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 القرآنيــــــــــــــةاآليـــــــــــــــة 
 

 

 بسن اهلل الزمحي الزحين



ًَّسِينَا أَوْ أَخْطَأًَْا " الَ يُكَلِّفُ اللّهُ ًَفْساً إِالَّ وُسْعَهَا لَهَا هَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا هَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا الَ تُؤَاخِذًَْا إِى 

حَوَلْتَهُ عَلَى الَّذِييَ هِي َقبْلِنَا رَبَّنَا وَالَ تُحَوِّلْنَا هَا الَ طَاقَتَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا رَبَّنَا وَالَ تَحْوِلْ عَلَيْنَا إِصْزاً كَوَا 

 "وَاغْفِزْ لَنَا وَارْحَوْنَا أًَتَ هَىْالًََا فَاًصُزًَْا عَلَى الْقَىْمِ الْكَافِزِييَ

 صدق اهلل العظين

 

 (582سىرة البقزة اآليت )
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 الدلــــيل بإعدادالجهــة التــي قامــــت 

منوفقــــــــــا   مبدئٌة لجنة بتكلٌف العلمٌة الشؤون إدارة من الصادر للتكلٌف ...

بحٌثم7107لسنةالمحاسبةللمسمدلٌلإعدادالمختصٌنوأعضاءهٌئةالتدرٌس،لغرض

-تكونتمن:

 المحاسبةرئٌسلسمالواحدمختارالمجدوب.عبدا.

 .منسكالجودةبالمسم.عاشورصــــــــالحدمحما 

 عضوهٌئةتدرٌسلارمدالتهامًـــــــــأ.سالمةمح 

وفمااللتكلٌافالصاادرمانادارةالشاؤونالعلمٌاةبشافنتكلٌافلجناةمانالمختصاٌنوأعضااء

-7171للعامالجامعًالمحاسبةهٌئةالتدرٌسلغرضالعملعلىمراجعةوتحدٌثدلٌللسم

مبحٌثتكونتاللجنةمناالتً:7170

اللجنةتعدٌلدلٌل:

 المحاسبةرئٌسلسمدمحمصالحعاشور.أ.

 .منسكالجودةبالمسم.صالحالشرٌفأبولربوعةأ 

 عضوهٌئةتدرٌسلارهاجرادمحمالوصٌف.د

 

 وقد تكىنت لجنة االشراف والمراجعة من :

 

 رئٌسا  إدارةالشـــــؤونالعــلــمٌةمـــدٌر د.عبدالحمٌدعلًالممروسالزائدي 0

 عضوا  مدٌرمكتبضمانالجودةوتمٌٌماألداء اكرم الهادي محمـد . أ 7

 عضوا  مدٌرمكتبشؤونأعضاءهٌئةالتدرٌس أ.دمحمعلًالنــــائلً 3
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 محتويات الدليل

 الصفحـــــة البيــــــــــــــــــــان

 ب اآلٌةالمرآنٌة

 ج لجنةإعدادالدلٌل

 د محتوٌاتالدلٌل

 ه مصطلحاتومفاهٌمعامة

حكلمـــــةرئٌسالمســـــم

 0 الممدمة

 7 المسمنبذةعن .0

 3 رؤٌةورسالةوأهدافالمسم .7

 4 الهٌكلالتنظٌمًللمسم .3

4مهامرئٌسالمسم .4
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 9 محاسبةالخطةالدراسٌةلمسمال .07
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 مصطلحات ومفاهيم عامة

 المؤسسة التعليمية: 

كلمؤسسةتعلٌمٌةحكومٌةأوخاصةتمدمبرامجدراسٌةمنتظمة)جامعٌة،علٌا(.

 الجامعة: 

بشخصٌة تتمتع والبٌئة، المجتمع وخدمة العلمً والبحث العالً بالتعلٌم تعنى علمٌة مؤسسة

اعتبارٌةوذمةمالٌةمستملة،وتمنحشهاداتاإلجازةالمتخصصة)البكالورٌوس،أواللٌسانس(،واإلجازة

مختلفةبها.العالٌة)الماجستٌر(،واإلجازةالدلٌمة)الدكتوراه(،منخاللالكلٌاتواأللسامال

 الكلية: 

االعتبارٌة شخصٌتها لها ٌكون أن وٌجوز وحداتالجامعة، من وبحثعلمً عاٍل تعلٌم وحدة

المستملة،وهًفًكلاألحوالكٌانعلمًمستملداخلنطاقالجامعة،تضممجموعةألسامعلمٌةتتناسب

المتخصصة)البكالورٌوس،أواللٌسانس(،معطبٌعةالتخصصاتالعلمٌةفًالكلٌة،وتمنحدرجةاإلجازة

واإلجازةالعالٌة)الماجستٌر(،واإلجازةالدلٌمة)الدكتوراه(،منخاللألسامهاالمختلفة.

 القسم: 

وحدةعلمٌةأساسٌةمنوحداتالكلٌةفًالبناءالجامعًوالتعلٌمالعالً،متخصصةفًحملمن

تنفٌذالبرامجالتعلٌمٌةوالبحثٌة.حمولالمعرفة،تتولىمهمةإعدادوتنظٌمو

 الشعبة:

وحدةعلمٌةمنوحداتالمسمالمتخصصةتتولىمهمةإعدادوتنظٌمالبرامجالتعلٌمٌةوالبحثٌة.

 عضو هيئة التدريس القار: 

ولتهللعملفًمؤسسةمنمؤسساتالتعلٌمالعالً. الذيٌخصصُجلَّ

 عضو هيئة التدريس غير القار: 

زءا منولتهللعملفًمؤسسةمنمؤسساتالتعلٌمالعالً.الذيٌخصصج

 :الكوادر المساندة

المعٌدونوالفنٌون.

 طالب مؤسسة التعليم العالي: 

الُمسّجللنٌلدرجةعلمٌةوفما للوائحوالنظمالمعمولبهافًمؤسسةمنمؤسساتالتعلٌمالعالً.

 إدارة البرنامج: 

الذيٌؤديإلىالجهةالمسؤولة)الكلٌةأوا أوالشعبة(عنتنفٌذالبرنامجالدراسًالمنتظم لمسم

مخرجاتتعلٌمٌة)جامعٌةأودراساتعلٌا(.

 المرشد األكاديمي:

األستاذالمكلفباإلشرافعلىمتابعةإنجازالطالبفًالبرنامجالعلمًالذيٌدرسونه،وممدار

تمدمهمفٌه.

 األستاذ المشرف: 

علىرسالةأوأطروحة.المكلفباإلشراف







 

 و
 

 الممتحن: 

طالب أطروحة أو رسالة منالشة أو طالبجامعً، بامتحان المٌام لجنة المكلفضمن األستاذ

دراساتعلٌا.

 الساعة المعتمدة: 

انتظامالطالبفًالدراسةلمدةساعةتدرٌسٌةأسبوعٌا طٌلةالسنةالدراسٌة،أوعلىمدىفصل

( كامل )07-05دراسً لمدة الطالب دوام أي مع06أسبوعا ( معٌنة، مادة فً فصلٌة زمنٌة ساعة )

مراعاةأنالساعةالمعتمدةفًالممرراتالمعملٌةساعةزمنٌةونصف،والنجاحٌكونفٌهاحسبالمعاٌٌر

ةتحسبالتًتطبمهامؤسسةالتعلٌمالعالً،وفًحالالتعلٌمالمائمعلىحلالمعضالتفإنالساعةالدراسٌ

بناء علىالساعاتالتًٌحتاجهاالطالبالستٌعابالمنهجفًمختلفاألنشطةالتعلٌمٌة.

 : التخصص األكاديمي

برنامجأومجموعةبرامجأكادٌمٌة

 :البرنامج األكاديمي

مجموعةمناألنشطةالعلمٌةالنظرٌةوالعملٌة،تدرسللحصولعلىدرجةعلمٌةتخصصٌة.

 : ودةالج

الدلةواإلتمانعبرااللتزامبتطبٌكالمعاٌٌرالمٌاسٌةفًاألداء.تعنً

 : ضمان الجودة

الجودة بلوغ من للتحمك والمناسب، الصحٌح الولت فً اآللٌاتواإلجراءات تطبٌك من التفكد

المستهدفةبغضالنظرعنكٌفٌةتحدٌدمعاٌٌرهذهالنوعٌة.

 التقييم:

نشطةبهدفالتحسٌنالمستمرلدأداءالمستمبلً.جودةاألداءفًكلاألعملٌةلٌاس

 التقويم: 

المعاٌٌر تنفٌذ ضمان تكفل التمٌٌم، نتائج على بناء  تتخذ واألسالٌب اإلجراءات من مجموعة

المتعارفعلٌهالبلوغمستوٌاتالجودةالمستهدفةفًالمؤسساتالتعلٌمٌة.

 : النتائج التعليمية المستهدفة

والفهموالمهاراتتستهدفهاالمؤسسةالتعلٌمٌةمنوراءبرامجهاالمرتبطةمجموعةمنالمعارف

برسالتهاوأهدافها.

 المقرر الدراسي: 

محتوىعلمًٌصاغعلىصورةمجموعةمنالمفرداتالمحددةتدرسطٌلةالفصلالدراسً،أو

الوحدةالتعلٌمٌةأوالسنةالدراسٌة.

 المنهج: 

المستهدفة)مفرداتالمكونالمعرفًوالمهاريو الوجدانًالمطلوبلتحمٌكالمخرجاتالتعلٌمٌة

الممرر(.

 : التعليم والتعلم اتعملي

التعلٌمٌة النتائج لتحمٌك التدرٌسوالطلبة هٌئة أعضاء ٌستخدمها التً األسالٌب من مجموعتان

المستهدفةللممرر.
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 : المعيار

لضمانجودتهوزٌادةفعالٌتهولدرتهعلىالمنافسة،المواصفاتالالزمةللتعلٌمالذيٌمكنلبوله

المستوٌات مع ممارنته خالل من وذلن الجامعً األداء تمٌٌم عند به االسترشاد ٌمكن وممٌاسمرجعً

المٌاسٌةالمنشودة.

 أطراف العملية التعليمية: 

بالعملٌةالتعلٌمٌة.أعضاءهٌئةالتدرٌس،والكوادرالمساندةوالطلبةوالموظفون،وكلمنلهصلة

 : المستفيدون

والعملٌات النظم منحٌثفعالٌة المؤسسة التًتمدمها التعلٌمٌة باألنشطة اهتمام لدٌها مجموعة

وأهداف برسالة المستفٌدٌن مجموعة تحدٌد وٌرتبط التعلٌمٌة، المخرجات جودة لضمان الموضوعة

 ومنأمثلة التًتمدمها، والبرامجواألنشطة التدرٌسوأولٌاءالمؤسسة الطلبةوأعضاءهٌئة المستفٌدٌن:

األمورومؤسساتالمجتمعالمحلً...الخ.



 : المدخالت

الحجمالكلًللمواردالمخصصةلغرضمعٌن،والتًتستعملمنأجلتشغٌلنظامما،وتشمل:

المواردالبشرٌةوالمادٌةوالمالٌةوالتمنٌةوالمعلوماتوالولت.

 العمليات: 

مناألنشطةواالتصاالتالمترابطةمصممةلتحمٌكهدفمحدد.سلسلة

 المخرجات: 

اإلنجازاتوالنتائجالنهائٌةالتًٌحممهاالنظامالتعلٌمً،وتتحددمخرجاتهوفما لرسالتهوأهدافه.
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 كلمة رئيس القسم :
 
 

المؤهلاااااةفاااااًمجاااااالتتمثااااالالمهماااااةاألساساااااٌةللمسااااامفاااااًأعااااادادالكاااااوادر

المحاسااابةوالمراجعاااة،الماااادرةعلاااىمواكباااةالتطاااورااللتصاااادي،وباإلساااهامفاااً

تااافمٌنمااااتحتااااجإلٌاااهالمشاااروعاتالمحلٌاااة،مااانماااواردبشااارٌةذاتكفااااءةعالٌاااة

فاااًمختلااافأنشاااطتها،وخاصاااةفاااًمجااااالتالمحاسااابةالمالٌاااةومحاسااابةالتكاااالٌف،

المحاساااااابةالضاااااارٌبٌةوالمحاساااااابةاإلدارٌااااااة،ومراجعااااااةالحساااااااباتوتاااااادلٌمها،و

ومحاساااااابةالمصااااااارف،وشااااااركاتالتاااااافمٌن،ومحاساااااابةالفنااااااادقوالمستشاااااافٌات

والمعاااااٌٌرالدولٌااااة.وٌعتماااادالمساااامفااااًتدرٌسااااهأحاااادثالتسااااهٌالتوالمعلومااااات

والمساااااتجداتالتاااااًتوفرهاااااانظرٌااااااتوتمنٌااااااتعصااااارالمعلومااااااتواالتصااااااالت

.المتمدمة



باهللوماالتوفٌكآال







 محمـد صالح عاشىر. أ













1 
 

 

 

 الممدمة

 

والذي ٌوضح للطلبة  المحاسبةأن نضع بٌن ٌدي طبلبنا األعزاء هذا الدلٌل الخاص بمسم  رناـــــــــٌس   

لمعرفة المفردات العلمٌة لهذا البرنامج الذي ٌختص بتدرٌس المواد  المحاسبةالراؼبٌن فً دراسة تخصص 

ل هذا الصرح بتوفٌر المناخ األكادٌمً وإنماء روح التعاون داخ عدكم. ونللمسمواإللزامٌة واالختٌارٌة  العامة

 ختٌاركم لدراسة هذا التخصص بجامعة أفرٌمٌا .العلمً. ونشكركم فً إ

 

 

 المحاسبةلسم رئٌس 
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 ة عن المسم ذنب .1

 

 م  2003( لسـعـنة 3تــم إنشـــاء لسم المحاسبة معع تؤسعٌس الجامععة بموجعا لعرار ربعٌس الجامععة رلعم         

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

متمٌزة للطبلا تواكا معاٌٌر الجودة فً مجال علم المحاسبة خدمات تعلٌمٌة وأكادٌمٌة وبحثٌة وٌمدم المسم      

 المساهمة فً تطوٌر مإسسات المجتمع المختلفة . ىبما ٌسمح بؤعداد خرٌج تنافسً لادر عل

 

 لسم المحاسبة
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المحاسبةلسم  ولٌم أهداف و رسالة و رإٌة.  2 

 

 الرإٌة

 التطــــور.التمٌـــــز فً تمدٌم علم المحـــــاسبـــــة لمواكبة 

 

 الرسالة

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

 بخرجٌن تتوفر فٌهم المهارات والمدرات التً تمكنهم من خدمة المجتمع والبٌبة.

