clauses: Relative clauses with Subject Relative Pronouns
Relative Clauses: Relative clauses with Object Relative Pronouns or When and Where
Relative Clauses: Defining and non-Defining
Common errors in usage

Collocations

EN220 Public Speaking 1
1 بساد اٌخطبثخِٙ
Pre-Requisite
Credits

EN213 Spoken English III
Hours
4

3

Giving presentations: Introduction
Giving presentations: Connecting with Audience
Giving presentations: Using visuals to connect
Giving presentations: Techniques for effective presentation
Giving presentations: Being positive and dramatic
Giving presentations: Questions and Answers Opportunity
Giving presentations: Practice
Student Presentations
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EN221 Critical Reading II
2 خ٠لشاءح ٔمذ
Pre-Requisite
Credits

EN214 Critical Reading I
Hours
3

3
Course Content

Introduction to Critical reading
Advanced vocabulary skills, vocabulary building strategies
Understanding the structure of a text- premise, assumptions, conclusion
Facts, opinions, types of evidence
Denotative and connotative meaning of words
Understanding the tone/attitude of the passage and author‟s bias
How to read with a questioning mind- Importance of reading with a critical mind
Grasping the structure of an author‟s thinking
Inferencing- Reading between the lines
Predicting and reading with anticipation
Understanding the structure of arguments
Inductive and deductive reasoning
Logical and critical thinking- reasoning flaws and emotional appeals
Critical reading question types and revision

EN222 Academic Writing I
1 خ١ّ٠وزبثخ أوبد
Pre-Requisite
Credits

EN214 Composition III
Hours
3

3
Course Content

Introduction to the course
Writing Process and Revision process
Plagiarism
What‟s is plagiarism?
Degree of plagiarism
Acknowledging sources
Avoiding plagiarism
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Avoiding plagiarism by developing a good study skill
Paragraphs and their Structures + Essay Structure
The Argumentative Essay with Refutation
Introductory paragraph
Thesis statement
Building strong arguments in body paragraphs
Counterargument and refutation
Concluding paragraph
Referencing, Quotations + In-text citation
Reference and quotation
Why use references?
Citation and references
Reference verbs and systems
Using quotation
Organizing the list of references
Referencing the internet sources
Academic Vocabulary + Academic collocations

EN223 Translation and Interpretation
1 خ١ّ٠وزبثخ أوبد
Pre-Requisite
EN216 Translation II
Credits
3
Hours
3

Course Content
Analysis of text.
Translation methodology
Localisation
Technical translation
Interpreting notes
Liaison interpreting
On sight translation
Consecutive interpreting.
Interpreting techniques
Translation practice from English into Arabic
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EN224 Poetry
ؽؼش
Pre-Requisite
Credits

EN217 Introduction to Literature
Hours
2

2

Course Content
Introduction to poetry.
Elements of poetry.
Types and kinds of poems.
William Shakespeare‟s life.
William Shakespeare‟s works in details.
Introduction to the selected works.
Medieval ballads

„The Farmer‟s Curst Wife‟

Christopher Marlowe‟s „ The Passionate Shepherd to His Love‟
William Shakespeare‟s sonnets 18, 29.
Shelly‟s „Ode to the West wind‟
Elizabeth Browning‟s „How do I love Thee‟
Thomas Hardy‟s „ The Darkling Thrush‟

5th Semester اٌفقً اٌخبِظ
EN325 Introduction to Applied Linguistics
ٟم١ ػٍُ اٌٍغخ اٌزطجِٟمذِخ ف
Pre-Requisite
EN218 Introduction to Linguistics
Credits
3
Hours
3
Course Content
What is applied linguistics?
The needs for applied Linguistics.
The scope of applied linguistics.
Standard English
- The difference between prescription and description.
-an applied linguistics perspective
- code-switching and language choice
Languages in the contemporary world
- Language and languages
- Language death
The growth of English
Cont.- English and Englishes
-English as a lingua franca (ELF)
Language acquisition
Theories of language learning and teaching
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on for language teaching
Essential areas in applied linguistics
Individual Learner differences
The role of input.
Critical applied linguistics

EN326 Academic Writing II
2 خ١ّ٠وزبثخ أوبد
Pre-Requisite
EN222 Academic Writing I
Credits
3
Hours
4
TOPICS
Background to Academic writing
The purpose of academic writing
Common types of academic writing
Avoiding plagiarism
What’s is plagiarism?
Acknowledging sources
Degree of plagiarism
Avoiding plagiarism by quoting, summarizing, and paraphrasing
Avoiding plagiarism by developing a good study skill
Finding key points and note-making
Note-making methods
Findings key points
Finding relevant points
Effective note-making
Paraphrasing
The elements of paraphrasing
Techniques of paraphrasing
Some in- class activities on paraphrasing in the assigned book.
Summarising
What makes a good summary?
Stages of paraphrasing
Some in- class activities on summarising in the assigned book.
Reference and quotation
Why use references?
Citation and references
Reference verbs and systems
Using quotation
Organizing the list of references
Referencing the internet sources
Introductions and conclusions
Introduction contents
Introduction structure
Opening sentences
Conclusions
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EN327 Novel
خ٠اٚس
Pre-Requisite
Credits

EN217 Introduction to Literature
Hours
2

2
TOPICS

Introduction to Novel and its development
Introduction to Jonathan Swift and Gulliver’s Travels
Detailed reading of the novel
Textual analysis continues
Continuation of the same
Discussion of questions and answers
Introduction to Jane Austen and Pride and Prejudice
Chapter-wise study of the novel
Continuation of the same
Textual analysis continues
Discussion of questions and answers
Film show of the novel/ novels, if available.
Revision for the examination in Gulliver’s Travels
Revision for the Examination in Pride and Prejudice

EN328 Phonetics I
1 بد١رٛف
Pre-Requisite
Credits

EN218 Introduction to Linguistics
Hours
2

2

.
TOPICS
Phonetics – Definition and kinds
Articulators with their roles
The sounds of English
Consonants – Classification
- Voicing
- Place of articulation
Manner of articulation
Vowels – Classification
- Height of the tongue
- Position of the tongue
- Lip rounding
- Tense and lax
Diphthongs and Triphthongs
Practice - one word phonetic transcription

34

EN329 Public Speaking II
2 بساد اٌخطبثخِٙ
Pre-Requisite
EN220 Public Speaking 1
Credits
3
Hours
4
Course Content
The Nature of Public Speaking
The Basic Elements of Speech Making
Preparing the Speech
The Significance of Good Speech Delivery
Impromptu Delivery
Extemporaneous Delivery
Memorized Delivery
Textual Delivery
Informative Speech
Persuasive Speech
Testimonial Speech
Demonstration Speech
Entertaining Speech
Speech of Introduction
Speech of Welcome & Farewell

Pre-Requisite
Credits

EN330 ELT Methods
خ٠ض١ٍظ اٌٍغخ االٔد٠طشائك رذس
EN218 Introduction to Linguistics
3
Hours
3
Course Content

Introduction
TESOL 6 Principles + The Ideal TESOL Classroom
Grammar Translation Method + Direct Method + Audio-Lingual Method
Silent Way + Desuggestopedia + Total Physical Response
Community Language Learning
Communicative Language Learning
Communicative Language Teaching
Content-based + Task-based Instruction
Project-based + Problem-based Instruction
Skills-based Instruction + Participatory Approaches
Learning Strategies, Cooperative Learning, & Multiple Intelligences
Differentiated Instruction + Post-Method + Eclectic
Integrated technology: Blended learning & Flipped Learning
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Pre-Requisite
Credits

EN331 ELT Methods
خ٠ض١ٍػبد اٌٍغخ االٔدِٕٛز
EN218 Introduction to Linguistics
3
Hours
3
Course Content

What is “”varieties of English”?
Varieties according to geographical areas
National varieties
Varieties within BrE
Varieties within AME
Other national varieties
Varieties according to situations
Spoken English
Written English
Formal and informal English
Polite and familiar style
Impersonal and personal; style
Tact, Euphemism, Taboo and Tentativeness
Literary and rhetoric style
Scientific English
Legal English
The language of press
The English of Advertising

6th Semester اٌفقً اٌغبدط
EN326 Academic Writing III
3 خ١ّ٠وزبثخ أوبد
Academic
Writing
III
Course Title
Course Code
EN332
3 زًٛٚكضجدز أكجد
EN326 Academic Writing II
Pre-Requisite
Credits
3
Hours
4
TOPICS
Background to Academic writing
The purpose of academic writing
Common types of academic writing
Avoiding plagiarism
Avoiding plagiarism by quoting, summarizing, and paraphrasing
Avoiding plagiarism by developing a good study skill
Finding key points and note-making
Note-making methods
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Findings key points
Finding relevant points
Effective note-making
From Essays to Research papers
Narrowing your topic
Finding information from sources
Evaluating sources
Documenting sources
Citation Styles
References (APA)
Works Cited (MLA)
The Annotated Bibliography
Writing the Research Paper

EN333 Phonetics II
2 جسٛطٕص
EN328 Phonetics I

Pre-Requisite
Credits

2

Hours

Course Content
Revising the English sounds.
Syllable structure
Cont.. Syllable structure
Stress Patterns
Con.. Stress Patterns
Intonation patterns
Con.. Intonation patterns
Strong and weak forms
Con.. Strong and weak forms
Transcribing phrases
Transcribing sentences
Practice in phonetic transcription
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Course Title

Credits

Computer-Assisted
Language Learning
ةٛرؼٍُ اٌٍغخ ثبعزخذاَ اٌحبع
Pre-Requisite
3

Course Code

Hours

EN334

EN330 ELT Methods
3

Introduction
 What is CALL?
 e-learning, blended learning, & Distance learning
 Roles of computers in teaching & learning
- Teaching and Learning Languages with technology
- How Computers can be used in the EFL classroom?
Using technology to adapt authentic materials
Language Skills and technology
Vocabulary and Grammar and technology
Digital games and language learning
Web, Blogs, Wikis, and Social Media in the language classroom
Experiencing a mobile language learning application
Types of CALL Applications
Types of CALL Activities
CALL in low-tech Contexts

EN335 Psyco- and Sociolinguistics
ٟاالخزّبػٚ ٟػٍُ اٌٍغخ إٌفغ
EN218 Introduction to Linguistics
Pre-Requisite
Credits
3
Hours
3
TOPICS
Psycholinguistics, etymology , concept, importance,
the scope and its relationship to other linguistic
sciences .

Research methods in psycholinguistics Relationship between
language and thought.

Child language
development

Language acquisition and theories of Behaviourism and
mentalism or innate theory (nature or nurture ?)

characteristics

and

stages

of

Socio-linguistics
Concepts, importance, origins, fields mono-lingualism,
bi-lingualism,
communities.

pidgins

and

Creoles,

Impact factors, individual language development

linguistic

Accents, dialects, causes of these phenomena. eg.
Geograghical factors . language , society and culture.
Social dialects, registers and jargons.

The standard dialects and the benefits of standardization The
pioneer .( Daniel Jones), manifestations and linguistic
groups.
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EN336 English for Specific Purposes
خ ألغشاك خبفخ٠ض١ٍاالٔد
Pre-Requisite
Credits

None

3

Hours

3

TOPICS
1. Introduction to the development of ESP

2. Definition and aims in ESP; Key notions on ESP
ESP: Approach not Product

3. Needs analysis in ESP

4. Materials evaluation

5. The Syllabus

6. Materials design

7. English for Science and Technology (EST) which
includes (EAP, EOP, English for Medical Studies
and English for Technicians)

8. English for Business and Economics (EBE) which includes
(EAP, EOP, English for Economics, and English for
Secretaries)

7th Semester اٌفقً اٌغبثغ
EN437 Research Methodology
طشق ثحث
Pre-Requisite
EN332 Academic Writing III
Credits
3
Hours
3
TOPICS
- Introductory lecture: Getting to know the students
The General and Specific Research Proposal Guidelines
personally and academically. Introducing the overall aims
In this lecture, students will be introduced to the general
and objectives as well as the content of the course.
guidelines of a research proposal. They will also be
- How to Prepare a Research Proposal
shown the specific guidelines for their research a
proposal which they are expected to do as requirement
for this course. A copy of these guidelines is given to
each student to help them with their research proposals.
Choosing a topic and working title
At this stage, students should be thinking of the topic
At this stage, students should be thinking of the topic as well and as well as a
as a working title for their Research Proposal following the
working title for their Research Proposal following the
research guidelines. Students are also expected to have
research guidelines. Students are also expected to have
thought very careful about the following: Aim/s and
thought very careful about the following: Aim/s and
objective/s of the study, Statement of the problem/s,
objective/s of the study, Statement of the problem/s,
Significance of the study, Expected outcome/s.
Significance of the study, Expected outcome/s:
Literature Review
Deciding on the Research Methodology
At this stage of the course, students should be searching,
At this stage, students are expected to think about their
reading and
research question/s and/or hypothesis, research design,
assessing different sources to get the required background
sampling, data collection (research method/instrument)
about the topic and to include these sources in their
as well as their data analysis method.
literature review .
Writing-up
Writing-up and Finalizing
At this stage, all students are expected to be in the writing- At this stage, all students are expected to be making the
up stage where they will need to write down all the above final touches on their Research Proposal and ready to
mentioned steps following the instructions stated in their submit their work.
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Research Proposal Guidelines
Submission
Preparing
for
oral
defense
Students are expected, at this stage, to have had submitted a
copy of their Research Proposal for assessment and they, as
a partial requirement for this course, should be getting ready
for defending their work before a committee.

EN438 Teaching English to Young Learners
خ ٌٍقغبس٠ض١ٍُ اٌٍغخ االٔد١ٍرؼ
Pre-Requisite
EN330 ELT Methods
Credits
3
Hours
3
TOPICS
1. Characteristics of young EFL learners in
various age groups

2. Second language acquisition theories for
young EFL learners

3. Classroom applications that address theories
of language acquisition and young learners

4. Common young-learner program models
abroad

5. Young
strategies

learner

classroom

management 6. Setting up young-learner activities and lesson
plans

7. Teaching listening and speaking skills to 8. Teaching reading and writing skills to young
young EFL learners
EFL learners
9. Methods for effectively introducing new 10. Grammar instruction in the young-learner
vocabulary to young EFL learners
classroom
11. Assessment practices for young learners
EN439 History of English Language
خ٠ض١ٍخ اٌٍغخ االٔد٠ربس
Pre-Requisite
Credits
2
Hours

None

TOPICS
1. The origin of language

2. The descent of the English Language

3. The Old English (Anglo-Saxon )

4. The Middle English period

5. The renaissance and after

6. The growth of vocabulary

7. Change of meaning

8. The evolution of standard English

9. Idiom and metaphor

10. The foreign contribution
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الممررات التخصصٌة االختٌارٌة
Syntax

Course Title

Course Code

ٛإٌح

EN440

EN218 Introduction to Linguistics

Pre-Requisite
Credits

2

Hours

2

TOPICS
1. The constituents of a sentence: form and
function

2. Phrases constituents: using tree diagrams. Noun PhraseDeterminers

3. Noun phrase : pre-determiner , determiner ,
post-determiner. pre-modification. Postmodification

4. Verb phrase : transitive, intransitive, ditransitive,

5. Verb phrase: intensive, complex-transitive ,
prepositional

6. Clausal constituents: the constituents of multiple sentence
produced by coordination or by embedding

7. Theories of syntactic analysis: IC analysis

8. Phrase structure rule

9. Transformational generative grammar

10. Transformational rules: deep structure.

11. Surface structure

Course Title

Phonology

Course Code

ادٛػٍُ األف

Pre-Requisite
Credits

EN441

EN218 Introduction to Linguistics

2

Hours

2

TOPICS
1. Introduction to the Principle of Phonology

2. Common Properties of Phonological Theories

3. The Fundamental Concepts of Phonology

3. Phonological analysis and Phonemic analysis

5. Contrastive Distribution

6. Complementary Distribution

7. Exercises on contrastive and complementary
distribution

8. The Goals of Phonology ( based on Phonological Theories)

9. Phonological Rules

10. Phonological Processes

11. Phonological Constraints

Course Title
Pre-Requisite
Credits

Morphology

ػٍُ اٌقشف

Course Code

EN442

EN218 Introduction to Linguistics

2

Hours
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2

TOPICS
1. An introduction to Morphology

2. The Structure of English words

3. Words formation processes

4. Types of Morphemes:( free and bound morphemes) Affixes,
Stems, and Base. Inflectional and Derivational Morphemes.

5. Types of Morphemes: Multiple Affixation,
compounding, Conversion, Morphological
Typology.

6. Introducing to Lexical Morphology: Derivation in lexical
morphology Inflection in lexical morphology.

7. Lexical Rules: Differences between lexical
and post-lexical morphology

8. Productivity in word formation.

9. Inflectional and Derivational morphology.

10. Appraisal Morphology

11. Prosodic and Template morphology.

Course Title

Semantics and
Pragmatics
اٌجشالّبٚ ػٍُ دالالد األٌفبظ

Course Code

EN443

EN218 Introduction to Linguistics

Pre-Requisite
Credits

2

Hours

2

TOPICS
1. Basic ideas in semantics.
What is Meaning?
Language and meaning, meaning, mind and
world, the place of semantics in linguistics
theory, Conceptual and associative meaning.

2. The Word Meaning
Semantics features. Words, grammatical categories, lexical relations,
derivational relations

3. Sentence Semantics 1: Situations Situation
types, aspect, modality

4. Sentence Semantics 2: Participants Thematic roles, grammatical
relations, verbs and thematic grids, voice

5. Formalization of word meaning
Componential analysis, Meaning postulates ,
Selection restrictions

6. LOGICAL SEMANTICS: Formalization of sentence meaning
Propositional calculus, Logical connectives,

7. What is pragmatics? its correlation with
other disciplines

8. Context, Deixis, Expressive and Reference

9. Sense properties and stereotype, sense
relation

10. Logic About logic, A notion for simple propositions,
connectives, references

11. Speech acts and politeness

12. Conversational Implicature and Implication relations

Course Title
Pre-Requisite
Credits

Discourse Analysis

م ثنخطجحٛصقه

Course Code

EN444

EN218 Introduction to Linguistics

2

Hours
42

2

TOPICS
1. Introduction to Discourse AnalysisDifferent Interpretations

2. Discourse and Treatment of Text

3. The concept of text

3. Cohesion and coherence

4. Speech-events
principle

and

the

co-operative

5. Communication strategies

6. The concept of schema

7. Kinds of Analysis- critical, socio cognitive, political, discursive,
conversational

8. References- exophoric, anaphoric,
cataphoric

9. Application theories

10. Dimensions of Discourse

11. Genres of Discourse

12. Analytical Approaches used in Linguistic
Discourse Analysis

13. Application of theories: Examination of texts

Course Title

Shakespeare

Pre-Requisite
Credits

Course Code

شٛشكسذ

EN445

EN217 Introduction to Literature

2

Hours

2

TOPICS
1. Introduction to Drama, its structure and
development

2. Life and Works of William Shakespeare

3. Introduction to the prescribed play

4. Detailed study of the play, marking important annotations

5. Discussion of important topics

6. Study of important annotations and paragraph questions

Course Title

Comparative
Literature
ْاألدة اٌّمبس

Pre-Requisite
Credits

Course Code

EN446

EN217 Introduction to Literature

2

Hours

2

TOPICS
1. Introduction to comparative literature and its
politics

2. Comparative literature and translation studies

3. Comparative literature and travel literature

4. An Introduction to Arab Literature

5. Studying and analysing a comparative study on
Tawfiq al-Hakim‟s Ahl al-kahf and al-Sultaan alHa‟ir and Edward Bond‟s Early Mourning and
Lear

6. Evaluating and analysing the thematic similarities between
al-Hakim and Bond‟s pieces.
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7. Evaluating and analysing the thematic
differences between al-Hakim and Bond‟s pieces.

8. Evaluating and analysing the technical similarities between
al-Hakim and Bond‟s pieces.

9. A comparative study between Ibrahim alKoni‟s The Bleeding of the Stone and Ernest
Hemingway‟s The Old Man and the Sea

10. Evaluating and analysing the thematic similarities and
differences between al-Koni and Hemingway‟s pieces

Course Title

Literary Criticism

Course Code

ٟإٌمذ األدث

Pre-Requisite
Credits

EN447

EN217 Introduction to Literature

2

Hours

2

TOPICS
1. Introduction to Novel and its development

2. Detailed reading of the novel

3. Textual analysis continues

4. Continuation of the same

5. Discussion of questions and answers

6. Introduction to Jane Austen and Pride and
Prejudice

7. Chapter-wise study of the novel

8. Continuation of the same

9. Textual analysis continues

10. Film show of the novel/ novels, if
available.

11. Revision for the examination in Gulliver’s Travels

12. Revision for the Examination in Pride and
Prejudice
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.14أعضاء هٌئة التدرٌس بمسم اللغة االنجلٌزٌة
ت

1
2
3
4
5

عضو هٌئة التدرٌس

انتصار علً الشرٌؾ
نسرٌن دمحم الشرٌدى
مفٌدة دمحم الصمر
عبد السالم الهادي األزهري
رٌما علً الشرٌؾ

الصفة

الدرجة العلمٌة

ربٌس المسم

محاضر

عضو هٌبة تدرٌس

محاضر

دكتوراه

عضو هٌبة تدرٌس

محاضر
مساعد

ماجستٌر

علم اللؽة
التطبٌمً

جامعة طرابلس

عضو هٌبة تدرٌس

محاضر

دكتوراه

لؽة عربٌة

الجامعة األردنٌة

عضو هٌبة تدرٌس

محاضر
مساعد

ماجستٌر

علم اللؽة
التطبٌمً

االكادٌمٌة اللٌبٌة

2014/2015

عضو هٌبة تدرٌس

محاضر
مساعد

ماجستٌر

تدرٌس لؽة
انجلٌزٌة

جامعة جنوب إلٌنوي -
أمرٌكا

2013

عضو هٌبة تدرٌس

محاضر
مساعد

ماجستٌر

علم اللؽة
التطبٌمً

االكادٌمٌة اللٌبٌة جنزور

2012

محاضر

دكتوراه

لؽة فرنسٌة

جامعة السوربون بارٌس

2018

محاضر

ماجستٌر

لؽة انجلٌزٌة

جامعة تمنسسوا اندونٌسٌا

2019

6

مفتاح بشٌر الدٌب

7

عبداللطٌؾ النعاس العالم

8

خدٌجة دمحم فشٌكة

عضو هٌبة تدرٌس

9

اٌة أحمد زٌدان

عضو هٌبة تدرٌس

المؤهل العلمً

التخصص

الجهة المانحة

دكتوراه

تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة

جامعة اندٌانا ببنسلفانٌا

2017

علم اللؽة

جامعة اسكس

2015
2008
2018
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سنة الحصول علٌه

.15الشؤون الطالبٌة
سٌاسة المبول بالمسم
ٌتم لبول الطلبة الجدد بالمسم وفك الضوابط والشروط اآلتٌة -:
 .1أن ٌكون الطالب المتمدم للدراسة بالمسم حاصال على شهادة إتمام الدراسة الثانوٌة (المسم األدبً)
والثانوٌات التخصصٌة أو ما ٌعادلها وفك اإلجراءات والنظم المنصوص علٌها من وزارة التعلٌم
العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.
 .2للطالب الحك فً الدراسة بالمسم المطلوب حسب رؼبته ووفما لتخصصه واإلجراءات واللوابح
المعمول بها داخل الجامعة.
 .3تحدد المستندات المطلوبة للمبول من لبل اللجنة العلمٌة وفما للوابح المنصوص علٌها من وزارة
التعلٌم العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.
ٌ .4مبل المسم الطلبة المنتملٌن من جامعات أخرى وفك اإلجراءات واللوابح المعمول بها داخل المسم.
 .5وٌشترط فً الطالب المنتمل أن ٌمدم المستندات التً تبٌن المواد والممررات التً درسها والمحتوى
العلمً لكل منها وعدد الساعات والوحدات فً كل ممرر والدرجات والتمدٌرات.
 .6تكون صالحٌة لبول بعض أو كل الممررات الدراسٌة للجنة العلمٌة بالمسم ،بشرط أن ال تزٌد
الممررات الدراسٌة التً تعادل للطالب عن نصؾ الممررات الالزمة للتخرج بالمسم المختص.
ٌ .7شترط فً الطالب المنتمل أن ٌدرس الممررات التً لم ٌتم لبولها وفما للبرنامج الدراسً المعتمد من
لسم اللؽة االنجلٌزٌة.
 .8تستبعد كل الممررات المتحصل علٌها الطالب بتمدٌر ألل من ( )%50خمسٌن بالمابة.
ٌ .9حسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والممررات التً أنجزها بالمسم.

المستندات المطلوبة للتسجٌل:
أ -تسجٌل طالب جدٌد
 -1النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها.
 -2شهادة المٌالد .
 -3عدد ( )6صور شخصٌة حدٌثة .
 -4شهادة صحٌة حدٌثة
 -5تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة .
 -6تعببة نموذج الرؼبات الخاص بالجامعة .
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ب -تسجٌل طالب منتمل
 -1النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها.
 -2كشؾ درجات أصلً من الجامعة المنتمل منها الطالب .
 -3مفردات الممررات الدراسٌة معتمدة من الجامعة المنتمل منها.
 -4شهادة المٌالد .
 -5عدد ( )6صور شخصٌة حدٌثة .
 -6تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة.

إلزام الطلبة بحضور المحاضرات
فضٕس ثنطهذز نًقجضشثصٓى ْٕ ثنؼًٕد ثنفمش٘ نُؾجؿ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز ٔدش ثأليجٌ الَضمجل ثنؼهى يٍ
ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚس ثنًهم ٙإنٗ ثنطهذز ثنًضهم ،ٍٛنزنك صقظ ثنؾجيؼز ثنطهذز ػهٗ ثالنضضثو دئصذجع ثٜنٛز ثٜصٛز-:
 ٌحدد فً بداٌة كل فصل دراسً ٌوم مفتوح ٌكون من فمراته توضٌح الحوافز واللوابح والعموبات. ٌتم رصد ؼٌاب الطلبة عن طرٌك عضو هٌبة التدرٌس المكلؾ بتدرٌس الممرر الدراسً وفً حالة تؽٌبالطالب عن فترة تتعدى  %25من المحاضرات ٌبلػ المسم بؤسماء المتؽٌبٌن.
 بناء على البحة الدراسة واالمتحانات المعلنة فان الطالب الذي ٌتجاوز ؼٌابه  %25من المحاضرات ٌحرممن دخول االمتحان النهابً وٌعطى درجة الصفر فً نتٌجة الممرر الدراسً.
 ٌعلن عن أسماء الطلبة المتؽٌبٌن فً لوحات اإلعالنات والمولع االلكترونً مع توضٌح العموبة النازلة بهمحسب الالبحة.

اطالع الطالب الجدد على طبٌعة ومتطلبات البرنامج التعلٌمً
 وجود دلٌل لكل برنامج تعلٌمً متوفر بالمكتبة ومكتب الشإون الطالبٌة ورباسة البرنامج التعلٌمً وكذلنالمولع االلكترونً ،لٌطلع علٌه الطالب الجدد.
 اإلعالن عن الساعات المكتبٌة لتواجد المرشدٌن األكادٌمٌٌن للبرنامج وذلن لتمدٌم نبذة عن متطلباتوخصابص البرنامج التعلٌمً للطلبة الجدد الراؼبٌن فً السإال عن أحد البرامج لالنضمام إلٌه.
 استهداؾ الطلبة الجدد بالمحاضرات التعوٌضٌة للبرامج واللوابح التعلٌمٌة فً الٌوم المفتوح الذي تمٌمهالجامعة.

االنتمال ضمن البرامج التعلٌمٌة
 ٌموم الطالب بتعببة نموذج االنتمال المعد بالجامعة للموافمة علٌه واعتماده من المسم المنتمل منه الطالب. ٌتم إبداء الرأي من لبل المسم الذي ٌرؼب الطالب فً االنتمال إلٌه.47

 إحالة نموذج االنتمال إلى إدارة التسجٌل لؽرض تحدٌث بٌانات الطالب بتسجٌله فً المسم المنتمل إلٌهواستكمال كافة اإلجراءات التً تإكد انتماء الطالب للمسم الجدٌد.
 -إحالة ملؾ الطالب األكادٌمً إلى المسم المنتمل إلٌه وذلن إلجراء المعادلة الالزمة للممررات الدراسٌة.

مراجعة سٌاسة المبول
ٚضى ثػضًجد يشثؽؼز سٛجسز ثنمذٕل نهذشَجيؼ ثنضؼه ًٙٛدشكم دٔس٘ كم  4سُٕثس ٔٚكٌٕ ػهٗ ثنُقٕ ثٜص-:ٙ
 إحصابٌات تبٌن نسبة إلبال الطلبة على التسجٌل فً البرنامج التعلٌمً والتً تحدد نسبة نجاح السٌاسةالمتبعة فً اجتذاب الطلبة للتسجٌل فً البرنامج المستهدؾ.
 استهداؾ الطلبة والخرٌجٌن باستبٌانات توضح رضاهم عن سٌاسة المبول المتبعة بالبرنامج. -نتٌجة االستبٌانات تحدد مدى مناسبة سٌاسة المبول والتحدٌثات التً لد تحتاجها.

تزوٌد الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبً
 .1وجود وحدة خاصة بشإون الطلبة والتً تجٌب على جمٌع استفسارات الطلبة حول خدمات الدعم الطالبً.
 .2تتبنى وحدة شإون الطلبة إلامة محاضرات وورش عمل تمدم فٌها نشرة تعرٌفٌة عن خدمات الدعم الطالبً
وكل ما ٌتعلك بحموق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة.
 .3بعض خدمات الدعم الطالبً واضحة بالمعاٌنة كاحتفالٌات تكرٌم الطلبة والرعاٌة الصحٌة وتوفٌر األمن
وؼٌرها والتً تستهدؾ باستبٌانات دورٌة توضح الرأي فٌها وأوجه المصور التً لد تحتاج معالجة.

آلٌة توفٌر الدعم المناسب للطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة
صٓضى ثنؾجيؼز دٓزِ ثنششٚقز يٍ ثنطالح ف ٙفمٓى ف ٙثكضسجح ثنًؼشفز ٔثنضقظٛم ثنؼهً ٙػٍ طشٚك صذنٛم
ثنظؼجح ثنض ٙصٕثؽٓٓى دجنؾجيؼز -:
 .1تكلٌؾ موظفة متخصصة وذات خبرة وكفاءة علمٌة وعملٌة لمتابعتهم وتسهٌل كافة اإلجراءات اإلدارٌة
واألكادٌمٌة لهم بالجامعة.
 .2تسهٌل مهمة االتصال والتواصل فٌما بٌن الطالب وألسامهم العلمٌة واإلدارات األخرى ذات العاللة.
 .3مراعاة المواصفات الفنٌة بذوي االحتٌاجات الخاصة فً جمٌع مرافك الجامعة.