 

 األهداف

 المحاسبة.إعداد الكوادر المإهلة تؤهٌبلً علمٌاً فً مجال   -1

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

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

المراكععععز البحثٌععععة  بالتعععععاون معععععالمحاسععععبة  وتحسععععٌن مجععععالالمسععععاهمة فععععً تطععععوٌر  -4

 . المهنٌة والجامعات والنمابات

 المٌم

 بروح الفرٌك. العمل-المرونة  –التحفٌز  – التمٌز-الشفافٌة  –الٌة المصد –اإلخبلص  –األمانة 
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الفنٌة برباسة  بنظام اإلدارة المسم تدٌر ركابز أربعة من المحاسبة لسم ٌتؤلؾ: الهٌكل التنظٌمً للمسم.3

 ربٌس المسم
 

  

 

 

 

 

 

 

 مهام رئٌس المسم . 4

  على المابمٌن بالتدرٌس .التعلٌمٌة تنظٌم شإون المسم ، وتوزٌع المحاضرات والدروس واألعباء 

 الشإون  مع إدارة تنسٌك والتعــاونوضــع الخطط والبـــرامج التً من شؤنها تطوٌر األداء األكادٌمً بالمســم ، بال

 العلمٌة وبما ٌتبلءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسٌن المستمر.

 إلى ذلن اإلشراؾ على وضع الخطط الدراسٌة للبرامج المختلفة ، وتمٌٌمها وتطوٌرها متى دعت الحاجـة. 

 ممرراتها.  اإلشراؾ على إعداد دلٌل للممررات الدراسٌة الذي ٌوضح محتوٌـات الخطط الدراسٌة وتوصٌؾ 

 . ًمتابعة سٌر العملٌة التعلٌمٌة بالمسم خبلل الفصل الدراس 

 . عمد لماءات دورٌة مع الطلبة للولوؾ على المعولات التً تواجههم ، ووضع الحلول المبلبمة لها 

 . المشاركة بفاعلٌة فً أنشطة الجامعة ،وفً اجتماعات إدارة الشإون العلمٌة 

  وسٌر العمل به .إعداد التمارٌر الدورٌة عن نشاطات المسم 

 . التعامل مع المضاٌا والمشاكل األكادٌمٌة ، وإٌجاد الحلول المبلبمة 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 العلم 

 . دراسة احتٌاجات المسم من كتا ومجبلت ودراسات ووسابل تعلٌمٌة والعمل على توفٌرها 

 . تؤدٌة ما ٌسند من أعمال مماثلة 

 

 

 رئيض القصم

 املرظذ ألاكاديمي

 

 

 

 

 للقصم

 وحذة التعليم إلالكترووي ميصق الجودة 

 

 اللجىة العلمية
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 :مهام المرشد األكادٌمً .5
 دراسً. تابجه الدراسٌة المتضمنة لكل فصللمً للطالا، وٌتم فٌه حفظ نسخ من نمتابعة الملؾ الع 

  تدوٌن وتسجٌل حاالت: االنمطاع، إٌماؾ المٌد، الطلبة المتعثرٌن، كذلن العموبات التً تولع على الطالا
 بملفه العلمً وبطالته الدراسٌة وإببلؼه.

 ومتابعته مع أعضــاء هٌبة التدرٌس الذٌن  الرد على جمٌع استفسارات الطبلا فٌمــا ٌخص الدراسة
 ٌدرسونه فً جمٌع المواد.

  ًعلى سجبلتهم الدراسٌة بشكل منظم. االطبلعمساعدة الطبلا ف 
 

 مهام اللجنة العلمٌة بالمسم. 6
  وضع سٌاسات المسم ومتابعتها وحل المشاكل األكادٌمٌة بعمد اجتماعات دورٌة ألعضاء اللجنة واعتماد

 بعتها بصفة دورٌة.المحاضر ومتا

  ًمراجعة وتحدٌت واعتماد الخطة الدراسٌة ومتابعة تنفٌذها وتنسٌك الجدول الدراسً الفصل 

 . وصؾ وتوصٌؾ مفردات الممررات الدراسٌة والبرنامج األكادٌمً حسا معاٌٌر الجودة 

 . اختٌار وتمٌٌم أعضاء هٌبة التدرٌس عند التعالد وإثناء العمل 

  نشاطات علمٌة بالمسم .التخطٌط إللامة 

  ٌةهٌبة والطبلا ومتابعتها ومراجعتها بصفة دور التدرٌس الخاصة بؤعضاء اآللٌاتوضع واعتماد. 

 مهام منسك الجودة بالمسم .7

 ٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً وخدمة المجتمع . ملالمساهمة فً تجوٌد الع 

  .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 
 

 تعلٌم االلكترونً :التنظٌم اإلداري لل .8
 لسم التعلٌم اإللكترونً  

 :اٌٛفف اٌؼـــبَ

ٌنشعا علعى مسعتو   2020( لسعنة 15( من البحة التعلعٌم اإللكترونعً  وفعك لعرار رلعم  3وفماً ألحكام المادة  
الشععإون العلمٌععة  ، وٌعنععى باإلشععراؾ   ةالجامعععة لسععم للتعلععٌم اإللكترونععً علععى أن ٌكععون برباسععة مععدٌر إدار

 االلكترونً. موالمتابعة وتطوٌر التعلٌ
 :وٌتولى المهام التالٌة 

 لتطبٌك التعلٌم اإللكترونً.ث فً إٌجاد بٌبة تعلٌمٌة مبلبمة توظٌؾ تمنٌات المعلومات واالتصال الحدٌ -
وتطبٌك المعاٌٌر والمتطلبات الفنٌة للجودة إٌجاد مناخ علمً لمساٌرة التطورات المعرفٌة والتمنٌة المستمرة  -

 فً التعلٌم اإللكترونً.
تنمٌة مهارات أعضاء هٌبة التدرٌس فً مجاالت تمنٌة  وتطوٌر الممررات اإللكترونٌة مع توفٌر الدعم الفنً  -

 واالستشاري لهم.
ات والمعارؾ راستخدام تمنٌات التعلٌم اإللكترونً الكتساا المهاتنمٌة وتطوٌر مهارات الطبلا على  -

  .احتٌاجات المجتمع ومتطلبات  سوق العمل والمدرات التً تلبً

إنشاء وحدة تعلٌم إلكترونً متخصصة لكل برنامج أكادٌمً  تتولى اإلشراؾ والمتابعة على نمط التعلٌم   -
ة لهذا االلكترونً و تعنى بضبط الجودة وتطبٌك المعاٌٌر والمواعد التنفٌذٌة الخاصة التً تتبناها الجامع

 .البرنامج األكادٌمًالؽرض على مستو  
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ٌختص لسم التعلٌم اإللكترونً  على مستو  الجامعة بعملٌات اإلشراؾ والتنسٌك بٌن وحدات التعلٌم  -
اإللكترونً لكل برنامج أكادٌمً والمرافك التعلٌمة بالجامعة وتوفٌر التجهٌزات والبرمجٌات والبنٌة التحتٌة 

 لنشاطات التعلٌم اإللكترونً.والكوادر البلزمة 
 :وحدة التسجٌل الرلمً -1

 الوصف العـــام:

تنشا وحدة   2020( لسنة 15( من البحة التعلٌم اإللكترونً وفك لرار رلم  4وفماً ألحكام المادة           

اإللكترونٌة لكل لسم التعلٌم اإللكترونً بؽرض العمل على تفعٌل المنصة وتكون تحت اشراؾ التسجٌل الرلمً 

الدراسٌة لكل برنامج  تعناصر العملٌة التعلٌمٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس والطبلا المستهدفٌن والممررا

 أكادٌمً  ٌمدم التعلٌم اإللكترونً على أن تكون برباسة مدٌر مكتا التوثٌك والمعلومات.

 وتتولى المهام التالٌة:

 اإللكترونٌة وفك التموٌم االكادٌمً للجامعة.تحدٌد الفترات الزمنٌة لئلشران فً المنصة  -

 تسجٌل أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة وممرراتهم فً المنصة اإللكترونٌة. -

 التؤكد من بٌانات أعضاء هٌبة التدرٌس وضمان خصوصٌتها  -

 التؤكد من بٌانات الطبلا وضمان خصوصٌتها وتوفٌر أنظمة التحمك من الهوٌة.  -

 .البرٌد اإللكترونً للطبلا وأعضاء هٌبة التدرٌس والكوادر المساندة اإلشراؾ على عملٌات إنشاء -

 وحدة إنتاج وتحرٌر المحتوى الرلمً  -2

 :الوصف العـــام

تنشععا وحععدة إنتععاج  2020( لسععنة 15وفععك لععرار رلععم   ( مععن البحععة التعلععٌم اإللكترونعع5ًوفمععاً ألحكععام المععادة  

اإللكترونٌة للجامعة وتكون تحت اشراؾ  لسم التعلٌم اإللكترونً وتحرٌر المحتو  الرلمً المخصص للمنصة 

وتعنى بمراعاة اسلوا ومعاٌٌر ومكونات جعودة إنتعاج المحتعو  الرلمعً علعى ان تكعون برباسعة معدٌر األنظمعة 

 االلكترونٌة للجامعة .

 وتتولى المهام التالٌة:

العلمٌة بوحدة التعلٌم اإللكترونً بالبرنامج تحدٌد اسلوا انتاج المحتو  الذي ٌتم اعتماده من لبل اللجنة  -

 االكادٌمً وفك أهداؾ ومتطلبات الممرر الدراسً .

تحدٌد المعاٌٌر والمكونات المستخدمة فً إنتاج المحتوي باتباع تصامٌم وهٌكلٌة معٌارٌة ثابتة لكافة  -

 الوحدات والصفحات .

 تدعم إحتٌاجات وتفضٌبلت الطبلا .إنتاج محتوي عالً الجودة مرتكز على التفاعل البصري بحٌث  -

ضمان حموق النشر على المحتو  مثل شعار الجامعة وؼٌرها من الضوابط التً تضمن حموق الملكٌة  -

 الفكرٌة.

والملفات الصوتٌة الخاصة بالجامعة وفك المواعد والمعاٌٌر المعمول بها  تالعمل على تحرٌر الفٌدٌوها -

 بالدولة اللٌبٌة .
 

 المفتوحة:المعاٌٌر الفنٌة 

 معاٌٌر الصورة
 1920x1080 FHD مستحسن

 1280x720 HD حد أدنى

 معاٌٌر الصوت
 مستحسن

 أنعدام فً الخلفٌة
 Noise Eliminated from background 

 حد أدنى
 الضوضاء ال تمنع وضوح صوت المتحدث

 Noise Does Not Prevent Vocal  
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 وحدة الدعم الفنً والخطط التدرٌبٌة  -2
 

 :الوصف العـــام

 

تنشعا  2020( لسعنة 15( من البحة التعلٌم اإللكترونعً وفعك لعرار رلعم  7(  6وفماً ألحكام المادتٌن           

وحدة الدعم الفنً والخطط التدرٌبٌة وتكون تحت اشراؾ  لسم التعلٌم اإللكترونً تتولً إجراءات إععداد وتنفٌعذ 

اسالٌا و طعرق ومععاٌٌر التعلعٌم اإللكترونعً  لعناصعر العملٌعة التعلٌمٌعة معن الخطط التدرٌبٌة الشاملة إلستخدام 

أعضععاء هٌبععة التععدرٌس والطلبععة والكععوادر المسععاندة وإجععراءات الععدعم الفنععً والتمنععً المطلععوا مععن االدوات و 

ان تكعون التمنٌات والبرامج الحدٌثة والتً تسعاعد علعى االسعتخدام االمثعل فعً عملٌعات التعلعٌم اإللكترونعً علعى 

 برباسة ربٌس وحدة تمنٌة المعلومات  .
 

 وتتولى المهام التالٌة:

 

 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 وبرمجٌات أنشاء  -

 حتو  ومهارات التدرٌس االلكترونً.الم

 المشاركة فً وضع وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة للطلبة على إستخدام المنصة اإللكترونٌة. -

 تمدٌم الدعم الفنً فٌما ٌخص المنصة االلكترونٌة وإنتاج المحتو  ألعضاء هٌبة التدرٌس. -

ك توفٌر أدلة إرشادٌة عن االنماط تمدٌم الدعم الفنً فٌما ٌخص المنصة االلكترونٌة للطلبـــة عن طرٌ  -

 المختلفة للتعلٌم االلكترونً.

والتمنٌات البلزمة إلنتاج المحتو  واستخدامه من لبل الطلبة وأعضاء هٌبة  تالعمل على توفٌر التجهٌزا -

 التدرٌس.

 منهــا.العمل على توفٌر منصة الدعم الفنً الخاصة بالجامعة مع توفٌر أدلة إسترشادٌة أللٌات االستفادة  -

 والنسخ االحتٌاطٌة لهــا.المنصة االلكترونٌة العمل على وضع وتنفٌذ الٌات مرالبة  أداء  -

 وحدة ضمان الجودة وتمٌٌم األداء -4

 

 الوصف العـــام:
 

تنشا وحدة ضمان   2020( لسنة 15( من البحة التعلٌم اإللكترونً وفك لرار رلم  8وفماً ألحكام المادة  

داء وتكععون تحععت إشععراؾ  لسععم التعلععٌم اإللكترونععً وتعنععى بضععمان جععودة التعلععٌم االلكترونععً الجععودة وتمٌععٌم األ

ولٌاس رضا المستفٌدٌن واالستفادة من التؽذٌة الراجعة فً عملٌعات التطعوٌر والتحسعٌن علعى أن تكعون برباسعة 

 مدٌر مكتا ضمان الجودة وتمٌٌم األداء وعضوٌة منسمً الجودة بالبرامج التعلٌمٌة .

 

 وتتولى المهام التالٌة:
 

لمتطلبات الممرر الدراسً الصادر عن من الناحٌة األكادٌمٌة ومطابمته االشراؾ على تمٌٌم جودة المحتو   -
 مركز ضمان الجودة. 

 إستخدام آلٌات لٌاس رضا المستفٌدٌن واالستفادة من التؽطٌة الراجعة فً عملٌات التطوٌر والتحسٌن. -
محتو  من الناحٌة الفنٌة ومد  التزامه بمعاٌٌر التصمٌم الموضوعة من إدارة االشراؾ على تمٌٌم جودة ال -

 الجامعة.
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 اٌّحبعجخ:ِٛاففبد خش٠ح لغُ  .9

 ان ٌكون الخرٌج لادرا على:

 .المنافسة فً سوق العمل 

  المحاسبة والمراجعة المالٌةتطبٌك المعرفة فً مجال. 

  واالستفادة منه فً الحٌاة المصٌر والتمارٌر البحث  ومعرفة كتابةاستخدام االسالٌا والمهارات
 العملٌة.

 االتصال والتواصل بكفاءة مع االخرٌن بما فً ذلن فرق العمل المختلفة. 

 اٌّحبعجخ:ِدبالد اٌؼًّ اٌّزبحخ اِبَ خش٠دٟ لغُ  .10

باعتبار ان االصل  العالم، فًالتخصصات الدراسٌة شٌوعا بٌن الطبلا  أكثرتخصص الُمحاسبة من 

 .الٌوم هو حركة االموال والُمحاسبات للشركات والمإسسات بُمختلؾ توجهاتها ومجاالتها عالم فً

 :المحاسبةاهم مجاالت العمل المتاحة امام خرٌجً لسم  

 والتجارية والخدمية( عيةالصنا) المنشآت. 
 المناصا من الكثٌر بها وٌوجد إال مجالها كان مهما او تجارٌة او خدمٌة صناعٌة ُمنشاة ٌُوجد ال

 بشكل وتمٌٌمه المالً، وتدفمها النمدٌة حركتها وُمتابعة الُمنشاة، هذه حسابات عن المسبولة الوظٌفٌة
 .المإسسة من ُمختلفة السام فًو ُمستمر

 المإسسات المالٌة األخرىو المصارف: 
باعتبارهم االكثر لدرة على التعامل مع  الُمحاسبة،وهً الوظٌفة االكثر شٌوعا لخرٌجً لسم 
 المفاهٌم االلتصادٌة البنكٌة بكافة اشكالها وأنواعها.

 و المصرفٌة المالٌة الخدمات: 
 المالٌة، االوراق ومإسسات والبورصة، االسواق، وتحلٌل االموال، مجاالت فً تعمل مإسسة اي
 ربٌسً، بشكل المالٌة االلتصادٌة المجاالت فً تعمل التً المإسسات من وؼٌرها الضرابا، وهٌبات

 .الوظٌفً مناصبها فً الُمحاسبٌن من كبٌر عدد وجود ٌتطلا
 المطاع الخاص اعمال: 

 مالٌة معارؾ من اكتسبوه ما تطبٌك ٌُفضلون الُمحاسبة، شهادة على الحاصلٌن من الكثٌر
 فً مجال المطاع الخاص بمختلؾ األنشطة التً ٌموم بها. دراساتهم اثناء والتصادٌة

 :مكاتب المحاسبة والمراجعة 
وهً الممارسة المهنٌة لعلم المحاسبة والمرجعة والتً تشتمل على اعمال المحاسبة بكافة أنواعها 

 وكذلن اعداد التمارٌر المالٌة ومراجعتها وأعتمدها.
 

 ٌّحبعجخ:ا١ٌّثبق االخاللٟ ٌّٕٙخ ا .11

 مهنة المحاسبة أعضاء بٌن علٌها المتفك والمعاٌٌر األخبللٌة التوجٌهات من مجموعة هو األخاللً المٌثاق

 ً  .       المانون بموة تمارس تشرٌعٌة وبنود أحكام ولٌست العمل ممارسات وتحكم المشتركة للمٌم طبما
 األخاللً المٌثاق مبادئ 

 تكون وأن البد التً واإلجراءات ات المرار اتخاذ فًو اآلخرٌن مع العبللات فً لعــــــــــــدل:ا -

 الموضوعً والتمٌٌم والترلٌات التعٌٌنات فً الممارسات المبدأ هذا عن وٌنشؤ ومنضبطة متوازنة

 والعاملٌن. المعاونة والهٌبات لؤلعضاء
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 على ٌعمل أمن محٌط خلك خبلل ومن أمٌنة التعلٌمٌة العملٌة إدارة ممارسة تكون أن األمـــــانة: -

 .مراجعةالو محاسبةبمهنة ال والعاملٌن لؤلعضاء بالراحة الشعور تعمٌك

 اآلخرٌن حرٌة وحماٌة الثمة وتبادل اآلخرٌن احترام من درجة أعلى ٌمدم أن ٌجا: االحتــــــرام  -

 .مهنة  المحاسبة والمراجعة ألعضاء والسرٌة الخصوصٌة احترام ٌتم المبدأ هذا على وبناءً  وآرابهم

 أهدافها و رسالتهاللمإسسة التً ٌعمل بها المحاسا  وٌعمل على تحمٌك  :واالنتماء الوالء  -

 .بها واللوابح الموانٌن واحترام االستراتٌجٌة

بمهنة المحاسبة و المراجعة   العاملٌن بٌن التمٌٌز وعدم بالمساواة التعامل :ٌزٌالمساواة وعدم التم  -

 واألصول الدٌن أو الثمة أو االجتماعً الوضع أو االجتماعً المركز أو النوع أو الجنس على بناء

ً  التعامل ٌكون وأن اإلعالة أو العرالٌة  .التمٌز أنواع كل من خالٌا

 .المهنً أو واالستؽبلل الوظٌفً التهدٌد وسابل كل والتخلص من صحً جو كخل الثمــــــــــــــة: -

 رسالة وتدعٌم للعاملٌن منفعة ذيو وصالح مفٌد هو ما كل عن الجمٌع ٌدافع ان: المهنً التكامل -

 .اآلخرٌن استمبللٌة واحترام المصالح تضارا وتفاد الجهة التً ٌعمل بها المحاسا   وأهدافها

 ال العاملٌن أو الزمبلء عن خاصة معلومات من األعضاء لد  ٌتوافر ما :والخصوصٌة السرٌة -

 وال إلٌها التوصل ٌتم التً المعلومات سرٌة واحترام لهم بذلن المرخص األشخاص على إال ٌعرض

 هذه عن لئلببلغ والضمٌر الوعً اهٌتطلب لد ما إال لآلخرٌن اإلساءة فً المعلومات هذه تستخدم

  .العامة بالمصلحة الضرر تلحك التً المخالفات

 

 المحاسبة: ات مهنةخاللٌأ 
حاجة ماسة الى من ٌرفع بمستواها المهنً وذلن من خبلل كوادرها وحاملً  هًمهنة المحاسبة  أخبللٌات ان

 ألنهالمهنة  وأخبللٌاتراٌة المحاسبة فٌجا علٌنا نحن المحاسبٌن المزاولون للمهنة االلتزام بمبادئ وسلوكٌات 

 ومن أهمها: وسلون المهنة بآدااوسلون فٌجا على المحاسا ان ٌتحلى  آداالكل مهنة 

 -السلون المهنً -  السرٌة -  الكفاءة المهنٌة والعناٌة الواجبة - الموضوعٌة واالستمالل -  االمانة

 المعاٌٌر الفنٌة.

 

 اٌخطخ اٌذساع١خ ٌمغُ اٌّحبعجخ  .12

 المحاسبةالممررات الدراسٌة بمسم 

 عدد الوحدات الممررات الدراسٌة ت

 46 واإلنسانٌةالممررات العامة  1

 54 اإللزامٌة التخصصٌة الممررات 2

 15 الممررات ؼٌر التخصصٌة اإللزامٌة 3

 6 التخصصٌة الممررات االختٌارٌة 4

 6 الممررات االختٌارٌة ؼٌر التخصصٌة 5

6 

 

 المحاسبةمجموع وحدات التخرج للحصول على درجة البكالورٌوس فً 
 

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

1 GA100 3 اللؽة عربٌة _ 

2 GI 101 3 دراسات إسبلمٌة _ 

3 GE103 3 اللؽة االنجلٌزٌة _ 

4 LW102 ً3 مبادئ المانون المدن _ 

5 ECO110  3 (1مبادئ االلتصاد الجزبً  التصاد _ 

6 ECO111  3 (2الكلً  التصاد مبادئ االلتصاد ECO110 

7 BMG120 4 مبادئ ادارة األعمال _ 

8 ACC130  3 1مبادئ المحاسبة _ 

9 ACC131  3 2مبادئ المحاسبة ACC130 

10 GS 140  3 1أساسٌات اإلحصاء _ 

11 GS141  3 2أساسٌات اإلحصاء _ 

12 CS144 ً3 مبادئ الحاسا االل _ 

13 GM142  3 الرٌاضًأساسٌات التحلٌل _ 

14 PS150 3 مبادئ العلوم السٌاسٌة _ 

15 FINB160  3 مبادئ التموٌل _ 

        46مجموع الوحدات                                                                 

 

 (وحدة دراسٌة 54)المجموع الكلً للوحدات  الممررات اإللزامٌة التخصصٌة
 متطلبات الممرر عــدد الوحدات  الممرراسم  رلم الممرر  ت

1 ACC230  3 1المحاسبة المتوسطة ACC131 

2 ACC231  3 2المحاسبة المتوسطة ACC230 

3 ACC330   3 1محاسبة الشركات ACC231 

4 ACC331   3 2محاسبة الشركات ACC330 

5 ACC332   3 1محاسبة التكالٌؾ ACC231 

6 ACC333   3 2محاسبة التكالٌؾ ACC332 

7 ACC334  3 المحاسبة الضرٌبٌة ACC231 

8 ACC335  3 محاسبة النفط ACC231 

9 ACC336   3 والتؤمٌنمحاسبة المصارؾ ACC231 

10 ACC337  3 محاسبة المشروعات الخدمٌة ACC231 

11 ACC338  3 محاسبة األموال العامة ACC334 

12 ACC339   3 تحلٌل الموابم المالٌة ACC331 

13 ACC430   3 1المراجعة ACC231 

14 ACC431   3  2المراجعة ACC430 

15 ACC432  3 محاسبة األلسام والفروع ACC336 

16 ACC433  1 3 تصمٌم النظم المحاسبٌةACC33 

17 ACC434  3 المحاسبة اإلدارٌة ACC333 

18 ACC438  3 المحاسبة الدولٌة ACC332 

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

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رمز الممرر ت

1 BMG 200 320 3 البحث طرقBMG 

2 LW 202 3 لانون المعامبلت التجارٌة LW102 

3 ECO 210 ً3 االلتصاد التحلٌلً الجزب ECO111 

4 BMG320 3 المالٌة اإلدارة BMG120  

5 BMG321  111/140 3 1بحوث العملٌات 

 15             وحدات        مجموع ال

 

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

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رمز الممرر ت

1 ACC530 3 المالٌة دراسات فً المحاسبة ACC331  

2 ACC531 3 محاسبة المشروعات الزراعٌة ACC231  

3 ACC532  3 المحاسبة فً المإسسات اإلسبلمٌة ACC231 

4 ACC533  3 األسالٌا الكمٌة فً المحاسبة ACC333  

5 ACC534  3 المراجعة الداخلٌة ACC334  

 6وحدات                         مجموع ال

 

 

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

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1  CS146 ً3 تطبٌمات الحاسا اآلل CS144 

2 ECO211  ً3 الكلًااللتصاد التحلٌل ECO210 

3 ECO313  3 والمصارؾالنمود ECO111 

4 BMG220 3 إدارة العملٌات اإلنتاجٌة BMG120 

 6          وحدات               مجموع ال  

 

 

 

 مشروع التخرج

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 ACC 500 4 مشــــروع تخــــرج  

     4            وحدات              مجموع ال
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 ثمغُ اٌّحبعجخّمشساد اٌذساع١خ اٌ ِفشداد .13

 :1 محاسبــــةمبـــادئ 

 3الساعـــــات:  عدد ACC 130الممر:  رلم

هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالا بالمفاهٌم والمبادئ المحاسبٌة، حٌث ٌركز على  ٌهدف الممرر:الهدف من 

أساسٌات المٌد المزدوج فً  ىالممرر علتسجٌل، تبوٌا، تلخٌص وعرض البٌانات فً المنشآت الفردٌة. وٌشمل 

لٌة لتحدٌد نتٌجة هذا فضبلً على إعداد الموابم الما تحلٌل وتسجٌل المعامبلت المالٌة واستخراج مٌزان المراجعة.

 األعمال والمركز المالً للمنشؤة فً نهاٌة الفترة المحاسبٌة وتصحٌح األخطاء.

 محتوٌات الممرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
المحاسبة ووظابفه وأهدافه، ة المحاسبة وتطورها، تعرٌؾ علم ؤنش المدخل إلى علم المحاسبة:

مستخدمً المعلومات المحاسبٌة وعبللته بالعلوم األخر ، مفاهٌم المصطلحات المحاسبٌة 
 األساسٌة، الفروض والمبادئ المحاسبٌة الممبولة لبوالً عاماً.

 الدورة المحاسبٌة ومعادلة المٌزانٌة. الثانٌة والثالث

 الرابعة
المزدوج: الدفاتر المحاسبٌة، تعرٌؾ المٌد المحاسبً وأركانه  الدفاتر المحاسبٌة ونظرٌة المٌد

 وأنواعه.

 اإلثبات فً دفتر الٌومٌة العامة. الخامسة

 السادسة
المحاسبٌة لعملٌات رأس المال،  ةوالرأسمالٌة: المعالجالمعالجة المحاسبٌة للعملٌات التموٌلٌة 

حوبات، المعالجة المحاسبٌة لؤلصول المعالجة المحاسبٌة للمروض، المعالجة المحاسبٌة للمس
 الثابتة، المعالجة المحاسبٌة لبلستثمارات.

 السابعة والثامنة 

المعالجة المحاسبٌة لعملٌات الشراء والبٌع: حساا بضاعة أول المدة، حساا المشترٌات، 
حساا المردودات ومسموحات المشترٌات، مصروفات الشراء، حساا المبٌعات، حساا 

ومسموحات المبٌعات، مصروفات البٌع، الخصم  تعرٌفه وأنواعه والمعالجة مردودات 
 المحاسبٌة له(.