آلٌة تكفل سرٌة معلومات الطالب
 ٚضى ففع ثنًهفجس دٕفذر ثألسشٛف ٔفك صسهسم ٔأدسػ يٕصػز د ٍٛثأللسجو. ال ٚسًـ دضسهٛى ثنًهف ثنًذَ ٙأٔ ثألكجد ًٙٚأل٘ طجنخ يًٓج كجَش ثألسذجح ،إال ػٍ طشٚك ثنًششذثألكجد ًٙٚثنضجدغ نهمسى ثنًخضض.
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 -ففع َسخ ثألسشٛف نهطالح دًكجٌ يُفظم فسخ يٕثطفجس ثأليٍ ٔثنساليز.

آلٌة تنظٌم عملٌة اطالع الطالب على سجالتهم
نضًجٌ سشٚز ثنًؼهٕيجس ثنخجطز دكم طجنخ فئَّ ال ٚسًـ دجالطالع ػهٗ يهف ثنطجنخ إال دًٕثفمضّ
ثنشخظٛز أٔ ػٍ طشٚك ٔنٗ ثأليش ٔفك ثٜنٛز ثنضجنٛز-:
أ -تعببة نموذج من لبل الطالب (نموذج طلب االطالع على ملؾ طالب) وتمدٌمه إلدارة المسجل.
ب -بعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمح للطالب بالمراجعة والطالع على ملفه المدنً عن طرٌك وحدة
األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.
ج -أما فٌما ٌخص الملؾ األكادٌمً للطالب فإنه ٌتم مراجعة المسم العلمً المختص عن طرٌك
المرشد األكادٌمً للطالب.

آلٌة االختٌار وتسمٌة المرشد األكادٌمً
٠ؼشف اإلسؽبد األوبد ... ّٟ٠دأَّ ػًهٛز نضذجدل ثنًؼهٕيجس د ٍٛثنًششذ ٔثنطجنخ ،فٛظ ٚضى ثنضذجدل
نهًؼهٕيجس دُٓٛى دجسضًشثس خالل ثنفظم ثنذسثس.ٙ
اٌّشؽذ األوبد ... ّٟ٠ثألسضجر ثنًكهف دجإلششثف ػهٗ يضجدؼز إَؾجص ثنطالح ف ٙثنذشَجيؼ ثنؼهً ٙثنز٘
ٚذسسَّٕٔ ،يمذثس صمذًٓٚى ف.ّٛ

الهدف من اإلرشاد األكادٌمً:
 -1تعرٌؾ الطالب بالنظم واللوابح والخطط الدراسٌة التً تتوافك مع التخصص أو المسم العلمً الذي ٌدرس
به الطالب.
 -2تنظٌم المسٌرة التعلٌمٌة للطالب من خالل تنسٌك عملٌة التسجٌل فً الممررات الدراسٌة بحٌث تتوافك وفك
لدرات الطالب والخطط الدراسٌة الموضوعة للمسم العلمً من حٌث االعتمادٌة لهذه الممررات.
 -3متابعة الطالب فً التحصٌل العلمً وتوجٌهه عن الحاجة للمحافظة على المستوى األكادٌمً المطلوب من
خالل اإلشراؾ والمتابعة الدورٌة.
 -4تمٌٌم وتوثٌك النتابج الفصلٌة للطالب من خالل إعداد تمارٌر دورٌة عن نسب اإلنجاز الفصلً للممررات
الدراسٌة.

وظائف ومهام المرشد األكادٌمً:
 -1متابعة الملؾ األكادٌمً للطالب ،وٌتم فٌه حفظ نسخ من نتابجه الدراسٌة المتضمنة لكل فصل دراسً.
 -2تدوٌن وتسجٌل حاالت :االنمطاع ،إٌماؾ المٌد ،الطلبة المتعثرٌن ،كذلن العموبات التً تولع على الطالب
بملفه العلمً وبطالته الدراسٌة وإبالؼه.
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 -3الرد على جمٌ ع استفسارات الطالب فٌما ٌخص الدراسة ومتابعته مع أعضاء هٌبة التدرٌس الذٌن ٌدرسونه
فً جمٌع الممررات.
 -4مساعدة الطالب فً تحدٌث بٌاناتهم واالطالع على سجالتهم الدراسٌة بشكل منتظم.
 -5حث وتشجٌع الطلبة على حضور المحاضرات ،ورصد ومتابعة التمدم الدراسً لهم.
 -6اعتماد موافمة المرشد األكادٌمً للبث فً كافة اإلجراءات المتعلمة بالطالب داخل الجامعة.

آلٌة اختٌار المرشد األكادٌمً:

-1
-2
-3
-4

ٚضٕنٗ ثنًششف ثألكجد ًٙٚدجنذشَجيؼ (سةٛس ثنذشَجيؼ ثنضؼه )ًٙٛثإلششثف ػهٗ ػًهٛز ثإلسشجد
ثألكجدٚٔ ًٙٚضذُٗ صٕؽ ّٛثنطهذز خجطز ثنؾذد ٔصٕصٚؼٓى ػهٗ ثنًششذٔ ٍٚفك ثٜنٛز ثٜصٛز-:
حصر أعداد أعضاء هٌبة التدرٌس بالبرنامج التعلٌمً..
حصر أعداد الطلبة الدراسٌن بالبرنامج.
توزٌع الطلبة على أعضاء هٌبة التدرٌس بالمسم بحٌث ال ٌتجاوز إعداد الطلبة  20طالب لكل مرشد
أكادٌمً.
اإلعالن عن لوابم اإلرشاد األكادٌمً للطلبة وفك اعتماد اللجنة العلمٌة بالمسم.

آلٌات الطعن والتظلم والشكاوي الطالبٌة
أ -آلٌة الطعن:
 أن ٌمدم طلب المراجعة لممرر الدراسً المطعون فٌه إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌدعلى أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتابج.
 أن ٌرفك بالطلب إٌصال سداد الرسوم المالٌة وفك الالبحة المالٌة بالجامعة. ٌحال الطلب إلى لجنة المراجعة بالمسم العلمً المختص. تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم تشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس وعلى اللجنة مراجعةكراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم المختص
ومكتب الدراسة واالمتحانات بالجامعة.
 فً حالة ثبت صحة ادعاء الطالب وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة لٌمةالطعن له ،وأما إذا لم ٌثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه.

ب -آلٌة التظلم والشكاوي الطالبٌة
سفغ ثنظهى ػٍ ثنطجنخ يٍ أْى ثنؼٕثيم ثنض ٙصؤعش إٚؾجدج ً ػهٗ يسضٕٖ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛزٔ ،نزنك فئٌ
ثنؾجيؼز صضذغ ثنطشق ثنضجنٛز-:
 ٌوثك الطالب شكواه فً نموذج خاص بالتظلمات. ٌموم الطالب بوضع تظلمه فً صندوق الشكاوي.50

 ٌتم فتح صندوق الشكاوي من لجنة خاصة بذلن والتؤكد من استٌفاء التظلم لشروط البث فٌه من ذكر كاملالبٌانات للمشتكً والمشتكً علٌه وموضوع التظلم.
 ٌحال التظلم إلى لجنة التحمٌك التً تعلن عن مثول الطرفٌن بالوسابل المتاحة أمامها. -اإلعالن عن نتٌجة التحمٌك على لوحة اإلعالنات وعلى المولع االلكترونً.

آٌ١خ رّى ٓ١اٌطالة ِٓ اٌّؾبسوخ ف ٟفٕبػخ اٌمشاساد ٚحً اٌّؾبوً
 توزٌع استبٌانات خاصة بالطلبة فً نهاٌة كل فصل دراسً. تفرغ االستبٌانات وتحلل إحصابٌا لمعرفة نماط الضعؾ وتطوٌرها. تسلم نتابج االستبٌانات من لبل مكتب ضمان الجودة وتوضع وفك خطط التحسٌن والتطوٌر. ٌعتمد مجلس الجامعة نتابج االستبٌان وٌحدد سبل التحسٌن والتطوٌر. مشاركة الطالب فً صناعة المرارات وحل المشاكل عن طرٌك مكتب شإون الطلبة. -استهداؾ طلبة الجامعة فً كافة االجتماعات بالجامعة وعلى كافة المستوٌات اإلدارٌة.

 تفعٌل دور الطلبة من خالل عضوٌتهم فً كافة اللجان المشكلة داخل الجامعة.آلٌة التعامل والتوثٌك لمعامالت الطــالب المتعثرٌــن
 ٌتم تحدٌد الطلبة المتعثرٌن عن طرٌك المرشد األكادٌمً من خالل نتابجهم الفصلٌة. متابعة نسبة الحضور والؽٌاب وحصر الطلبة المتؽٌبٌن وإبالغ المرشد األكادٌمً عن طرٌك رباسة المسم. ٌدرس المرشد األكادٌمً وضع الطالب وٌتنالش معه لمعرفة أسباب التعثر وإمكانٌة معالجة المسببات. فً حالة أن التعثر كان فً الجانب األكادٌمً والطالب ال ٌمكنه التؽلب على هذه المسببات بنفسه فإنالمرشد األكادٌمً ٌمدم توصٌات إلدارة البرنامج تحوي الحلول الممترحة التً ٌجب تمدٌمها للطالب لمعالجة
أوجه المصور لدٌه.
 فً حالة التعثر كان فً الؽٌاب ولم ٌلتزم الطالب بالحضور ٌتم إبالغ ولً األمر عن طرٌك إدارة الجامعة. إذا كان التعثر فً التحصٌل العلمً فإن البرنامج ٌتبنى المعالجة بحسب إمكانٌاته وتوصٌات المرشداألكادٌمً ،وتمدٌم الدعم الالزم كمحاضرات إضافٌة أو تدرٌبات عملٌة  ...الخ.

آٌ١خ اٌزؼبًِ ٚاٌزٛث١ك ٌّؼبِالد اٌطــالة اٌّزفٛلٓ١
إٌ يٍ أٔنٕٚجس ثنؾجيؼز ثالْضًجو دجنطهذز ثنًضفٕل ٍٛثنز ٍٚنذٓٚى لذسثس خجطز صؤْهٓى نهضفٕق فٙ
يؾجالصٓى ثنؼهًٛز ٔثنؼًهٛز فٓى نٓى ثألعش ثألكذش ف ٙثنشفغ يٍ كفجءر يخشؽجس ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛزٔ ،يٍ يظجْش
ثالْضًجو صشؾٛؼٓى ػهٗ صٚجدر ثنضقظٛم ثنؼهًٔ ٙيٍ آنٛجس ثنضشؾٛغ ثٜص-:ٙ
 ٌتم تحدٌد الطلبة المتفولٌن بمراجعة الدرجات وتحدٌد الطالب المتفولٌن وذوي المعدالت المرتفعة. متابعة أي تمارٌر من المرشدٌن األكادٌمٌٌن عن الطالب المتفولٌن.51

 ٌكرم الطلبة المتفولٌن علمٌا من خالل منحهم شهادات تمدٌر وإعالن أسمابهم بلوحات اإلعالن ومولعالجامعة االلكترونً مع توضٌح مجال تفولهم فً دراستهم أو البحث العلمً أو ؼٌره.
 تكرٌم أوابل الدفعات سنوٌا فً حفل الخرٌجٌن. دعم الطلبة المتفولٌن للمشاركة فً األنشطة المختلفة سواء كانت علمٌا أو ثمافٌا أو رٌاضٌا ضمن نشاطاتاتحاد الطلبة داخل أو خارج الجامعة.
 دعوة الطالب المتفولٌن بالمشاركة بآرابهم لتحسٌن أداء الجامعة واستهدافهم فً كافة اللجان المشكلة فًالجامعة.

آٌ١خ ِؼشفخ ِذِ ٜالئّخ اٌجشاِح ٌّزطٍجبد عٛق اٌؼًّ ِٓ ٚخٙخ ٔظش خش٠دٙ١ب
 ٌتم تحدٌد ٌوم للخرٌجٌن "ٌستهدؾ فٌه الخرٌجٌن وأرباب العمل" فً كل سنة وٌكون بالتنسٌك والتعاون بٌنوحدة الخرٌجٌن مع بمٌة اإلدارات والمكاتب.
 ٌتم تسلٌم استبٌان للخرٌجٌن؛ لمعرفة مدى مالبمة البرامج الدراسٌة لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظرالخرٌجٌن.
 ٌتم تسلٌم استبٌان ألرباب العمل؛ الستطالع أراءهم فً مدى مالبمة الخرٌجٌن والبرامج الدراسٌة لمتطلباتسوق العمل.
ٚفشؽ ثالسضذٛجٌ ٔٚقهم إفظجةٛج ً ٔصسضخذو َضجةؾّ ف ٙصقسٔ ٍٛصطٕٚش ثنذشثيؼ ثنضؼهًٛٛز ٔفك آنٛز ثنًشثؽؼز
ٔثنضمٛٛى ثنذٔس٘ نهذشثيؼ ثنضؼه.ًٙٛ
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إجراءات البرامج التعلٌمٌة

آلٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً
تبدأ عملٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً بالتعرؾ على الؽاٌات التعلٌمٌة واألهداؾ العامة للبرنامج ثم
تحدٌد خصابص المتعلم وأنماط التعلٌم المالبمة بعد ذلن ٌتم تحدٌد المحتوى والوحدات التعلٌمٌة الالزمة ثم
اختٌار وتصمٌم نشاطات التعلٌم والتعلم والوسابل التعلٌمٌة الالزمة وأخٌرا تحدٌد أسالٌب تموٌم تعلم الطلبة
وٌكون ذلن بناءا على الخطوات التالٌة-:
 -1دراسة الممترح الممدم للبرنامج التعلٌمً المستهدؾ تصمٌمه مع مراعاة متطلبات سوق العمل من لبل
مجلس إدارة الجامعة.
 -2تشكٌل لجنة من أعضاء هٌبة التدرٌس وفك التخصص المراد تصمٌمه بحٌث ال تمل عن ثالثة أعضاء هٌبة
التدرٌس.
 -3مراعاة ضوابط الجامعة فً تصمٌم وتنفٌذ ومراجعة البرامج التعلٌمة وهً -:
أ .أن ٌكون المرجع األساسً لتصمٌم البرامج التعلٌمٌة ،الكتٌب الصادر عن اللجنة الشعبٌة العامة
سابما (سنة  ،)2008باإلضافة إلى المإسسات التعلٌمٌة المناظرة المعتمدة.
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ب .عرض وثابك البرنامج التعلٌمً على خبراء مختصٌن فً نفس المجال من مدارس مختلفة (عدة
مإسسات لدٌها تخصص مناظر) باستخدام تمرٌر المراجع الخارجً للبرنامج التعلٌمً.
ج .تنفٌذ كل المالحظات والتوصٌات الواردة بتمرٌر المراجع الخارجً عن تصمٌم البرنامج.
د .عرض البرنامج التعلٌمً المصمم على مجلس إدارة الجامعة العتماده والبدء فً تفعٌل العملٌة
التعلٌمٌة به.

آلٌة المراجعة والتمٌٌم الدوري للبرنامج التعلٌمً
المراجعة الدورٌة للبرامج التعلٌمٌة مهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحٌح أخطاء سابمة وتجوٌد
المخرجات وتكون كل أربع سنوات بإشراؾ إدارة الشإون العلمٌة على النحو اآلتً-:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

تصدر إدارة الشإون العلمٌة تعلٌماتها للبرامج التعلٌمٌة التً تتبعها بالبدء فً المراجعة والتمٌٌم الداخلً.
ٌتبع البرنامج التعلٌمً نظام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج وأعضاء هٌبة التدرٌس إلجراء المراجعة
والتمٌٌم لٌنتج عنها تحدٌثات فً البرنامج التعلٌمً المستندة على مراجع ومناظرات موثوق بها.
ٌعتمد ذلن علً استبٌانات للطلبة وأعضاء هٌبة التدرٌس على كل برنامج علمً
تحال النتابج إلى إدارة الشإون العلمٌة ثم رباسة الجامعة لتطرح على مجلس إدارة الجامعة لتنتمل إلى
الخطوة التالٌة إال وهً عرضها على مختصٌن خارجٌٌن فً نفس المجال لتمٌٌم البرنامج العلمً المحدث
(ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثالثة).
تعمم التمٌٌمات الخارجٌة حسب البرنامج التعلٌمً وتنفذ ثم تعتمد حسب اإلجراءات المعمول بها فً
الجامعة.
إعداد تمرٌر صادر عن البرنامج التعلٌمً ٌحوي التحدٌثات التً تم اعتمادها وأسباب عدم تنفٌذ أي ممترح
نتٌجة التمٌٌمات والمستندة على أساس علمً بحث.

آلٌة استطالع أراء العناصر التعلٌمٌة فً جودتها
ٌ .1علن مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداء عن البدء فً استهداؾ عناصر العملٌة التعلٌمٌة (أعضاء هٌبة
التدرٌس – الطلبة) باستبٌانات خاصة لالطالع على آرابهم فً جودة العملٌة التعلٌمٌة ومالحظاتهم حولها.
 .2توزع وتجمع االستبٌانات ثم تحلل الستخراج نماط الموة والضعؾ والتوصٌات والممترحات.
 .3من نتابج التحلٌل ٌتم بناء خطط التحسٌن والتطوٌر التً هً أساس عمل البرامج التعلٌمٌة لمعالجة نماط
الضعؾ والمحافظة على نماط الموة وإتباع التوصٌات والممترحات لتحمٌك أعلى درجات الجودة.

 .17إجراءات شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس
دابما ٌناط بؤعضاء هٌبة التدرٌس والكوادر المساندة دور ربٌس فةً تمةدٌم الخةدمات التعلٌمٌةة المرجةوة مةن
المإسسة بشكل ممٌز ٌرلى لمستوى رسالة وأهداؾ المإسسة وتطلعات المجتمع من هذه الخدمات.
ٌعتبر عضو هٌبة التدرٌس رسول اإلبالغ األمٌن للمعارؾ ،وهو راعً المٌم والمدوة فً االستمامة والتجرد
فٌما له من حموق وما علٌه من واجبات .إن التوسع المعرفً جعل صاحب الرسالة التعلٌمٌة مطالبا باإللمام
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الواسع واالطالع فٌما لدٌه من معلومات ،كً ٌستطٌع توصٌل األفكار بطرٌمة ممنعة لها تؤثٌرها على شباب
الجٌةةل الصةةاعد ،هةةذا الجٌةةل الةةذي تةةوفرت لةةه سةةبل وأسةةالٌب مةةن المعلومةةات لبنةةاء المجتمةةع والخةةوض فةةً
مجاالت البحث العلمً المتنوع.

حموق وواجبات عضو هٌئة التدرٌس
فً اطار اهتمام الجامعة بضمان حك العنصر الربٌسً فً العملٌة التعلٌمٌة لامت بتخصٌص مكتةب شةإون
اعضاء هٌبة التدرٌس لدعم وتنظةٌم معةامالت كةل عضةو هٌبةة تةدرٌس لٌضةمن حمولةه والتؤكٌةد علةى ادابةه
لواجباته ،فالعنصر المادي الذي ٌتطلب توفٌره من لبل إدارة الجامعة له انعكاسات علةى حٌةاة عابلةة عضةو
هٌبة التدرٌس و بالتالً على كفاءاته العلمٌة واإلبداعٌة ،ومن حموله التً تراعٌها الجامعة االتً:
 صرؾ مكافاته فور استحمالها حسب االجراءات المتبعة بالجامعة.
 له الحك فً تمدٌم ممترح بتعدٌل مفردات الممرر الدراسً حسب االجراءات المتبعة.
 تتبع الجامعة الٌة لمٌاس رضاه عن الجامعة وكل ما ٌمت لعمله بصلة واجراء التحسٌنات الالزمة.
 تتعهد الجامعة برفع الظلم عن عضو هٌبة التدرٌس نتٌجة تعرضه ألي اذى داخل الجامعة.
 له الحك بالمشاركة فً نشر مشاركة علمٌة بمجلة الجامعة بتخفٌض .% 35
 من حمه تلمً ورش عمل ودورات تدرٌبٌة للرفع من كفاءته حسب االجراء المتبع.
 من حموله طلب مكافاة عن اي خدمة ٌمدمها ومكفول له حك الرفض دون عموبة.
 تتكفل الجامعة بنسبة  % 66من مصارٌؾ عضو هٌبة التدرٌس حال مشاركته فةً عمةل علمةً باسةم
الجامعة محلٌا او خارجٌا.
 وأما واجبات عضو هٌئة التدرٌس فهً كثٌرة ،فهو المدوة لمن ٌتلمون منه المعرفة ،ألنه أكبرهم سناوعلما ،وهو الراعً لعمولهم والمنمً لمواهبهم ،والذي ٌصمل نفوسهم وهو الذي ٌؽرس البذور الجٌدة فً
أفكار الشباب الباحث عن العلم واألخالق الحمٌدة.
كما ٌتولى عضو هٌبة التدرٌس المٌام باألعمال التً تنسجم مع مهمة ومهنة التدرٌس ،والمهام األخرى التً
ٌكلؾ بها من لبل الجامعة ،وتكون مكملة لمهامه التدرٌسٌة ومنها ما ٌلً- :
 .1أٌ ٚؤد٘ ػًهّ دكم أيجَز ٔدلز ٔفمج ً نًج صمشسِ ثنؾجيؼز ٔثنمسى ثنؼهًٔ ،ٙثالنضزضثو دجنقضزٕس فز ٙثنًٕثػٛزذ
ثنًقذدر ف ٙؽذٔل ثنًقجضشثس.
 .2أٌ ال ٚسضغم يشكضِ ثنٕظٛف ٙف ٙيظجنقّ ثنخجطزٔ ،أٌ ٚذضؼذ دسهٕكّ ػزٍ يزٕثطٍ ثنشزذٓجس ٔثنضنزم ،أٔ
ثنظٕٓس دًظٓش ال ٚهٛك دششف ثنًُٓز.
 .3أٌ ٚؤد٘ ثنًٓجو ثنًُٕطزز دزّ يزٍ لذزم ثنؾجيؼزز ٔثنمسزى ثنًخزضض فز ٙفزذٔد ثنمٕثػزذ ٔثنزُظى ثنًؼًزٕل دٓزج
ضًٍ نٕثةـ ثنؾجيؼز.
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 .4أٌ ٚقجفع ػهٗ ششف ثنًُٓز ٔأٌ ال ٚضظشف صظشفجس أٔ ٚسهك سهٕكج َ ٚسزب نهزذ ٍٚثإلسزالي ،ٙأٔ ٚضزش
دجنًؾضًغ.
 .5ثنًقجفظززز ػهززٗ ثنًؼززذثس ٔثألؽٓززضر ثنضزز ٙصسززهى إنٛززّ دقكززى يُٓضززّٔ ،ثنضزز ٙصسززضخذو كٕسززجةم إٚضززجؿ ٔأٌ
ٚسضخذيٓج ف ٙثنغشع ثنز٘ أػذس يٍ أؽهّ.
 .6صقذٚذ سجػجس يكضذٛز نًشثؽؼز ثنطزالح كًششزذ أكزجد ،ًٙٚأٔفزم ثنًشزجكم ثنؼهًٛزز دزجنًمشسثس ثنضزٚ ٙمزٕو
دضذسٚسٓجٔ ،خجطز صقسٔ ٍٛصطٕٚش ثنًُجْؼ ثنذسثسٛز.
 .7أٌ ٚمٕو دجألػًجل ثنض ٙصُطهخ يُّ ف ٙيؾجل صخظظّ يٍ دقظ ػهًٔ ٙخذيز يؾضًغ ٔدٛتز.
 .8ثنًسجًْز ف ٙسسى ثنسٛجسجس ٔثنخطظ ثنض ٙصٓذف إنٗ سفغ يسضٕٖ ثألدثء ٔصقس ٍٛثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز.
 .9ثنًسجًْز ف ٙثنهؾجٌ ثنضٚ ٙكهف دٓج يٍ لذم ثنمسى ٔثنؾجيؼز.

خطة الجامعة لتحدٌد االحتٌاجات والكفاٌة من اعضاء هٌئة التدرٌس
ثنؼًٕد ثنفمش٘ نهؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز ػُظش ٍٚسةٛسًْ ٍٛٛج ػضٕ ْٛتزز ثنضزذسٚس ٔثنطجنزخٔ .نزٕالدر ْززِ ثنؼًهٛزز
الدذ يٍ ثؽضًجع ثنؼُظشٔ ،ٍٚدٕؽٕد ثنطجنخ ٚكٌٕ ثنٓجؽس ثالكذزش صزٕفٛش ػضزٕ ْٛتزز ثنضزذسٚس ثنًضخظزض
ٔرثس ثنكفززجءر ثنؼجنٛزززٔ ،نضقمٛززك ثنكفجٚززز يززٍ ثػضززجء ْٛتززز ثنضززذسٚس صمززذو ؽجيؼززز ثفشٚمٛززج نهؼهززٕو ثالَسززجَٛز
ٔثنضطذٛمٛززز خطضٓززج ثنضفظززٛهٛز نضقذٚززذ ثفضٛجؽجصٓززج يززٍ ثػضززجء ْٛتززز ثنضززذسٚس ٔكٛفٛززز صقمٛززك ثنكفجٚززز نؼًهٛضٓززج
ثنضؼهًٛٛز كجالص:ٙ
 )1ػُذ دذثٚز كم فظم دسثسٚ ٙضٔد يكضخ شزؤٌٔ ثػضزجء ْٛتزز ثنضزذسٚس ثنمسزى ثنؼهًز ٙدمزٕثةى ثػضزجء ْٛتزز
ثنضذسٚس ثنًضمذي ٍٛنهضؼجٌٔ دجنؾجيؼز (و.ش.أْ.ـ.س. )01 .
 )2صؾضًغ ثنهؾُز ثنؼهًٛز دجنمسى نضكهٛف ثػضجء ْٛتز ثنضذسٚس ثنفجػه ٍٛدجنًمشسثس ثنًُجسذز نٓى ٔدجنضجن ٙفظش
ثنًمشسثس ثنذسثسٛز ثنض ٙدٓج ػؾض فضقذد ثػذثدْج ٔثنضخظظجس ثنًُجسذز نٓج يغ دسثسز ثنمجةًز ثنًقجنز يزٍ
يكضززخ شززؤٌٔ ثػضززجء ْٛتززز ثنضززذسٚس (و.ش.أْ.ززـ.س )24 .كجفضٛجؽززجس نهمسززى ثنؼهًزز ٙيززٍ ثػضززجء ْٛتززز
ثنضذسٚس ٔف ٙفجل ػذو ٔؽٕد ثنضخظض ثنًطهٕح ٚسضخذو ثنًُٕرػ (و.ش.أْ.ـ.س.)31 .
 )3يشثسززهز سةززٛس ثنمسزززى نًكضززخ ثػضززجء ْٛتزززز ثنضززذسٚس دجالفضٛجؽززجس ٔثنًذززز ٍٛفٓٛززج ثالػززذثد ٔثنًزززؤْالس
ٔثنضخظظجس ثنًطهٕدز يٍ ثػضجء ْٛتز ثنضذسٚس فسخ ثنًُٕرػ ثنًزكٕس ثَفج ثنخجص دٕؽٕد ػؾض.
ٚ )4شثسم ثنًكضزخ ثدثسر ثنشزؤٌٔ ثنؼهًٛزز نالػزالٌ ػزٍ ثالفضٛجؽزجس دجنٕسزجةم ثنًضجفزز ،عزى ثفجنزز صخظظزجس
ٔيؤْالس ثنًضمذي ٍٛػهٗ ثنمسى ثنؼهً.ٙ

اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا
ٌعةةد أعضةةاء هٌبةةة التةةدرٌس مةةن أهةةم المةةدخالت فةةً المإسسةةات التعلٌمٌةةة الجامعٌةةة التةةً تحتاجهةةا العملٌةةة
التعلٌمٌة فً ضةوء الثةورة المعلوماتٌةة واالتصةاالت والتكنولوجٌةا ،وبالتةالً ٌتطلةب وجةود معةاٌٌر الختٌةار
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هٌبة التدرٌس وبجامعة افرٌمٌا ٌعتبر عضو هٌبة التدرٌس هو أساس تجوٌد مخرجات العملٌة التعلٌمٌة  ،لذا
مةةن المهةةم التمٌةةٌم الةةدوري لةةه للحفةةاظ علةةى األداء العةةالً والمسةةتوى المتمٌةةز ومةةن خةةالل التمتةةع بالممومةةات
الشخصٌة واألكادٌمٌة.
ومن خالل تحدٌد احتٌاجات االلسام ٌتم االعالن فً مولع الجامعة على التخصصات المطلوبة ومن
ثم اتباع الٌة محددة لتمٌٌم واختٌار المتمدمٌن من اعضاء هٌبة التدرٌس وتتلخص هذه االلٌة فً االتً:
 )1تجتمع اللجنة العلمٌة بالمسم لدراسة مإهالت وتخصصات المتمدمٌن من اعضاء هٌبة التدرٌس واختٌار
المناسب منهم للممررات التً بها عجز على ان ٌراعى االختٌار حسب المعاٌٌر االتٌة:
 مجال الشهادة ٌطابك التخصص المطلوب ،حٌث تخصص عضو هٌبة التدرٌس ٌجب ان ٌكون
موافك لمتطلب الممرر الدراسً حتى ٌكلؾ بتدرٌسه.
 المإهل العلمً ،حٌث الدكتوراه له االولوٌة ثم الماجستٌر فً حال تطابك التخصص مع متطلب
الممرر الدراسً.
 الدرجة العلمٌة ،فً حال توفر المعٌارٌن السابمٌن تكون األفضلٌة فً االختٌار للدرجة العلمٌة
االعلى.
 الخبرة فً التدرٌس أو فً مجال التخصص (أن ٌموم بتمدٌم رسابل تزكٌة من عضوي هٌبة
تدرٌس من ذوي العاللة بتخصصه).
 التزكٌة من لبل اللجنة العلمٌة بالمسم.
ٌ )2تم اجراء ممابلة شخصٌة مع عضو هٌبة التدرٌس تكون هً الفٌصل فً اعتماد االختٌار بنموذج رلم
(م.ش.أ.هـ.ت )02 .وتبلٌؽهم بالممررات الدراسٌة التً سٌتم تكلٌفهم بها ومعرفة جاهزٌتهم لتؽطٌة
مفردات الممرر بكفاءة.
 )3احالة االسماء المختارة الى مكتب اعضاء هٌبة التدرٌس بالنموذج المعتمد من اللجنة العلمٌة بالمسم
لالتصال بهم للتؤكٌد على احضارهم مصوؼات التعاون كاملة وهً:
 عدد  2صور شخصٌة.
 السٌرة الذاتٌة.
 اثبات شخصً.
 الشهادات العلمٌة معتمدة من جهة االختصاص (وافادة الجودة للشهابد خارج لٌبٌا).
 افادة بالدرجة العلمٌة معتمدة (ما امكن).
 )4حال استكمال عضو هٌبة التدرٌس المختار من المسم لمتطلبات التعاون ٌتم التعالد معه واحالته الى
المسم لٌكلؾ رسمٌا بالتدرٌس (م.ش.أ.هـ.ت )03 .حسب النظم واللوابح المعمول بها فً الجامعة.
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 )5فً حالة وجود نمص فً المصوؼات ٌمنح المتمدم فرصة احضاره باستخدام تعهد (م.ش.أ.هـ.ت،)07 .
كذلن عند وجود عجز او اعتذار عضو هٌبة تدرٌس عن ممرر (م.ش.أ.هـ.تٌ )13 .كلؾ استثنابٌا ؼٌره
(م.ش.أ.هـ.ت.)04 .
تعتمد هذه االلٌة على السالسة فً االجراءات وضمان تحمٌك اعلى معاٌٌر الجودة فً االختٌار وصحة
المإهل العلمً للمتمدم واحمٌته فً االلتحاق بركب العملٌة التعلٌمٌة المتمٌزة بجامعة افرٌمٌا للعلوم االنسانٌة
والتطبٌمٌة.
ٌمكن لبول أعضاء هٌبة التدرٌس العاملٌن بجامعات أخرى على الدرجات العلمٌة نفسها التً ٌشؽلونها وذلن
على سبٌل التعاون لمدة محدودة للتدرٌس ،أو للمٌام بالبحوث العلمٌة ،واإلشراؾ على الرسابل واألطروحات
الجامعٌة ومنالشتها ،واإلشراؾ ومتابعة أوضاع الطالب او كؤعضاء فً لجان تخصصٌة تحددها حاجة
الجامعة وفك النظم واللوابح.
ولتعزٌز جودة اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس فان الجامعة لامت بتفعٌل لجنة شإون أعضاء هٌبة التدرٌس
والتً تختص باآلتً:
 .1التحمك من استٌفاء شروط التعٌٌن والترلٌة والنمل والندب واالعارة المتعلمة بؤعضاء هٌبة التدرٌس
وكافة امورهم الوظٌفٌة األخرى.
 .2االطالع على تمارٌر لجان التمٌٌم الخاصة بالترلٌة الستخالص نتابجها ورفع التوصٌة بها الى رباسة
الجامعة.
 .3دراسة التمارٌر العلمٌة الخاصة بؤعضاء هٌبة التدرٌس من لبل األلسام العلمٌة المختصة بالجامعة.
 .4ما تكلؾ به من اعمال فً نطاق اختصاصاتها من لبل مجلس إدارة الجامعة او ربٌسها.

تمٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا
عضو هٌبة التدرٌس هو أساس تجوٌد مخرجات العملٌة التعلٌمٌة بجامعة افرٌمٌا ،ولذا من المهم التمٌٌم
الدوري له للحفاظ على األداء العالً والمستوى المتمٌز ،والٌة التمٌٌم هً كاالتً:
 )1استبٌان تمٌٌم الطالب ألداء عضو هٌبة التدرٌس لتحدٌد جودة المحاضر وكفاءة االداء (م.ج.ت.)4 .
 )2استبٌان تمٌٌم ربٌس المسم لمدى فاعلٌة ونشاط عضو هٌبة التدرٌس العلمً واألكادٌمً (م.ج.ت،)7 .
وٌكون ذلن مكمل لتمٌٌم الطالب وعامل مساعد فً تكوٌن الصورة الصحٌحة لكفاءة المحاضرٌن
ونشاطاتهم فً المسم والمشاركة فً البحث العلمً وخدمات المجتمع والبٌبة.
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 )3تمٌٌم مكتب شإون أعضاء هٌبة التدرٌس لعضو هٌبة التدرٌس من ناحٌة االنضباط وحضور
المحاضرات وااللتزام باستٌفاء الوعاء الزمنً لها عن طرٌك نموذج التمٌٌم.
 )4تجمٌع هذه المإشرات وتحلٌلها والحصول على نتابج التمٌٌمات.
 )5تنالش كل هذه التمٌٌمات لدى رباسة المسم لتداولها مع اللجنة العلمٌة بالمسم وتوثٌمها فً نموذج خاص
صادر عن مكتب شإون أعضاء هٌبة التدرٌس (م.ش.أ.هـ.ت )25 .والتمرٌر التخاذ ما ٌلزم من ناحٌة
تموٌم عضو هٌبة التدرٌس او باستمراره او انهاء عمده.
ٌ )6تم تمٌٌم اداء عضو هٌبة التدرٌس فً انجاز الممرر الدراسً طٌلة الفصل الدراسً (م.ش.أ.هـ.ت)34 .
وٌتخذ االجراء المناسب حسب نسبة االنجاز لمفردات الممرر الدراسً كمحاضرات تعوٌضٌة
(م.ش.أ.هـ.ت.)65 .
تضمن هذه االلٌة تمٌٌم عضو هٌبة التدرٌس من عدة اتجاهات وتؽطً كل أوجه التعامالت له.

تمدٌم الدعم التمنً ألعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا
الدعم التمنً لعضو هٌبة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا متمٌز ،حٌث ٌلمى االهتمام األكبر من المٌادات
العلمٌة بالجامعة ،والٌة الدعم التمنً هً كاالتً:
 .1المسم العلمً ٌحدد متطلبات الدعم التمنً لكل ممرر والذي توفره الجامعة فً مرافمها أو تعالداتها
وٌتم تجمٌعه فً تمرٌر لمخاطبة اإلدارة العلٌا بالجامعة.
 .2نموذج ٌمأله عضو هٌبة التدرٌس ٌحدد فٌه نوع الدعم التمنً الالزم لتنفٌذ الممرر الدراسً
(م.ش.أ.هـ.ت.)22 .
 .3تكلٌؾ جهات االختصاص بالجامعة لتوفٌر الدعم التمنً المطلوب.

 .18طرق ووسائل وتمنٌات التدرٌس المستخدمة
 محاضرات منهجٌة نظرٌة باستخدام السبورة وأجهزة العرض
 النشاط والمنالشة والمشاركة داخل المحاضرات
 الواجبات وورلات العمل

 .19نظام التمٌٌم واالمتحانات
ٌ عتبر الطالب ناجحا فً الممرر الدراسً اذا حصل على مجموع درجات  %50خمسٌن بالمابة على
األلل فً هذا الممرر.
 تحسب تمدٌرات كل ممرر من ( )%100وذلن على أساس أعمال السنة للطالب وامتحان نهاٌة
الفصل وذلن بنسبة  %40ألعمال السنة و  %60لالمتحان النهابً .
 تشمل أعمال الفصل الدراسً امتحانات دورٌة ال ٌمل عددها عن اثنٌن وتدخل االمتحانات الشفهٌة
والتمارٌر والعملً فً أعمال الفصل الدراسً .
ٌ تم اعتماد النتٌجة النهابٌة للممرر الدراسً من لبل ربٌس المسم المختص وكذلن ربٌس الدراسة
واالمتحانات بالجامعة.
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ٌ حسب المعدل الفصلً للطالب بضرب الوحدات الدراسٌة لكل ممرر فً النسبة المبوٌة المتحصل
علٌها الطالب فً ذلن الممرر ثم بمسمة مجموع النماط على العدد الكلً للوحدات التً درسها
الطالب بنفس الفصل الدراسً وٌدرج ضمن حساب المعدل العام جمٌع الممررات التً درسها
الطالب فً الكلٌة.
ٔ ٚؼضذش ثنطجنخ َجؽقج ف ٙثنًمشس إدث صقظم ف ّٛػهَ ٙسذز % 50فًج فٕق يٍ يؾًٕع ثنذسؽجس نهًمشس
ثنذسثس ،ٙدقٛظ صمذس دسؽجس ثنطجنخ ٔكزنك ثنضمذٚش ثنؼجو دُجء ػهٗ ثنًؼذل ثنؼجو يٍ طفش إنٗ يجةز
ٔرنك فسخ ثنُسخ ثنضجنٛز
ت

الدرجات

التمدٌر

1
2
3
4
5
6

يٍ  85إنٗ 100
من  75إلى ألل من 85
من  65إلى ألل من 75
من  50إلى ألل من 65
من  35إلى ألل من 50
ألل من 35

ممتاز
جٌد جدا
جٌد
ممبول
ضعٌؾ
ضعٌؾ جدا
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 .20دلٌل كتابة مشروع التخرج لطالب
ممدمـــــــــــة
ٌمثل مشروع التخرج اختبارا حمٌمٌا للطالب إذ ٌكشؾ عن لدرات الطلبة فً تحلٌل المشاكل
وابتكار حلول جدٌدة للعدٌد منها فً مجال تخصصهم الذي أتم دراسته لبل الوصول لممرر مشروع
التخرج ،وٌمدم مشروع التخرج تجربة فعلٌة هامة للطالب تكون ممدمة للحٌاة العملٌة له بعد التخرج إذ
ٌعتمد الطالب فً عمل المشروع على إبداعه اعتمادا كلٌا ،وٌهدؾ مشروع التخرج إلى التؤكد من أن
الطالب لادرا على تطبٌك المهارات والمعارؾ التً حصل علٌها خالل الدراسة الجامعٌة فً ظل توفٌر
النصح واإلرشاد من المشرؾ على مشروع التخرج و ٌجب على كل طالب تمدٌم مشروع مستمل ما لم
ٌرى المسم أن ٌمدم بعض الطالب مشروع واحد مشترن ،وعموما أهداؾ مشروع التخرج تتلخص فً ما
ٌلً-:
 .1التؤكد من أن الطالب الخرٌج لادرا على استخدام العلوم التً تلماها خالل دراسته الجامعٌة وأصبحت
تعد من لدراته الكتابٌة والخطابٌة والبحثٌة والعلمٌة.
 .2إعطاء فرصة للطالب لتطبٌك ما تعلمه وتنفٌذ ذلن على ارض الوالع.
 .3تحلً الطالب بؤخاللٌات المهنة لبل التحاله فعلٌا بالعمل.
 .4وٌحك للطالب أن ٌختار عنوان مشروع تخرجه فً أي مجال من مجاالت التخصص فً لسمه العلمً
وبإشراؾ عضو هٌبة تدرٌس الذي ٌحمل الماجستٌر أو الدكتوراه فً نفس التخصص الذي ٌتناوله
المشروع.

متطلبات التمدٌم على مشروع التخرج
لكل لسم علمً بالجامعة عدد وحدات ٌجب على الطالب أن ٌنجزها لٌمنح الحك فً تسجٌل مشروع التخرج
والبدء فٌه وهً كاآلتً-:
المسم العلمً
إدارة األعمال
المحاسبة
التموٌل والمصارف
المانون
اللغة االنجلٌزٌة
علوم الحاسوب
الهندسة المدنٌة
الهندسة المعمارٌة
هندسة النفط

عدد الوحدات المطلوبة لإلنجاز لبل المشروع
الحد األعلى
الحد األدنى
126
120
126
120
126
120
137
131
122
116
133
127
144
138
149
143
147
137
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آلٌة اعتماد التسجٌل والتمٌٌم فً مشارٌع التخرج
على الطالب الذي استوفى متطلبات التسجٌل فً مشروع التخرج أن ٌتمٌد باآللٌة اآلتٌة لٌعتمد
تسجٌل مشروع تخرجه وتمٌٌم نتٌجته بشكل رسمً-:
 .1تسجٌل مشروع التخرج (تنزٌله) فً المسم العلمً وهو ما سٌعتمده ربٌس المسم بعد أن ٌتؤكد من انجاز
الطالب لعدد الوحدات الالزمة للبدء فً المشروع.
 .2البث فً تعببة النموذج رلم أ.ش .ع ( )2الخاص بمشارٌع التخرج من لبل المسم العلمً الذي ٌعتمد من
الدراسة واالمتحانات لتؤكٌد اجتٌاز الطالب العدد الكافً من الوحدات المستحمة للتخرج ،ثم ٌعتمد من لبل
المسم المالً الذي ٌفٌد بعدم وجود أي التزام مالً على الطالب ودفعه رسوم تسجٌل مشروع التخرج.
ٌ .3لً ذلن تعببة النموذج رلم أ.ش .ع ( )3والذي ٌحوي العنوان الذي اختاره الطالب كعنوان لمشروعه
وبموافمة المسم العلمً وأٌضا اسم المشرؾ على المشروع ،ثم المنالشٌن الممترحٌن من لبل المسم العلمً،
فً النموذج رلم أ.ش .ع ( )4والذي ٌكون الطالب لد عرض ممترح المشروع مختصرا للتنبٌه على
نوالص ٌجب إكمالها أو إضافة تلحك بهٌ ،لً ذلن استكمال بٌانات هذا النموذج والذي ٌصبح ممهدا
الستصدار لرار المنالشة والمحدد فٌه تارٌخ وٌوم المنالشة ،مع مراعاة إال تزٌد المدة الكلٌة فصلٌن
متتالٌٌن كحد ألصى.
ٌ .4وم منالشة مشروع التخرج هو الٌوم الذي ٌكرم فٌه الطالب على ما بذله من جهد وٌحصد ثمار جهود
مضنٌة مبذولةٌ ،مٌم المشروع منالشٌن تم ترشٌحهما من المسم العلمً لرصد درجات التمٌٌم فً النموذج
رلم أ.ش .ع ( )5الذي ٌتوج باجتٌاز الطالب ما مجموعه ( )% 50لٌكون المشروع ممبوال وتكلل
بنجاح الطالب سواء بتعدٌالت فً المشروع أو بدون تعدٌالت.
 .5النموذج رلم أ.ش .ع ( )6وهو ٌضمن للطالب البدء فً إجراءات استخراج كشؾ الدرجات وإفادة
التخرج واإلٌذان بنٌل الطالب الدرجة العلمٌة المناظرة للمسم العلمً (بكالورٌوس – لٌسانس).

شروط عامة فً اختٌار مشارٌع التخرج
ٌجب على كل طالب أنهى الممررات السابمة لمشروع التخرج أن ٌصبح لدٌه تصور وطرٌمة
صحٌحة فً اختٌار مشروع التخرج وخاصة بعد إنهابه لؽالبٌة ممررات المسم وهنا ٌجب على كل
طالب أن ٌموم باختٌار مشروع التخرج وفك األسس التالٌة :
 .1أن ٌختار الطالب موضوع المشروع الذي ٌرٌد تمدٌمه بحٌث ٌمدم حلول فعلٌة لمشاكل والعٌة مع
إمكانٌة تطبٌك المشروع فً الحٌاة العملٌة أو تطوٌر لحلول سابمة ممترحة.
 .2أن ٌموم الطالب باالنخراط بالحٌاة العملٌة وجمع المعلومات والمالحظات المناسبة للمشاكل
الموجودة أو المواضٌع التً هً بحاجة للتطوٌر.
 .3أن ٌكون لدى الطالب معلومات نظرٌة كافٌة وموثمة (كمسودة) عن الموضوع المختار لبل
البدء فً تنفٌذ المشروع .
ٌ .4جب أن توضع خطة زمنٌة ومفصلة لمراحل إنجاز المشروع.
 .5أن ٌضع األولوٌات فً اختٌار الموضوع بما ٌخدم البحث العلمً أو المجتمع والبٌبة أو كلٌهما.
ٌ .6فضل أن ٌكون األستاذ المشرؾ متخصص فً مجال المشرع الذي اختاره الطالب .

61

لواعد لبول مشارٌع التخرج
وٌمكن تلخٌصها فً االتً-:
 .1أن ٌكون المشروع لابل للتطبٌك العملً وأن ال ٌعتمد على أمور وهمٌة ؼٌر لابلة للتطبٌك .
 .2أن ال ٌكون المشروع مؤخوذ من فكرة موجودة مسبما دون المٌام بؤي تطوٌر علٌها.
 .3أن ٌموم الطالب بتمدٌم مشروع ٌنفذه بنفسه واالستفادة من الخبرة التً اكتسبها من مراحل إعداد المشروع.
 .4أن ٌمدم المشروع :
 أفكار جدٌدة.
 تطوٌر لفكرة مشروع سابك بإضافات جوهرٌة.
 حلول لمشاكل موجودة مسبما.
 .5أن ٌحترم المشروع المٌم واألخالق اإلسالمٌة و الدٌنٌة و عادات ولٌم المجتمع اللٌبً وأخاللٌات المهنة.
ٌ .6جب على الطالب أن ٌؤخذ الموافمة من المسم والمشرؾ لبل البدء بالمشروع .
 .7أن ال ٌتجاوز عدد الطالب المشتركٌن فً المشروع الواحد  3طلبة إال فً حاالت استثنابٌة ٌوافك علٌها
األستاذ المشرؾ على المشروع والمسم .
ٌ .8مدم الطالب ممترح مشروع حسب النموذج المعد لهذا الؽرض وٌسمح للطالب تمدٌم أكثر من ممترح
مشروع وٌتم االختٌار حسب األولوٌة.
ٌ .9تم تمٌٌم المشارٌع الممترحة من لبل اللجنة العلمٌة وٌموم الطالب بتمدٌمه فً ولت معلن عنه بزمن كافً
فً لوحة إعالنات المسم.
 .10فً حالة المبول ٌبدأ الطالب العمل مباشرة مع المشرؾ أما فً حالة الرفض فعلى الطالب
إعادة تمدٌم ممترح المشروع مرة أخرى بعد إجراء تعدٌالت ممبولة.

طرٌمة كتابة مشروع التخرج
ٌعتبر الشكل والمضمون جزء هام فً المشروع ألنه ٌعكس المجهود الذي بذله الطالب والعمل
الذي أنجزه .كما انه ٌعتبر مرجعا لمن ٌرٌد االطالع على الموضوع من طالب وباحثٌن .لذا ٌجب أن ٌولى
عناٌة خاصة لكتابته وترتٌب األفكار العلمٌة الواردة فٌه ،وهنان توصٌات عامة حول كتابة المشارٌع
والتمارٌر العلمٌة ٌنبؽً على الطالب التمٌد بها  ،وهً -:

تبوٌب المشروع
.1
.2
.3
.4
.5
.6

صفحة الؽالؾ :وتحتوي على شعار الجامعة ،عنوان البحث ،اسم الطالب ،اسم المشرؾ ،المسم
العلمً ،الفصل الدراسً الحالً ،الدرجة الجامعٌة المستهدؾ الحصول علٌها.
الشكر.
اإلهداء.
الفهرس (المحتوٌات – األشكال – الجداول).
الملخص (فكرة عامة عن المشروع والهدؾ منه بما ال ٌمل عن نصؾ صفحة وال ٌزٌد عن
صفحة).
فصول المشروع :
 الممدمة.
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الجزء النظري والعملً.
النتابج.
التحلٌل.
الخالصة والتوصٌات (ان وجدت).

 .7الخاتمة.
 .8المراجع.
 .9المالحك.

الخطوط والترلٌم
وتؤخذ الخصابص اآلتٌة-:
 .1عنوان المشروع :نوع الخط  Times New Romanبحجم 18
 .2نص المشروع :الخط  /بالخط  Times New Romanوالحجم 14
 .3تكتب العناوٌن الفرعٌة باللؽة العربٌة مع مراعاة أنواع الخطوط وبحجم  ،16مع مالحظة ضبط النص.
ٌ .4عتمد تباعد السطور مفردا.
ٌ .5بدأ ترلٌم الصفحات اإلهداء و الشكر والمحتوٌات باألحرؾ الرومانٌة (.)…I, II,
 .6وٌبدأ الترلٌم ().…1,2,3,من بداٌة الفصول للمشروع.
 .7تكتب المراجع فً نهاٌة العمل بالشكل التالً:
الرلم المتسلسل – اسم المإلؾ؛ "اسم المرجع"؛ الطبعة؛ دار النشر؛ تارٌخ النشر ،وترتب حسب
الحروؾ األبجدٌة ألسماء المإلفٌن.
ٌ .8راعى حجم الورق .A4
 .9الهوامشٌ 2.5 :مٌن وٌسار 2.5 ،أعلى وأسفل.

خقبئـ اٌجحث اٌد١ذ

ثنًؼٛجس ثألسجس ٙنهضًٛٛض د ٍٛدقظ ٔآخش ْٕ يذٖ صقمٛك ْزث ثنذقظ نهٓذف ثنز٘ أُػذ يٍ أؽهّٚٔ .ضسى ثنذقظ
ثنؾٛذ دؼذر طفجس يُٓج :
 .1الوضوح  :وٌتضمن ذلن وضوح الهدؾ من البحث ،و وضوح العرض وتناول المواضٌع ،وذلن من
خالل حسن اختٌار األلفاظ واالبتعاد عن المصطلحات المعمدة.
 .2الدلــة  :سواء فً عرض موضوع البحث ،أو عند جمع البٌانات والمعلومات المتعلمة به واالعتماد على
مصادر المعلومات الموثوق فٌها.
 .3الموضوعٌة  :عدم التحٌز عند عرض الحمابك الخاصة بالموضوع أو النتابج والتوصٌات.
 .4اإلٌجاز  :لدر اإلمكان وعدم اإلطالة مما لد ٌإدى إلى التكرار أو ملل المارئ وعزوفه عن البحث .ولكن
بما ال ٌخل أٌضا بالتؽطٌة الوافٌة المطلوبة لجوانب الموضوع .
 .5التسلسل المنطمً فً عرض المعلومات فمن الضروري ترتٌب وعرض التمرٌر بشكل منطمً منظم ،
وذلن من خالل :
 التدرج عند عرض الموضوعات من البسٌط إلى المعمد فاألكثر تعمٌدا
 الترتٌب الزمنً لألحداث الواردة بالتمرٌر.
 ج -الترتٌب المكانً  ،كلما أمكن ذلن .
 .6االلتباس ٌكون بإتباع الطرٌمة المناسبة التً توضح المرجع المستند علٌه.
ػشك ِؾشٚع اٌزخشج
ٚؾخ ػهٗ كم طجنخ ػشع يششٔع ثنضخشػ ػهٗ ثأللم يشص ٍٛكجٜص-:ٙ
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ػشك ِمزشذ ِؾشٚع اٌزخشج
ْٕٔ ػشع يذذة ٙنهطجنخ ٕٚضـ فكشر ثنًششٔع ٔثنغشع ثنز٘ ٚخذيّ ٔف ٙثنؼجدر ٚقضشِ كم يٍ:
 .1مشرؾ المشروع.
 .2أحد أعضاء اللجنة العلمٌة بالمسم.
 .3أعضاء هٌبة تدرٌس مكلفون من اللجنة العلمٌة بالمسم ممن لهم عاللة بالتخصص.
ٔثنؼشع ٚكٌٕ ػهٗ ثنشكم ثٜص:ٙ
 .1مادة علمٌة مختصرة للمشروع مجهزة من لبل الطالب لابلة للعرض المربً باستخدام جهاز العرض
المربً.
 .2مدة العرض المربً ال تزٌد عن  5دلابك ٌوضح فٌها الطالب فمط فكرة المشروع والعمل الذي سٌموم به
لٌتبٌن للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نوالصه.
 .3فتح باب المنالشة للحضور وتسجٌل المالحظات لتكون ملزمة للطالب باستكمالها وإضافة نوالص
للمشروع حال موافمة المشرؾ واللجنة العلمٌة بالمسم.

ػشك ِؾشٚع اٌزخشج

.1
.2

.3
.4

حال إنهاء الطالب لكافة نوالص المشروع وموافمة المشرؾ والمسم العلمً على جاهزٌته للعرض
ٌتم مأل النموذج المناسب الستصدار لرار المنالشة وتحدٌد الموعد النهابً له وٌكون مع عدة مشارٌع
أخرى للمسم ما أمكن موزعة على جدول زمنً ٌوضح بدأ كل مشروع والٌوم المخصص للمنالشات،
وتكون النسخ الجاهزة للمنالشة على األلل أربع نسخ موزعة كاآلتً:
 نسخة للطالب ،نسخة للمشرؾ ،ونسختٌن للمنالشٌن األول والثانً. ٌوم المنالشة ٌحدد بمرار ٌسبمه بؤسبوع على األلل ٌصدر عن إدارة الشإون العلمٌة وٌكون موضحا لكلما ٌتعلك بمشروع التخرج من بٌانات أكادٌمٌة كٌوم وتارٌخ وزمن المنالشة واسم الطالب أو الطلبة واسم
المشرؾ وأسماء المنالشٌن األول والثانً والمسم العلمً وعنوان المشروع ،ومن الشروط الواجب توفرها
لبل البدء فً عرض المشروع هً-:
األربع نسخ من المشروع.
المادة العلمٌة التً تحتوي على ملخص للمشروع والتً ستعرض باستخدام جهاز العرض المربً
والمتكونة من اآلتً-:
 الؽالؾ (اسم الجامعة – اسم المسم – عنوان المشروع – اسم الطالب (أسماء الطلبة) – اسم
المشرؾ – الفصل الدراسً الحالً).
 المحتوٌات.
 الملخص.
 الممدمة.
 أساسٌات المشروع.
 النتابج.
 التحلٌل.
 الخالصة.
 التوصٌات.
 الخاتمة.
التؤكٌد على استالم النسخ األربع من المستهدفٌن لبل صدور المرار.
استكمال الطالب لكافة االلتزامات المالٌة تجاه الجامعة.
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شروط منالشة مشروع التخرج
.1

.2

.3
.4
.5
.6

وبالتالً ٌصبح الطالب جاهزا لمنالشة مشروع التخرج والذي ٌشترط فٌه اآلتً-:
الحضور (مشرؾ المشروع – المنالشٌن األول والثانً – منسك المسم لجلسة المشروع) وحضورهم مهم
للبدء فً المشروع إال بعذر لاهر ٌمبله المسم وتكلٌؾ بدٌل للمعتذرٌن إال عن المشرؾ فانه ٌمبل تؽٌبه بعذر
دون أن ٌكلؾ عنه بدٌل.
ٌمسم زمن عرض مشروع التخرج كما ٌلً:
 20 – 10 دلٌمة لعرض المشروع من لبل الطالب (الطلبة).
 ألل من  60دلٌمة لألسبلة والنماش من لبل لجنة المنالشة.
طرح األسبلة حك مكفول للمنالشٌن األول والثانً ثم ألعضاء هٌبة التدرٌس المتخصصٌن فً المجال ثم
طلبة المسم بكتابة األسبلة فً ورلة وتسلٌمها لمنسك المسم لجلسة المشروع لطرحها.
جلسة منالشة المشروع تكون مفتوحة للحضور أو مؽلمة حسب رؼبة طالب المشروع والمشرؾ وبموافمة
المسم.
حال انتهاء المنالشة ٌطلب من الحضور المؽادرة وٌبمى المشرؾ والمنالشٌن ومنسك جلسة المشروع
للتداول حول تمٌٌم أداء الطالب ولبول المشروع من عدمه.
السماح بدخول طالب المشروع والحضور إلعالن لبول المشروع من عدمه ،وان تم لبوله بتعدٌالت أو
بدونها.

توزٌع درجات تمٌٌم مشروع التخرج
ٌ .1تم إعطاء  %40من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالب (لكل طالب) حسب النموذج المعد لهذا
الؽرض.
ٌ .2تم إعطاء  % 60من الدرجة المستحمة من لبل اللجنة المشرفة حسب النموذج المعد لهذا الؽرض للطالب
(لكل طالب).
 .3فً حال وجود أكثر من طالب مشترن فً مشروع واحد توزع المهام علٌهم ضمن الشروط السابمة والتمٌد
بالولت وٌموم باإلجابة الشخص الذي توجه له األسبلة أو ٌطلب منه الشرح وٌجب أن ٌتم التنسٌك بٌن
الطلبة مسبما على مراحل المنالشة بؤن ٌحددوا بٌنهم من ٌموم بالعرض للمشروع وٌحك للجنة استبدال
الطالب بؤخر من نفس المجموعة.