والتاسعة 
 العاشرة و

دفتر األستاذ العام ومٌزان المراجعة: الترحٌل إلى الحسابات بدفتر األستاذ العام، ترصٌد 
 وطرق إعداده(.الحسابات بدفتر األستاذ العام، مٌزان المراجعة  تعرٌفه وأهدافه وأنواعه 

الحادٌة عشر 
 الثانٌة عشرو

الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة: إعداد الحسابات الختامٌة  حساا المتاجرة وحساا 
األرباح والخسابر، إعداد المٌزانٌة العمومٌة، إعداد الموابم المالٌة  لابمة الدخل ولابمة المركز 

ارتكاا األخطاء، أنواع األخطاء، طرق  اتصحٌحها: أسباالمالً(. األخطاء المحاسبٌة وطرق 
 تصحٌح األخطاء.

 

  - المراجـــــــــــــع:

 (.2004جامعة لارٌونس، تبنؽازي: منشوراٌونس حسن الشرٌؾ وآخرون، مبادئ المحاسبة المالٌة   -1

 (2007مكتبة احمد الشارؾ: عطرابلس: توزٌ، مبادئ المحاسبة الحدٌثة، الجزء األول  زرٌدهعلى أبو  مختار -2
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 2 مبادئ المحاسبة 

عدد       ACC 130 رلم الممرر    1متطلبات الممرر: مبادئ المحاسبة        ACC 131رلم الممرر: 

 3الساعات: 

هذا الممرر إلى استكمال دراسة المبادئ واإلجراءات المحاسبٌة التً تم تناولها فً  ٌهدف الهدف من الممرر:

(، وٌركز هذا الممرر على التسوٌات الجردٌة لمختلؾ الحسابات وإعداد الموابم 130ممرر مبادئ المحاسبة  

 المالٌة بعد التسوٌات الجردٌة باإلضافة إلى دفاتر المساعدة والطرق المحاسبٌة.

 ــــــــات الممرر:محتوٌــ

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
جرد المصروفات واإلٌرادات: المصروفات المستحمة، المصروفات الممدمة، اإلٌرادات 

 عملٌة. أمثلة المستحمة، اإلٌرادات الممدمة.

 الثانٌة والثالثة

والمعالجة المحاسبٌة له،  االستهبلنجرد األصول الثابتة: تكلفة األصل الثابت، طرق تحدٌد لسط 

 عن األصل الثابت. االستؽناءوكٌفٌة 

 أمثلة عملٌة.

 الرابعة والخامسة

جرد المخزون السلعً: تعرٌؾ المخزون السلعً، طرق تموٌم المخزون السلعً  الوارد أوال 

 راً صادر أوالً، متوسط األسعار(.صادر أخٌراً، الوارد أخٌ

 أنظمة جرد المخزون السلعً  نظام الجرد الدوري، نظام الجرد المستمر(.

 تمدٌر المخزون السلعً بسعر التكلفة أو السوق أٌهما ألل.

 والسابعة السادسة

جرد الحسابات الشخصٌة المدٌنة: تعرٌؾ وتصنٌؾ الحسابات الشخصٌة المدٌنة، المعالجة 

ة للدٌون المعدومة والدٌون المشكون فً تحصٌلها، معالجة الخصم المسموح به فً المحاسبٌ

 نهاٌة الفترة المحاسبٌة.

 الثامنة والتاسعة

جرد الخزٌنة والمصروؾ: جرد الخزٌنة  المعالجة المحاسبٌة فً حالة وجود عجز أو زٌادة فً 

 الخزٌنة، جرد المصرؾ(.

المال، جرد الدابنون، جرد أوراق الدفع، جرد جرد الخصوم: جرد رأس  إعداد مذكرة.

 المروض.

 العاشرة
جرد األوراق المالٌة والتجارٌة: جرد األوراق المالٌة  األسهم والسندات(، األوراق التجارٌة 

  الحاالت المختلفة لؤلوراق التجارٌة(.

الحادٌة والثانٌة 

 عشر

 ، إعداد الموابم المالٌة، لٌود اإللفال والفتح.لابمة التسوٌة وإعداد الموابم المالٌة: لابمة التسوٌة

الدفاتر المساعدة والطرق المحاسبٌة: الدفاتر المساعدة  دفاتر الٌومٌة المساعدة، دفاتر األستاذ 

المساعدة، الطرق المحاسبٌة: الطرٌمة اإلٌطالٌة، الطرٌمة اإلنجلٌزٌة، الطرٌمة الفرنسٌة، الطرٌمة 

 األمرٌكٌة.

 
  - المراجـــــــــــــع:

 (.م2004، ٌونس حسن الشرٌؾ وآخرون، مبادئ المحاسبة المالٌة  بنؽازي: منشورات جامعة لارٌونس -1

 (.م2007مكتبة احمد الشارؾ: عطرابلس: توزٌمبادئ المحاسبة الحدٌثة، الجزء األول   على أبوزرٌدة،مختار  -2

 والتوزٌع،دار المسٌرة للنشر  الرابعة، الجزء الثانً  الطبعة المالٌة،أصول المحاسبة  وآخرون،عبد الناصر ابراهٌم نور  -3

  .م(2010عمان 
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 Iالمحاسبة المتوسطة 

عدد      131ACCرلم الممرر   2متطلبات الممرر: مبادئ المحاسبةACC     230رلم الممرر: 

 3الساعات: 

الطالا للمحاسبة المالٌة، بحٌث ٌتعرض ٌهدؾ هذا الممرر بصفة عامة إلى تعمٌك فهم    الهدف من الممرر:

 لموضوعات أكثر عمماً واتساعاً وتفصٌبلً لبنود الموابم المالٌة.

 محتوٌــــات الممرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
وبٌبة المحاسبة المالٌة، األهداؾ والمفاهٌم األساسٌة،  ةالمالٌة: طبٌعاإلطار الفكري للمحاسبة 

 الفروض والمبادئ المحاسبٌة.

 الثالثة و الثانٌة

الدخل، أشكال لابمة الدخل، عناصر لابمة الدخل، أثر  مالمحتجزة: مفاهٌلابمتً الدخل واألرباح 
كز المالً، أهمٌة التؽٌرات المحاسبٌة على صافً الدخل، لابمة األرباح المحتجزة. لابمة المر

لابمة المركز المالً، تبوٌا لابمة المركز المالً، عناصر لابمة المركز المالً، مبلحك المركز 
 المالً.

 الرابعة والخامسة
مفاهٌم المٌمة الزمنٌة للنمود، طبٌعة الفابدة، اختٌار  تللنمود: تطبٌماالمحاسبة والمٌمة الزمنٌة 

ً المبلػ بفابدة مركبة، إٌجاد المٌمة الحالٌة لمبلػ بفابدة مركبة، إجمال المناسا إٌجادمعدل الفابدة 
 إٌجاد جملة دفعة، إٌجاد المٌمة الحالٌة لدفعة، تموٌم السندات طوٌلة األجل.

السادسة 
 والسابعة

النمدٌة: طبٌعة ومكونات النمدٌة، إدارة النمدٌة والرلابة علٌها، استخدام حسابات المصارؾ، 
النثرٌة، الحماٌة المادٌة لؤلرصدة النمدٌة، مذكرة التسوٌة ذات األربع صندوق المصروفات 

 خانات(، التمرٌر عن النمدٌة.

 الثامنة والتاسعة
المحاسبة عن االستثمارات لصٌرة األجل: إدارة االستثمارات والرلابة علٌها، المحاسبة عن 

إٌرادات االستثمارات  االستثمارات لصٌرة األجل  شراء وبٌع االستثمارات لصٌرة األجل(،
 لصٌرة اآلجل، تموٌم االستثمارات لصٌرة اآلجل وأثرها على الموابم المالٌة.

و  العاشرة
 الحادٌة عشر

المدٌنون وأوراق المبض: حسابات والرلابة علٌها، الخصم  الخصم التجاري والنمدي وخصم 
المعدومة والدٌون  الكمٌة دورات ومسموحات المبٌعات، مصارٌؾ الشحن، الفوابد، الدٌون

المشكون فٌها، أوراق المبض والرلابة علٌها، تموٌم أوراق المبض، رهن حسابات المدٌنون 
بات األساسٌة، مكونات بالمخزون السلعً: التبو وأوراق المبض فً لابمة المركز المالً.

 ن(المخزون، تؤثٌر أخطاء المخزون، تسعٌر المخزون وطرق تحدٌد تكلفة الوحدة من المخزو

 الثانٌة عشر

مشاكل التموٌم المخزون: التموٌم على أساس التكلفة أو السوق أٌهما ألل، التموٌم على أساس 
صافً المٌمة المابلة للتحمك، التموٌم باستخدام لٌمة المبٌعات النسبٌة، طرٌمة مجمل الربح، تمدٌر 

بالموابم المالٌة. المخزون، طرٌمة مخزون التجزبة فً تمدٌر المخزون، عرض المخزون 
الدفاتر المساعدة وطرق المحاسبة: الدفاتر المساعدة  دفاتر الٌومٌات المساعدة، دفاتر األستاذ 
المساعدة، طرق المحاسبة  الطرٌمة اإلٌطالٌة، الطرٌمة اإلنجلٌزٌة، الطرٌمة الفرنسٌة، الطرٌمة 

 األمرٌكٌة(.
 

  - المراجـــــــــــــع:

سالم دمحم بن ؼرٌبة، دمحم مفتاح بٌت المال، المحاسبة المتوسطة  الطبعة الرابعة، جمعة خلٌفة الحاسً،  .1
 (2006بنؽازي: منشورات جامعة لارٌونس.

 الطبعة الثانٌة، الرٌاض:  وونالدكٌو، جٌري رٌجانت، المحاسبة المتوسطة، تعرٌا: أحمد حامد حجاج .2
 (، الجزء الثانً.1999دار المرٌخ للنشر، 
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 المتوسطة المحاسبة II 

 3عدد الساعات:  (230ACCمتطلبات الممرر: المحاسبة المتوسطة )   ACC 231رلم الممرر: 

هذا الممرر إلى استكمال موضوعات المحاسبة المالٌة التً تم تناولها فً ممرر  ٌهدف الهدف من الممرر:

 (.230ACCالمحاسبة المتوسطة  

 محتوٌــــات الممرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى والثانٌة
االستثمارات طوٌلة األجل: االستثمارات فً األسهم، المعالجة المحاسبٌة لبلستثمارات عما التنابها، 

شكل تؽٌٌر الطرٌمة المتبعة فً معالجة االستثمارات، الموابم المالٌة الموحدة، األرباح الموزعة فً 
 أسهم، حموق األسهم، االستثمارات فً السندات.

 الثالثة والرابعة
االلتزامات لصٌرة األجل: تعرٌؾ االلتزامات لصٌرة األجل، تمٌٌم االلتزامات، تمسٌم االلتزامات 

 المصٌرة اآلجل  االلتزامات الفعلٌة، االلتزامات المشروطة، االلتزامات المحتملة(.

الخامسة 
 والسادسة

االلتزامات طوٌلة األجل: أوراق الدفع طوٌلة األجل، السندات وتحدٌد سعر إصدارها والمعالجة 
 المحاسبٌة لها، ومعالجة استهبلن عبلوة أو خصم إصدار السندات.

 السابعة والثامنة
توزٌعات األرباح  أنواعها،حموق اصحاا المشروع: المعالجة المحاسبٌة إلصدار األسهم بمختلؾ 

 األسهم.على حملة 

التاسعة 
 والعاشرة

المحاسبة عن عمود اإلٌجار طوٌلة األجل: مبادئ المحاسبٌة لمعالجة عمود اإلٌجار، المحاسبة عن 
عمود اإلٌجار الرأسمالٌة، بواسطة المتاجر والمإجر، المحاسبة عن عمد اإلٌجار التموٌلً، المحاسبة 

المستؤجر والمإجر، اإلفصاح عن عمود اإلٌجار فً التمرٌر  بواسطةالبٌعٌة عن عمود اإلٌجار 
 المالٌة.

 الحادٌة عشر
المحاسبة عن التؽٌرات فً تطبٌك المبادئ المحاسبٌة: التؽٌرات ذات األثر التراكمً، التؽٌرات األثر 

التؽٌرات فً الرجعً تؽٌٌر طرٌمة تموٌم المخزون، التؽٌرات فً التمدٌرات المحاسبٌة اإلفصاح عن 
 تطبٌك المبادئ المحاسبٌة.

 الثانٌة عشر
لابمة التؽٌر فً المركز المالً على أساس النمدي: أهمٌة لابمة التدفمات النمدٌة واألؼراض التً 

 أثر تؽٌر األسعار على الموابم المالٌة: تخدمها، تصنٌؾ التدفمات النمدٌة، إعداد لابمة التدفمات النمدٌة.
 لؤلسعار، التؽٌر النسبً لؤلسعار، إعداد الموابم على أساس تؽٌر األسعار. األرلام المٌاسٌة

 

 

  -المراجـــــــــــــع : 

جمعة خلٌفة الحاسً، سالم دمحم ؼرٌبة، دمحم مفتاح بٌت المال، المحاسبة المتوسطة  الطبعة الرابعة، بنؽازي ،منشورات جامعة .1

 (.2006لارٌونس،

 الطبعة الثانٌة، الرٌاض: دار المرٌخ للنشر،  المحاسبة المتوسطة، تعرٌا: أحمد حامد حجاج .وونالدكٌو، جٌري رٌجانت،2

 (، الجزء الثانً.1999
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  محاسبة شركاتI   

(، 231ACCمتطلبات الممرر: المحاسبة المتوسطة )  3الساعات:  عدد   ACC 330رلم الممرر: 

 (102المانون التجاري )

الممرر إلى تمكٌن الطالا من التعرٌؾ على المعالجة المحاسبٌة المتعلمة بمختلؾ ٌهدؾ هذا  الهدف من الممرر:

 العملٌات المالٌة المتعلمة بشركات األشخاص.

 محتوٌات الممرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
 طبٌعة شركات األشخاص:

شركات األشخاص، التكوٌن المانونً لشركات األشخاص، تعدٌل تعرٌؾ وخصابص شركات األشخاص، أنواع 
 عمد شركات األشخاص.

الثانٌة والثالثة 
 والرابعة

 مشاكل تكوٌن وتنظٌم شركة األشخاص:
 رأس المال عند التكوٌن.

 الحسابات الجارٌة للشركاء.

الخامسة والسادسة 
 والسابعة والثامنة

 مشاكل إعادة تنظٌم شركة األشخاص:
 وتخفٌض رأس المال.زٌادة 

 انضمام شرٌن جدٌد.
 انفصال شرٌن.

 طبٌعة شهرة المحل.

 التاسعة والعاشرة
 التسوٌات الجردٌة وإعداد الموابم المالٌة فً شركات األشخاص:

 التسوٌات الجردٌة.
 إعداد الموابم المالٌة  لابمة الدخل، لابمة التوزٌع، لابمة المركز المالً(.

الحادٌة والثانٌة 
 عشر

 التصفٌة لشركات األشخاص:
 المشاكل المانونٌة والمحاسبٌة المتعلمة بالتصفٌة.

 طرق التصفٌة  التصفٌة السرٌعة، التصفٌة التدرٌجٌة(.

 

  -لمراجـــــــــــــع : ا

حلمً محمود نمر، عبد المنعم محمود، األصول العلمٌة والعملٌة فً محاسبة الشركات  الطبعة الثانٌة، الماهرة: دار  -1

 ( الجزء األول.982النهضة العربٌة،

 (.1995أحمد عبد المولى الصباغ، المحاسبة فً شركات األشخاص       ؼرٌان: منشورات جامعة الجبل الؽربً ، -2

 (.1998حمزة بشٌر أبو عاصً، المحاسبة المتمدمة فً الشركات  عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع،  -3

 (.1998ركات األشخاص  طرابلس: منشورات الجامعة الممترحةصادق الحسٌنً، المحاسبة فً ش -4
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  محاسبة شركاتII 
عدد                (  330ACCمتطلبات الممرر: محاسبة شركات األشخاص ) ACC 331رلم الممرر: 

 3الساعات: 

للعملٌات المتعلمة بشركات هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالا بالمعالجة المحاسبٌة  ٌهدف الممرر:الهدف من 

 األموال.

 محتوٌات الممرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى والثانٌة

 ممدمة عن شركات األموال:
تعرٌؾ وخصابص وأنواع شركات األموال، تكوٌن شركات األموال، رأس المال فً 

ولٌمتها، الدفاتر والسجبلت فً شركات  شركات األموال، تعرٌؾ األسهم وأنواعها
 األموال.

 المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المتعلمة باألسهم. الثالثة والرابعة

 الخامسة والسادسة

 عملٌات إصدار السندات:
تعرٌؾ السندات وأنواعها، الفرق بٌن السهم والسند، اإلحكام المانونٌة المتعلمة بإصدار 

السندات، المعالجة المحاسبٌة لعبلوة اإلصدار، المعالجة السندات، تحدٌد سعر اصدار 
 المحاسبٌة لخصم إصدار السندات.

 السابعة والثامنة
 فابدة السندات ورد السندات:

 المعالجة المحاسبٌة لفابدة السندات، المعالجة المحاسبٌة لرد الشركات لسندات المرض.

 المساهمة.إعداد الموابم المالٌة فً الشركات  التاسعة

العاشرة والحادٌة 
 عشر

معالجة العملٌات المتبادلة بٌن الشركة المابضة والشركة التابعة، إعداد الموابم المالٌة 
 المجمعة.

 الثانٌة عشر
 المعالجة المحاسبٌة لتصفٌة شركات األموال:

الجوانا المانونٌة لتصفٌة شركات األموال، حساا التصفٌة، حموق المساهمٌن فً فابض 
 التصفٌة.

 

  -المراجـــــــــــــع : 

العلٌمة والعملٌة فً محاسبة الشركات  الطبعة الثانٌة، الماهرة: دار النهضة  محمود األصولحلنً محمود نمر، عبد المنعم  - 1

 ( . الجزء األول982العربٌة،

 ( .1998جامعة الجبل الؽربً، تؼرٌان: منشوراأحمد عبد المولى الصباغ، المحاسبة فً شركات األشخاص   - 2

 (.1998حمزة بشٌر أبو عاصً، المحاسبة المتمدمة فً الشركات  عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع،  - 3

 (.1998، المحاسبة فً شركات األشخاص   طرابلس: منشورات الجامعة المفتوحة صادق الحسٌنً - 4
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  التكالٌفمحاسبة I 

  :332رلم الممرر ACC    ( 231متطلبات الممرر: محاسبة شركاتACC) 

 3عدد الساعات: 

هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالا بمفاهٌم وأسس محاسبة التكالٌؾ، تصمٌم نظام ٌهدف   الهدف من الممرر:

 .التكالٌؾ، تنظٌم حسابات التكالٌؾ ألؼراض المٌاس والرلابة

 محتوٌات الممرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
مدخل لدراسة محاسبة التكالٌؾ: تارٌخ نشإ محاسبة التكالٌؾ وتطورها، تعرٌؾ محاسبة 
التكالٌؾ وأهدافها ووظابفها، العبللة بٌن محاسبة التكالٌؾ والمحاسبة المالٌة، حدود ونطاق 

 استخدام محاسبة التكالٌؾ.

 والثالثةالثانٌة 

 مفاهٌم وتبوٌا التكالٌؾ:

مفاهٌم التكلفة، تبوٌا التكلفة، التبوٌا النوعً للتكالٌؾ، التبوٌا الوظٌفً للتكالٌؾ، تبوٌا 
 التكالٌؾ حسا عبللتها بوحدة التكلفة.

 بات أخر  للتكالٌؾ.  بتبوٌا التكالٌؾ حسا عبللتها بحجم النشاط، تبو

 الرابعة والخامسة
التكالٌؾ: نظرٌة التكالٌؾ الكلٌة، نظرٌة التكالٌؾ المباشرة، نظرٌة التكالٌؾ نظرٌات تحمٌل 

 المتؽٌرة، نظرٌة تكالٌؾ الطالة المستؽلة.

 السادسة والسابعة
نظام التكالٌؾ: تعرٌؾ وأهداؾ وخصابص ومراحل تصمٌم نظام التكالٌؾ، عناصر نظام 

 التكالٌؾ.

 الثامنة والتاسعة
بالتكالٌؾ المالٌة: انفصال حسابات التكالٌؾ عن الحسابات المالٌة، عبللة حسابات التكالٌؾ 

 اندماج حسابات التكالٌؾ مع الحسابات المالٌة.

العاشرة والحادٌة 
 عشر

 لٌاس تكلفة عنصر المواد.

 لٌاس تكلفة الصنع اإلضافٌة. لٌاس تكلفة العمل. الثانٌة عشر

  -المراجـــــــــــــع : 

( 2003وآخرون، محاسبة التكالٌؾ، مدخل إداري، ترجمة احمد حامد حجاج الرٌاض: دار المرٌخ للنشر،  تشارلز هورنجرن -1

 الجزء األول.

 (1992مجدي عمارة وآخرون، محاسبة التكالٌؾ الفعلٌة،  ؼرٌان: منشورات كلٌة المحاسبة، جامعة الجبل الؽربً، - -2

 طرابلس، منشورات الدار األكادٌمٌة للطباعة والتؤلٌؾ والترجمة خٌري على طلحة، محاسبة التكالٌؾ، تكلفة المنتج -3

 (.2006والنشر،

زٌع خلٌفة على ضوء، محاسبة التكالٌؾ، نظرٌات وتطبٌك، الطبعة الثانٌة، طرابلس/ منشورات الشركة العامة للنشر والتو-4

 .(1983واإلعبلن،
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  محاسبة التكالٌفII   

 (332ACCمحاسبة التكالٌف ) الممرر:متطلبات      ACC 333رلم الممرر 

 3عدد الساعات 

 الهدف من الممرر :

( وٌركز على بعض 332ACCٌعتبر هذا الممرر استكماال لما تم دراسته فً ممرر محاسبة التكالٌؾ  

على  ونظام التكالٌؾالمواضٌع المتمدمة فً محاسبة التكالٌؾ مثل نظام تكالٌؾ األوامر ونظام تكالٌؾ المراحل 

 النشاط.أساس 

 محتوٌات الممرر :

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 نظام تكالٌؾ أوامر التشؽٌل األولى و الثانٌة

 نظام تكالٌؾ المراحل الثالثة و الرابعة

 نظام التكلفة على أساس النشاط الخامسة و السادسة

 التكالٌؾ النمطٌة وتحلٌل االنحرافات لتكلفة المواد والعمل والصنع اإلضافٌة . السابعة و الثامنة التاسعة

 التكالٌؾ المشتركة والمنتجات الجانبٌة العاشرة

 إدارة التكلفة ..  المحاسبة على أساس المسإولٌة والتسعٌر الحادٌة والثانٌة عشر

  -المراجـــــــــــــع : 

( 2003التكالٌؾ، مدخل إداري، ترجمة احمد حامد حجاج الرٌاض: دار المرٌخ للنشر، تشارلز هورنجرن وآخرون، محاسبة -1

 الجزء األول.

خلٌفة على ضوء، محاسبة التكالٌؾ :نظرٌات وتطبٌك الطبعة الثانٌة، طرابلس: منشورات الشركة العامة للنشر والتوزٌع  -2

 (.1983واإلعبلن، 

المنتج  طرابلس، منشورات الدار األكادٌمٌة للطباعة والتؤلٌؾ والترجمة خٌري على طلحة، محاسبة التكالٌؾ، تكلفة -3

 (.2006والنشر،

صالح دمحم، التكلفة على أساس النشاط، الفلسفة والتطبٌك  طرابلس: اشرالات للنشر والتوزٌع،  دمحم مسعود الثعٌلٌا ونصر-4

2006.) 
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 محاسبة المصارف وشركات التؤمٌن 

 ( 231ACCمتطلبات الممرر: المحاسبة المتوسطة )          ACC 336رلم الممرر: 

 3عدد الساعات: 

 الهدف من الممرر:

 هذا الممرر إلى دراسة المحاسبة المالٌة فً المصارؾ المتخصصة وشركات التؤمٌن.ٌهدف    

 محتوٌات الممرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى

 ممدمة عن المصارؾ التجارٌة

نشؤة المصارؾ التجارٌة، تعرٌؾ وأهداؾ المصارؾ التجارٌة، ممومات النظام 
 المحاسبً فً المصارؾ التجارٌة.

من الثانٌة إلى 
 السابعة

المعالجة المحاسبٌة لعملٌات األلسام بالمصارؾ التجارٌة: لسم الحسابات الجارٌة، 
لسم حسابات التوفٌر، لسم المماصة، لسم األوراق  لسم الخزٌنة، لسم الودابع،

التجارٌة  الكمبٌاالت(، لسم األوراق المالٌة، لسم االبتمان، لسم االعتمادات 
 المستندٌة، لسم خطابات الضمان، لسم الحواالت المصرفٌة والصرؾ األجنبً.

 إعداد الموابم المالٌة فً المصارؾ التجارٌة. الثامنة

 التاسعة والعاشرة

 مصارؾ االبتمان طوٌلة األجل:

التعرٌؾ بمصارؾ االبتمان طوٌلة اآلجل  المصرؾ الزراعً، مصرؾ التنمٌة، 
مصرؾ االدخار.....الخ(، إجراءات منح المتابعة االبتمان طوٌل اآلجل، المعالجة 

 المحاسبٌة لعملٌات مصارؾ االبتمان طوٌلة األجل.

و الثانٌة الحادٌة 
 عشر

  

 المحاسبٌة لعملٌات شركات التؤمٌن:المعالجة 

ممدمة عن التؤمٌن، النظام المحاسبً فً شركات التؤمٌن، المعالجة المحاسبٌة لعملٌات 
 التؤمٌن لمختلؾ أنواعها، إعداد التمارٌر والموابم المالٌة فً شركات التؤمٌن.

 

  -المراجـــــــــــــع : 

 (.1979العربٌة، خٌرت ضٌؾ/محاسبة البنون بٌروت: دار النهضة-1

 (.1979 بٌروت: دار النهضة العربٌة  خٌرت ضٌؾ، محاسبة شركات التامٌن-2

 (.1992 ؼرٌان، منشورات كلٌة المحاسبة  صالح سلٌمان عٌد، مٌلود احمد خلٌفة، محاسبة المصارؾ وشركات التؤمٌن-3

 (.1985المعهد العالً لئلدارة واألعمال المصرفٌة، صالح األمٌن األرباح، الجهاز المصرفً فً لٌبٌا  طرابلس، منشورات -4
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    محاسبة ضرٌبٌة 

 (331ACCمتطلبات الممرر : محاسبة شركات األموال )  AC 334رلم الممرر :  

 3عدد الساعات 

الهدؾ من الممرر : ٌهتم هذا الممرر بتعرٌؾ الطالا باألسس المحاسبٌة للضرابا ، فٌتضمن التعرٌؾ بالنظام 

 كٌفٌة المحاسبة عنها وفماً للتشرٌع الضرٌبً اللٌبً.الضرٌبً و

 محتوٌات الممرر :

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى والثانٌة
مدخل النظرٌة الضرٌبٌة : تعرٌؾ الضرٌبة وأهدافها ، سعر الضرٌبة ، ظواهر ضرٌبٌة 

 ، نمل عاء الضرٌبة ، استهبلن الضرٌبة .،ربط الضرٌبة ، التهرا الضرٌبً 

 الثالثة و الرابعة
األثار االلتصادٌة واالجتماعٌة للضرٌبة : األثار االلتصادٌة للضرٌبة ، األثار 

 االجتماعٌة للضرٌبة ، مولؾ المشرع اللٌبً من هذٌن األثرٌن .

الخامسة و 
 السادسة

 تمسٌمات الضرابا .

من السابعة الى 
 عشر الثانٌة

 الهٌكل الضرٌبً اللٌبً

  -المراجـــــــــــــع : 

 (.2007مختار على أبو زرٌدة، المحاسبة الضرٌبٌة،  طرابلس: توزٌع مكتبة أحمد الشارؾ، .1
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  محاسبة النفط 

 3عدد الساعات    (231ACCالمحاسبة المتوسطة ) متطلبات الممرر : ACC 335رلم الممرر : 

 الممرر :الهدف من 

لى دراسة أبرز المشكبلت المحاسبٌة فً مراحل البحث عن النفط وإنتاجه ومنالشة إٌهدؾ هذا الممرر        
طرق معالجتها فً ضوء المبادئ المحاسبٌة المتعارؾ علٌها فً صناعة النفط ، بحٌث ٌتمكن الطالا من اإللمام 

لتً تنطوي علٌها نشاطات البحث عن النفط وتطوٌر بشكل كاؾ بكٌفٌة معالجة المراحل والعملٌات المختلفة ا
 مصادره وإنتاجه .

 محتوٌات الممرر :

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
المفاهٌم والمبادئ المحاسبٌة العامة : أهمٌة المحاسبة ، اهداؾ المحاسبة فً المشروعات 

المبادئ المحاسبٌة المتعارؾ علٌها ،تطبٌك المبادئ المحاسبٌة العامة االلتصادٌة ، أهم 
 فً صناعة النفط.