نتٌجة تمٌٌم مشروع التخرج
تمٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتابج الثالث اآلتٌة-:
 .1النجاحٌ :علن نجاح الطالب فً حالة حصوله علً نتٌجة إجمالٌة فً كافة التمٌٌمات ال تمل عن .%50
 .2الرسوبٌ :عتبر الطالب راسبا فً إحدى الحاالت التالٌة:
 حصوله على نتٌجة إجمالٌة ألل من .%50
 بناء على رأي المشرؾ والمبررات التً ٌمدمها حول وضع الطالب وفً هذه الحالة ال ٌمرر
المشروع للنماش وٌعلن رسوب الطالب مباشرة.
 .3ثنضأؽٛمًٚ :كٍ صأؽٛم يُجلشز ثنًشجسٚغ ف ٙثنقجالس ثنضجنٛز:
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آلٌة مشارٌع التخرج بجامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة
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التأجٌلٌ :مكن تأجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة:
 الحالة األولى :عدم تمكن الطالب من إنهاء المشروع فً الولت المحدد ألسباب تتعلك بطبٌعة
المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.
 الحالة الثانٌة :تمدٌم المشروع للنماش والتراح لجنة النماش فترة إضافٌة إلجراء بعض التعدٌالت أو
استكمال أجزاء نالصة فً المشروع ،وفً الحالتٌن ٌجب تحدٌد المدة المناسبة للتؤجٌل.
 الحالة الثالثة :استحالة إنجاز المشروع بسبب ظروؾ خاصة تتعلك بالطالب (صحٌة أو ؼٌرها).
وفً هذه الحالة ٌعرض الموضوع على اللجنة العلمٌة بالمسم للنظر فً حالة الطالب والمبررات
التً لدمها وٌؤخذ بعٌن االعتبار رأي المشرؾ إن كان عمل مع الطالب لبعض الولت .ولد تصل
مدة التؤجٌل فصال كامال حسب الحالة والمبررات ،وفً الحاالت الثالثة األنفة الذكر ال ترصد
درجة للطالب وٌعتبر العمل ؼٌر مكتمل ،وٌجب األخذ بعٌن االعتبار عدم تؤجٌل المشروع ألكثر
من مرة واحدة وإال ٌتحول التؤجٌل إلى رسوب.
متطلبات إنهاء مشروع التخرج

.1
.2

.3
.4

بعد أداء الطالب لمنالشة المشروع ولبوله فانه ٌنهً دراسته الجامعٌة الممتدة لسنوات طوٌلة من
الجد واالجتهاد لٌصل إلى نٌل الدرجة العلمٌة المناسبة ،وما تبمى إال إجراءات روتٌنٌة هً-:
ٌمنح الطالب فرصة أسبوعٌن لتعدٌل المطلوب فً نسخة المشروع ،ثم بعد لبول التعدٌالت من المنالشٌن
ٌطلب التجلٌد فً مدة ال تزٌد عن أسبوعٌن آخرٌن.
عدد النسخ المجلدة ( ،)3توزع كاالتً-:
 المسم العلمً
 المشرؾ
 المكتبة
لون التجلٌد للعلوم اإلنسانٌة أسود وللعلوم التطبٌمٌة أزرق.
دعم النسخة المجلدة بنسخة الكترونٌة محتوٌة آخر تحدٌث.
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 .21الالئحت الداخليت للدراست واالمتحبنبث

قرار رقم ( )44لسنت 2020

بشأن إصدار اللوائح الداخليت ببجلبمعت

)الفصل األول(
أحكام عامــــــــة

المادة

اختصاصها

مادة رلم ( ) 1
مادة رلم ( ) 2
مادة رلم ( ) 3
مادة رلم ( ) 4
مادة رلم ( ) 5

تطبٌك الالئحة
لغة الدراسة
ألسام الجامعة
مدة الدراسة
البرنامج األكادٌمً
مادة رلم ( ) 1

تطبك أحكام هذه الالبحة على الطلبة الدارسٌن بجامعة أفرٌمٌا _ طرابلس لنٌل اإلجازة الجامعٌة
التخصصٌة (البكالورٌوس أو اللٌسانس).
مادة رلم ()2
( لغة الدراسة )
اللؽة العربٌة هً لؽة الدراسة والتعلٌم واالمتحانات فً الجامعة وٌجوز كتابة المصطلحات العلمٌة المستعملة من لؽات
أخرى بلؽتها إلى نصها العربً وٌجوز التدرٌس بؽٌر العربٌة وذلن حسب التخصص.
مادة رلم ()3
( ألسام الجامعة )
تشتمل الجامعة على األلسام العلمٌة التالٌة-:
العـــــــــــلوم تطبٌمٌـــــة
لسم علوم الحاسوب
لسم ا الهندسة المدنٌة
لسم الهندسة المعمارٌة
لسم هندسة النفط
-----------

العلــــــــوم إنسانٌـــــــة
لسم إدارة أعمال
لسم المحاسبة
لسم المانون
لسم اللؽة االنجلٌزٌة
لسم التموٌل والمصارؾ

مادة رلم ( ) 4
( مدة الدراسة )
الدراسة بالجامعة لها خصابص متعددة هً -:
 .1نظام الدراسة المتبع هو نظام الفصول الدراسٌة وذلن بوالع ثمانٌة فصول دراسٌة( للعلوم اإلنسانٌة )
وعشرة فصول دراسٌة ( للعلوم التطبٌمٌة ) بمعدل فصلٌن دراسٌٌن فً العام الدراسً وٌعرؾ أولهما
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بفصل الخرٌؾ والثانً بفصل الربٌع  ،وٌجوز إلدارة الجامعة إضافة فصل دراسً صٌفً وٌكون اختٌاري
ألعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة وبما ال ٌتعارض مع البرنامج الدراسً بالجامعة .
ٌ .2تكون كل فصل دراسً من ( )16ستة عشر أسبوعا بما فٌها فترة االمتحانات.
ٌ .3بدأ فصل الخرٌؾ مع بداٌة شهر أكتوبر وٌنتهً مع نهاٌة شهر ٌناٌر.
ٌ .4بدأ فصل الربٌع مع بداٌة شهر مارس وٌنتهً مع نهاٌة شهر ٌونٌو.
 .5تبدأ عطلة نصؾ السنة بعد نهاٌة فصل الخرٌؾ ولمدة أسبوعٌن .
ٌ .6جوز الدارة الجامعة تعدٌل بداٌة ونهاٌة الفصل الدراسً بعد موافمة اللجنة العلمٌة بالجامعة.
مادة رلم ( ) 5
( البرنامج األكادٌمً )
البرنامج األكادٌمً هو مجموعة من األنشطة العلمٌة النظرٌة والعلمٌة  ،تدرس للحصول على درجة
علمٌة تخصصٌة.
(الفصــــــل الثانً )
نظام الدراسة واالمتحانات
نظام المبول والنمل
المادة
مادة رلم ()6
مادة رلم ()7
مادة رلم ()8
مادة رلم ()9
مادة رلم ()10
مادة رلم ()11
مادة رلم ()12
مادة رلم ()13
مادة رلم ()14
مادة رلم ()15
مادة رلم ()16
مادة رلم ()17
مادة رلم ()18
مادة رلم ()19
مادة رلم ()20
مادة رلم ()21
مادة رلم ()22

اختصاصها
ضوابط وشروط لبول الطلبة
المستندات المطلوبة للتسجٌل
نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل
صرف رلم المٌد
التسجٌل واإلرشاد
حموق الطالب األكادٌمٌة
االنتمال بٌن األلسام
تجدٌد المٌد
الغٌاب وولف المٌد
الغٌاب
ولف المٌد
التمٌٌم واالمتحانات
لجنة لإلشراف على االمتحانات النهائٌة
تمٌم درجات الممرر الدراسً
الغٌاب عن االمتحانات الدورٌة
الغٌاب عن االمتحانات النهائٌة
الغٌاب عن االمتحانات النهائٌة
الطعن والتظلم
تمدٌر الدرجات
اإلنذارات والفصل
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(أوال ا :نظام المبول والنمل)
مادة رلم ()6
ٌتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتٌة-:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

أن ٌكون الطالب المتمدم للدراسة بالجامعة حاصال على شهادة إتمام الدراسة الثانوٌة أو ما ٌعادلها وفك
اإلجراءات والنظم المنصوص علٌها من وزارة التعلٌم العالً والنافدة فً الجامعات اللٌبٌة .
للطالب الحك فً الدراسة بالمسم المطلوب حسب رؼبته ووفما لتخصصه واإلجراءات واللوابح
المعمول بها الجامعة .
تحدد المستندات المطلوبة للمبول من لبل إدارة الجامعة وفما للمادة رلم ( )7المذكورة أدناه من هذه
الالبحة .
تمبل الجامعة الطلبة المنتملٌن من جامعات أخرى وٌشترط فً الطالب المنتمل أن ٌمدم المستندات التً
تبٌن المواد والممررات التً درسها والمحتوى العلمً لكل منها وعدد الوحدات فً كل ممرر والدرجات
المتحصل علٌها وٌحال الملؾ األكادٌمً إلى المسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة .
تكون صالحٌة لبول بعض أو كل الممررات الدراسٌة للجنة العلمٌة بالمسم  ،بشرط ان ال تزٌد
الممررات الدراسٌة التً تعادل للطالب عن نصؾ الممررات الالزمة للتخرج بالمسم المختص.
ٌشترط فً الطالب المنتمل أن ٌدرس الممررات التً لم ٌتم لبولها وفما للخطة الدراسٌة المعتمدة من
المسم المختص.
تستبعد كل الممررات المتحصل علٌها الطالب بتمدٌر ألل من ( )%50خمسٌن بالمابة.
ٌحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والممررات التً أنجزها بالكامل.
مادة رلم ()7
(أوالا -:المستندات المطلوبة للتسجٌل)

أوال ا :تسجٌل طالب جدٌد
 .1النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها.
 .2شهادة المٌالد .
 .3عدد ( )6صور شخصٌة حدٌثة .
 .4شهادة صحٌة حدٌثة
 .5تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة .
 .6تعببة نموذج الرؼبات الخاص بالجامعة .
ثانٌا ا :تسجٌل طالب منتمل
 .1النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها.
 .2كشؾ درجات أصلً من الجامعة المنتمل منها الطالب .
 .3مفردات الممررات الدراسٌة معتمدة من الجامعة المنتمل منها .
 .4شهادة المٌالد .
 .5عدد ( )6صور شخصٌة حدٌثة .
 .6تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة.
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ثالثا ا :تسجٌل طالب وافد
 .1النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها ( معتمدة من ضمان الجودة).
 .2صورة من جواز سفر الطالب وولً األمر ،مع صورة من تؤشٌرة اإللامة سارٌة المفعول.
مادة رلم ()8
(ثانٌاا -:نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل)
ٌمنح رلم لٌد للطالب عند لبوله للدراسة بالجامعة وٌتكون الرلم من ثمانٌة أرلام كما ٌلً-:





الرلم األول من الٌسار ٌدل على رلم الفصل الدراسً (ٌ 1دل عل فصل الخرٌؾ و ٌ 2دل على فصل
الربٌع و ٌ 3دل عل فصل الصٌؾ )
الرلم الثانً والثالث ٌدل على السنة التً التحك بها الطالب .
الرلم الرابع والخامس ٌدل على رلم المسم .
الرلم السادس والسابع والثامن ٌدل على الرلم التسلسلً للطالب .
مادة رلم ()9

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة -:
وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالب بالتسجٌل لكل فصل دراسً.
تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع السابك
لبدء الدراسة .
ال ٌجوز تسجٌل اي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل .
ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب بالحذؾ واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة بعد االمتحانات النصفٌة
األولى ولبل الثانٌة.
ٌجب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول وذلن حسب التسلسل المحدد للممررات وكذلن
حسب الخطة الدراسٌة المعتمدة من لبل المسم المختص .
ٌسجل الطالب فً مشروع التخرج فً أخر فصل دراسً .
الحد األدنى للتسجٌل ( )12وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وال ٌجوز التسجٌل فً أكثر من ( )18وحدة
دراسٌة إال إذا كان معدله العام أكثر من ( )%75على ان ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو ( )21وحدة
دراسٌة .
مادة رلم ()10
تضمن الجامعة للطالب الحموق األكادٌمٌة اآلتٌة -:

ٌ .1كون لكل طالب ملؾ علمً ٌحتوي على جمٌع النسخ األصلٌة من نماذج التسجٌل والنتابج النهابٌة لكل
فصل دراسً بالمسم والذي ٌتولى إرشاد الطالب علمٌا ،وذلن حسب الخطة الدراسٌة المعدة بالمسم.
ٌ .2كلؾ كل لسم مرشدا علمٌا لكل طالب لإلشراؾ على برنامجه الدراسً بداٌة من دخوله المسم إلى حٌن
تخرجه.
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مادة رلم ()11
ٌجوز للطالب االنتمال من لسم إلى لسم أخر فً الجامعة بعد موافمة المرشد األكادٌمً بالمسم المسجل به
الطالب أوال تم موافمة المسمٌن المعنٌٌن وإحالة اإلجراءات لمسجل الجامعة.
مادة رلم ()12
على الطالب تجدٌد لٌده فً بداٌة كل فصل دراسً وٌكون تجدٌد المٌد بالتولٌع على النموذج المعد لذلن من
لبل ربٌس المسم المختص والمرشد األكادٌمً متضمنا الممررات الدراسٌة الممٌد بها الطالب ،وٌعد اختٌار
الممررات الدراسٌة تجدٌد للمٌد ،وٌتم تجدٌد المٌد فً المواعٌد المعلن عنها بالجامعة .
مادة رلم ()13
(ثالثاا -:الغٌاب وولف المٌد)
خالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة االتً -:
ٌ .1جب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول لالمتحان النهابً ألي
ممرر تزٌد نسبة ؼٌابه فٌه عن  %25بدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من أعمال الفصل واالمتحان
النهابً لذلن الممرر ،وتطبك عموبة الؽٌاب بعد اعتمادها من المسم .
 .2إذا حالت ظروؾ خاصة طاربة دون تؽطٌة  %75من عدد األسابٌع الممررة للدراسة لممرر ماٌ ،لؽى هذا
الممرر بناء على التراح المسم المختص.
مادة رلم ()14
ٌمكن للطالب إٌماف لٌده حسب الحاالت اآلتٌة-:
ٌ .1ولؾ لٌد الطالب لفصل دراسً واحد خالل فترة دراسته بالجامعة إذا لدم المعنً طلبا ٌمبله مرشده
األكادٌمً وٌعتمده المسم المختص وال ٌحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخرج.
ٌ .2ولؾ لٌد الطالب لفصل دراسً ثان خالل فترة دراسته بالجامعة إذا تمدم بعذر تمبله اللجنة العلمٌة بالمسم
المختص وال ٌحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخرج.
ٌ .3جوز فً حالة اضطرارٌة إٌماؾ لٌد الطالب لفصل دراسً ثالث وللمرة األخٌرة خالل فترة دراسته
بالجامعة إذا تمدم بعذر تمبله اللجنة العلمٌة بالجامعة وٌحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة
للتخرج.
مادة رلم ()15
(رابعاا -:التمٌٌم واالمتحانات)
تشكل اللجنة العلمٌة بالجامعة لجنة لإلشراؾ على االمتحانات النهابٌة مع نهاٌة كل فصل دراسً تسمى
لجنة االمتحانات والمرالبة تتولى كافة األمور المتعلمة بسٌر االمتحانات وتنظٌمها
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مادة رلم ()16
ٌ .1عتبر الطالب ناجحا فً الممرر الدراسً إذا حصل على مجموع درجات  %50خمسٌن بالمابة على األلل
فً هذا الممرر.
 .2تحسب تمدٌرات كل ممرر من ( )%100وذلن على أساس أعمال السنة للطالب وامتحان نهاٌة الفصل
وذلن بنسبة  %40ألعمال السنة و  %60لالمتحان النهابً  ،وٌستثنى بعض الممررات الدراسٌة باأللسام
التطبٌمٌة حسب طبٌعة كل ممرر تخصصً ،على أن تحدد آلٌة التمٌٌم بمحضر إجتماع المسم العلمً وٌتم
إعتمادها بمحضر اجتماع اللجنة العلمٌة للجامعة.
 .3تشمل أعمال الفصل الدراسً امتحانات دورٌة ال ٌمل عددها عن اثنٌن وتدخل االمتحانات الشفهٌة والتمارٌر
فً أعمال الفصل الدراسً.
ٌ .4تم اعتماد النتٌجة النهابٌة للممرر الدراسً من لبل ربٌس المسم المختص وكذلن ربٌس لسم الدراسة
واالمتحانات بالجامعة.
مادة رلم ()17
فً حالة تؽٌب الطالب عن حضور أي من االمتحانات الدورٌة ألسباب ممنعة ٌجوز إجراء االمتحان وذلن
وفك الشروط التالٌة-:
 .1أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه.
 .2موافمة أستاذ المادة وكذلن موافمة ربٌس المسم .
مادة رلم ()18
ال ٌسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النهابً للممرر إذا تؽٌب عن االمتحان النهابً المحدد له وٌمنح درجة
صفر فً ذلن االمتحان.
مادة رلم ()19
ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة ( )18بموافمة كل من ربٌس المسم وإدارة الشإون العلمٌة وإدارة
المسجل العام حسب الشروط التالٌة -:
 .1أن ٌكون عذر الؽٌاب عن االمتحان لاهرا.
 .2أن ال ٌكون الطالب لد سبك تؽٌبه عن أي من االمتحانات النهابٌة بالفصول السابمة.
 .3أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه وفً موعد
ألصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات النهابٌة لذلن الفصل.
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مادة رلم ()20

.1
.2
.3

.4

ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات
والضوابط التالٌة-:
أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ
إعالن النتابج.
أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالبحة المالٌة بالجامعة .
تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال
الممرر موضوع المراجعة ،وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد المراجعة على
نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم المختص ولسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.
فً حالة تبث صحة ادعاء الطالب وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة لٌمة
الطعن له  ،وأما إذا لم ٌثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه.
مادة رلم ()21
تحسب درجات الطالب ومعدله على النحو االتً -:

ٌ .1حسب المعدل الفصلً للطالب بضرب الوحدات الدراسٌة لكل ممرر فً الدرجة المتحصل علٌها الطالب
فً ذلن الممرر ثم بمسمة مجموع النماط على العدد الكلً للوحدات التً درسها الطالب بنفس الفصل
الدراسً وٌدرج ضمن حساب المعدل العام جمٌع الممررات التً درسها الطالب فً المسم.
 .2تمدر درجات الطالب وكذلن التمدٌر العام بناء على المعدل العام من صفر إلى مابة وذلن حسب النسب
التالٌة -:
ت
1
2
3
4
5
6

التمدٌر
ممتاز
جٌد جدا
جٌد
ممبول
ضعٌؾ
ضعٌؾ جدا

الدرجات
من  85إلى 100
من  75إلى ألل من 85
من  65إلى ألل من 75
من  50إلى ألل من 65
من  35إلى ألل من 50
ألل من 35
مادة رلم ()22

ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة-:
 .1إذا تدنى معدله العام إلى الل من  %50مع نهاٌة إي فصل دراسً وٌعتبر إنذار،و ٌلؽى أي إنذار فً حالة
تجاوز الطالب المعدل العام . %50
ٌفصل الطالب من الجامعة وال ٌسمح له باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة:
 .1إذا تحصل على ثالثة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا ( الل من .)%35
 .2إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ ( الل من .)%50
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(الفصـــــــــل الثالث)
(متطلبات التخرج)
مادة رلم ()23
ٌمنح الطالب درجة اإلجازة المتخصصة ( البكالورٌوس ،اللٌسانس) بعد استٌفابه للمتطلبات الدراسٌة
المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام ال ٌمل عن ( )%50خمسٌن بالمابة بعد اجتٌازه لجمٌع الممررات المطلوبة
التً درسها فً المسم بنجاح.
مادة رلم ()24
ٌدرس الطالب للحصول على درجة اإلجازة المتخصصة (البكالورٌوس  ،اللٌسانس) ممررات تكون
مجموع وحداتها كالتالً -:
المسم

التصنٌف

مجموع الوحدات الالزمة
للتخرج

اإلجازة المتخصصة

إدارة أعمال

 131وحدة دراسٌة

البكالورٌوس

المحاسبة

 131وحدة دراسٌة

البكالورٌوس

 131وحدة دراسٌة

البكالورٌوس

المانون

 129وحدة دراسٌة

اللٌسانس

اللؽة االنجلٌزٌة

 134وحدة دراسٌة

اللٌسانس

علوم الحاسوب

 139وحدة دراسٌة

البكالورٌوس

الهندسة المدنٌة

 150وحدة دراسٌة

البكالورٌوس

 161وحدة دراسٌة

البكالورٌوس

 149وحدة دراسٌة

البكالورٌوس

تموٌل ومصارؾ

الهندسة المعمارٌة

العلوم اإلنسانٌة

العلوم التطبٌمٌة

هندسة النفط
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(الفصـــــــل الرابع )
(المخالفات التأدٌبٌة)
مادة رلم ()25
على الطالب االلتزام بؤداء واجباته على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة وأن ٌسلن فً تصرفاته
مسلكا ٌتفك مع وضعه باعتماده طالبا جامعٌا وان تتفك تصرفاته مع الموانٌن واللوابح والنظم المعمول بها
فً مإسسات التعلٌم العالً واألصول والتمالٌد الجامعٌة المستمرة.
مادة رلم ()26
ٌخضع الطالب للتؤدٌب إذا ارتكب فعال ٌشكل مخالفة للموانٌن أو اللوابح واألنظمة بالجامعة وفً أي مكان
من ملحماتها بارتكاب فعل تحضره الموانٌن واللوابح أو االمتناع عن أداء الواجب كطالب
وٌظل الطالب خاضعا ألحكام التؤدٌب من تارٌخ تسجٌله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلؽاء
تسجٌله .
مادة رلم ()27
ال ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالٌة -:
أ-

االعتداء على أعضاء هٌبة التدرٌس أو الطالب أو العاملٌن بالجامعة.

ب -االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة .
ت -اإلخالل بنظام سٌر الدراسة واالمتحانات بالجامعة
ث -ارتكاب أي سلون منافً لألخالق أو ٌمس النظام العام واآلداب العامة بالجامعة.
ج -الجرابم المخلة بالشرؾ .
مادة رلم ()28
ٌعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هٌئة التدرٌس أو العاملٌن أو الطالب-:
أ-

الضرب أو اإلٌذاء أو التهدٌد.

ب -السب أو المذؾ.
ت -اإلهانة.
وٌتحمك االعتداء إذا تم بصورة علنٌة أو ؼٌرها  ،وبحضور المعتدي علٌه أو فً ؼٌابه وسواء ارتكب كتابة
أو مشافهة أو باإلشارة.
مادة رلم ()29
ٌعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة-:
أ-

إتالؾ أو تخرٌب األدوات أو المعدات التابعة لمرافك الجامعة سواء بجعلها ؼٌر صالحة لالستعمال أو
بتؽٌٌر وجه استعمالها لو جزبٌا.
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ب -سرلة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو ؼٌرها من ممتلكات الجامعة أو االستٌالء علٌها
ت -االحتفاظ بما سلم للطالب على سبٌل األمانة أو اإلعارة وعدم إرجاعه فً الولت المحدد.
مادة رلم ()30
ٌعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما ٌلً-:
أ-

تزوٌر المحررات الرسمٌة الشهادات واإلفادات و الوثابك سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن ؼٌرها
إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة .

ب -انتحال الشخصٌة سواء لتحمٌك مصلحة الفاعل أو لؽٌره وٌعد انتحاال للشخصٌة دخول طالب بدال عن طالب
أخر ألداء االمتحان وتسرى العموبة على الطالبٌن وكل من سهل ذلن أو كان شرٌكا فٌه من الطالب
ت -إثارة الفوضى أو الشؽب وعرللة سٌرا لدراسة أو االمتحانات بؤٌة صورة كانت.
ث -التؤثٌر على األساتذة أو العاملٌن فٌما ٌخص سٌر االمتحانات أو التمٌٌم أو النتابج أو ؼٌرها مما ٌتعلك
بشإون الدراسة واالمتحانات.
ج-

ممارسة أعمال الؽش فً االمتحانات فٌها بؤٌة صورة من الصور وٌعتبر من لبٌل الشروع فً الؽش
إدخال الطالب إلى لاعة االمتحانات أٌة أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات عاللة بالمنهج الدراسً موضوع
االمتحانات ما لم ٌكن مرخصا بإدخالها من لبل لجنة االمتحانات

ح -االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحمٌك أو مجالس التؤدٌب المشكلة وفك األحكام هذه الالبحة.
خ -أي مخالفة للموانٌن واللوابح والنظم المتعلمة بالتعلٌم العالً.
مادة رلم ()31
ٌعد سلوكا منافٌا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتٌة -:
أ-

جرابم االعتداء على العرض ولو تم برضً المعتدى علٌه وفً هذه الحالة ٌكون الطرؾ األخر شرٌكا فً
الجرٌمة إذا كان طالبا أو طالبة .

ب -تعاطً المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بؤي صورة من الصور.
ت -تداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو عرضها.
ث -كل ما من شؤنه أن ٌخل بالشرؾ أو المساس باآلداب العامة وفما للموانٌن واللوابح النافذة .
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(الفصـــــــــــل الخامس)
(العموبات التأدٌبٌة)
مادة رلم ()32
كل سلون ٌدخل ضمن المخالفات المنصوص علٌها فً المادة ( )28من هذه الالبحة ٌعالب مرتكبه
باإلٌماؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنتٌن دراسٌتٌن ،وٌفصل الطالب من الجامعة إذا كان عابدا.
مادة رلم ()33
ٌعالب على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة (  ) 29بالولؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة
وتضاعؾ العموبة عند العود  ،وال ٌعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع لٌمة اإلضرار التً أحدثها.
مادة رلم ()34
ٌعالب على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة ( )30على النحو التالً -:
أ-

ٌعالب بالولؾ عن الدراسة لمدة ال تمل عن سنة دراسٌة وال تزٌد على سنتٌن دراسٌتٌن كل من ارتكب
المخالفات الواردة فً الفمرتٌن (أ -ب )-من المادة المذكورة وٌفصل الطالب من الدراسة فصال نهابٌا عند
العود .

بٌ -عالب الطالب بالحرمان من دخول المتحانات كلٌا أو جزبٌا إذا ارتكب المخالفات المحددة فً الفمرتٌن (ت-
ث) من المادة المذكورة ،وفً جمٌع األحوال ٌعتبر امتحانه ملؽٌا فً المادة التً ارتكب فٌها المخالفة.
تٌ -عالب بإلؽاء نتٌجة امتحان الطالب فً فصل واحد على األلل إذا ارتكب المخالفات الواردة بٌانها فً الفمرة
(ج) من المادة المذكورة ،وٌجوز لمجلس التؤدٌب إلؽاء امتحانه لفصلٌن دراسٌٌن  ،وٌفصل الطالب فصال
نهابٌا عند العود.
ثٌ -عالب الطالب بالحرمان من حموق الطالب النظامً أو إٌمافه عن الدراسة مدة ال تزٌد على سنة دراسٌة
واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص علٌها فً الفمرتٌن ( ح،خ ) من المادة المذكورة.
مادة رلم ()35
ٌعالب على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة ( )31بالولؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة
وال تزٌد عن سنتٌن دراسٌتٌن وإذا كان الطالب عابدا ٌفصل من الجامعة.
مادة رلم ()36
فً تطبٌك األحكام التؤدٌبٌة المنصوص علٌها فً هذه الالبحة ٌحسب كل فصلٌن دراسٌٌن سنة دراسٌة واحدة.
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(الفصـــــــــل السادس)
(إجراءات التأدٌب)
مادة رلم ()37
على كل من ٌعلم بولوع مخالفة للموانٌن واللوابح واألنظمة المعمول بها فً الجامعة أن ٌمدم بالؼا عن هذه
المخالفة ٌتضمن تمرٌرا مكتوبا عن الوالعة ٌمدمه إلى إدارة الجامعة.
مادة رلم ()38
فور اإلبالغ عن الوالعة ٌتعٌن على إدارة الجامعة تكلٌؾ لجنة تحمٌك تتكون من ثالثة أعضاء هٌبة تدرٌس
ٌكون احدهم ممررا للجنة فً ظرؾ ثالثة أٌام من تارٌخ البالغ.
مادة رلم ()39
ٌتم اإلعالن عن التحمٌك لبل موعده بٌوم كامل على األلل للطالب وال ٌحسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن ،
وٌجوز إن ٌتم التحمٌك فورا فً حاالت الضرورة واالستعجال .
مادة رلم ()40
بعد االنتهاء من التحمٌك أو عدم حضور الطالب رؼم إعالمه تمدم اللجنة تمرٌرا مشفوعا بالمحاضر التً
أعدتها إلى إدارة الجامعة.
مادة رلم ()41
فً حالة االنتهاء من التحمٌك ٌتم تشكٌل مجلس للتؤدٌب بمرار من ربٌس الجامعة على أن ٌتكون من ثالثة
أعضاء هٌبة التدرٌس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة المانونٌة على أن ٌكونوا من ؼٌر أعضاء لجنة
التحمٌك ومندوب عن الشإون الطالبٌة وٌتم إعالن من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي
ٌنبؽً فٌه مثوله أمام هم وذلن خالل مدة ال تمل عن ثالثة أٌام وال ٌحتسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن وفً
حالة عدم الحضور ٌصدر المرار ؼٌابٌا.
مادة رلم ()42
ٌصدر مجلس التؤدٌب لراراته بعد سماع ألوال الطالب وٌجوز للمجلس استدعاء الشهود  ،كما ٌجوز له
استدعاء من لام بالتحمٌك .
مادة رلم ()43
ٌتم اإلعالن عن موعد التحمٌك أو التؤدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة وٌعتبر ذلن لرٌنة على العلم بذلن.
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مادة رلم ()44
ٌصدر مجلس التؤدٌب لراراته بؤؼلبٌة أصوات األعضاء وال تعتبر لرارات المجلس نافذة اال بعد اعتمادها
من ربٌس الجامعة .
مادة رلم ()45
ٌعلن لرار مجلس التؤدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة ،وتسلم للطالب نسخة ،وتودع نسخة ثانٌة منه
بالملؾ الشخصً للطالب.
مادة رلم ()46
تعتبر لرارات مجلس التؤدٌب التً تصدر طبما ألحكام هذه الالبحة نهابٌة بعد اعتمادها وال ٌجوز الطعن
فٌها إال بالطرق المضابٌة أمام المحكمة المختصة.
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.22إخشاءاد ّٔٚبرج اٌؾؤ ْٚاٌطالث١خ
 -0إجراءات االلتحاق للدراسة بالجامعة
النماذج المستخدم لهذا الغرض:
نموذج البٌانات الشخصٌة رلم أ.م.ج (:)0
أ)الهدف من النموذج:
ٌهةةدؾ هةةذا النمةةوذج إلةةى معرفةةة البٌانةةات الشخصةةٌة للطلبةةة الةةراؼبٌن فةةً االلتحةةاق للدراسةةة
بالجامعة و بٌانات ولً األمر كما ٌهدؾ اٌضا الى توثٌك بٌانات الشهادة الثانوٌةة او مةا ٌعادلهةا
للطالب أو الطالبة المتمدمٌن لاللتحاق بالدراسة.
ب) كٌفٌة الحصول على النموذج:
ٌمكن الحصةول علةى نسةخة مةن نمةوذج البٌانةات الشخصةٌة للطلبةة رلةم أ.م.ج ( )1مةن وحةدة
المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.
د) الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
 -1اسةتالم نمةةوذج البٌانةات الشخصةةٌة رلةم أ.م.ج ( )1مةةن وحةدة المبةةول والتسةجٌل بةةإدارة
التسجٌل.
 -2ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به.
 -3إرفاق النموذج بالمستندات المطلوبة للتمدٌم والتً تحددها الالبحة الدراسٌة بالجامعة.
 -4تسلٌم نموذج الطلب مع المستندات المطلوبة للتسجٌل لوحدة المبةول والتسةجٌل لؽةرض
فحصها والتؤكد من توفر الشروط المطلوبة للمبول.
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نموذج البٌانات الشخصٌة
رلم المٌد الجامعً
التخصص
الرلم الوطنً

االسم  ..................... :إسم األب ....................:إسم الجد...............:اللمب..............:
تارٌخ المٌالد :الٌوم.......الشهر ........السنة ..........مكان المٌالد ...........:الجنس)ذكر( (،أنثى)
رلم جواز السفر ، )........................(:رلم البطالة الشخصٌة )............................(:رلم ورلة العابلة
()..................