 الثانٌة
طبٌعة صناعة النفط وخصابصها : عملٌات االستطبلع واالستكشاؾ ،عملٌات الحفر ، 
عملٌات التطوٌر أو التنمٌة ، عملٌات أنتاج النفط ،بعض الخصابص االلتصادٌة و 

 فطالمانونٌة لصناعة الن

 الثالثة
نفمات االستكشاؾ والحصول على عمود االمتٌاز : الطرق الربٌسٌة لمعالجة نفمات 

 االستكشاؾ ، أنواع نفمات مرحلة االستطبلع واالستكشاؾ .

 الرابعة
نفمات الحفر و التطوٌر :  المصروفات الرأسمالٌة المحملة للعمود ؼٌر المطورة .

 وإعدادها لئلنتاج . اآلبارالمصروفات التً تنفك على حفر 

الخامسة و 
 السادسة

عملٌات اإلنتاج: النشاطات التً تشملها مرحلة اإلنتاج ، لٌاس األبار وإنتاجها ، المحاسبة 
 فً مرحلة اإلنتاج.

 الثامنةو  السابعة
استنفاذ المصروفات الرأسمالٌة واستهبلن الصول الثابتة ، استنفاذ المصروفات 

 بحمول النفط ، استهبلن المعدات واألصول الثابتة .الرأسمالٌة المتعلمة 

 التاسعة و العاشرة

تحدٌد اإلٌرادات فً شركات النفط : مفهوم اإلٌرادات ، طرق تحدٌد اإلٌرادات فً 
شركات النفط ، كٌل البترول ، األسعار المعلنة ، تطور االسعار المعلنة للنفط الخام اللٌبً 

ٌطرة الدول المنتجة على صناعتها البترولٌة ، ، أسس تسعٌر النفط الخام بعد س
النفمات التً تخصم من الدخل الخاضع للضرٌبة اللٌبٌة،  المسموحات من السعر المعلن .

 النفمات المسموح باستمطاعها طبماً للمانون.

الحادٌة و الثانٌة 
 عشر

مٌة التمارٌر الحسابات والتمارٌر الختامٌة : أنواع التمارٌر والبٌانات المحاسبٌة ، أه
 والبٌانات المحاسبٌة ، المواعد الواجا مراعاتها فً إعداد الحسابات والتمارٌر الختامٌة .

  -المراجـــــــــــــع : 

 (.2000مختار على أبو زرٌدة، محاسبة النفط أصولها العلمٌة وتطبٌماتها،  ؼرٌان: توزٌع مكتبة احمد الشارؾ، .1
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 محاسبة المنشآت الخدمٌة 

 ( 231ACCمتطلبات الممرر: المحاسبة المتوسطة )           ACC 337رلم الممرر: 

 3عدد الساعات: 

 الهدف من الممرر:

 هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالا بالمبادئ واألسس واألدوات المحاسبٌة فً المنشآت الخدمٌة.ٌهدف    

 محتوٌات الممرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 ممدمة عامة عن النشاط الخدمً األولى

الثانٌة والثالثة 
 والرابعة

 محاسبة المستشفٌات:

 النظام المحاسبً فً المستشفٌات.
 المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المالٌة فً المستشفٌات.

 الموابم والتمارٌر المالٌة.

الخامسة 
والسادسة 
 والسابعة

 محاسبة الفنادق:

 طبٌعة وخصابص النشاط الفندلً.
 النظام المحاسبً فً الفنادق.

 المعالجة المحاسبٌة لنشاط الفنادق.
 الموابم والتمارٌر المالٌة.

 

الثامنة والتاسعة 
 والعاشرة

 مصارؾ النشاط المهنً:

 النظام المحاسبً فً منشآت المهن الحرة.
 المحاسبٌة لعملٌات منشآت المهن الحرة.المعالجة 

 لٌاس نتابج األعمال والمركز المالً فً منشآت المهن الحرة.

الحادٌة والثانٌة 
 عشر

 المحاسبة فً شركات النمل:

 طبٌعة وخصابص شركات النمل.
 المعالجة المحاسبٌة لئلٌرادات والمصروفات فً شركات النمل.

 فً شركات النمل.لٌاس نتابج األعمال والمركز المالً 
  -المراجـــــــــــــع : 

 (.1992صادق حامد مصطفً، الهادي دمحم السحٌر  .المحاسبة فً المنشآت الخدمٌة ؼرٌان: منشورات كلٌة المحاسبة، .1
الدار  سكندرٌة:اال   هاشم أحمد عطٌة، دمحم محمود عبد ربه، النظام المحاسبً فً المنشآت الخدمٌة، المستشفٌات .2

 (.2000الجامعٌة،
 (.2000هاشم احمد عطٌة، دمحم محمود عبد ربه، دراسات فً المحاسبة المتخصصة  اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة، .3
 (.2000فإاد السٌد الملٌجً، المحاسبة فً األنشطة السٌاحٌة والفندلٌة  اإلسكندرٌة، دار الجامعة الجدٌدة للنشر،  .4
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 محاسبة األموال العامة 

 ( 334ACCمتطلبات الممرر: محاسبة ضرٌبٌة )        ACC 338: رلم الممرر
 3عدد الساعات: 

 الهدف من الممرر:
هذا الممرر بدراسة النظام المحاسبً فً وحدات الجهاز الحكومً فٌتناول أسالٌا إعداد وإصدار ٌهتم    

المالٌة للوحدات اإلدارٌة العامة، الموازنة العامة للدولة، دورة المحاسبة وإجراءات المحاسبة عن المعامبلت 
 نظم الرلابة على الوحدات اإلدارٌة، وأخٌراً الحسابات الكلٌة على مستو  الدولة والمطاعات.

 محتوٌات الممرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى

األساسٌة لمحاسبة األموال العامة، أهداؾ محاسبة ممدمة عامة وتشمل المفاهٌم 
النظام  األموال العامة وخصابص األخر ، ممومات محاسبة األموال العامة.

المحاسبً فً الوحدات اإلدارٌة العامة، خصابص الوحدات اإلدارٌة العامة، أسس 
لٌاس عناصر المصروفات واإلٌرادات، األساس النمدي، أساس االستحماق، األساس 

 النمدي المعدل.

 الثالثةو  الثانٌة
ممومات النظام المحاسبً، المستندات، الدفاتر، والسجبلت، دلٌل الحسابات، التمارٌر 

 الدورٌة، والحساا الختامً.

 الخامسةو  الرابعة
ً لمانون رلم   ، العبلوات 1981( لسنة 15المحاسبة على المرتبات، المرتا وفما

االستمطاعات، الدورة المستندٌة للمرتبات، بطالة المرتا، والمكافآت التشجٌعٌة، 
 كشوؾ المرتبات، اإلثبات فً السجبلت.

 السابعةو  السادسة
المحاسبة عن المعاشات الضمانٌة: تعرٌؾ موارد ومنافع الضمان االجتماعً، 

 المحاسبة عن المعاشات الضمانٌة.

 التاسعةو  الثامنة
تعرٌؾ موارد ومنافع صندوق الضمان وشروط  المحاسبة عن المعاشات األساسٌة:

 . استحماله، مستندات التسوٌة

 الحادٌةو  العاشرة
 عشر

. المٌزانٌات فً لٌبٌا ممدمة تارٌخٌة عن المٌزانٌات وتطورها، المواعد العامة إلعداد 
 نظام إعداد واعتماد المٌزانٌات، الرلابة المٌزانٌة، أنواع المٌزانٌات فً لٌبٌا وأهدافها.

على تنفٌذ المٌزانٌة، رلابة أمانة الخزانة، رلابة جهاز المراجعة المالٌة والفنٌة، رلابة 
 مإتمر الشعا العام، رلابة اللجنة الشعبٌة العامة للتخطٌط  سابماً(

 الثانٌة عشر
ممدمة عامة عن محاسبة الدخل المومً، مفهوم محاسبة الدخل المومً وأهدافها، 

المومً بمحاسبة األموال العامة، المفاهٌم االلتصادٌة على عبللة محاسبة الدخل 
 المستو  المومً، حسابات الدخل والناتج المومً  فكرة موجزة(.

 

  -المراجـــــــــــــع : 

سالم دمحم بن ؼربٌة، أحمد فرج بالخٌر، محاسبة األموال العامة والمحاسبة المومٌة الطبعة الثالثة، بنؽازي: منشورات  -1
 (.2001بحوث العلوم االلتصادٌة، مركز 

 
 



25 
 

 ًالتحلٌــــل المال 

(، ومحاسبة 331ACCمتطلبات الممرر: محاسبة شركات األموال )           ACC 339رلم الممرر: 

 (332ACCالتكالٌف )

 3عدد الساعات:    

 الهدف من الممرر:

هذا الممرر إلى التركٌز على كٌفٌة استخدام البٌانات والمعلومات المختلفة الواردة بالموابم المالٌة ٌهدف    

ومرفماتها فً تكوٌن صورة واضحة وسلٌمة عن المنشآة محل التحلٌل وذلن من خبلل عملٌة تحلٌل ونمد الموابم 

 المالٌة بهذه المنشآة.

 محتوٌات الممرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى والثانٌة
ممدمة عن التحلٌل المالً تطور نشاط التحلٌل المالً، تعرٌؾ التحلٌل المالً وأهدافه، 
شروط نجاح عملٌة التحلٌل المالً، خطوات التحلٌل المالً وتنظٌمه، أدوات التحلٌل 

 المالً.

 الثالثة والرابعة
الموابم المالٌة: تعرٌؾ الموابم المالٌة وأهدافها، الفروض والمبادئ المحاسبٌة التً 
تحكم إعداد الموابم المالٌة، تبوٌا بنود الموابم المالٌة ألؼراض التحلٌل، محتوٌات 

 التحلٌل.

 ل العام.إعداد لابمة التؽٌر فً المركز المالً على أساس رأس الما الخامسة والسادسة

 إعداد لابمة التدفك النمدي. السابعة

 الثامنة
استخدام نظام الممارنات فً التحلٌل المالً: التحلٌل األفمً، التحلٌل الرأسً، التحلٌل 

 باستخدام األرلام المٌاسٌة  تحلٌل االتجاه(.

 تحلٌل السٌولة. التاسعة

 تحلٌل الربحٌة. تحلٌل النشاط. العاشرة

 تحلٌل مجمل الدخل. تحلٌل الهٌكل التموٌلً. الحادٌة عشر

 مفاهٌم الفشل المالً وطرق تنبإه. الثانٌة عشر

  -المراجـــــــــــــع : 

 (.2005.سالم إسماعٌل الحصادي، تحلٌل الموابم المالٌة طرابلس: المكتا الوطنً للبحث والتطوٌر،1

 (.1995البٌانات المحاسبٌة  عمان : مإسسة الوراق،.محمود عبد الحلٌم الخبلبلة، التحلٌل المالً باستخدام 2

 (.1993.عبد المنعم عوض هللا وآخرون، تحلٌل ونمد الموابم المالٌة الماهرة: منشورات التعلٌم المفتوح بجامعة الماهرة، 3

لنشر والتوزٌع دار المسٌرة ل مدخل نظري تطبٌمً ،  ،.مإٌد راضً خنفر وؼسان فبلح المطاربة ، تحلٌل الموابم المالٌة 4

 .(2006والطباعة ، الطبعة الثانٌة ، عمان :
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  المراجعــــةI 

 3عدد الساعات:   (  334ACCمتطلبات الممرر: محاسبة ضرٌبٌة )   ACC  430رلم الممرر: 

 الهدف من الممرر:

 هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالا باإلطار النظري والمجال التطبٌمً لمراجعة الحسابات.ٌهدف     

 محتوٌات الممرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
مدخل إلى علم المراجعة نشؤة وتطور المراجعة، تعرٌؾ المراجعة، أهداؾ المراجعة لؤلطراؾ 

 المختلفة، عبللة المراجعة بالعلوم األخر ، أنواع المراجعة.

 الثانٌة

األخطاء والؽش، أسباا ارتكاا األخطاء والؽش، أنواع األخطاء والؽش، طرق ارتكاا 

األخطاء والؽش، مسإولٌة المراجع تجاه األخطاء والؽش، إجراءات المراجع تجاه األخطاء 

 والؽش.

 معاٌٌر وإجراءات المراجعة: معاٌٌر المراجعة، إجراءات المراجعة. الثالثة

 والمهنً للمراجع: التؤهٌل العلمً للمراجع، التؤهٌل المهنً للمراجع.التؤهٌل العلمً  الرابعة

 الخامسة
االستمبللٌة: تعرٌؾ االستمبللٌة، أبعاد استمبللٌة المراجع، العوامل المإثرة على استمبللٌة 

 المراجع.

 السادسة
ت المراجع، العناٌة المهنٌة: تعرٌؾ العناٌة المهنٌة، حموق المراجع، واجبات المراجع، مسإولٌا

 أهداؾ وأنواع المراجع ولواعد السلون المهنً، محتوٌات السلون المهنً.

 السابعة
التخطٌط فً المراجعة: تخطٌط عملٌة المراجعة وإعداد برنامج المراجعة، اوراق عمل 

 المراجعة.

 الثامنة والتاسعة

الداخلٌة، أسباا االهتمام الرلابة الداخلٌة: تعرٌؾ الرلابة الداخلٌة، أهمٌة وأهداؾ الرلابة 

بالرلابة الداخلٌة، أنواع وعناصر الرلابة الداخلٌة، ممومات الرلابة الداخلٌة، وسابل دراسة 

 وتمٌٌم الرلابة الداخلٌة، مولؾ المراجع الخارجً من الرلابة الداخلٌة.

 العاشرة

مجال عمل المراجعة  المراجعة الداخلٌة، تعرٌؾ المراجعة الداخلٌة، أهداؾ المراجعة الداخلٌة،

الداخلٌة، الفرق بٌن المراجعة الداخلٌة والمراجعة الخارجٌة، معاٌٌر األداء المهنً للمراجعة 

 الداخلٌة.

الحادٌة والثانٌة 

 عشر

أدلة اإلثبات: تعرٌؾ أدلة اإلثبات، أهمٌة أدلة اإلثبات، مصادر أدلة اإلثبات، أسالٌا تجمٌع أدلة 

 اإلثبات ومموماته، األدلة األساسٌة للتمرٌر، أنواع التمرٌر.اإلثبات، موضوعٌة دلٌل 

 معاٌٌر إعداد التمرٌر، أهمٌة تمرٌر المراجع، العناصر األساسٌة للتمرٌر، أنواع التمرٌر. الثالثة عشر

 الرابعة عشر
 عبللة التشرٌعات اللٌبٌة بمهنة المراجعة، المانون التجاري اللٌبً، لانون تنظٌم مهنة الحاسبة

 والمراجعة، لانون ضرابا الدخل، الموانٌن والتشرٌعات األخر .

  -المراجـــــــــــــع : 

 .1990.إدرٌس عبد السبلم اشتٌوي، المراجعة، معاٌٌر وإجراءات  مصراته:الدار للنشر والتوزٌع واإلعبلن، 1

( 2003 طرابلس: منشورات الجامعة المفتوحة، . حازم هاشم أللوسى، الطرٌك إلً علم المراجعة والتدلٌك : المراجعة نظرٌاً 2
 الجزء األول.

 (.2003.دمحم سمٌر الصبان، نظرٌة المراجعة وآلٌات التطبٌك  اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة،3
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  المراجعــــــةII 

  :431رلم الممرر  ACC               الممرر: المراجعــــة  متطلباتI(430ACC) 

 3عدد الساعات: 

 الممرر:الهدف من 

الممرر إلى استكمال دراسة موضوعات المراجعة التً تم تناولها فً ممرر المراجعة ٌهدف هذا    
 430ACC.) 

 محتوٌات الممرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 (430مراجعة عامة لما تم دراسته فً ممرر المراجعة  األولى

 األصول الثابتة.مراجعة  الثانٌة

 مراجعة المخزون. الثالثة

 مراجعة المدٌنٌٌن. الرابعة

 مراجعة النمدٌة. الخامسة

 مراجعة األصول ألخر . السادسة

 مراجعة االلتزامات. السابعة

 مراجعة حموق الملكٌة. الثامنة

 التاسعة والعاشرة 
المبٌعات، مراجعة مراجعة عناصر لابمة الدخل: مراجعة المبٌعات، مراجعة تكلفة 

 المصروفات، مراجعة اإلٌرادات األخر .

 المعاٌنة اإلحصابٌة وتطبٌماتها فً المراجعة. والحادٌة عشر

 مراجعة األنظمة اإللكترونٌة. الثالثة عشر

 فكرة عامة عن المراجعة اإلدارٌة والمراجعة االجتماعٌة والمراجعة البٌبٌة. الثانٌة عشر

  -:  المراجـــــــــــــع

 .1990.إدرٌس عبد السبلم اشتٌوي، المراجعة، معاٌٌر وإجراءات  مصراته:الدار للنشر والتوزٌع واإلعبلن، 1

( 2003. حازم هاشم أللوسى، الطرٌك إلً علم المراجعة والتدلٌك : المراجعة إجرابٌا  طرابلس: منشورات الجامعة المفتوحة، 2

 الجزء الثانً.

 (.2003نظرٌة المراجعة وآلٌات التطبٌك  اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة،.دمحم سمٌر الصبان، 3
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 محاسبة األلسام والفروع 

 (331ACCالممرر: محاسبة المصارف وشركت التؤمٌن ) متطلبات          ACC 432رلم الممرر: 

 3عدد الساعات: 

 الهدف من الممرر:

المتعلمة بالمنشآت ذات الفروع والبٌع بالتمسٌط وبضاعة هذا الممرر بدراسة عدد من المشاكل المحاسبٌة ٌهتم    

 األمانة.

 محتوٌات الممرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

األولى 

والثانٌة 

 والثالثة

 محاسبة المنشآت ذات األلسام:

 إعداد الحسابات الختامٌة لؤللسام.
 تمٌٌم نتابج األلسام إلتخاذ المرارات المناسبة. 

من الرابعة 

 إلى الثامنة

 محاسبة المنشآت ذات الفروع:

الفروع الداخلٌة المستملة: المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المتبادلة بٌن المركز والفرع، التوفٌك 
المتبادلة بٌن الفرع بٌن حسابً جاري المركز وجاري الفرع، المعالجة المحاسبٌة للعملٌات 

بالطرٌمة المباشرة والطرٌمة ؼٌر المباشرة، إرسال البضاعة للفرع بسعر البٌع الدفعات النمدٌة 
المرسلة من الفرع للمركز، إعداد الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة للفرع، إعداد 

 المٌزانٌة العمومٌة الموحدة للمركز والفروع.
وٌل بنوذ مٌزان المراجعة للفرع من العملة األجنبٌة إلى العملة الفروع الخارجٌة: أسس تح

 المحلٌة.
الفروع ؼٌر المستملة: المعالجة المحاسبٌة فً حال إرسال البضاعة للفرع بسعر التكلفة، 

 المعالجة المحاسبٌة فً حال إرسال البضاعة للفرع بسعر افتراضً،  سعر اإلرسال(.

التاسعة 

والعاشرة 

 والحادٌة عشر

 الثانٌة عشرو 

 

 بضاعة األمانة:

 طبٌعة بضاعة األمانة.
 المعالجة المحاسبٌة لبضاعة األمانة فً دفاتر الموكل والوكٌل.

 بعض المشاكل المحاسبٌة المتعلمة ببضاعة األمانة.

  -:  المراجـــــــــــــع

 (.1990لارٌونس،.جمعة خلٌفة الحاسً، المحاسبة التطبٌمٌة  بنؽازي: منشورات جامعة 1

 .على توفٌك على، حسابات األلسام والفروع الطبعة الرابعة، اإلسكندرٌة، دار الجامعات المصرٌة، بدون سنة نشر(.2
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 تصمٌـــم نظم محاسبٌة 

(،  ومحاسبة ضرٌبٌة 144متطلبات الممرر: مبادئ الحاسب اآللً )   ACC  433رلم الممرر: 

(334ACC)     :3عدد الساعات 

 من الممرر: الهدف

هذا الممرر إلى التعرٌؾ بإطار نظم المعلومات المحاسبٌة والمفاهٌم والتطورات الجارٌة فً هذا ٌهدف    

المجال والطابع التطبٌمً لها، وٌتضمن الممرر ممومات نظام المعلومات المحاسبٌة، وتصمٌم وتنفٌذ نظام 

 المعلومات المحاسبٌة فً ظل استخدام الحاسا اآللً.

 محتوٌات الممرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى والثانٌة

النظام المحاسبً تعرٌفه ووظابفه: تعرٌؾ المحاسبة وأهمٌتها، تعرٌؾ النظام وخصابصه 

، تعرٌؾ البٌانات والمعلومات وخصابصها، وظابؾ النظام المحاسبً: الوظابؾ 

 المستحدثة. التملٌدٌة، الوظابؾ

 الثالثة والرابعة

المبادئ الواجا توافرها فً النظام المحاسبً، مبدأ التكلفة المناسبة، مبدأ التمارٌر، مبدأ 

العنصر البشري، مبدأ كتابة البٌانات مرة واحدة، مبدأ الهٌكل التنظٌمً، مبدأ التولٌت 

 المناسا، مبدأ الضبط الداخلً، مبدأ المرونة.

 والسادسةالخامسة 
عناصر النظام المحاسبً المستندات، دلٌل الحسابات، المجموعة الدفترٌة، التمارٌر، 

 إجراءات تصمٌم أو تطوٌر نظام محاسبً.

 السابعة والثامنة
الدورة المستندٌة للمبٌعات: الدورة المستندٌة للمبٌعات اآلجلة، الدورة المستندٌة للمبٌعات 

 النمدٌة.

 استخدام النظم المحاسبٌة اآللٌة.جدو   التاسعة

العاشرة والحادٌة 

 الثانٌة عشرو  عشر

تؤثٌر إدخال الحاسا اآللً على إجراءات تحلٌل وتصمٌم النظم المحاسبٌة وإجراءات 

 الرلابة الداخلٌة.

  -المراجـــــــــــــع : 

: دار المرٌخ للنشر ،  الرٌاض سعٌدترجمة كمال الدٌن  ستٌفن سكوق، مارل سٌمكن، نظم المعلومات المحاسبٌة التخاذ المرارات،-1

1989.) 

 (.1993الدار الجامعٌة،  اإلسكندرٌة: صبحً محمود الخطٌا، عمرو عباس العتر، ممدمة فً نظم المعلومات المحاسبٌة-2

 (.2004الجامعٌة،  دار اإلسكندرٌة، الأحمد حسٌن علً حسٌن، نظم المعلومات المحاسبٌة، اإلطار الفكري والنظم التطبٌمٌة -3

 (.1999: منشورات مكتبة عٌن شمس، الماهرة ٌحً دمحم أبو طالا، نظم المعلومات اإلدارٌة والمحاسبٌة-4
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 المحاسبة اإلدارٌة 
 (333ACCمتطلبات الممرر: محاسبة التكالٌف )               ACC  434رلم الممرر: 

 3عدد الساعات:       
 الهدف من الممرر:

هذا الممرر بدراسة دور المعلومات المحاسبٌة فً العملٌة اإلدارٌة وٌتضمن الممرر تحلٌل العبللة ٌهتم    
بٌن الحجم والربح واتخاذ المرارات، الموازنة التخطٌطٌة الربٌسٌة للعملٌات، محاسبة المسإولٌة ولٌاس 

 تمٌٌم األداء الداخلً للمطاعات.
 

 محتوٌات الممرر:

 ــــــــــــــــــــــــوعالموضـــــــــ المحاضرة

 األولى

مفهوم المحاسبة اإلدارٌة: تعرٌؾ المحاسبة اإلدارٌة، التطور التارٌخً للمحاسبة اإلدارٌة، المحاسبة 
اإلدارٌة والعلوم األخر ، عبللة المحاسبة اإلدارٌة بعلم اإلدارة، عبللة المحاسبة اإلدارٌة بالمحاسبة المالٌة، 

 المحاسبة اإلدارٌة والعلوم السلوكٌة، المحاسبة اإلدارٌة ونظم المعلومات. والعلوم الكمٌة،المحاسبة اإلدارٌة 

 الثانٌة
المحاسبة اإلدارٌة ونظم المعلومات المحاسبٌة، نظم المعلومات، أنواع المعلومات التً ٌمدمها النظام 

المعلومات ورسمها، المرارات المحاسبً، التؤثٌرات الربٌسٌة على نظم المعلومات، ترمٌز خرابط تدفك 
 اإلدارٌة ونظم المعلومات.

 الثالثة
سلون التكالٌؾ مع الحجم والربحٌة، سلون التكالٌؾ، تكالٌؾ ثابتة، التكالٌؾ المتؽٌرة، التكالٌؾ شبه 
المتؽٌرة،  أو المختلطة(، طرق فصل التكالٌؾ المختلطة، طرٌمة مستو  النشاط  طرٌمة المربعات 

 الخطً البسٌط( طرٌمة شكل االنتشار. االنحدارالصؽر (،  طرٌمة 

الرابعة 
 ةوالخامس

تخطٌط األرباح باستخدام نمطة التعادل، أهمٌة تحلٌل التعادل، مساعدة اإلدارة فً التخطٌط، مساعدة اإلدارة 
فً الرلابة وتمٌٌم األداء، نمطة التعادل، حساا نمطة التعادل، خرٌطة التعادل، طرٌمة التجربة والخطؤ، 

د أو هامش المساهمة، نمطة التعادل ونسبة الطرٌمة الرٌاضٌة، طرٌمة كمٌة المبٌعات التعادل، طرٌمة العاب
 .الطالة المستؽلة، تحلٌل التعادل واألرباح المستهدفة

السادسة 
 والسابعة

المرارات اإلدارٌة لصٌرة األجل، لرارات االختٌار بٌن البدابل، طرٌمة تحلٌل التعادل، طرٌمة تحلٌل التكلفة، 
 .حلٌل التكلفة المستهدفة، تحلٌل التباٌن فً التكلفةتحلٌل التكلفة الؽارلة، تكلفة الفرصة البدٌلة، ت

الثامنة 
 والتاسعة

الموازنات التخطٌطٌة: مفهوم الموازنة التخطٌطٌة، تعرٌفها، متطلبات الموازنة التخطٌطٌة فً مجال 
التخطٌط، وفً مجال الرلابة، ومجال اتخاذ المرارات، التحفظات الموجهة لنظام الموازنات، موازنة 

، التنبإ بالمبٌعات بؤسالٌا كمٌة، طرٌمة عابد االستثمار، الموازنة  ت، طرق التنبإ بالمبٌعاتالمبٌعا
التخطٌطٌة لئلنتاج، موازنة المخزون، الموازنة التخطٌطٌة لمستلزمات اإلنتاج والبٌع، موازنة المواد، 

مصارٌؾ الصناعٌة الؽٌر الموازنة التخطٌطٌة للمشترٌات، الموازنة التخطٌطٌة للعمل واألجور، موازنة ال
مباشرة، الموازنة التخطٌطٌة للمصارٌؾ التسوٌمٌة، الموازنة التفصٌلٌة للمصارٌؾ، موازنة تخطٌطٌة 
شاملة لجمٌع التكالٌؾ، الحسابات الختامٌة لتمدٌرٌة، لابمة التكالٌؾ المتؽٌرة التخطٌطٌة، لابمة الدخل 

 التمدٌرٌة.

 العاشرة
النمدٌة، طبٌعة التدفمات النمدٌة، إعداد الموازنة التخطٌطٌة للنمدٌة، الموازنة االستثمارٌة الموازنة التخطٌطٌة 

 للنمدٌة، الموابم المالٌة التمدٌرٌة، لابمة المركز المالً، أثر التؽٌرات على المركز المالً النمدي.