الرلم الوطنً:

اسم األم رباعً .......................................:جنسٌتهـــا.......................................:
اسم ولً األمر ....................................:صلة المرابة بالطالب................................:
عنوان ولً األمر ....................................:نمال ولً األمر...................................:
أسم المدرسة المتحصل منهـا على الثانوٌة..............................................................:
سنة الحصول علٌها  .................:التمدٌر والنسبة المبوٌة ................ ....................:
التخصص .....................................:الشعبة..................................................:
ألر أنا المولع أدناه بصحة البٌانات المذكورة بهذا النموذج وأتحمل المسبولٌة المانونٌة وما ٌترتب علٌها من
إجراءات.
أسم الطالب .......................................:التولٌع .....................:التارٌخ................:
ٌعتمد المسجل العام
..............................

إدارة مسجل الجامعـــــــة
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إعداد :أ .عصام الزمزام

نموذج تسجٌل الرغبات للطالب رلم أ.م.ج (:)2
أ)الهدف من النموذج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى معرفة رؼبات الطالةب حسةب األولوٌةة و وفةك التخصصةات والبةرامج
التعلٌمٌة الموجودة بالجامعة.
ب) كٌفٌة الحصول على النموذج:
ٌمكةةن الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج تسةةجٌل الرؼبةةات للطالةةب رلةةم أ.م.ج ( )2مةةن وحةةدة
المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.
د) الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
 -1اسةةتالم نمةةوذج تسةةجٌل الرؼبةةات للطالةةب رلةةم أ.م.ج ( )2مةةن وحةةدة المبةةول والتسةةجٌل
بإدارة التسجٌل أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 -2ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به.
-3

تسلٌم نموذج تسجٌل الرؼبات للطالب رلم أ.م.ج ( )2مع المستندات المطلوبةة للتسةجٌل
التً تحددها الالبحة الدراسٌة بالجامعة إلى وحدة المبول والتسجٌل.
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نموذج تسجٌل الرغبات للطلبــة
االســـــــــم الرباعً ............................................. :الجنسٌة ..................:مكان وتارٌخ
المٌالد............................:العنوان ..........................:رلم الهاتؾ............................:
المدرسة المتحصل منهـــا على الثانوٌة......................................................................:
سنة الحصول علٌها .....................:النسبة المبوٌة........................:التمدٌر...................:
التخصص ...................................:الشعبة...........................................:

التخصصات الموجودة بالجامعة
لسم إدارة األعمال
لسم المحاسبة
لسم التموٌل والمصارف
لسم علوم الحاسوب
لسم اللغة االنجلٌزٌة
لسم المانون
لسم الهندسة المعمارٌة
لسم الهندسة المدنٌة
لسم هندسة النفط

ٌجب على الطالب إختٌار
ثالثة تخصصات على األلل
تمدٌر حسب رؼبة الطالب

الرؼبة حسب األولوٌة
........................./1
......................../2
......................../3

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

إدارة مسجل الجامعـــــــة
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إعداد :أ .عصام الزمزام

نموذج تعــــــــــــهد رلم أ.م.ج (:)3

أ) الهدف من النموذج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلةى تعهةد الطالةب بةااللتزام بكافةة اللةوابح والةنظم بالجامعةة وعةدم التةؤخٌر
عن مواعٌد التسجٌل وفك خطة البرنامج التعلٌمً المعلنة من إدارة الشإون العلمٌة .

ب) كٌفٌة الحصول على النموذج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تعهد الطالب من وحدة المبول والتسجٌل بةإدارة المسةجل
بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

ج) الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
 -1استالم نموذج التعهد رلم أ.م.ج ( )3من وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل أو عةن
طرٌك مولع الجامعة.
 -2ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به.
 -3التؤكد من إلتزام الطالب بالتولٌع على التعهد.
 -4تسلٌم نموذج التعهد رلم أ.م.ج ( )3لوحدة المبول والتسجٌل .
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نموذج تعهـــــــد
أتعهـــد أنا الطالب  ......................................... :رلم المٌــــد............................. :
المســــــــم................................................... :الشعبـــة................................... :

بأننً سوف ألتزم بجمٌع اللوائح والنظم بالجامعــة ،وأننً لن أتأخر عن التسجٌل فً الموعد المحدد له وعند
تأخري عن التسجٌل فً الموعد المحدد اتحمل كافة اإلجراءات المانونٌة والمالٌة التً تمتضٌها النظم واللوائح
المعمول بها فً الجامعة.

اسم الطالــب........................................ :
التولٌـــــــــع........................................ :
التارٌـــــــــخ.................../.........../......... :

اعتماد رئٌس المسم

اعتماد لسم الدراسة واالمتحانات

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

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

اعتماد مسجل عام الجامعة
............................................................

إدارة مسجل الجامعـــــــة
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إعدادٌ :ونس هدٌة

إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج ()4

أ) الهدف من النموذج:
ٌهةةدؾ هةةذا النمةةوذج إلةةى إلةةرار الطالةةب بةةاالطالع علةةى البحةةة الدراسةةة واالمتحانةةات لجامعةةة
أفرٌمٌةةا وبةةذلن ٌضةةمن الطالةةب معرفةةة أهةةم المةةواد المتعلمةةة بالحةةد األدنةةى واألعلةةى للوحةةدات
الدراسةةٌة المسةةموح بهةةا وإلزامٌةةة الحضةةور للمحاضةةرات وعةةدد االنةةذارات واجةةراءات الطعةةن
وؼٌره من مواد الالبحة الدراسٌة ذات األهمٌة.

ب) كٌفٌة الحصول على النموذج:
ٌمكةةن الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج إلةةرار بةةاالطالع علةةى البحةةة الدراسةةة واالمتحانةةات
لجامعةة أفرٌمٌةا رلةم أ.م.ج ( )4مةةن وحةدة المبةول والتسةجٌل بةةإدارة المسةجل بالجامعةة او عةةن
طرٌك مولع الجامعة.
ج) الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
 .1استالم نموذج إلرار باالطالع على البحة الدراسةة واالمتحانةات لجامعةة أفرٌمٌةا
رلم أ.م.ج ( )4من وحدة المبول والتسجٌل بةإدارة المسةجل أو عةن طرٌةك مولةع
الجامعة.
 .2ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به.
 .3التؤكد من إلتزام الطالب بالتولٌع على اإللرار.
 .4تسلٌم نموذج اإللرار رلم أ.م.ج ( )4لوحدة المبول والتسجٌل .
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إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا

ألـر

أنا المولع أدناه الطالب  ....................................... :رلم لٌــــدي........................ :

والمسجل بمسـم .......................... :للـفصـل الـدراسً................... :للعام الجامعً............... :

بؤننً لد أطلعت على البحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا ،وأنه ال ٌحك لً الدخول لالمتحان
النهابً ألي مادة تزٌد نسبة ؼٌابً فٌهــا عن ( )%25ما ٌعادل ( 4محاضرات) متصلة أو منفصلة
بدون عذر.
كما ألر بؤننً على علم تام بؤنه سوؾ ٌتم فصلً وإعادة مساري إلً أحد األلسام األخرى التابعة
للجامعة ،ولن ٌسمح لً باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت التالٌـة:
 .1إذا تحصلت على ثالث إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا (ألل من )%35
.2إذا تحصلت على أربعة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ (ألل من )%50
وأتعهـد بعدم المطالبــة بفرصة إضافٌة لتحسٌن وضعً األكادٌمً وااللتزام الكامل بما ٌصدر عن
الجامعــة بهذا الخصوص.

وهـــذا إلرار منً بذلن
والســــــــ علٌكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالم
التولٌع ....................................................... :البصمة................................ :
التارٌخ:

إدارة مسجل الجامعـــــــة
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بعض المواد من الالئحة الداخلٌة للدراسة واالمتحانات
مادة رلم ()9
ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة -:
 .1وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالب بالتسجٌل لكل فصل دراسً.
 .2تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع السابك لبدء الدراسة .
 .3ال ٌجوز تسجٌل اي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل .
ٌ .4مكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب بالحذؾ واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة بعد االمتحانات النصفٌة األولى ولبل الثانٌة.
ٌ .5جب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول وذلن حسب التسلسل المحدد للممررات وكذلن حسب الخطة
الدراسٌة المعتمدة من لبل المسم المختص .
ٌ .6سجل الطالب فً مشروع التخرج فً أخر فصل دراسً .
 .7الحد األدنى للتسجٌل ( )12وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وال ٌجوز التسجٌل فً أكثر من ( )18وحدة دراسٌة إال إذا كان
معدله العام أكثر من ( )%75على أن ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو ( )21وحدة دراسٌة .
مادة رلم ()13
خالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة االتً-:
ٌ .1جب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول لالمتحان النهابً ألي ممرر تزٌد نسبة
ؼٌابه فٌه عن  %25بدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من أعمال الفصل واالمتحان النهابً لذلن الممرر ،وتطبك عموبة
الؽٌاب بعد اعتمادها من المسم .
 .2إذا حالت ظروؾ خاصة طاربة دون تؽطٌة  %75من عدد األسابٌع الممررة للدراسة لممرر ماٌ ،لؽى هذا الممرر بناء على
التراح المسم المختص.
مادة رلم ()18
ال ٌسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النهابً للممرر إذا تؽٌب عن االمتحان النهابً المحدد له وٌمنح درجة صفر فً ذلن االمتحان.
مادة رلم ()19
ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة ( ) 18بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام حسب الشروط
التالٌة -:
 )1أن ٌكون عذر الؽٌاب عن االمتحان لاهرا.

 )2أن ال ٌكون الطالب لد سبك تؽٌبه عن أي من االمتحانات النهابٌة بالفصول السابمة.
 )3أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه وفً موعد ألصاه أسبوعا من انتهاء
االمتحانات النهابٌة لذلن الفصل.
مادة رلم ()20
ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات والضوابط التالٌة-:
 .1أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتابج.
 .2أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالبحة المالٌة بالجامعة .
 .3تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع
المراجعة ،وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم
المختص ولسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.
 .4فً حالة تبث صحة ادعاء الطالب وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة لٌمة الطعن له  ،وأما إذا لم ٌثبت
صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه.
مادة رلم ()22
ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة-:
 .1إذا تدنى معدله العام إلى الل من  %50مع نهاٌة إي فصل دراسً وٌعتبر إنذار ٌلؽى أي إنذار فً حالة تجاوز الطالب المعدل
العام . %50
ٌ .2فصل الطالب من الجامعة وال ٌسمح له باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة:
 .3إذا تحصل على ثالثة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا ( الل من )%35
 .4إذا تحصل على أربعة إنذارات.
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 -2إجراءات التسجٌل الفصلً
تةةتم إجةةراءات التسةةجٌل فةةً الممةةررات الدراسةةٌة للطالةةب خةةالل الفصةةل الدراسةةً مةةن خةةالل إتبةةاع
الخطوات التالٌة:

نموذج حجز مبدئً رلم ا.م.ج ()5
أ) الهدف من النموذج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلةى تحدٌةد الممةررات الدراسةٌة التةً ٌمكةن للطالةب التسةجٌل فٌهةا لكةل فصةل
دراســــً ( خرٌؾ -ربٌةع – صةٌؾ) تحةت إشةراؾ المرشةد األكةادٌمً للطالةب ووفةك اسةبمٌة
الممررات بخطة البرنامج االكادٌمً ووفك الالبحة الدراسٌة لالمتحانات بالجامعة.
ب) كٌفٌة الحصول على النموذج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج الحجز المبدبً رلم أ.م.ج ( )5لجامعة أفرٌمٌةا مةن المسةم
المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
ج) الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
 -1اتصال الطالةب بالمرشةد األكةادٌمً ( عةن طرٌةك توزٌةع المرشةدٌن مةن المسةم المخةتص فةً
لوابم معلنة) لتحدٌد الممررات الدراسٌة التً ٌمكن للطالب التسجٌل فٌها.
ٌ -2موم الطالب مع المرشد األكادٌمً بملء نموذج الحجز المبدبً رلم أ.م.ج ( )5الةذي ٌمكةن
الحصول علٌه من البرنامج التعلٌمةً التةابع لةه الطالةب ،بحٌةث ٌتضةمن الممةررات الدراسةٌة
المطلوب التسجٌل فٌها وفما للجداول الدراسٌة.
 -3كمةةا ٌمةةوم المرشةةد األكةةادٌمً للطالةةب اٌضةةا بمةةلء نمةةوذج المرشةةد األكةةادٌمً رلممم م.ج.ت
( )13والذي ٌبن وضع الطالب اكادٌمٌا لكل فصل دراسً.
 -4تمدٌم نموذج الحجز المبةدبً رلمم أ.م.ج ( )5للمسةم المةالً بالجامعةة لةدفع الرسةوم الدراسةٌة
عن الممررات المطلوب التسجٌل فٌها من لبل الطالب.
ٌ -5ستلم الطالب نسختان من إٌصال سداد الرسةوم ،النسةخة األصةلٌة بٌضةاء اللةون وٌحةتفظ بهةا
لنفسه والنسخة الثانٌة حمراء اللون ،حٌث ترفك هذه النسخة مع نمةوذج الحجةز المبةدبً رلمم
أ.م.ج ( )5وٌسلمه الى رباسة المسم.
ٌ -6تةةولى البرنةةامج العلمةةً المخةةتص عةةن طرٌةةك ربةةٌس المسةةم أو أحةةد أعضةةاء اللجنةةة العلمةةً
بالمسةةم بتسةةجٌل الممةةررات الدراس ةٌة المحةةددة بةةالنموذج فةةً منظومةةة الدراسةةة واالمتحانةةات
للجامعة.
 -7بعد االنتهاء من تسجٌل الممررات الدراسٌة فً المنظومة تستخرج عةدد نسةختٌن مةن نمةوذج
التسجٌل النهابً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالةب بعةد اعتمادهةا مةن المسةم العلمةً و
إدارة التسجٌل وتحفظ النسخة الثانٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالب بالمسم العلمً.
مالحظةٌ :تم األن إستخدام منظومة جدٌدة للتسجٌل ( عن طرٌك شبكة المعلومات الدولٌة ) بحٌث ٌتم إستخدام نفس الٌة التسجٌل
ونفس النماذج.
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هم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورج حج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزمبذئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
االســـــــــم ....................................................:رلم المٌــــد.............................. :
الفصـــل الدراســــً...........................................:المســـــــــم................................ :
عدد الوحدات

اســـــــم الممـــــــــــرر

ر.ت رمـــــز الممــــــــرر
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
مجموع الوحدات للفصل الدراسً

المجموعة

مالحــــظـــــات

الجدول الدراسي -:
الٌوم /التولٌت
السبت
األحد
االثنٌن
الثالثاء
األربعاء
الخمٌس

اسم المادة

التولٌت

اسم المادة

التولٌت

اسم المادة

التولٌت

اسم الطالب .............................................. :التوقيع............................. :

اسم المرشد األكاديمي ................................... :التوقيع .............................:
اعتمبد رئيس القســـــم

.....................................
إدارة مسجل الجامعـــــــة

تارٌخ التحدٌث 2020

إعدادٌ :ونس هدٌة

ٌ -0ملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص.
 -2الحد األدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو ( ) 02وحدة.
 -3الحد األلصى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو ( 08وحدة.
ٌ -4جوز لطلبة وفك الالئحة الدراسٌة التسجٌل فً ( )20وحدة بشرط اال ٌمل معدله التراكمً عن (.)%75
ٌ -5موم الط الب بتسلٌم هذا النموذج – بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم الدراسٌة إلى المسم العلمً المختص ممرونا ا باإلٌصال المالً التمام عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة ،
وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة.
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 -3إجراءات إسماط وإضافة ممررات دراسٌة
نموذج إسماط وإضافة رلم ا.م.ج ()6
ا) الهدف من النموذج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب من إسماط أو إضافة أي ممررات ٌرؼبها الطالةب علةى أن ٌةتم
اإلجراء خالل المدة المحددة فً البحة الدراسة واالمتحانات ووفما لما هو متاح من ممررات دراسةٌة
مطلوب إضافتها وبعد موافمة المرشد األكادٌمً أو ربٌس المسم على عملٌة اإلسماط واإلضافة.

ب) كٌفٌة الحصول على النموذج:
ٌمكةةن الحصةةول علةةى نس ةخة مةةن نمةةوذج إسةةماط وإضةةافة رلةةم ا.م.ج ( )6لجامعةةة أفرٌمٌةةا مةةن المسةةم
المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

ج) الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسماط واإلضافة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اسةةتالم عةةدد نسةةختٌن مةةن نمةةوذج طلةةب اإلسةةماط و اإلضةةافة رلةةم ا.م.ج ( )6مةةن المسةةم
المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
ملء نموذج طلب اإلسماط و اإلضافة وتولٌعه من المرشد األكادٌمً وكذلن ربٌس المسم.
ٌحتفظ المسم العلمً بنسخة من نمةوذج اإلسةماط واإلضةافة وٌحةتفظ الطالةب لنفسةه بالنسةخة
الثانٌة.
تمدٌم نسخة من نموذج اإلسماط واإلضافة للمسم المالً لتسدٌد أو ترجٌةع الرسةوم الدراسةٌة
عن الممررات المضافة أو التً ٌرؼب الطالب فً إسةماطها فةً حالةة عةدم تةوافر ممةررات
بدٌلة.
ٌستلم الطالب نسختان من إٌصال سداد الرسوم ،النسخة األصلٌة بٌضاء اللةون وٌحةتفظ بهةا
لنفسه وال نسخة الثانٌة حمراء اللون ،حٌث ترفك هذه النسخة مع نمةوذج اإلسةماط واإلضةافة
رلم ا.م.ج ()6وترجع للمسم المختص.
ٌتولى المسم المختص بعد استالمه لنموذج اإلسماط واإلضافة رلم ا.م.ج ( )6وإٌصال سداد
الرسوم ،إضافة  /إسماط الممررات الدراسٌة المحددة بالنموذج فً منظومة الجامعة.
بعةةد االنتهةةاء مةةن عملٌةةة اإلسةةماط واإلضةةافة فةةً المنظومةةة تسةةتخرج نسةةختٌن مةةن نمةةوذج
التسجٌل النهابً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتماد المسم العلمً التابع لةه
الطالب وتحفظ النسخة الثانٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالب
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نموذج إسماط وإضافة ممررات دراسٌة
اسم الطالب ........................................:رقم القيد.................... :
قسم.....................:الفصل.............. :

اسم المقرر

ر.ت

إسقــــبط

عدد الوحات

رمز المقرر

.1
.2
.3
.4
مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلسقاط

ر.ت

اسم المقرر

إضبفـــــت

رمز المقرر

عدد الوحدات

.1
.2
.3
.4
مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلضافة
اسم الطالب  ..............................................التوقيع............................. :

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

مالحظــــــــــــات.......................................................................................

اعتماد رئيس قسم المختص

.................................
إدارة مسجل الجامعـــــــة

تارٌخ التحدٌث 2020
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌ -0ملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص.
ٌ-2موم الط الب بتسلٌم هذا النموذج – بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم الدراسٌة إلى المسم العلمً المختص ممرونا ا باإلٌصال المالً التمام عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة ،
وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة
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 -4إجراءات االنتمال الداخلً بٌن األلسام
نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج ()7
ا) الهدف من النموذج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب من إتمام إجراءات االنتمال إلى لسم أخر داخل نفس الجامعة

ب) كٌفٌة الحصول على النموذج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج انتمةال بةٌن األلسةام رلةم ا.م.ج ( )7لجامعةة أفرٌمٌةا مةن المسةم
المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

ج) الخطوات المتبعة لالنتمال بٌن األلسام:
 -1استالم عدد ثالث نسخ من نموذج االنتمال بٌن األلسام فً الجامعة رلم ا.م.ج ()7مةن المسةم
المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 -2ملء نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج ( )7وتسلٌمه للمسم العلمً المنتمل منه الطالب.
 -3فةً حالةة موافمةةة المسةم المنتمةل منةةه الطالةب علةى االنتمةةال ٌمةوم بإحالةة نمةةوذج انتمةال بةةٌن
األلسام رلم ا.م.ج ( )7إلى المسم المنتمل إلٌه الطالب إلبداء الرأي بالخصوص.
 -1بعةةد الموافمةةة مةةن المسةةمٌن ترسةةل النسةةخ إلةةى إدارة المسةةجل العةةام إلبةةداء الةةرأي بالخصةةوص
(بعدم مخالفة شروط التسجٌل والمبول ) وإنهاء كافةة االجةراءات المتعلمةة بصةرؾ رلةم المٌةد
والبدء فً إجراءات المعادلة إن وجدت.
 -2بعةةد إتمةةام اجةةراءات الموافمةةةٌ ،ةةتم فةةتح ملةةؾ أكةةادٌمً جدٌةةد للطالةةب فةةً المسةةم المنتمةةل إلٌةةة
وملؾ إداري بإدارة المسجل العام واستكمال بالً إجراءات التسجٌل.
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نموذج انتمال بٌن األلســـام
اسم الطالب ..................................... :رلم المٌــد.........................................:
المســــم .........................................:أرغب فً االنتمال من لسم ........................... :إلى
لسم ...................................:عدد الوحدات المنجزة ..........:عدد الفصول الدراسٌة ...........:تولٌع
الطالب...................:

موافمة رئٌس المسم المنتمل إلٌه

موافمة رئٌس المسم المنتمل منه

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

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

موافمة المسجل العام بالجامعة
..........................................
رلم المٌد السابك .................................... :
رلم المٌد الجدٌد .................................... :
إعتماد المسجل العام بالجامعة
..........................................

إدارة مسجل الجامعـــــــة

تارٌخ التحدٌث 2020

إعدادٌ :ونس هدٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظات -:
ٌ -0عد من عدد ثالث نسخ من نموذج االنتمال بٌن األلسام فً الجامعة رلم ا.م.ج ()7
ٌ -2ملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص.
ٌ-3رفك كشف درجات ونموذج إجراءات المعادلة ان وجدت.
-4تسلم نسخة للمسم المنتمل منه الطالب والنسخة الثانٌة للمسم المنتمل الٌه الطالب ونسخة ثالثة الى ادارة المسجل العام بعد استكمال كافة اإلجراءات.
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 -5إجراءات اٌماف المٌد
نموذج اٌماف المٌد رلم ا.م.ج ()8
ا) الهدف من النموذج:
ٌهةةدؾ هةةذا النمةةوذج إلةةى إثبةةات لٌةةام الطالةةب بإٌمةةاؾ لٌةةده فةةً حالةةة وجةةود ظةةروؾ تحةةول دون لٌةةام
الطالب بتجدٌد لٌده.

ب) كٌفٌة الحصول على النموذج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج اٌماؾ المٌد رلم ا.م.ج ( )8لجامعة أفرٌمٌا من المسةم المخةتص
أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

ج) الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اٌماف المٌد:
 .1استالم عدد ثالث نسخ من نموذج طلب اٌماؾ المٌةد رلةم ا.م.ج ()8مةن المسةم المخةتص أو وحةدة
المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة
 .2ملء نموذج طلب اٌماؾ المٌد تحةت إشةراؾ المرشةد األكةادٌمً وتولٌعةه مةن ربةٌس المسةم بعةد
عملٌة إبداء الرأي بالخصوص وأعتماده من إدارة المسجل العام.
 .3تحفظ النسخة األولى فً ملؾ الطالب األكادٌمً بالمسم العلمً المختص.
 .4تسلم النسخة الثانٌة للطالب لالحتفاظ بها لنفسه.
 .5ترسةةل النسةةخة الثالثةةة إلدارة المسةةجل العةةام للجامعةةة لٌةةتم ولةةؾ لٌةةد الطالةةب بمنظومةةة الدراسةةة
واالمتحانات ومن ثم حفظ النسخة الثالثة بإدارة المسجل.
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نموذج إٌماف لٌد
إسم الطالب ................................................ :رلم المٌد...........................:
المسـم .......................................:الفصل الدراسً....................................:
تارٌخ تمدٌم الطلب ............/......./......تولٌع الطالب ..............................:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

رأي رئٌس لسم الدراسة واإلمتحانات

رأي رئٌس المسم العلمً
..........................................

.............................................
.........................................
.............................................
التولٌع...................................:
التولٌع......................................:
التارٌخ...................................:
التارٌخ.....................................:

المرار.........................................................................../
موافمة المسجل العام بالجامعة
..........................................

إدارة مسجل الجامعـــــــة

تارٌخ التحدٌث 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظات -:
ٌ )0عد النموذج من ثالث نسخ ( نسخة للطالب  -نسخة للمسم العلمً  -نسخة إلدارة المسجل العام ).
 )2ال ٌحك للطالب اٌماف لٌده أكثر من مرتٌن خالل مدة دراسته بالجامعة.
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إعداد :أ .عصام الزمزام

 -6إجراءات مراجعة كراسة إجابة (الطعن)
نموذج طلب مراجعة كراسة إجابة رلم ا.م.ج (  -9أ)
ا) الهدف من النموذج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى إثبات حك الطالب فً مراجعة كراسة إجابة االمتحان النهابً فمط.

ب) كٌفٌة الحصول على النموذج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج طلب مراجعة كراسة إجابة رلم ا.م.ج ( -9أ) لجامعة أفرٌمٌةا
من المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عةن طرٌةك مولةع الجامعةة
اإللكترونً.

ج) الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات طلب مراجعة كراسة إجابة:
 -1اسةةتالم نمةةوذج طلةةب مراجعةةة كراسةةة إجابةةة رلةةم ا.م.ج ( -9أ) مةةن المسةةم المخةةتص أو وحةةدة
المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 -2مةةةلء النمةةةوذج وتسةةةلٌمه إلدارة المسةةةجل العةةةام بالجامعةةةة بعةةةد سةةةداد الرسةةةوم المالٌةةةة
إلجراءات الطعن.
ٌ -3تولى ربٌس المسم العلمً المختص بتكلٌؾ لجنة من ثالثةة أعضةاء هٌةؤة تةدرٌس علةى أن
ٌكون أستاذ الممرر من بٌنهم لمراجعة كراسة الطالب.
 -4تموم اللجنة بمراجعة كراسةة الطالةب وإعةداد تمرٌةر حةول نتٌجةة المراجعةة وٌةتم ذلةن مةن
خالل التمرٌر المعد فً النموذج رلم ( -9ب).
 -5تموم اللجنة بتسلٌم التمرٌر إلدارة المسجل العام.
 -6فً حالة ما ٌشٌر التمرٌر إلى تعدٌل فً نتٌجة الطالب  ،تموم إدارة المسةجل العةام بإحالةة
التمرٌر بعد إعتماده إلى لسم الدراسة واإلمتحانات لتعدٌل النتٌجة بالمنظومة.
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طلب مراجعة كراسة إجابة(الطعن)
السٌد  /رئٌس المسم............................................
بعد التحٌــــة ،،،،،،،،،،،
أنا الطالب ........................................ :رلم المٌد ............... :لسم ......................... :
الفصل الدراسً ................ :
اتمدم إلٌكم بطلب مراجعة كراسة اإلجابة الخاصة بً فً الممررات التالٌة:

ر.م

أستاذ المادة

المقرر

رقم المجموعة

0
2

التوقيع ................................... :

االسم .................................... :

التاريخ .................................. :
اعتماد رئيس القسم العممي المختص .................................
إدارة مسجل الجامعـــــــة

تارٌخ اإلصدار2020:

إعدادٌ :ونس هدٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظات -:
-0أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتائج.
-2أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة .
 -3تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.
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نموذج تمرٌر مراجعة كراسة إجابة(الطعن)
االســـــــــم  ................................................. :رلم المٌــــد.............................. :
الـفصـــــل الـدراســــً ......................................... :المســــــــم.............................. :
اسـم الـممــرر  .................................. :رمز الـممـرر  ................ :المجموعة .............. :

(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 -:
 .1اسم المراجــــع ........................................ :
 .2اسم المراجــــع......................................... :
 .3اسم المراجــــع......................................... :

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

اعتماد رئيس قسم الدراسة واإلمتحانات .................................
إدارة مسجل الجامعـــــــة

تارٌخ التحدٌث2020:

مالحظات -:
-0أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتائج.
-2أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة .
-3تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.
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إعدادٌ :ونس هدٌة

 -7إجراءات طلب إعادة االمتحان إٌٙبئٟ

نموذج طلب إعادة االمتحان النهائً رلم ا.م.ج ( )01
ا) اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى إثبات حصول الطالب علةى الموافمةة المبدبٌةة بشةؤن دراسةة موضةوع المبةرر
الةةذي حةةال دون حضةةور االمتحانةةات النهابٌةةة فةةً الموعةةد المحةةدد  ،علةةى أن ٌنظةةر مةةن لبةةل لجنةةة
االمتحانةةات والبةةث فٌةةه بالموافمةةة وتحدٌةةد موعةةد للطالةةب إلجةةراء االمتحانةةات او بعةةدم الموافمةةة علةةى
المبرر ورفض موضوع اإلعادة.

ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج طلب إعادة االمتحان النهابً رلم ا.م.ج ( )10لجامعةة أفرٌمٌةا

من المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
ج) اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ إخشاءاد إػبدح االِزحبْ :
 .1استالم نسخه من نموذج طلب إعادة االمتحان النهابً رلم ا.م.ج ( )10مةن المسةم المخةتص
أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 .2ملء نموذج طلب إعادة االمتحان النهابً رلم ا.م.ج ( )10وإرفاق كافة المستندات التً تعد
مبرر لعدم الحضور فً موعد االمتحان وتمدٌمه للجنة االمتحانات النهابٌة.
ٌ .3نظر فً موضوع الطلةب مةن لبةل لجنةة االمتحانةات ودراسةة جمٌةع المسةتندات الممدمةة مةن
الطالةةب والبةةث فةةً الطلةةب بالموافمةةة إذا تةةم لبةةول المبةةرر وتحدٌةةد موعةةد للطالةةب إلجةةراء
االمتحانات او بعدم الموافمة على المبرر ورفض موضوع اإلعادة و ترصد درجة صةفر فةً

الممرر.
ٌ .4عتبر المبرر الربٌسً لؽٌاب الطالب عن إجراء االمتحان فً الموعد المحةدد مةن لبةل إدارة
الجامعة ( حالة الوفاة من الدرجة األولى ).
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منوذج طلب إعبدة االمتحبن
<<

اسم الـطالب :

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

رقم القيــــــــد :

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

اسم المقــــرر :

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

أستاذ المادة :

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

القســــــــــــــــم:

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

سبب تقديم الطلب -:

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

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

........................................................................................
........................................................................................
توقيع الطبلب ........................................... :
موافقت جلنت االمتحبنبث .................................... :
إدارة مسجل الجامعـــــــة

تارٌخ التحدٌث 2020

إعداد :أ عصام الزمزام

مالحظات -:
ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة ( )08فً الالئحة الدراسٌة بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام حسب الشروط التالٌة -:
.0أن ٌكون عذر الغٌاب عن االمتحان لاهرا.
 .2أن ال ٌكون الطالب لد سبك تغٌبه عن أي من االمتحانات النهائٌة بالفصول السابمة.
.3أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه.

-4أن ٌمدم نموذج طلب إعادة األمتحان إلى لجنة االمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ األمتحانات النهائٌة.
ٌ-5جب إرفاق كافة المستندات موضوع المبرر للغٌاب( مثل شهادة وفاة احد االلارب للطالب من الدرجة االولى).
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 -8إجراءات طلب االنتمال من الجامعات المناظرة
نموذج طلب انتمال من جامعة مناظرة رلم ا.م.ج ( )00
ا) اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب من إتمام إجراءات االنتمال من جامعات أو معاهد علٌةا أخةرى
إلى جامعة افرٌمٌا.

ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكةةن الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج طلةةب انتمةةال مةةن جامعةةة منةةاظرة رلةةم ا.م.ج ( )11لجامعةةة
أفرٌمٌا من وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

ج) اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌالٔزمبي:
 .0استالم عدد نسختٌن من نموذج طلب انتمال من جامعةة منةاظرة رلةم ا.م.ج ( )11مةن وحةدة
المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة
 .2ملء النموذج وتسلٌمه للمسم العلمً المطلوب االنتمال إلٌه.
 .3فةً حالةة موافمةةة المسةم علةةى الطلةب ٌ ،حةةال إلةى إدارة المسةةجل العةام للجامعةةة إلبةداء الةةرأي
واستكمال إجراءات االنتمال..
 .4تحفظ النسخة األولى لدى المسم العلمً المختص بالجامعة فً الملؾ االكادٌمً للطالب.
 .5تحفظ النسخة الثانٌة لدى لسم التسجٌل والمبةول بةالملؾ اإلداري للطالةب بةإدارة المسةجل بعةد
استكمال اجراءات المعادلة إن وجدت.
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :أ.م.ج ( ) 11

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية

التاريخ20 .... /..... / ..... :م

Africa University
For Humanities & Applied science

(( ّٔٛرج طٍت أزمبي ِٓ خبسج اٌدبِؼخ))
أعُ اٌطبٌت  ......................................................... :اٌزخقـ .................................... :
اعُ اٌدبِؼخ إٌّزمً ِٕٙب اٌطبٌت ................................................................................ :
اٌمغُ اٌّطٍٛة االٔزمبي إٌ ٗ١ثبٌدبِؼخ ............................................................................... :
أعجبة االٔزمبي :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
اٌّؼبدٌخ:
ػذد اٌّمشساد اٌّغّٛذ ثّؼبدٌزٙب (ٚ ).......................................فك اٌالئحخ اٌذساع١خ ٌٍدبِؼخ
سأ ٞلغُ اٌمجٛي ٚاٌزغدً

سأ ٞسئ١ظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ
................................................

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

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

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

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

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

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

اٌزبس٠خ ...................................... :
٠ؼزّذِ/غدً اٌدبِؼخ

اٌزٛل١غ ............................................................... :
اٌزبس٠خ ................................................................. :

الدراسة واالمتحانات

تارٌخ التحدٌث 2020 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِالحظخ:
٠ -1ؼذ إٌّٛرج ِٓ ٔغخزٔ( ٓ١غخخ ٌٍمغُ اٌؼٍّٔ-ٟغخخ إلداسح اٌّغدً).
٠ -2دت اْ ٠شفك ّٔٛرج اخشاء اٌّؼبدٌخ إْ ٚخذ.
٠-3دت رٛف١ش وبفخ اٌّغزٕذاد اٌّطٛثخ ٌٍزغد.ً١
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إعدادٌ :ونس هدٌة

 -9إجراءات تخص االمتحانات إٌٙبئ١خ

نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌة رلم أ.م.ج (-02أ)

ا) اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود كشؾ تفصةٌلً ٌبةٌن اسةم المةادة واسةم االسةتاذ وكةذلن عةدد الكراسةات
وعدد الحضور لجمٌع الممررات الدراسٌة وفك جدول االمتحانات النهابٌة .

ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهابٌةة رلةم ا.م.ج ()12
لجامعة أفرٌمٌا من إدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

ج) اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ إخشاءاد ّٔٛرج اعزالَ وشاعبد اإلخبثخ ٌالِزحبٔبد:
 .1استالم نسخه من نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانةات النهابٌةة رلةم ا.م.ج ( )12مةن
إدارة المسجل بالجامعة أوعن طرٌك مولع الجامعة.
 .2ملء نمةوذج اسةتالم كراسةات اإلجابةة لالمتحانةات النهابٌةة رلةم ا.م.ج ( )12مةن لبةل لجنةة
االمتحانات النهابٌة.
 .3تحفظ نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهابٌة رلم ا.م.ج ( )12بإدارة المسجل.
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :أ.م.ج (  - 12أ )

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
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نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌة
ر.
م

اسم المادة

عدد
الكراسات

اسم أستاذ المادة

الحضور

التولٌع

.0
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01
.00
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.21

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

تارٌخ التحدٌث 2020 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِالحظخ:
٠ -1دت ِشاخؼخ ػذد وشاعبد اإلخبثخ ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١بة اٌطٍجخ ثبالِزحبْ إٌٙبئ.ٟ
٠ -2دت ٠حزفع ثٗ ثئداسح اٌّغدً ثؼذ اعزىّبي اػّبي ٌدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ
٠-3دت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ .
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إعدادٌ :ونس هدٌة

نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً رلم أ.م.ج ( -02ب)

ا) اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج:
ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن أسماء الطلبة و ارلام المٌد وتولٌعهم بما ٌفٌد
حضور الطلبة لالمتحان النهابً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وفك لرار لجنة
االمتحانات النهابٌة .
ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهابً رلم أ.م.ج ( -12ب)
من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة .

ج) الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات حضور الطلبة لالمتحان النهائً:
 .1إستالم نسخة مةن نمةوذج حضةور الطلبةة لالمتحةان النهةابً رلةم أ.م.ج ( -12ب) مةن لجنةة
اإلمتحانات النهابٌة .
 .2مةةلء نمةةوذج حضةةور الطلبةةة لالمتحةةان النهةةابً رلةةم أ.م.ج ( -12ب) مةةن لبةةل المشةةرفٌن
واعضاء لجنة االمتحانات النهابٌة .
ٌ .3حفةةظ نمةةوذج حضةةور الطلبةةة لالمتحةةان النهةةابً رلةةم أ.م.ج ( -12ب) بةةإدارة المسةةجل بعةةد
استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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جامعة أفريقيا
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للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
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نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً
اسم الممرر ...................../الفصل الدراسً .............../رلم الماعة ................./
ر.م
)0
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)01
)00
)02
)03
)04
)05
)06
)07
)08
)09
)21

رلم المٌد

اسم الطالب

التولٌع

اسم المشرف  ..................................... :التولٌع ......................... :
اسم المشرف  ..................................... :التولٌع .......................... :
الدراسة واالمتحانات

تارٌخ التحدٌث 2020 :
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إعدادٌ :ونس هدٌة

نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات رلم أ.م.ج ()03

ا) اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج:
ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن عدد كراسات اإلجابة المستلمة وفك كشؾ
حضور وؼٌاب الطلبة لالمتحان النهابً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وكذلن
اثبات مراجعتهم وتسلٌمها للجنة االمتحانات النهابٌة .
ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات
رلم أ.م.ج ( )13من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة .

ج) اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ إخشاءاد رغٍٚ ُ١اعزالَ وشاعبد االخبثخ :
 .4إستالم نسخة من نموذج تسةلٌم واسةتالم كراسةات االجابةة مةن مشةرفٌن الماعةات رلةم أ.م.ج
( )13من لجنة اإلمتحانات النهابٌة .
 .5ملء نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات رلم أ.م.ج ( )13مةن لبةل
المشرفٌن واعضاء لجنة االمتحانات النهابٌة .
ٌ .6حفظ نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة رلم أ.م.ج ( )13بإدارة المسجل بعةد اسةتكمال
اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :أ.م.ج ( ) 13

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية

التاريخ20 .... /..... / ..... :م

Africa University
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نموذج تسميم واستـــالم كراسات اإلجابة من مشرفين

القاعات()...............

 اسم مشرف الماعة............................................ :
 اسم الممرر)................ ( :
 عدد الكراسات ) ............. ( :
 رلم الماعة ) ............. ( :
 تولٌع مشرف الماعة ........................................ :

 اسم المستلم ........................................ :
 الصفة ............................................... :
 عدد الكراسات ) ............. ( :
 تولٌع المستلم ...................................... :

المالحظــــات :
...................................................................................
إدارة مسجل الجامعـــــــة

تارٌخ التحدٌث 2020

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِالحظخ:
٠ -1دت ِشاخؼخ ػذد وشاعبد اإلخبثخ ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١بة اٌطٍجخ ثبالِزحبْ إٌٙبئ.ٟ
٠ -2دت ٠حزفع ثٗ ثئداسح اٌّغدً ثؼذ اعزىّبي اػّبي ٌدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ
٠-3دت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ .

110

إعدادٌ :ونس هدٌة

نموذج ورلة أسئلة االمتحان النهائًرلم أ.م.ج ()04
ا) الهدف من النموذج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى توفر مستند استرشادي لورق اسبلة االمتحان النهابً ٌبٌن االجراءات
الشكلٌة والموضوعٌة ،التً ٌجب على أعضاء هٌبة التدرٌس التمٌد بها وفك اللوابح المعمول بها فً
الجامعة عند أجراء االمتحان النهابً للممررات المكلفٌن بتدرٌسها.

ب) كٌفٌة الحصول على النموذج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابً رلم أ.م.ج ( )14من المسم
المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

ج) الخطوات المتبعة للتمٌد بنموذج ورلة اسئلة االمتحان النهائً:
.0استالم نسخة إلكترونٌة من نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابً رلم أ.م.ج ()14من المسم العلمً
أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
ٌ .2جب على جمٌع اعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة التمٌد وبشكل إلزامً باتباع كافة الشروط الشكلٌة
والموضوعٌة لورق اسبلة االمتحان وفك نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابٌة رلم أ.م.ج (.)14
 .3للجنة االمتحانات النهابٌة الحك فً إلؽاء امتحان نهابً ألي ممرر دراسً ال ٌلتزم بنموذج ورلة
أسبلة االمتحان النهابً رلم أ.م.ج (.)14
ٌ .4جب على عضو هٌبة التدرٌس لكل ممرر دراسً إعداد نسختٌن مختلفتٌن من ورلة االسبلة
لالمتحان النهابً نموذج ).)A&B
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نموذج أسئلة االمتحان النهائً
إسم الممرر  ................... :رمز الممرر ............. :الفصل الدراسً............:زمن االمتحان).......( :
المسم العلمً).......( :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال األول:
الدرجة ()........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثانً
الدرجة ()........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث
الدرجة ()........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الرابع
الدرجة ()........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متنيبتي للجميع ببلتوفيق

أستبذ املبدة.......................... :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِالحظخ:

إدارة مسجل الجامعـــــــة

-1
-2

تارٌخ التحدٌث 2020

إعداد :أ .عصام الزمزام

ٌٍدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ اٌحك ف ٟإٌغبء اِزحبْ ٔٙبئ ٟألِ ٞمشس دساع ٟال ٍ٠زضَ ثّٕٛرج ٚسلخ أعئٍخ االِزحبْ إٌٙبئ ٟسلّأ.َ.ج (.)14
٠دت ػٍ ٝػض١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ٌىً ِمشس دساع ٟإػذاد ٔغخزِ ٓ١خزٍفزٚ ِٓ ٓ١سلخ االعئٍخ ٌالِزحبْ إٌٙبئّٛٔ ٟرج ).)A&B

نموذج محضر اثبات حالة غش أ.م.ج ()05
112

ا) الهدف من النموذج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى توفر مستند رسمً لضبط حاالت الؽش بالجامعة وفك الشروط الشكلٌة
والموضوعٌة وبشكل لانونً بحٌث ال ٌخالؾ اللوابح المعمول بها فً الجامعة وٌتم استخدامه من
لبل المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة من رباسة الجامعة.

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

ج) الخطوات المتبعة باستخدام نموذج محضر اثبات حالة الغش:
.0استالم نسخة من نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ.م.ج ()15من المسم المختص أو وحدة المبول
والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة..
ٌ .2جب على جمٌع المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة بضبط والتحمٌك مع حاالت الؽش
التمٌد وبشكل إلزامً باستخدام نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ.م.ج ( )15عند اثبات حالة الؽش.
ٌ .3جب على المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك إرفاق كافة المستندات و األشٌاء المضبوطة
فً حالة الؽش.
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حمضر اثببث حبلت غش
اسم الطالب.......................................................................................... :
رقم القيد ...................................... :اسم المادة......................................... :

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

.................................................................................................................... 1
...................................................................................................................2

.................................................................................................................... 3
مالحظة-:

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

عضو المجنة

رئيس المجنة

االسم .....................................:

رئيس المجنة.............................:

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

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

التوقيع ...................................:

التوقيع....................................:

رأي لجنة التحقيق:

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

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

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

اعتماد لجنة التحقيق

......................
ادارة مسجل الجامعـــــــة

تارٌخ اإلصدار2020 :م

إعدادٌ :ونس البوسٌفً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِالحظخ:
٠ .1دت ػٍ ٝخّ١غ اٌّؾشفٚ ٓ١١اٌّالحظٌٚ ٓ١دٕخ اٌزحم١ك اٌّىٍفخ ثضجظ ٚاٌزحم١ك ِغ حبالد اٌغؼ اٌزم١ذ ٚثؾىً إٌضاِ ٟثبعزخذاَ ّٔٛرج ِحضش
اثجبد حبٌخ غؼ أ.َ.ج ( )15ػٕذ اثجبد حبٌخ اٌغؼ.

٠ . 2دت ػٍ ٝاٌّؾشفٚ ٓ١١اٌّالحظٌٚ ٓ١دٕخ اٌزحم١ك إسفبق وبفخ اٌّغزٕذاد  ٚاألؽ١بء اٌّضجٛطخ ف ٟحبٌخ اٌغؼ.
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 -01اإلجراءات المتبعة فً إحالة ملف طالب خرٌج
نموذج إحالة ملف طالب خرٌج رلم أ.م.ج ()16

ا) الهدف من النموذج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد إحالة الملؾ األكادٌمً للطالب من المسم العلمً المختص
وبعد استٌفاء كافة شروط التخرج بالجامعة وفك اللوابح المعمول بها إلى إدارة المسجل واستالمه من
لبل وحدة الخرٌجٌن.

ب) كٌفٌة الحصول على النموذج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج إحالة ملؾ طالب خرٌج أ.م.ج رلم ()16من المسم العلمً
المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

ج) الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج :
.0استالم نسخة من نموذج إحالة ملؾ طالب خرٌج رلم أ.م.ج ( )16من المسم العلمً المختص أو
وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
ٌ .2جب إعداد نسختٌن من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج رلم أ.م.ج ( )16من لبل المسم العلمً
المختص.
ٌ.3جب مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالب من لبل المرشد االكادٌمً وربٌس لسم الخرٌج والتؤكد من
استٌفاء كافة البٌانات والمستندات المطلوبة.
ٌ .3جب التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج إحالة ملؾ طالب خرٌج أ.م.ج رلم ()16
وإرفاق الملؾ األكادٌمً للطالب.
 .4تحفظ النسخة األولى لدى المسم العلمً المختص بالجامعة من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج رلم
أ.م.ج (.)16
.5ترسل النسخة الثانٌة من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج رلم أ.م.ج (.)16إلى وحدة الخرٌجٌن
بالجامعة مرفك بها الملؾ االكادٌمً للطالب الستكمال اجراءات التخرج.
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منوذج إحبلت ملف طبلب خريج

اسم الطالب ..................................................... :رلم المٌد......................... :
لسم.............................المرشد االكادٌمً..................................... :عدد المواد المـنجزة ).................( :عدد
)
) عدد الفصول الدراسٌة( :
الوحدات المنجزة( :
عنوان مشروع التخرج:
................................................................................................ ...........................................
....................................................................................................................................
 رلم لرار المنالشة( :

تارٌخ المنالشة:

)

/

/

21م

 المشرف........................................ :
 الممتحن االول..................................... :
 الممتحن الثانً ..................................... :
المعادلة:

ال توجد

توجد

الجهة الصادر عنها كشف الدرجات المعادلة....................................................................:
عدد المواد التً تم معادلتها( :

)

عدد الوحدات التً تم معادلتها( :

)

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

التولٌع .......................................

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

التولٌع .......................................

ٌعتمـــــــد رئٌـــــــــــس المســـــــــــم
االسم............................. :
ادارة مسجل الجامعـــــــة

التولٌع............................:
تارٌخ اإلصدار2020 :م

إعدادٌ :ونس البوسٌفً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِالحظخ:
٠-1دت إػذاد ٔغخزّٛٔ ِٓ ٓ١ج إحبٌخ ٍِف طبٌت خش٠ح سلُ أ.َ.ج ( ِٓ )16لجً اٌمغُ اٌؼٍّ ٟاٌّخزـ.
٠ .2دت ِشاخؼخ اٌٍّف األوبدٌٍ ّٟ٠طبٌت اٌخش٠ح ٚاٌزأوذ ِٓ اعتز١فبء وبفتخ اٌج١بٔتبد ٚاٌّغتزٕذاد اٌّطٍٛثتخ ِتٓ لجتً اٌّشؽتذ االوتبدّٟ٠
ٌٍطبٌت ٚسئ١ظ اٌمغُ.
٠ .3دت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ثّٕٛرج إحبٌخ ٍِف طبٌت خش٠ح أ.َ.ج سلُ (ٚ )16إسفبق اٌٍّف األوبدٌ ّٟ٠طبٌتت  ٚرحفتع
إٌغخخ األٌ ٌٝٚذ ٜاٌمغُ اٌؼٍّ ٟاٌّخزـ ثبٌدبِؼخ.
.4رشعً إٌغخخ اٌثبٔ١خ ِٓ ّٔٛرج إحبٌخ ٍِف طبٌت خش٠ح سلُ أ.َ.ج (.)16إٌٚ ٝحذح اٌخشخ ٓ١ثبٌدبِؼتخ ِشفتك ثٙتب اٌٍّتف االوتبدّٟ٠
ٌٍطبٌت العزىّبي اخشاءاد اٌزخشج.
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 -00إجراءات نموذج التظلم
نموذج التظلم رلم أ.م.ج ()17

ا) الهدف من النموذج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد تمدٌم التظلم ضد إجراء أو إجراءات تخص الطالب و
ٌعتمد بان له الحك فً إتخاذ اإلجراءات المانونٌة إلرجاع الحك له .

ب) كٌفٌة الحصول على النموذج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج التظلم أ.م.ج رلم ( )17من المسم العلمً المختص أو وحدة
المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

ج) الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج :
.0استالم نسخة من نموذج التظلم رلم أ.م.ج ( )17من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول
والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
ٌ .2جب التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج التظلم أ.م.ج رلم ( )17وإرفاق كافة البٌانات
موضوع التظلم.
ٌ. 3جب أن ٌكون موضوع التظلم ( الشكوى) محدد بشكل دلٌك بنموذج التظلم أ.م.ج رلم ()17
وكذلن األطراؾ المشتكى فٌهم.
 .3تحال إجراءات نموذج التظلم بعد استٌفاء كافة اإلجراءات اإلدارٌة إلى مكتب الشإون المانونٌة
للبث فً اإلجراءات المانونٌة الواجب إتخاذها وفك النظم واللوابح ذات العاللة بموضوع التظلم.
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نموذج تظلــــم
الطرف المتظلـــم
االســم ............................................. /الصفــة........................................ /
المســـم............................................ /

الطرف المشتكً علٌـه
االســم ............................................. /الصفــة........................................ /
المســـم............................................ /
نص التظلــــم

تتفضلوا بمبول فابك االحترام
والســــ علٌكم ـــــــالم
تولٌع المتظلم.......................................................... :
تولٌع المشتكً علٌه................................................... :

ادارة مسجل الجامعـــــــة

تارٌخ اإلصدار2020 :م
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إعداد :عصام الزمزام

 -12إخشاءاد طٍت االطالع ػٍٍِ ٝف طبٌت
نموذج االطالع على ملف رلم أ.م.ج ()18

ا) اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج:
ٓٚززذف ْزززث ثنًُززٕرػ إنززٗ صًكزز ٍٛثنطجنززخ يززٍ ثالطززالع ػهززٗ ثنذٛجَززجس ٔثنسززؾالس ثنخجطززز دززّ لضةةمان سةةرٌة
المعلومات الخاصة به  ،فإنةه ال ٌسةمح بةاالطالع علةى ملةؾ الطالةب إال بموافمتةه الشخصةٌة أو عةن طرٌةك
ولى األمر وفك اآللٌة التالٌة-:
أ -تعببة نموذج من لبل الطالب (نموذج طلب االطالع على ملؾ طالب) وتمدٌمه إلدارة المسجل.
ب -بعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمح للطالب بالمراجعة واالطالع على ملفه اإلداري عن طرٌك وحدة
األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.
ح -أما فٌما ٌخص الملؾ األكادٌمً للطالب فإنه ٌتم مراجعة المسم العلمً المختص عن طرٌك
المرشد األكادٌمً للطالب.

ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج طلب االطالع على ملؾ طالب أ.م .ج رلم ( )18من المسم
العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

ج) اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌطٍت االطالع ػٍٍِ ٝف طبٌت:
 -1اسةةتالم نمةةوذج طلةةب االطةةالع علةةى ملةةؾ طالةةب أ.م .ج رلةةم ( )18مةةن المسةةم العلمةةً المخةةتص أو
وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 -2تعببة نموذج من لبل الطالب نموذج طلب االطالع على ملؾ طالب أ.م .ج رلةم ( )18وتمدٌمةه إلدارة
المسجل.

 -3بعد موافمة مسةجل الجامعةة ٌسةمح للطالةب بالمراجعةة واالطةالع علةى ملفةه االداري عةن طرٌةك
وحدة األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.
 -4أمةا فٌمةا ٌخةص الملةةؾ األكةادٌمً للطالةب فإنةةه ٌةتم مراجعةة المسةم العلمةةً المخةتص عةن طرٌةةك
المرشد األكادٌمً للطالب.
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ّٔٛرج طلب االطالع ػٍٍِ ٝف طبٌت
السٌد /مسجل الجامعة:
أنا الطالب  .............................................../رلم المٌد.....................................
لسم.........................................
أرغب فً االطالع على/
الملؾ اإلداري
الملؾ االكادٌمً
الملؾ اإلداري واألكادٌمً

تتفضلوا بمبول فابك االحترام
والســــ علٌكم ـــــــالم
تولٌع ممدم الطلب.......................................................... :
التارٌخ................................................... :

-------------------------------------------------------------------------بٌانات خاصة بإدارة المسجل

............................................................................................
............................................................................................
......................................................................................
ادارة مسجل الجامعـــــــة

تارٌخ اإلصدار2020 :م

مالحظة /االطالع على ملف الطالب ال ٌتم إال من لبل الطالب نفسه أو ولً امر الطالب فمط.
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 -13إخشاءاد ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ
نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلم أ.ش.ع ()1

ا) اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج:
ٓٚززذف ْزززث ثنًُززٕرػ إنززٗ صًكزز ٍٛثنطجنززخ يززٍ طهززخ يؼجدنززز يمززشسثس دسثسززٛز ٔفززك ثنهززٕثةـ ثنًؼًززٕل دٓززج فززٙ
ثنؾجيؼز.

ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلم أ.ش .ع ( )1من المسم العلمً
المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

ج) اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌطٍت ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ:
 -1اسةتالم نمةوذج معادلةة ممةةررات دراسةٌة رلةم أ.ش .ع ( )1مةن المسةةم العلمةً المخةتص أو وحةةدة
المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 -2مةةلء النمةةوذج وإرفالةةه بكشةةؾ درجةةات ٌبةةٌن الممةةررات الدراسةةٌة التةةً درسةةها الطالةةب بالجهةةة
المنتمل منها وتسلٌمه للمسم العلمً المختص.
ٌ -3تولى المسم عرضه على اللجنة العلمٌة للمسم مكونة من ثالث اعضاء هٌبة تدرٌس.
ٌ -4جب إعداد نسختٌن من نموج معادلة ممةررات دراسةٌة رلةم أ.ش.ع ( )1مةن لبةل المسةم العلمةً
المختص.
ٌ -5جةب االلتةةزام بمعدلةةة  %50مةةن عةةدد الوحةةدات االجمالٌةة للبرنةةامج العلمةةً فمةةط بحٌةةث ٌةةدرس
الطالب  %50من الوحدات المتبمٌة بالجامعة.
ٌ - 6جب التؤكد من مفردات كل ممرر ٌتم معدلته من الجامعة المنتمل منها الطالب وكذللن مطابمة
عدد الوحدات للممرر .
ٌ.7جب ادخال معادلة ممررات الدراسٌة لمنظومة الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات المسإولة
فً الجامعة.
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منوذج معادلــــــة مقررات دراسيــة

االســــــــــم....................................................................................... :
الجهة المنتمل منهـــا الطالب.................................................................... :
ت

املقـــررات الدراسيـــــة املنحقل هبـــــا
رمز
املقرر

أسم املقرر

املقــــررات الدراسيـــــة اليت متث معادلحهـــا
الدرجة

رمز املقرر

الىحدات

أسم املقرر

الدرجة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

جقرر اعحماد معادلة كافة املقررات الدراسية املدرجة باجلدول للطالب.............................................:
ومت جنسيبه إىل قســم ................................ :حتث رقم قيد............................. :
إعتمـاد /رئٌس المسـم
الجامعـة

إعتماد /مسجل

إعتمـاد /رئٌس لسـم الدراسة واالمتحانات

...................................
..........................
..........................
إعتمـــاد /مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة
..................................................
تارٌخ اإلصدار2017 :م

إدارة الشؤون العلمٌــــة
ِالحظخ:
٠-1دت إػذاد ٔغخزّٛٔ ِٓ ٓ١ج ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ سلُ أ.ػ.ع ( ِٓ )1لجً اٌمغُ اٌؼٍّ ٟاٌّخزـ.
٠ .2دت االٌزضاَ ثّؼذٌخ ِ %50تٓ ػتذد اٌٛحتذاد االخّبٌ١تخ ٌٍجشٔتبِح اٌؼٍّت ٟفمتظ ثح١تث ٠تذسط اٌطبٌتت ِ %50تٓ اٌٛحتذاد اٌّزجم١تخ
ثبٌدبِؼخ.
٠.3دت اٌزأوذ ِٓ ِفشداد وً ِمشس ٠زُ ِؼذٌزٗ ِٓ اٌدبِؼخ إٌّزمً ِٕٙب اٌطبٌت ٚوزٌٍه ِطبثمخ ػذد اٌٛحذاد ٌٍّمشس ٠.-4 .دت ادخبي
ِؼبدٌخ ِمشساد اٌذساع١خ ٌّٕظِٛخ اٌدبِؼخ ثؼذ اػزّبد٘ب ِٓ وبفخ اٌدٙبد اٌّغؤٌٚخ ف ٟاٌدبِؼخ .صفحة .رلم (.)......../.......
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 -14إخشاءاد رغدِ ً١ؾشٚع اٌزخشج
ّٔٛرج رغدِ ً١ؾشٚع اٌزخشج سلُ أ.ػ .ع ()2

ا) اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج:
ٓٚذف ْزث ثنًُٕرػ إنٗ صًك ٍٛثنطجنخ يٍ صسؾٛم يششٔع ثنضخشػ كًمشس دسثس ٙدٓذف ثسزضكًجل يضطهذزجس
ثنضخشػ.

ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تنزٌل مشروع التخةرج رلةم أ.ش .ع ( )2يزٍ ثنمسزى ثنؼهًزٙ
ثنًخضض أٔ ٔفذر ثنمذٕل ٔثنضسؾٛم دئدثسر ثنًسؾم دجنؾجيؼز أٔػٍ طشٚك يٕلغ ثنؾجيؼز.

ج) اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلخشاءاد رغدِ ً١ؾشٚع اٌزخشج:
.1

بعد أن ٌنهً الطالب جمٌع الممررات الدراسٌة أو على األلل ٌصل إلةى عةدد الوحةدات المسةموح
بها وفك الالبحة الدراسٌة بالبدء فً إجراءات مشروع التخةرج ٌ ،مةوم الطالةب بتسةجٌل مشةروع
التخرج بإستخدام نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش .ع (. )2

.2

ٌملا الطالب نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش .ع ( )2وٌموم بسداد الرسوم المالٌة وفك
الالبحة المالٌة للجامعة.

.3

ٌستلم الطالب نسختٌن من إٌصال سداد الرسوم ،النسخة األصلٌة بٌضاء اللون وٌحتفظ بها لنفسةه
والنسخة الثانٌة حمراء اللون ،حٌةث ترفةك هةذه النسةخة مةع نمةوذج تنزٌةل مشةروع التخةرج رلةم
أ.ش .ع ( )2وتسلم الى رباسة المسم.

.4

ٌموم ربٌس المسم مع المرشد األكةادٌمً بمراجعةة الملةؾ األكةادٌمً للطالةب للتحمةك مةن اسةتٌفاء
كافةةة شةةروط تسةةجٌل مشةةروع التخةةرج مةةن مطابمةةة اإلجةةراءات االكادٌمٌةةة والمالٌةةة  ،وعلٌةةه ٌةةتم
تسجٌل مشروع التخرج للطالب بالمنظومة.
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نموذج تسجٌل مشروع تخرج
للفصل الدراسً

الربٌع

الخرٌف

لسنة  20م.

 -1أسم الطالب .................................................................
) عدد الوحدات المنجزة (

رلم المٌد (
اعتماد

) المتبمٌة (

)

اعتماد
الدراســة واالمتحانات

رئٌس المســـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المســــم المالً:
نفٌدكم بأن الطالب المذكور أعاله
ال ٌوجد علٌــه إلتزام مالً
ٌوجد علٌـه إلتزام مالً ولدره (

)

اعتماد
رئٌس المسم المالً

إدارة الشؤون العلمٌــــة

تارٌخ اإلصدار2020 :م
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إخشاءاد اخز١بس اٌّؾشف ِٛٚضٛع ِؾشٚع اٌزخشج
ّٔٛرج اخز١بس اٌّؾشف ِٛٚضٛع ِؾشٚع اٌزخشج سلُ أ.ػ .ع ()3
ا) اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج:
ٌهدؾ هذا النمةوذج إلةى تمكةٌن الطالةب مةن إختٌةار موضةوع البحةث وكةذلن إختٌةار المشةرؾ علةى
مشروع التخرج بهدؾ استكمال متطلبات التخرج.

ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع التخرج رلم أ.ش .ع ()3

يزٍ ثنمسززى ثنؼهًزز ٙثنًخزضض أٔ ٔفززذر ثنمذززٕل ٔثنضسزؾٛم دززئدثسر ثنًسززؾم دجنؾجيؼزز أٔػززٍ طشٚززك
يٕلغ ثنؾجيؼز.
ج) اٌخطٛاد اٌّزجؼخ الخز١بس اٌّؾشف ِٛٚضٛع ِؾشٚع رخشج:
ٌ .1تعٌن على الطالب بعد أن ٌنهً جمٌع الممررات الدراسٌة مباشرة إجراءات اختٌار
مشرؾ وموضوع مشروع التخرج ابتداء من أول فصل دراسً ٌلً الفصل الذي أنهى
فٌه تلن الممررات.
ٌ .2حدد الطالب بمساعدة المرشد األكادٌمً وربٌس المسم موضوع البحث والمشرؾ وفك
نموذج اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع التخرج رلم أ.ش .ع (. )3
ٌ .3ستخدم الجزء األول من لبل االستاذ المشرؾ لنموذج اختٌار المشرؾ وموضوع
مشروع التخرج رلم أ.ش .ع ( ، )3وتموم اللجنة العلمٌة بالمسم بمنالشة ممترح مشروع
التخرج وملء الجزء الثانً من النموذج.
 .4تخاطب إدارة الشإون العلمٌة بإستخدام نموذج اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع
التخرج رلم أ.ش .ع ( )3للعمل على إصدار لرار إشراؾ.
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نموذج اختٌار المشرف وموضوع مشروع التخرج
إسم الطالب ........................................... /رلم المٌــد...................... /
التخصص......................... /الفصل الدراسً  .................. /لسنــة............./
موضوع المشروع............................................................................./
تولٌع الطالــب...................................../
نفٌدكم األستاذ ........................................................... /بمبول اإلشراف على
المشروع الممدم من الطالب المذكور أعاله.
األستاذ المشرف/
االســــــــم
........................................

التولٌــــع
.......................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد إجراء المنالشة المبدئٌة للمشروع الممدم من الطالب المذكور أعاله من لبل اللجنة
العلمٌــة للمســــم.
لبول خطة البحث بدون تعدٌالت
لبول خطة البحث وإجراء تعدٌالت
رفض خطة البحث
اللجنــــة العلمٌــــة
التولٌــــع
................................
................................
................................

االســــــــــم
.....................................
.....................................
....................................
ٌعتمــــد
رئٌس المســــــــم

إدارة الشؤون العلمٌــــة

تارٌخ اإلصدار 2020 :م
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إخشاءاد اعزقذاس لشس ِٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشج
ّٔٛرج اعزقذاس لشس ِٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشج سلُ أ.ػ .ع ()4
ا) اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج:
ٌهةةدؾ هةةذا النمةةوذج إلةةى تمكةةٌن الطالةةب مةةن استصةةدار لةةرار منالشةةة مشةةروع التخةةرج مةةن إدارة
الشإون العلمٌة بالجامعة

ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج إصدار لةرر منالشةة مشةروع التخةرج رلةم أ.ش .ع ( )4يزٍ
ثنمسى ثنؼهً ٙثنًخضض أٔ ٔفذر ثنمذٕل ٔثنضسزؾٛم دزئدثسر ثنًسزؾم دجنؾجيؼزز أٔػزٍ طشٚزك يٕلزغ
ثنؾجيؼز.
ج) اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلفذاس لشاس ِٕبلؾخ ِؾشٚع رخشج:
ٌ )1ولع االستاذ المشرؾ الجزء األول من نموذج استصدار لرر منالشة مشةروع التخةرج رلةم
أ.ش .ع ( )4بعد التؤكد من جاهزٌة مشروع التخرج للمنالشة  ،وٌعٌةده للمسةم العلمةً مرفمةا
معه ثالث نسخ من مشروع التخرج لتسلٌمها (حسب عدد أعضاء لجنة المنالشة).
 )2عند انتهاء الطالب من إعداد مشروع التخرج وموافمة االستاذ المشرؾ علةى تسةلٌمها ٌ ،مةوم
ربٌس المسم باستالم نسخة من نموذج استصدار لرار منالشة مشروع التخرج رلم أ.ش .ع
(.)4
 )3تمةةوم اللجنةةة العلمةةً بالمسةةم بترشةةٌح عةةدد أربعةةة اعضةةاء هٌبةةة تةةدرٌس حتةةى ٌتسةةنى إلدارة
الشةةإون العلمٌةةة إختٌةةار لجنةةة منالشةةة مةةن بٌةةنهم عةةن طرٌةةك مةةلء الجةةزء الثةةانً مةةن نمةةوذج
استصدار لرر منالشة مشروع التخرج رلم أ.ش .ع (.)4
 )4تمةةوم إدارة الشةةإون العلمٌةةة بإسةةتكمال الجةةزء األخٌةةر مةةن نمةةوذج استصةةدار لةةرار منالشةةة
مشروع التخرج رلم أ.ش .ع ( )4والذي بناء علٌه ٌتم استصدار لرار لجنة منالشة لمشروع
التخرج.
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نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج
أوالا/األستاذ المشرف
أتمدم أنا األستاذ  ............................... /ودرجتً العلمٌة ....................................................
ومشرف المشروع لنٌل درجة ( البكالورٌوس)(لٌسانس) فً .......................................................
بعنوان ...................................................................................................................
بمسم  ........................................تخصص ..................................................................
لد أنهٌت مهمة اإلشراف على المشروع السابك ذكره وأطلب إصدار لرار للمنالشة [ مرفك بهذا الطلب نموذج رلم ( أ )
 +نموذج رلم ( ب ) .
 20م .
/
التولٌــــع  .................... /التارٌخ /
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانٌاا /المسم العلمً المختص

أنا األستاذ ........................................ /

رئٌس المسم .....................................
أوافك على إصدار لرار منالشة المشروع سالف الذكر وٌرشح كل من :

درجته العلمٌة ........................................... /
 -1األستاذ .................................. /
درجته العلمٌة ............................................ /
 -2األستاذ .................................. /
درجته العلمٌة ............................................ /
 -3األستاذ ................................. /
درجته العلمٌة ........................................ /
 -4األستاذ ................................... /
 20م
/
التولٌـــع  .................... /التارٌخ /
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاا /مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة
تم اختٌار كالا من:
درجته العلمٌة ................................... /
 -1األستاذ ................................... /
درجته العلمٌة .................................... /
 -2األستاذ .................................. /
ا
وعلٌه تم تحدٌد ٌوم  ......................الموافك 20 / /م موعدا لمنالشة المذكور أعاله بجامعمة أفرٌمٌما للعلموم
اإلنسانٌة و التطبٌمٌة وفك لرار مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة بالخصوص.
التولٌــــع  .................... /التارٌخ

إدارة الشؤون العلمٌــــــة

/

/

 20م
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إخشاءاد رمِ ُ١١ؾشٚع اٌزخشج
ّٔٛرج رمِ ُ١١ؾشٚع اٌزخشج سلُ أ.ػ .ع ()5
ّٔٛرج رمِ ُ١١ؾشٚع اٌزخشج سلُ أ.ػ .ع ()6
ا) اٌٙذف ِٓ إٌّبرج:
تهةةدؾ هةةذه النمةةاذج إلةةى تمٌةةٌم الدرجةةة المتحصةةل علٌهةةا الطالةةب فةةً مشةةروع التخةةرج مةةن لبةةل
المشرؾ والممتحنٌن وفك لرار المنالشة إلدارة الشإون العلمٌة بالجامعة

ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نماذج تمٌٌم مشروع التخرج رلم أ.ش .ع ()5رلم أ.ش .ع ( )6يٍ
ثنمسى ثنؼهً ٙثنًخضض أٔ ٔفذر ثنمذٕل ٔثنضسزؾٛم دزئدثسر ثنًسزؾم دجنؾجيؼزز أٔػزٍ طشٚزك يٕلزغ
ثنؾجيؼز.
ج) اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌزمِ ُ١١ؾشٚع رخشج:
ٌ -1مٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتابج الثالث اآلتٌة-:
 .4النجاحٌ :علن نجاح الطالب فً حالة حصوله علً نتٌجة إجمالٌة فً كافة التمٌٌمات ال تمل عن
.%50
 .5الرسوبٌ :عتبر الطالب راسبا فً إحدى الحاالت التالٌة:
 حصوله على نتٌجة إجمالٌة ألل من .%50
 بناء على رأي المشرؾ والمبررات التً ٌمدمها حول وضع الطالب وفً هذه الحالة ال ٌمرر
المشروع للنماش وٌعلن رسوب الطالب مباشرة.
 .6التؤجٌلٌ :مكن تؤجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة:
 الحالة األولى :عدم تمكن الطالب من إنهاء المشروع فً الولت المحدد ألسباب تتعلك بطبٌعة
المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.
 الحالة الثانٌة :تمدٌم المشروع للنماش والتراح لجنة النماش فترة إضافٌة إلجراء بعض
التعدٌالت أو استكمال أجزاء نالصة فً المشروع ،وفً الحالتٌن ٌجب تحدٌد المدة المناسبة
للتؤجٌل.
 الحالةةة الثالثةةة :اسةةتحالة إنجةةاز المشةةروع بسةةبب ظةةروؾ خاصةةة تتعلةةك بالطالةةب (صةةحٌة أو
ؼٌرها).
ٌ . 2تم إعطاء  %40من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالب (لكل طالب) حسب نماذج
تمٌٌم مشروع التخرج رلم أ.ش .ع ( )5رلم أ.ش .ع (.)6
ٌ .3تم إعطاء  %60من الدرجة المستحمة من لبل الممتحنٌن حسب نماذج تمٌٌم مشروع
التخرج رلم أ.ش .ع ( )5رلم أ.ش .ع ( )6للطالب (لكل طالب).
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نموذج تمٌٌم مشروع التخرج
عنوان البحث.......................................................................................................... /
تارٌخ المنالشة........................................................................................................ /
ممدم البحث الطالب........................... /التخصص .................../رلم المٌد........................... /
إشراف الدكتور/األستاذ................................................................................ ............... /

أوالا /درجة األستاذ المشرف
البٌــــــــــان
 5درجات
 سلون الطالب الجدٌة وااللتزام بالمواعٌد  7درجات 7درجات
 االلتزام باإلرشاد 7درجات
 سالمة اللؽة العربٌة 7درجات
 االلتباس واالستشهاد الطباعة واإلخراج النهابً  7درجات41
المجمــــوع
ثانٌاا /درجة األساتذة الممتحنٌن:
البٌــــــــــان
 تحدٌد مشكلة البحث وأهدافه صٌاؼة الفرضٌات أسلوب جمع البٌانات العٌنة وأسباب إختٌارهـا إسلوب التحلٌل دلة النتابج والتوصٌات اإللناع والحوار درجة االستٌعاب لموضوع البحثالمجمــــــــوع 61

الدرجــــة

الممتحن األول
8
8
8
8
8
8
6
6

الممتحن الثانً

درجات
درجات
درجات
درجات
درجات
درجات
درجات
درجات

بعــد تمٌٌم البحث ومستوى المنهجٌة التً أتبعت فً األعداد والمراجع والمصادر التً أعتمد علٌهــا الباحث وأسلوب
التحلٌل والنتائج والتوصٌات التً تم التوصل إلٌهــا أوصت لجنة المنالشة باالتً:

ٌعتمد البحث دون أي تعدٌالت وٌمنح الطالب التمدٌرات التالٌــة:
الطالب ......................................... :درجـة ................. :بتمدٌر................... :
ٌعتمد البحث مع إجراء تعدٌالت وٌمنح الطالب التمدٌرات التالٌــة:
الطالب ......................................... :درجـة ................. :بتمدٌر................. :
اعتماد /رئٌس المســـم
إدارة الشؤون العلمٌــــــة

اعتماد /إدارة الشؤون العلمٌة
تارٌخ اإلصدار 2020 :م
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نموذج تمٌٌم مشروع التخرج
الفصل الدراسً ..........................................
المسم ................................. :

التارٌخ

/

 20 /م

التخصص .............................. :

عنوان المشروع....................................................................... :
أسم المشرف................................ :

ر.م

أسم الطالب

الدرجة العلمٌة .......................... :
المنالش
األول
03

رلم المٌد

المنالش
الثانً
03

المشرؾ
03

0

المشرف  ........................................ /التولٌع .......................
المنالش األول  .................................. /التولٌع .......................
المنالش الثانً  ................................. /التولٌع ........................
لرار اللجنة ....................................................................... /
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعتمــــــاد
رئٌس المســــــم
...............................

إدارة الشؤون العلمٌــــــة

أدارة الشؤون العلمٌة
..............................
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الدرجة
النهابٌة
033

إخشاءاد رغٍِ ُ١ؾشٚع اٌزخشج
ّٔٛرج رغٍِ ُ١ؾشٚع اٌزخشج سلُ أ.ػ .ع ()7
ا) اٌٙذف ِٓ إٌّبرج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى بٌان إستكمال كافة اإلجراءات المتعلمةة بمشةروع التخةرج مةن تعةدٌالت وفةك
لرار لجنة المنالشة و إجراءات التجلٌد للمشروع وفك نتابج تمٌٌم منالشة المشروع.

ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تسلٌم مشةروع التخةرج رلةم أ.ش .ع ( )7يزٍ ثنمسزى ثنؼهًزٙ
ثنًخضض أٔ ٔفذر ثنخشؽ ٍٛدئدثسر ثنًسؾم دجنؾجيؼز أٔػٍ طشٚك يٕلغ ثنؾجيؼز.
ج) ثنخطٕثس ثنًضذؼز نضسهٛى يششٔع صخشػ:

.5
.6

.7
.8
.9

دؼذ أدثء ثنطجنخ نًُجلشز ثنًششٔع ٔلذٕنّ فجَّ  ُٙٓٚدسثسضّ ثنؾجيؼٛز ثنًًضذر نسُٕثس
طٕٚهز يٍ ثنؾذ ٔثالؽضٓجد نٛظم إنٗ َٛم ثنذسؽز ثنؼهًٛز ثنًُجسذزٔ ،يج صذمٗ إال إؽشثءثس
سٔصُٛٛز ْ-:ٙ
ًُٚـ ثنطجنخ فشطز أسذٕػ ٍٛنضؼذٚم ثنًطهٕح فَ ٙسخز ثنًششٔع ،عى دؼذ لذٕل ثنضؼذٚالس يٍ
ثنًُجلشٚ ٍٛطهخ ثنضؾهٛذ ف ٙيذر ال صضٚذ ػٍ أسذٕػ ٍٛآخش.ٍٚ
ػذد ثنُسخ ثنًؾهذر ( ،)4صٕصع كجالص-:ٙ
 ثنمسى ثنؼهًٙ
 ثنًششف
 ثنًكضذز
نٌٕ ثنضؾهٛذ نهؼهٕو ثإلَسجَٛز أسٕد ٔنهؼهٕو ثنضطذٛمٛز أصسق.
دػى ثنُسخز ثنًؾهذر دُسخز ثنكضشَٔٛز يقضٕٚز آخش صقذٚظ.
صشفك كم َسخز صى صؾهٛذْج يٍ يششٔع ثنضخشػ دُسخز إنكضشَٔٛز ( ػهٗ لشص يذيؼ)
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نموذج تسلٌم مشروع التخرج
بعد منالشة المشروع بعنوان ................................................................ /وإتمام
جمٌع التعدٌالت والمالحظـات المرفمة تم اعتماده المشروع من لبل المشرف ولجنة المنالشة و
رئٌس المسم المختص.
علٌـــه لد استكمال الطالب أو الطالبة/
)1
)2
)3
)4

 ........................................................رلم المٌد .......................
 ........................................................رلم المٌد .......................
 .......................................................رلم المٌد ........................
 .......................................................رلم المٌد ........................

متطلبات التخرج األكادٌمٌة وال مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارٌة الخاصة بالتخرج
المشرف ........................................... /

التولٌع ..............................

المنالش األول .................................. /

التولٌع ...............................

المنالش الثانً ......................... /

التولٌع ...........................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتماد
أدارة الشؤون العلمٌة

رئٌس المســــــم
...............................

إدارة الشؤون العلمٌــــة

...............................
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إخشاءاد حدض ِٛػذ  ٚلبػخ ٌّٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشج
ّٔٛرج حدض ِٛػذ  ٚلبػخ ٌّٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشج سلُ أ.ػ .ع ()8
ا) اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن المسم من حجز لاعة وتحدٌد موعد لمنالشة مشروع التخرج

ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسةخة مةن نمةوذج حجةز موعةد و لاعةة لمنالشةة مشةروع التخةرج رلةم أ.ش .ع
( )8من المسم العلمً المخةتص أو وحةدة المبةول والتسةجٌل بةإدارة المسةجل بالجامعةة أو عةن طرٌةك
مولع الجامعة.

ج) ثنخطٕثس ثنًضذؼز نقؾض يٕػذ ٔ لجػز نًُجلشز يششٔع صخشػ:
ٌ -1جب على أعضاء لجنة المنالشةة مةن االلتةزام بموعةد المنالشةة وفةك الموعةد المحةدد بةالمرار
الصادر عن إدارة الشإون العلمٌة.
ٌ -2لتزم السٌد ربٌس المسم بعد اخطةار لجنةة المنالشةة بحجةز لاعةة المنالشةة وفةك نمةوذج حجةز
موعد و لاعة لمنالشة مشروع التخرج رلم أ.ش .ع ( )8ومخاطبة إدارة الشإون العلمٌة.
ٌ -3مةةوم المسةةم العلمةةً بتحدٌةةد جةةدول لجمٌةةع المنالشةةات المتولعةةة بالتنسةةٌك مةةع إدارة الشةةإون
العلمٌة ،لبل نهاٌة الفصل الدراسً وٌكون معلن فً لوحة االعالنات ومولع الجامعة.
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نموذج طمب حجز موعد وقاعة لمناقشة مشروع تخرج

السيد  /مدير إدارة الشؤون العممية

بعد التحيــــــة ،،،،،،،

بناء عمى قراركم رقم ( )..........لسنة  ..........بشأن تشكيل لجنة لمناقشة مشروع التخرج بعنوان:

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

........................................................................................... ...............
....................................................................................................
المقدمة من الطمبة:

( )1الطالب  ................................................ :المقيد تحت رقم ()...............
( )2الطالب  ................................................ :المقيد تحت رقم ()...............
( )3الطالب  ................................................ :المقيد تحت رقم ()...............

نامل منكم التكرم بحجز قاعة المناقشات لمناقشة مشروع التخرج في قسم .............................

يوم  ...........الموافق  ......... / ..... /.....عمى تمام الساعة ............

عميــــه  ،،،نأمل التكرم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحجز مكان المناقشة.
والسالم عميكم ورحمة هللا وبركاته

رئيس القسم

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

هذا الجزء خاص الستعمال إدارة الشؤون العممية
إخشاءاد إداسح اٌؾؤ ْٚاٌؼٍّ١خ:

عميــــه ،،،

نفيدكم بأنه تقرر الموافقة عمى حجز قاعة المناقشات يوم ....................الموافق / ..... /.....

 .........عمى تمام الساعة  ............بقاعة رقم.............

مدير إدارة الشؤون العممية

.............................
إدارة الشؤون العلمٌــــة
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إعداد :إدارة الشؤون العلمٌــــة

-15إخشاءاد رمش٠ش ِشاخغ خبسخٌٍ ٟجشٔبِح األوبدّٟ٠
ّٔٛرج رمش٠ش ِشاخغ خبسخٌٍ ٟجشٔبِح األوبد ّٟ٠ثبٌدبِؼخ سلُ أ.ػ.ع ()9
ا) اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج:
ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمٌٌم البرنامج االكادٌمً من لبل أحد أعضاء هٌبة التدرٌس الخارجٌٌن ذوي الخبرة
العلمٌة واالكادٌمٌة والعملٌة فً نفس تخصص البرنامج األكادٌمً الخاضع للتمٌٌم وذلن فً إطار المراجعة
الدورٌة للبرامج التعلٌمٌة باعتبارها آلٌة مهمةة لمواكبةة التطةور والحداثةة وتصةحٌح أخطةاء سةابمة وتجوٌةد
المخرجات وٌتم التحدٌث كل أربع سنوات بإشراؾ إدارة الشإون العلمٌة.

ة) و١ف١خ اٌحقٛي ػٍ ٝإٌّٛرج:
ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج األكادٌمً بالجامعة رلم
أ.ش.ع ( )9من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن
طرٌك مولع الجامعة.

ج) اٌخطٛاد العزخذاَ ّٔٛرج رمش٠ش اٌّشاخغ اٌخبسخ:ٟ
 .7تصدر إدارة الشإون العلمٌة تعلٌماتهةا للبةرامج التعلٌمٌةة التةً تتبعهةا بالبةدء فةً المراجعةة والتمٌةٌم
الداخلً.
ٌ .8تبع البرنامج التعلٌمً نظام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج وأعضاء هٌبة التدرٌس إلجراء
المراجعة والتمٌٌم لٌنتج عنها تحدٌثات فً البرنامج التعلٌمً المستندة على مراجع ومناظرات موثوق
بها.
ٌ .9جب عض البرنامج االكادٌمً للمسم العلمً مرفك بنموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج
األكادٌمً بالجامعة رلم أ.ش.ع ( )9على مختصٌن خارجٌٌن فً نفس المجال لتمٌٌم البرنامج
العلمً المحدث ( بحٌث ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثالثة).
.10

تعمم التمٌٌمات الخارجٌة حسب البرنامج التعلٌمً وتنفذ ثم تعتمد حسب اإلجراءات المعمول

بها فً الجامعة.

.11

إعداد تمرٌر صادر عن البرنامج التعلٌمً ٌحوي التحدٌثات التً تم اعتمادها وأسباب عدم

تنفٌذ أي ممترح نتٌجة التمٌٌمات والمستندة على أساس علمً بحث.
.12

تحال نتابج التمٌٌم والتحدٌث إلى إدارة الشإون العلمٌة ثم رباسة الجامعة لتطرح على

مجلس إدارة الجامعة العتمادها.
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ّٔٛرج رمش٠ش ِشاخغ خبسخٌٍ ٟجشٔبِح األوبد ّٟ٠ثبٌدبِؼخ
ٚؼذش اٌزمش٠ش اٌزبٌ ٟػٓ اٌشأ ٞاٌؼٌٍٍّ ٟغ١ذ اٌذوزٛس ..........................................................اٌدبِؼخ
اٌز ٟرؼًّ ثٙب  ..........................اٌىٍ١خ ...........................:اٌمغُ.......................
اٌزخقـ...........................:اٌٛظ١فخ اٌحبٌ١خ............................................................:
رّذ ِشاخؼخ ٚرم ُ١١رٛف١ف اٌجشٔبِح اٌّشفك ثٕبء ػٍ ٝطٍت:
 لغُ ...............................................:ثدبِؼخ أفش٠م١ب ٌٍؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ ٚاٌزطج١م١خ. أعُ اٌجشٔبِح .....................................................................................:ٔأًِ ِشاخؼخ اٌّىٔٛبد اٌزبٌ١خ اٌز ٟرغبػذ ػٍ ٝاٌزم ُ١١اٌؾبًِ ٌزٛف١ف اٌجشٔبِح اٌّؼٕٚ ،ٟرٌه
ثبعزخذاَ اٌّم١بط اٌزبٌٚ ٟفك ّٔٛرج اٌّزطٍجبد األوبد١ّ٠خ ٌٍجشٔبِح األوبد ّٟ٠اٌّشفك:
اٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ ٌٍجشٔبِح:
اٌج١بٔبد األعبع١خ
أعُ إٌّغك
رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
()1أ٘ذاف اٌجشٔبِح

ِغزٛف١خ

غ١ش ِغزٛف١خ

ٚاضحخ

غ١ش ٚاضحخ

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
ٚاضحخ

( )2اٌّغزٙذفبد

غ١ش ٚاضحخ

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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(ِ )3مبسٔخ ِب ٠زُ رمذِ ّٗ٠غ اٌّشاخغ اٌخبسخ١خ

رؤد ٞاٌغشك

ال رؤد ٞاٌغشك

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
ِغزٛف ٟغ١ش ِغزٛفٟ
(ٔ )4ظُ اٌمجٛي
رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
(ِ )5خشخبد اٌزؼٍ ُ١اٌّغزٙذفخ ٌٍجشٔبِح
غ١ش ٚاضحخ
ٚاضحخ
ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ
إسرجبط ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ثأ٘ذاف اٌجشٔبِح

ِشرجطخ

غ١ش ِشرجطخ

رحمك ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ثأ٘ذاف اٌّمشساد

رزحمك

ال رزحمك

مخرجات التعلم المستهدفة توافك مع مواصفات الخرٌج للبرنامج فً كل من:
٠زٛافك
اٌّدبي اٌّؼشفٟ
اٌّٙبساد اٌزطج١م١خ ٚاٌّؼشف١خ
اٌّٙبساد اٌزٕ٘١خ
اٌّٙبساد اٌؼبِخ
مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمً فً مجال التخصص

مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب احتٌاجات سوق العمل
(أ) اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
(ة) اٌّٙبساد اٌزٕ٘١خ
(ج) اٌّٙبساد اٌؼٍّ١خ  ٚاٌّ١ٕٙخ
(د) اٌّٙبساد اٌؼبِخ
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ال ٠زٛافك

٠زٛافك

ال ٠زٛافك

٠زٛافك

ال ٠زٛافك

٠زٛافك

ال ٠زٛافك

رٛاوت

ال رٛاوت

رٛاوت

ال رٛاوت

رزٛافك

ال رزٛافك

رزٛافك

ال رزٛافك

رزٛافك

ال رزٛافك

رزٛافك

ال رزٛافك

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
(ِ )6ىٔٛبد ِحز٠ٛبد اٌجشٔبِح

وبف١خ

غ١ش وبف١خ

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
(ِ )7مشساد اٌجشٔبِح األوبدّٟ٠
ِٛافك

ِٛافك
إٌ ٝحذ ِب

ٚضٛذ أ٘ذاف اٌّمشساد
إسرجبط أ٘ذاف اٌّمشساد ثأ٘ذاف اٌجشٔبِح
لبثٍ١خ أ٘ذاف ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍم١بط
ِالئّخ ِحشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ أل٘ذاف اٌّمشساد
ِالئّخ طشق اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ ٌزحم١ك ِخشخبد اٌزؼٍ ُ١اٌّغزٙذفخ
أرغبَ ِحز٠ٛبد اٌّمشساد ثبٌحذاثخ
اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ٌٍزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ِٕبعجخ ٌٍطشق اٌّزوٛسح
طشق رم ُ١١اٌطالة اٌّغزخذِخ ِالئّخ
اٌّشاخغ اٌّزوٛسح حذ٠ثخ
رؼٍ١مبد اٌّم( :ُ١ف ٟحبٌخ ػذَ ِٛافمخ أِ ٞمشس ٠شخ ٝرحذ٠ذٖ ٚاٌزؼٍ١ك ػٍٚ ٗ١روش وً اٌّالحظبد)
...........................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
وبف١خ

( )8طشق اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

غ١ش وبف١خ

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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غ١ش
ِٛافك

( )9طشق اٌزمُ١١

غ١ش ِالئّخ

ِالئّخ

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
ِالئّخ

( )10رم ُ١١اٌجشٔبِح

غ١ش ِالئُ

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
( )11رقٕ١ف اٌزمُ١١

غ١ش ِالئُ

ِالئُ

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
وبف١خ

(ِ )12زطٍجبد االعزّشاس ف ٟاٌذساعخ ثبٌجشٔبِح

غ١ش وبف١خ

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
(ِ )13قبدس اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاإلِىبٔبد

وبف١خ

غ١ش وبف١خ

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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وبف١خ

( )14اٌّىزجخ

غ١ش وبف١خ

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
وبف١خ

( )15اٌّخزجشاد ٚاٌّؼبًِ

غ١ش وبف١خ

رؼٍ١مبد اٌّم:ُ١
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
سأ ٞاٌّم ُ١إٌٙبئ:ٟ
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
اعُ اٌّشاخغ اٌخبسخ .................................................:ٟاٌزٛل١غ .....................

نشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخدام البٌانات إال فً اإلغراض العلمٌة فمط
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ملحك ()0
استبٌانات تخص نظام الجودة
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اشتبيان قياس رضا الطلبة
الفصل الذراس ي/

القص ـ ـ ــم/

ضع دائرة حول الدرجة اليت متثل تقديرك املناسب للسؤال) ( O
-1املقرراث الدراسيت-:
س َ.اٌجٕذ
 1.1املحتوى يدقق أهداف املقرر
1.2

مدى الاستفادة من املقرر الدراس ي

1.3

الوعاء السمني مناسب

-2أعضبء هيئت التدريس-:
س َ.اٌجٕذ
جقييم الطلبت وجوزيع الدرجاث
2.1
2.2

مالئمت طريقت شرح املقرر وجوصيل املعلومت

2.3

الحرص على التعامل والتواصل مع الطالب

2.4

جوفير املادة الدراسيت وجدديد الكتب واملراجع للمقرر الدراس ي

2.5

سرعت جصحيذ الواجباث والاختباراث والامتداناث وإصدار النتائج النهائيت

2.6

التزام ألاستاذ بتوقيت املحاضرة

2.7

جواجد ألاستاذ خارج ساعاث املحاضرة للتواصل مع الطلبت وإلاجابت على استفساراتهم

-3خدمبث العمليت التعليميت:
اٌجٕذ
سَ.
خدماث التسجيل والدراست والامتداناث
3.1
3.2

خدماث إدارة القسم

3.3

مالئمت الجدول الدراس ي/الفصلي

3.4

القاعاث الدراسيت/نظافتها/ججهيزها

3.5

خدماث املكتبت

3.6

مالئمت املعامل

-4اخلدمبث املسبندة للعمليت التعليميت:
اٌجٕذ
سَ.
خدماث املقهى
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ِّزبص

خ١ذ خذا

خ١ذ

ِمجٛي

ضؼ١ف

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

ِّزبص

خ١ذ خذا

خ١ذ

ِمجٛي

ضؼ١ف

5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

ِّزبص

خ١ذ خذا

خ١ذ

ِمجٛي

ضؼ١ف

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

ِّزبص

خ١ذ خذا

خ١ذ

ِمجٛي

ضؼ١ف

1
2
3
4
5
خدماث التصوير والسحب
1
2
3
4
5
خدماث العيادة
1
2
3
4
5
مالئمت استراخت الطالب
1
2
3
4
5
كفاءة وخدة ألامن
1
2
3
4
5
كفايت ونظافت دوراث املياه
1
2
3
4
5
مالحظات....................................................................................................................................................................... :
........................................................................................................................................................................
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إعداد :مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداء

جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :م.ج.ت ()2
التاريخ20 .... /..... / ..... :م

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
For Humanities & Applied science

إعزج١بْ ل١بط سضب ػض١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ
الفصل الدراسً:

المسم:
ضع دائرة حول الدرجة التً تمثل تمدٌرن المناسب للسؤال:

المــــــــــــــــادة الدراسٌــــــــــــــة

رلم البند
1.1
1.2
1.3
1.4

ممتاز
5
5
5
5

البند
توافك مفردات الممررمع الهدؾ منه
مالبمة منهجٌة الممرر مع لدرات الطلبة
طرٌمة التمٌٌم وتوزٌع الدرجات للممرر الدراسً
توفر المادة العلمٌة والمراجع والكتب للممرر الدراسً

جٌدجداا
4
4
4
4

أداء الطلبــــــــــــــــــة
رلم البند
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

التمدٌر

البند
مالبمة مستوى الطالب مع الممرر الدراسً
اهتمام وجدٌة والتزام الطالب
أداء الطالب لمتطلبات الممرر مثل( أداء الواجبات والمشاركات والبحوث)
الرضا عن درجات أعمال الفصل الدراسً و النتابج النهابٌة
لٌام الطالب بؤنشطة إضافٌة لزٌادة تحصٌله العلمً

ممتاز
5
5
5
5
5

جٌدجداا
4
4
4
4
4

خدمــــــــــات العملٌة التعلٌمٌة
رلم البند

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

جٌد
3
3
3
3
3

ممبول
2
2
2
2
2

ضعٌف
1
1
1
1
1

التمدٌر

البند

خدمات مكتب شإون أعضاء هٌبة التدرٌس
خدمات إدارة المسم
خدمات لسم الدراسة و االمتحانات
الجدول الدراسً األسبوعً
الماعات الدراسٌة نظافتها وتجهٌزها
تجهٌز المعامل
المكتبة

ممتاز

جٌدجداا

جٌد

ممبول

ضعٌف

5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

الخدمــــــــــات المساندة للعملٌة التعلٌمٌة

التمدٌر
جٌدجداا
4

جٌد
3

ممبول
2

ضعٌف
1

خدمات الممهى
خدمات العٌادة

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

حجرة أعضاء هٌبة التدرٌس
خدمات الشإون المالٌة
كفاءة وحدة األمن

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

كفاٌة ونظافة دورات المٌاه

5

4

3

2

1

رلم البند

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

جٌد
3
3
3
3

ممبول
2
2
2
2

ضعٌف
1
1
1
1

البند
خدمات التصوٌر

ممتاز
5

مالحظات....................................................................................................................................:
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إعداد :مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداء

جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :م.ج.ت ()3
التاريخ20 .... /..... / ..... :م

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
For Humanities & Applied science

اعزج١بْ رم ُ١١أداء اٌّشؽذ األوبد ِٓ ّٟ٠لجً اٌطبٌت
اعُ اٌّشؽذ األوبد............................................................. :ّٟ٠
اٌمغُ  ........................................... /اٌفقً اٌذساع........................................./ٟ
ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.
ِّزبص

خ١ذ خذا

خ١ذ

ِمجٛي

ضؼ١ف

سَ.

اٌجٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

1

ثنًششذ ثألكجد ًٙٚنّ سجػجس يكضذٛز يؼهُز

5

4

3

2

1

2

ٔؽٕد ثنًششذ ثألكجد ًٙٚفسخ ثنسجػجس ثنًؼهُز

5

4

3

2

1

3

لذسر ثنًششذ ثألكجد ًٙٚػهٗ ثإللُجع

5

4

3

2

1

4

يمجدهز ثنًششذ ثألكجد ًٙٚكم طجنخ ػهٗ فذث

5

4

3

2

1

5

ثنًهف ثألكجدٚ ًٙٚسجػذ ػهٗ ثنضٕؽ ّٛثنظقٛـ

5

4

3

2

1

6

يشَٔز ثنًششذ ثألكجد ًٙٚف ٙثنضؼجيم يغ ثنطهذز

5

4

3

2

1

7

ثفضشثو ثنًششذ ثألكجد ًٙٚنك كطجنخ ؽجيؼٙ

5

4

3

2

1

8

ثالسضفجدر يٍ صٕؽٓٛجس َٔظجةـ ثنًششذ ثألكجدًٙٚ

5

4

3

2

1

9

ٕٚضـ ثنًششذ ثألكجد ًٙٚثنخطز ثنذسثسٛز دًج ف ٙرنك صسهسم ثنًمشسثس

5

4

3

2

1

9

ِالحظبد:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر خدمات اإلرشاد األكادٌمً
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :م.ج.ت ()4
التاريخ20 .... /..... / ..... :م

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
For Humanities & Applied science

اعزج١بْ رم ُ١١اٌطبٌت ٌؼض١٘ ٛئخ رذس٠ظ
اٌمغُ ..................................... /اعُ اٌّمشس.............................../اٌفقً اٌذساع.................../ٟ
ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.
س.
َ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

اٌجٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

ِّزبص

خ١ذ خذا

خ١ذ

ِمجٛي

ضؼ١ف

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

صؼشٚف ثألسضجر دًقضٕٖ ثنًمشس ثنذسثسٙ
صؼشٚف ثألسضجر دأْذثف ثنًمشس ثنذسثسٙ
ثنمذسر ثنضذسٚسٛز نؼضٕ ْٛتز ثنضذسٚس
أسهٕح ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚس ف ٙثنًقجضشر
صمذم ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚس ألستهز ثنطهذز
كفجٚز ثأليغهز ثنًسضخذيز ف ٙثنًقجضشر
يشَٔز ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚس ف ٙثنضؼجيم يغ ثنطهذز
فظ ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚس ثنطهذز ػهٗ ثنًشجسكز ف ٙثنًقجضشر
كفجٚز َظجو ثنضمٛٛى ثنًسضخذو ( ثخضذجسثس ٔٔثؽذجس ٔدقٕط ػهًٛز....ثنخ )
ٔضٕؿ كضجدز ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚس ػهٗ ثنسذٕسر
صقذٚذ ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚس كضجح يُٓؾٔ ٙيشؽؼٙ
إػالٌ ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚس َضجةؼ ثالخضذجسثس نهطالح ف ٙيٕػذْج
ثنضضثو ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚس دًفشدثس ثنًمشس
ثنضضثو ػضٕ ْٛتز ثنضذسٚس دجنقضٕس ٔإػطجء ثنًقجضشر ف ٙيٕػذْج
ِالحظبد:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :م.ج.ت ()5
التاريخ20 .... /..... / ..... :م

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
For Humanities & Applied science

اعزج١ـــبْ رم١١ـــــُ اٌطـــــبٌت ٌٍّمـــــشس
اٌمغُ ........................................ /اعُ اٌّمشس ...................../اٌفقً اٌذساع.............../ٟ
ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.
يًضجص

ؽٛذ ؽذث

ؽٛذ

يمذٕل

ضؼٛف

س.و

ثنذُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

1

يالةًز ثنٕػجء ثنضيُ ٙنهًمشس ثنذسثسٙ

5

4

3

2

1

2

ثإلنًجو دًفشدثس ثنًمشس ثنذسثسٙ

5

4

3

2

1

3

سٕٓنز ثنفٓى نًفشدثس ثنًمشس ثنذسثسٙ

5

4

3

2

1

4

ثإلنًجو دأْذثف ثنًمشس ثنذسثسٙ

5

4

3

2

1

5

صٕفٛش يضطهذجس خجطز نهًمشس ثنذسثس( ٙيؼًم ،ؽٓجص ػشع )......

5

4

3

2

1

6

صٕفش كضجح يُٓؾ ٙيظجفخ نهًمشس

5

4

3

2

1

7

يذٖ ثالسضفجدر يٍ ثنًمشس ثنز٘ دسسضّ

5

4

3

2

1

8

ِالحظبد:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :م.ج.ت ()6
التاريخ20 .... /..... / ..... :م

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
For Humanities & Applied science

اعزج١ـــبْ رم١١ـــــُ ػض١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّمـــــشس
اٌمغُ اٌؼٍّ..................................................................../ٟ
أعزبراٌّمشسِ ............................................................/زؼــبْٚلــــــبس
)

اعّبٌّمــــــــــــــــــــشس......................................./سِـضاٌّـــــمـــــــــــــشس (

ػذد اٌٛحذاد اٌذساع١خ ............................../ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ(أعجٛػ١ب)...................../
اٌفقً اٌذساع..................................ٟ
ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ اٌز ٟرّثً رمذ٠شن إٌّبعت ٌٍغؤاي:

ِّزبص

خ١ذ خذا

خ١ذ

ِمجٛي

ضؼ١ف

د

اٌــــــــجــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــبْ

 1يالةًز ثنٕػجء ثنضيُٙ

5

4

3

2

1

 2فٓى ٔثسضٛؼجح ثنطهذز نهًمشس ثنذسثسٙ

5

4

3

2

1

 3ػذد ثنطهذز يُجسخ

5

4

3

2

1

 4صٕفش ثنًضطهذجس ثنخجطز دجنًمشس

5

4

3

2

1

 5ثنُسذز ثنًتٕٚز نًج صى ثَؾجصِ يٍ يفشدثس ثنًمشس ثنذسثسَ :ٙظش٘  % ......ػًه% ....... ٙ

ِالحظبد:
..................................................................................................................................................... 6
.................................................................................................................
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :م.ج.ت ()7
التاريخ20 .... /..... / ..... :م

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
For Humanities & Applied science

اعزج١بْ رم ُ١١أداء ػض١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً سئ١ظ اٌمغُ
اٌمغــــــــــــــُ..................................../اٌفقً اٌذساع.............................................../ ٟ
اعُ ػض١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ O ............................................. :لبس

ِ Oزؼبْٚ

ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.

سَ.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

اٌجٕـــــــــــــــــذ

ِّزبص

خ١ذ خذا

خ١ذ

ِمجٛي

ضؼ١ف

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ثالنضضثو دقضٕس ثنًقجضشثس فٔ ٙلضٓج
إَؾجص يج ٚكهف دّ يٍ يٓجو
ثالنضضثو دقضٕس ثؽضًجػجس ثنمسى
ثنكفجءر ثنؼهًٛز
ثنًٕضٕػٛز ف ٙصمٛٛى أدثء ثنطجنخ
ثنضؾذٚذ ف ٙأسهٕح ثنضذسٚس
ثنًشَٔز ف ٙثنقٕثس ٔػذو ثنضؼظخ
فسٍ ثنضؼجيم يغ ثنطالح
فسٍ ثنضؼجيم يغ صيالةّ
ثنًذجدسر ف ٙثألفكجس ػُذ ثنهضٔو
ثنضؼجٌٔ ف ٙصؾٕٚذ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز دجنمسى
ثنًشجسكز ف ٙثنذقٕط ثنؼهًٛز ٔٔسش ثنؼًم رثس ثنؼاللز دجنذشَجيؼ
ثنًسجًْز ف ٙخذيجس ثنًؾضًغ ٔثنذٛتز ثنضٚ ٙمذيٓج ثنذشَجيؼ
ثنقشص ػهٗ سًؼز ثنؾجيؼز
ثسضخذثو ثنضمُٛز ثنًضٕفشر ف ٙثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز
ِالحظبد:
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعد على تطوٌر لدرات عضو هٌئة التدرٌس
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :م.ج.ت ()8
التاريخ20 .... /..... / ..... :م

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
For Humanities & Applied science

استبٌان استطالع أراء الخرٌجٌن
تحٌة طٌبة و بعد
إننا فً جامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة  -نعتبر الخرٌج هو محور أساسً للعملٌة التعلٌمٌة ومن
أهم مخرجاتها ،ولؽرض تحسٌن جودة البرامج التعلٌمٌة واالستفادة من آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر
األداء بالجامعة .لذا تم عمل هذا االستبٌان لجمع المعلومات من الخرٌجٌن والتً تعكس خبرتهم بالبرنامج
الذي درسوه.

أوال :البٌانات العامة:
البرنامج التعلٌمً.......................... :سنة التخرج............... :نوع الجنس:ذكر ( ) أنثى ( )
جهة العمل الحالٌة  :لطاع حكومً(

)لطاع خاص(

)ال أعمل(

)

البرٌد اإللكترونً(:اختٌاري)
(.)...................................................................................................................

ثانٌا :أراء الخرٌجٌن حول مستوى رضاهم عن عملٌات التعلٌم والتعلم والخدمات الممدمة من الجامعة.

راضً
بشدة
راضً

ما مدى رضان عن مستوى التعلٌم الذي تلمٌته فً الجامعة ؟
ما مدى رضان عن جودة أداء أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة؟
ما مدى رضان عن أداء جودة الخدمة الممدمة من لسمن العلمً؟
ما مدى رضان عن أداء جودة الخدمة الممدمة من لسم التسجٌل والمبول؟
ما مدى رضان عن شروط المبول والتسجٌل بالجامعة؟
ما مدى رضان عن رسوم التسجٌل بالجامعة؟
ما مدى رضان عن توافر مهارات المعرفة والفهم؟
ما مدى رضان عن توافر المهارات الذهنٌة؟
ما مدى رضان عن توافر المهارات العملٌة والمهنٌة؟
ما مدى رضان عن توافر المهارات العامة والمنمولة؟
ما مدى رضان عن أسلوب التدرٌس بالجامعة؟
ما مدي رضان عن الممررات الدراسٌة بالبرنامج األكادٌمً؟
ما مدي رضان عن البنٌة التحتٌة بالجامعة؟
ما مدى رضان عن تهٌئتن لدخول سوق العمل من لبل الجامعة؟
ما مدى رضان على مساهمة الجامعة فً تسهٌل الحصول على وظٌفة بعد التخرج؟
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

محاٌد

الممٌاس
العبارة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

غٌر
راضً
غٌر
راضً
بشدة

نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالٌة بوضع عالمة ( √) فً الخانة التً تعبر عن وجهة نظرن(راضً بشدة =/ ) 5
(راضً=(/ )4محاٌد=(/ )3غٌرراضً =( /) 2غٌرراضً بشدة=)1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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:

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

نشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدام البٌانات إال فً األؼراض العلمٌة فمط
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :م.ج.ت ()9
التاريخ20 .... /..... / ..... :م

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
For Humanities & Applied science

استبٌان خاص بأرباب العمل
تحٌة طٌبة و بعد،،،
تموم جامعة إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة بعمل استبٌان بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستوى خرٌجً
الجامعة ،والخدمات التً تمدمهاٌ .هدؾ االستبٌان إلى االستفادة من آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر األداء
بالجامعة ،علما بان إجاباتكم سوؾ تحاط بسرٌة كاملة .
أوال ا  :رؤٌـة ورســالة الجامعة:
الرؤٌة :نتبنى التغيير لمتطوير والتحسين لتحقيق التميز.
الرسالة :جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية ،جامعة خاصة متخصصة ،تسعى لتحقيق التميز في
مجاالت :التعميم والتعمم ،والبحث العممي ،وخدمة المجتمع والبيئة  ،من خالل البرامج التعميمية التي تقدمها.
ثانٌا ا :األهداف:
 )1إعداد الكوادر المتخصصة والمؤهمة لسوق العمل ،والنهوض بمؤسسات المجتمع والمحافظة عمى البيئة.

 )2السعي الستحداث تخصصات عممية جديدة وفق احتياجات سوق العمل ،وتطوير البرامج التعميمية
القائمة.

 )3تطوير وتحسين مستوى األداء األكاديمي ،واإلداري بالجامعة.
 )4إثراء حركة البحث العممي بالمشاركة في المحافل العممية والمساهمة في حل مشاكل المجتمع.
 )5تمدٌم خطط وبرامج فاعلة لخدمة المجتمع والبٌبة لكسب االطراؾ المستفٌدة.
 )6التواصل ،وعقد الشراكات واالتفاقيات مع الجامعات المناظرة ،والمراكز البحثية ،لالستفادة منها ،وتبادل

الخبرات معها.
ٌرجى التكرم بإتباع التعلٌمات التالٌة :

 .1لراءة بنود االستبٌان لراءة جٌدة .
 .2وضع عالمة ( √) فً الخانة التً تعبر عن وجهة نظرن.
 .3فً نهاٌة االستبٌان أسبلة مفتوحة الرجاء اإلجابة عنها بإٌجاز لدر اإلمكان.
 .4نرجو الدلة فً استٌفاء البٌانات و عدم ترن أسبلة بدون اإلجابة عنها.
شاكرٌن لكم خالص التمدٌر و الشكر على حسن التعاون
بٌانات أساسٌة:
 أسم الشركة أو المإسسة -------------------------------- ------------- / مولع الشركة /المإسسة علً اإلنترنت -------------------------------/ صفة مبدي الرأي فً الشركة /المإسسة ------------------------------ / سنوات الخبرة فً العمل --------------------------- ---------------- /لطاع خاص ( )
لطاع حكومً ( )
 نوع المإسسة :152

رلم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

السإال
مدى وضوح الرإٌة
إمكانٌة تحمٌك الرإٌة
مدى وضوح الرسالة
إمكانٌة تحمٌك الرسالة
إمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول
إمكانٌة تحمٌك الهدؾ الثانً
إمكانٌة تحمٌك الهدؾ الثالث
إمكانٌة تحمٌك الهدؾ الرابع
إمكانٌة تحمٌك الهدؾ الخامس
إمكانٌة تحمٌك الهدؾ السادس
توافر المهارات األساسٌة (العامة) لخرٌج الجامعة
توافر المهارات الفنٌة الالزمة للخرٌج
لدرة خرٌج الجامعة علً أداء المهام التً ٌكلؾ بها
مدى توافر المعارؾ والمعلومات الحدٌثة الالزمة ألداء المهام
المطلوبة
تمٌٌمن لسلوكٌات خرٌج الجامعة
مدى رضاكم عن كفاءة خرٌج الجامعة
مالبمة خرٌج الجامعة الحتٌاجات سوق العمل
مدى توافر مهارات االتصال الفعال لخرٌج الجامعة
مدى منافسة خرٌج الجامعة خرٌجً الجامعات األخرى
مدى رضاكم عن الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة
مدى رضاكم عن األنشطة البحثٌة التً تمدمها الجامعة

1 2 3 4 5

 -22أهم نماط الموة فً الخرٌج:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
 - 23أهم نماط الضعؾ فً الخرٌج:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
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 -24متطلبات الخرٌج المتمٌز وفما الحتٌاجات سوق العمل
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
 -25ممررات معٌنة تمترح تدرٌسها فً الجامعة
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
 -26ممترحاتكم لتحمٌك التواصل الفعال بٌن الجامعة و مإسستكم :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
 -27ممترحاتكم لألولوٌات البحثٌة :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
 -28ممترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة بٌنكم وبٌن الجامعة .
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
 -29ممترحاتكم إلثراء الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
تشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدام البٌانات إال فً اإلؼراض العلمٌة فمط
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :م.ج.ت ()10
التاريخ20 .... /..... / ..... :م

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
For Humanities & Applied science

استبٌان خاص بأرباب العمل لاللسام العلمٌة
تحٌة طٌبة و بعد،،،
تموم جامعة إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة بعمل استبٌان بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستوى خرٌجً
الجامعة ،وٌهدؾ االستبٌان إلى االستفادة من آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر األداء بالجامعة ،علما بان
إجاباتكم سوؾ تحاط بسرٌة كاملة .
الرؤٌة والرسالة واألهداف لمسم (  )........................مرفمة مع االستبٌان.
بٌانات أساسٌة:
-

أسم الشركة أو المإسسة -------------------------------- ------------- /
مولع الشركة /المإسسة علً اإلنترنت -------------------------------/
صفة مبدي الرأي فً الشركة /المإسسة ------------------------------ /
سنوات الخبرة فً العمل --------------------------- ---------------- /
لطاع خاص ( )
لطاع حكومً ( )
نوع المإسسة :

ٌرجى التكرم بإتباع التعلٌمات التالٌة :
.5
.6
.7
.8
.9

االطالع على رإٌة ورسالة وأهداؾ المسم المرفمة مع االستبٌان.
لراءة بنود االستبٌان لراءة جٌدة .
وضع عالمة ( √) فً الخانة التً تعبر عن وجهة نظرن.
فً نهاٌة االستبٌان أسبلة مفتوحة الرجاء اإلجابة عنها بإٌجاز لدر اإلمكان.
نرجو الدلة فً استٌفاء البٌانات و عدم ترن أسبلة بدون اإلجابة عنها.

رلم السإال
 1مدى وضوح الرإٌة
 2إمكانٌة تحمٌك الرإٌة من وجهة نظركم
 3مدى وضوح الرسالة
 4إمكانٌة تحمٌك الرسالة من وجهة نظركم
 5إمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول من وجهة نظركم
 6إمكانٌة تحمٌك الهدؾ الثانً من وجهة نظركم
 7إمكانٌة تحمٌك الهدؾ الثالث من وجهة نظركم
 8إمكانٌة تحمٌك الهدؾ الرابع من وجهة نظركم
 9إمكانٌة تحمٌك الهدؾ الخامس من وجهة نظركم
 10توافر المهارات األساسٌة (العامة) لخرٌج الجامعة
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1 2 3 4 5

11
12
13
14
15
16
17
18

توافر المهارات الفنٌة الالزمة للخرٌج
لدرة خرٌج الجامعة علً أداء المهام التً ٌكلؾ بها
مدي توافر المعارؾ والمعلومات الحدٌثة الالزمة ألداء المهام المطلوبة
تمٌٌمن لسلوكٌات خرٌج الجامعة
مدي رضاكم عن كفاءة خرٌج الجامعة
مالبمة خرٌج الجامعة الحتٌاجات سوق العمل
مدي توافر مهارات االتصال الفعال لخرٌج الجامعة
مدى منافسة خرٌج الجامعة خرٌجً الجامعات األخرى
 -19أهم نماط الموة فً الخرٌج:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................

 - 26أهم نماط الضعؾ فً الخرٌج:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 -21متطلبات الخرٌج المتمٌز وفما الحتٌاجات سوق العمل
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
 -22المواصفات والمهارات المطلوب أن ٌتمنها خرٌج الجامعة
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
 -23ممررات معٌنة تمترح تدرٌسها فً الجامعة
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
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 -24ممترحاتكم لتحمٌك التواصل الفعال بٌن الجامعة ورجال األعمال والمستفٌدٌن من الخدمة لتخرٌج
كوادر مإهلة وفك احتٌاجات سوق العمل المتطورة :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
 -25ممترحاتكم إلثراء التواصل بٌن شركتكم والجامعة:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
 -26ممترحاتكم لألولوٌات البحثٌة :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................
 -27ممترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة بٌنكم وبٌن الجامعة .
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................

تشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدام البٌانات إال فً األؼراض العلمٌة فمط
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :م.ج.ت ()11
التاريخ20 .... /..... / ..... :م

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
For Humanities & Applied science

منوذج تقييم أداء منسق اجلودة
أوال :معلومات شخصٌة
التخصص
تارٌخ شغل الوظٌفة

االسم
المسم
ثانٌا :المهام الوظٌفٌة لمنسمً الجودة
1

االلتزام بمهام منسك الجودة

2
3

ٌساهم فً تجوٌد العملٌة التعلٌمٌة
ٌساهم فً وضع خطط التحسٌن والتطوٌر

4

ٌلتزم بتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة بشكل دوري

5

ٌلتزم بتحلٌل نماذج واستبٌانات التمٌٌم

6

ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح بنتابج التمٌٌم

7
8
9
16
11

ضعٌف

ممبول

جٌد

جٌد
جدا

ممتاز

ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح عن جودة العملٌة التعلٌمٌة
بالمسم بشكل دوري
ٌساهم فً عملٌة الدراسة الذاتٌة والتمٌٌم الداخلً
ٌساهم بتعزٌز الوعً الخاص بثمافة الجودة داخل الجامعة
ٌلتزم بحضور اجتماعات مكتب ضمان الجودة
ٌإدي ما ٌطلب منه برؼبة وإتمان
ضعٌف

ثالثا :السمات الشخصٌة
1
2
3

له عاللة متمٌزة مع منسمً الجودة باأللسام األخرى
ٌتطوع لمساعدة زمالءه من منسمً الجودة
لدٌه المدرة على العمل فً فرٌك

4
5

منضبط وٌحافظ على مواعٌد العمل
ٌتمٌز عمله بجودة األداء

6

ٌتمبل النمد والتوجٌه

ُمعد التمرٌر......................:

ممبول

جٌد

جٌد
جدا

التولٌع  .....................التارٌخ 26 /.../..

إعداد :مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداء
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :م.ج.ت ()12
التاريخ20 .... /..... / ..... :م

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
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استبٌان لٌاس رضـا زوار المكتبة
المسم ........................../الفصل الدراسً...................../

الصفة /عضو هٌئة تدرٌس
ر.ت

طالب

زائر

البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

تارٌخ الزٌارة20....../....../. ..:م
ممتاز
5

جٌد جدا
4

جٌد
3

ممبول
2

ضعٌف
1

4

3

2

1

3

2

1

2

1
1

1

ساعات عمل المكتبة مناسبة

2

المدرة االستٌعابٌة للمكتبة كافٌة لروادها

5

3

نظام اإلعارة المستخدم فً المكتبة مالئم ومناسب

5

4

4

توفر العدد الكافً من أجهزة الحاسب اآللً

5

4

3

5

توفر االنترنت بالمكتبة

5

4

3

2

6

سعر تصوٌر النسخة الواحدة مناسب

5

4

3

2

1

7

الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة تلبً االحتٌاجات

5

4

3

2

1

8

الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة حدٌثة

5

4

3

2

1

9

وسائل الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة

5

4

3

2

1

الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر المكتبة بالشكل المناسب

إعداد :مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم االداء
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للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
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نموذج المرشد األكادٌمً
اٌج١بٔبد اٌؾخق١خ ٌٍطبٌت:
اعُ اٌطبٌت :

سلُ اٌم١ـــذ :

اٌزخقـ :

اٌمغــــــــــُ :

اٌفقً اٌذساع: ٟ

اٌؼبَ اٌدبِؼ: ٟ

ػذد اٌغبػبد اٌّغدٍخ :

اٌّغز: ٜٛ

ػذد اإلٔزاساد :

اٌّؼذي اٌزشاوّ: ٟ

ِٛضٛع اٌٍمبء ثٚ ٓ١حذح اإلسؽبد األوبدٚ ّٟ٠اٌطبٌت
 رؼجئخ ّٔٛرج اٌحدض اٌّجذئ.ٟ
 رؼجئخ ّٔٛرج إعمبط ٚإضبفخ .
 ضؼف األداء األوبد. ّٟ٠
ِ شاخؼخ ِغز ٜٛاألداء اٌزؼٍ. ّٟ١
ِ شاخؼخ ٚرم ُ١١اٌّٛاظجخ ٚاٌحضٛس .
ِ شاخؼخ اٌطبٌت ثخقٛؿ اٌغ١بة ػٓ اِزحبٔبد .
 إ٠مبف ل١ذ .
 أخش( ٜ

).

رٛف١خ اٌّشؽذ األوبدّٟ٠

اسم وتولٌع الطالب
االسم ................................................. :

اسم وتولٌع المرشد األكادٌمً
االسم ................................................. :

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

التولٌع ............................................... :
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جامعة أفريقيا

رقم الىمورج :م.ج.ت ()14
التاريخ20 .... /..... / ..... :م

للعلوم إلاوصاهية والتطبيقية
Africa University
For Humanities & Applied science

نموذج لٌاس رضا العاملٌن
ٌعد مإشر رضا العاملٌن احد المإشرات الهامة فً رفع الروح المعنوٌة للعاملٌن ودفعهم ألداء أفضل .لذلن ٌستهدؾ هذا
النموذج لٌاس درجة الرضا لدى العاملٌن بالجامعة.
ٌرجى لراءة العبارات التالٌة وتحدٌد إجابتن باختٌار درجة الرضا على الممٌاس الموضح بالجدول

ر.ت

درجة الرضا

العبارة

1

أسلوب اإلشراؾ على العمل المتبع بالجامعة

1

2

3

4

5

2

وضوح المهام واالختصاصات

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

تولٌت العمل وساعات الدوام

1

2

3

4

5

5

العاللة بٌن زمالء العمل بالمسم/المكتب

1

2

3

4

5

6

العاللة بٌن زمالء العمل بالجامعة

1

2

3

4

5

7

توفٌر احتٌاجات ومستلزمات العمل

1

2

3

4

5

8

المرتب

1

2

3

4

5

9

المزاٌا المالٌة األخرى

1

2

3

4

5

16

بٌبة العمل المادٌة (الكرسً/المكتب /اإلضاءة  /سعة المكان)

1

2

3

4

5

11

نظافة المرافك الخدمٌة  /المصلى

1

2

3

4

5

12

نظافة المرافك الخدمٌة  /الممهى

1

2

3

4

5

13

نظافة المرافك الخدمٌة  /دورات المٌاه

1

2

3

4

5

14

االهتمام بالشكاوي والتظلمات ومعالجتها

1

2

3

4

5

15

االهتمام بالممترحات واألخذ بها

1

2

3

4

5

16

شفافٌة إجراءات التعٌن واالستمالة واإللالة

1

2

3

4

5

17

شفافٌة إجراءات التحمٌك فً إي والعة ونشر نتابجها

1

2

3

4

5

3

وضوح إجراءات العمل وكٌفٌة تنفٌذ المهام

إعداد :مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداء

تارٌخ التحدٌث2020/02/04 :
161

اٌخــــــــــبرّـــــــــــخ
ٔف ٙخضجو ْزث ثنذنٛم ثنز٘ ٓٚذف إن ٙصؼشٚف ثنطجنخ دأْى صفجطٛم ثنذشَجيؼ ثألكجد ًٙٚنمسى ثنهغز ثإلَؾهٛضٚز ،
فٛظ ثفضٕ٘ ْزث ثنذنٛم ػه ٙثنكغٛش يٍ ثنضفجطٛم ثنض ٙصٓى ثنطجنخ أيهُج أٌ ٚؾذ ثنطجنخ ف ّٛثنكغٛش يٍ
ثالسضفجدر ٔفك هللا ثنؾًٛغ.

اعتمبد جملس ادارة اجلبمعت
......................................
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