الحادٌة عشر 
 والثانٌة عشر

طبٌعة لرارات االستثمار، أهمٌة الموازنة الرأسمالٌة، تموٌم المشارٌع االستثمارٌة: لرارات االستثمار، 
المفاضة بٌن البدابل، طرق تمٌٌم المشارٌع االستثمارٌة ؼٌر المخصومة، معدل  ، أنواع التموٌل الرأسمالٌة

العابد المحاسبً، طرٌمة فترة االسترداد، طرق تمٌٌم المشارٌع االستثمارٌة المخصومة، طرٌمة خصم 
 طرٌمة صافً المٌمة الحالٌة، طرٌمة معدل العابد الداخلً. التدفمات النمدٌة،

  -المراجـــــــــــــع : 

ٌوحنا أل آدم صالح الرزق، المحاسبة اإلدارٌة والسٌاسات اإلدارٌة الحدٌثة ، الطبعة األولً عمان، دار ومكتبة الحامد للنسر -1
 (2000والتوزٌع،

 رضوان حلوة حنان، وجبرابٌل جوزٌؾ كحالة، المحاسبة اإلدارٌة مدخل محاسبة المسإولٌة وتمٌٌم األداء، -2
 لٌتراي هٌتجر، سٌرج ما تولتش،المحاسبة اإلدارٌة، ترجمة :احمد حامد حجاج-3
 (.2001  الرٌاض: دار المرٌخ للنشر ، 
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 دراسات فً المحاسبة المالٌة 

 (331ACC) متطلبات الممرر: محاسبة شركات األموال    ACC 530رلم الممرر: 

 3عدد الساعات:   

 الهدف من الممرر:

 ٌهتم هذا الممرر بدراسة بعض المشاكل المحاسبٌة المعاصرة فً مجال المحاسبة المالٌة.   

 محتوٌات الممرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 مشاكل المحاسبة عن تؽٌرات األسعار األولى والثانٌة والثالثة

 مشاكل المحاسبة عن الموارد البشرٌة الرابعة والخامسة والسادسة

 مشاكل المحاسبة عن ترجمة الموابم المالٌة فً الشركات متعددة الجنسٌة السابعة والثامنة والتاسعة

 مشاكل المحاسبة البٌبٌة الثانً عشروالعاشرة والحادي 
 

 

 

 

 

  ت الزراعٌة المنشآمحاسبة 

(                         331ACCمتطلبات الممرر: محاسبة شركات األموال ) ACC 531رلم الممرر: 
 3عدد الساعات: 

 الهدف من الممرر: 

إلى تعرٌؾ الطالا بالمفاهٌم واألسس واإلجراءات المحاسبٌة فً المنشآت الزراعٌة والجمعٌات ٌهدف    
 التعاونٌة.

 الممرر:محتوٌات 

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

من األولى 
 إلى السابعة

 محاسبة المنشآت الزراعٌة:
 أهداؾ وممومات النظام المحاسبً فً المنشآت الزراعٌة.
 المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المالٌة فً المنشآت الزراعٌة.

 الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة فً المنشآت الزراعٌة.إعداد الحسابات 

من الثامنة إلى 
 الثانً عشر

 محاسبة الجمعٌات التعاونٌة:
 مفهوم وأهداؾ ومبادئ وأنواع ومصادر تموٌل الجمعٌات التعاونٌة.

 المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المالٌة فً الجمعٌات التعاونٌة.
 الجمعٌات التعاونٌة وحلها. المعالجة المحاسبٌة إلنمضاء

  -المراجـــــــــــــع :  -
 احمد عبد المولى الصباغ، الهادي دمحم السحٌري، دراسات فً المحاسبة الزراعٌة -1

 (.1992  ؼرٌان: منشورات كلٌة المحاسبة،

 .(1992كلٌة المحاسبة،منشورات  احمد عبد المولى الصباغ، مٌلود احمد خلٌفة، دراسات فً المحاسبة التعاونٌة ؼرٌان:-2
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 المحاسبة فً المإسسات اإلسالمٌة 

 (331ACCمتطلبات الممرر: محاسبة شركات األموال )        ACC 532رلم الممرر: 
 3عدد الساعات: 

 الهدف من الممرر:
 الممرر إلى تعرٌؾ الطالا بالمحاسبة وفك التشرٌعات اإلسبلمٌة.ٌهدف    

  محتوٌات الممرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى

مراجعة عامة لمختلؾ مجاالت المحاسبة التملٌدٌة: مدخل إلى علم محاسبة المإسسات 

اإلسبلمٌة، التعرٌؾ بمحاسبة المإسسات اإلسبلمٌة، التعرٌؾ بمحاسبة المإسسات اإلسبلمٌة، 

 المإسسات اإلسبلمٌة.أهداؾ محاسبة 

 الثانٌة
المعاٌٌر المحاسبٌة وفك كل من المحاسبة التملٌدٌة ومحاسبة المإسسات اإلسبلمً، مفهوم 

 الربحٌة ومفهوم تحمٌك اإلٌرادات، مبدأ المٌاس النمدي.

 الثالثة
نظم المحاسبة اإلسبلمٌة: المعالجة المحاسبٌة  وفك محاسبة المإسسات اإلسبلمٌة، مجاالت 

 حاسبة اإلسبلمٌة فً المإسسات التً تطبك محاسبة المإسسات اإلسبلمٌة.الم

 الرابعة
المٌزانٌة فً النظام المالً اإلسبلمً: المٌزانٌة التمدٌرٌة وفك النظام المالً اإلسبلمً، 

 تمسٌمات المٌزانٌة، المٌزانٌة الربٌسٌة، مٌزانٌة التضامن االجتماعً.

 الخامسة
وفك النظام المالً اإلسبلمً، خطوات إعداد المٌزانٌة، وحدة المٌزانٌة، لواعد إعداد المٌزانٌة 

 عمومٌة المٌزانٌة، توازن المٌزانٌة، اآلثار االلتصادٌة لتوزٌع عناصر المٌزانٌة.

 لواعد اعتماد المٌزانٌة، تنفٌذ المٌزانٌة وفك النظام المالً اإلسبلمً. السادسة

 السابعة
اإلسبلمً، مكوناته ألسامه وفروعه، متمدم وؼٌر متمدم، منمول  رأس المال فً النظام المالً

 وؼٌر منمول، مثلً ولٌمً، استعمالً واستهبلكً.

 الثامنة
االستثمار فً اإلسبلم، معالجة االستثمارات وفك لواعد النظام اإلسبلمً، مفهومه، لواعده، 

 أهدافه، العمود المنظمة له.

 أحكامها، العمود المنظمة لها، المعالجة المحاسبٌة لها.المضاربة، مفهومها،  التاسعة

 المشاركة والمرابحة، أشكالها، أهدافها، الطرق المحاسبٌة لمعالجتها. العاشرة

محاسبة الزكاة، اآلثار االلتصادٌة المترتبة على الزكاة، المعالجة المحاسبٌة فً دفاتر مإسسات  الحادٌة عشر

 جمع الزكاة.

 محاسبة علم الموازٌن، المعالجة المحاسبٌة فً دفاتر المإسسات اإلسبلمٌة فً حصص الورثة. الثانٌة عشر

  -المراجـــــــــــــع : 

 (.1989دمحم كمال عطٌة، نظم محاسبة فً اإلسبلم  اإلسكندرٌة:دار المعارؾ،-1
 (.1993الفكر المحاسبً اإلسبلمً  الماهرة: دار التوزٌع والنشر اإلسبلمٌة، حسٌن حسٌن شحاته،أصول-2
 (.1986سلطان دمحم علً، الزكاة، تطبٌك محاسبً معاصر  الرٌاض، دار المرٌخ للنشر،-3
 

 

 

 

 



33 
 

 األسالٌب الكمٌة فً المحاسبة* 

عدد  ( 333ACCالممرر: المحاسبة المتوسطة ) متطلبات           ACC 533رلم الممرر: 

 3الساعات:

 الهدف من الممرر:

هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالا بكٌفٌة االستفادة من األسالٌا الكمٌة فً معالجة المشاكل ٌهدف    

 المحاسبٌة وخاصة فً مجال محاسبة التكالٌؾ.

 محتوٌات الممرر:

 لموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا المحاضرة

األولى إلى 

 الثانٌة

استخدام األسالٌا اإلحصابٌة والنماذج الرٌاضٌة فً التكالٌؾ تحلٌل التكلفة والعابد 

 واستخدام النماذج الرٌاضٌة فً تمٌٌم االستثمارات.

 بٌن مجموعة من المتؽٌرات ودراسة أوامر التكالٌؾ.التحلٌل الرٌاضً للعبللة 

 استخدام التوزٌع االحتمالً فً تحلٌل التكالٌؾ واتخاذ المرارات.

 استخدام األسالٌا اإلحصابٌة لضبط الرلابة على الجودة.

 استخدام االنحدار المتعدد فً التخطٌط والرلابة على التكالٌؾ.

 استخدام النماذج الرضٌة لمرالبة المخزون فً ظل  ظروؾ التؤكد وعدم التؤكد.                                    

الى التاسعة 

 الثانً عشر

 استخدام أسالٌا بحوث العملٌات فً اتخاذ المرارات وتخفٌض التكالٌؾ:

 ممدمة عن بحوث العملٌات وعبللتها بالمحاسبة.

   أهمٌتها فً المحاسبة.البرامج الخطٌة ومد

 تطبٌمات عملٌة الستخدام البرامج الخطٌة فً تخفٌض التكالٌؾ.

 تمٌٌم ومراجعة البرامج والمسار الحرج وتحلٌل الولت والتكالٌؾ.

 تحلٌل المدخبلت والمخرجات وتخطٌط عملٌات الوحدة االلتصادٌة.

 

  -المراجـــــــــــــع : 

 العربٌة للنشر النهضة، دار 2010،  الكمٌة فً المحاسبةاالسالٌب مكرم عبد المسٌح،  .1
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 المراجعة الداخلٌة* 

 (     334ACCمتطلبات الممرر: محاسبة الضرٌبٌة )         ACC 534رلم الممرر: 

  3عدد الساعات: 

 الهدف من الممرر:

ألداء أعمال المراجعة  هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالا بالمعاٌٌر واإلجراءات واألسالٌا  البلزمةٌهدف    

 الداخلٌة.

 محتوٌات الممرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 نشآة وتطور ومفهوم وأهداؾ ومجال عمل المراجعة الداخلٌة  األولى والثانٌة

 معاٌٌر األداء المعنً  للمراجعة الداخلٌة. الثالثة والرابعة

 التخطٌط ألعمال المراجعة الداخلٌة  إعداد برامج المراجعة(. الخامسة والسادسة

 تنفٌذ أعمال المراجعة الداخلٌة،  إجراءات المراجعة الداخلٌة لمراجعة الحسابات(. والثامنة و  السابعة

 إعداد تمرٌر بنتابج وتوصٌات المراجعة الداخلٌة ومتابعتها.  والتاسعة والعاشرة

 الجوانا السلوكٌة للمراجعة الداخلٌة. الحادي والثانً عشر
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 أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثمغُ اٌّحبعجخ  .14

 

 

 
 التخصص المانحة للمإهلالجهة  سنة الحصول علٌه الدرجة العلمٌة المإهل العلمً تارٌخ المٌالد الجنسٌة الصفة اإلسم

تارٌخ 
 التعالد

 2016 محاسبة ج. بروٌجٌا . اندونٌسٌا 2015 محاضر مساعد ماجستٌر 1988 لٌبً المسمرئٌس  دمحم صالح عاشور 1

 عبدالسالم عثمان زٌدان 2
منسك البحث العلمً 

 بالمسم
 ماجستٌر 1980 لٌبً

 محاضر مساعد
 2018 محاسبة  االكادٌمٌة اللٌبٌة 2013

 صالح الشرٌف أبولربوعة 3
منسك الجودة  بمسم 

 المحاسبة
 ماجستٌر 1985 لٌبً

 محاضر مساعد
 2018 محاسبة ةج. اإلسكندرٌ 2017

  الممروسعبد الحمٌد علً  4
عضو هٌئة تدرٌس 

 متعاون
 دكتوراه 1971 لٌبً

 أستاذ مساعد
 2016 محاسبة ج. للوستر .برٌطانٌا 2012

 شعلة أبو الماسم األبٌض 5
هٌئة تدرٌس عضو 

 متعاون
 دكتوراه 1973 ةلٌبٌ

 أستاذ مشارن
 2017 محاسبة ج. نابٌر . برٌطانٌا 2009

 هاجر ادمحم الهادي 6
عضو هٌئة تدرٌس 

 متعاون
 دكتوراة 1971 لٌبٌة

 محاضر
 2018 محاسبة جامعة لبنان 2015

 أبوبكر جمعة معتوق 7
عضو هٌئة تدرٌس 

 متعاون
 دكتوراة 1978 لٌبً

 محاضر
 2016 محاسبة جامعة دندي برٌطانٌا 2014

 عزالدٌن دمحم العمٌبً 8
عضو هٌئة تدرٌس 

 متعاون
 ماجستٌر 1968 لٌبً

 محاضر 
 جامعة طرابلس 2013

التخطٌط 
 المالً

2017 

 دمحم عبدالوهاب الفرد  9
عضو هٌئة تدرٌس 

 متعاون
 ماجستٌر 1989 لٌبً

 محاضر
 2018 محاسبة ج. دٌبنمرو . اندونٌسٌا 2016

 نجٌب دمحم التامزوي 10
عضو هٌئة تدرٌس 

 متعاون
 ماجستٌر 1976 لٌبً

 محاضر مساعد
 2018 محاسبة ج. سام هجنبوتم . الهند 2017

 دمحم مصطفً الوحٌشً 11
عضو هٌئة تدرٌس 

 متعاون
 ماجستٌر 1988 لٌبً

 محاضر مساعد
 2019 محاسبة الزاوٌةجامعة  2018

 عفاف البهلول الغضبان 12
 عضو هٌئة تدرٌس

 متعاون
 دكتوراة 1975 لٌبٌة

 أستاذ مشارن
 2019 محاسبة ج. العلوم . مالٌزٌا 2017
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 الشإون الطالبٌة  .15
 سٌاسة المبول بالمسم

 -وفك الضوابط والشروط اآلتٌة : بالمسمٌتم لبول الطلبة الجدد 

 
 المسم العلمً(  حاصبلً على شهادة إتمام الدراسة الثانوٌة بالمسمأن ٌكون الطالا المتمدم للدراسة  .1

أو ما ٌعادلها وفك اإلجراءات والنظم المنصوص علٌها من وزارة التعلٌم والثانوٌات التخصصٌة 

 العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

ً لتخصصه واإلجراءات واللوابح للطالا الحك فً الدراسة بالمسم المطلوا  .2 حسا رؼبته ووفما

 المعمول بها داخل الجامعة.

ً للوابح المنصوص علٌها من وزارة  اللجنة العلمٌةتحدد المستندات المطلوبة للمبول من لبل  .3 وفما

 التعلٌم العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

 اءات واللوابح المعمول بها داخل المسم.وفك اإلجرالطلبة المنتملٌن من جامعات أخر   ٌمبل المسم .4

وٌشترط فً الطالا المنتمل أن ٌمدم المستندات التً تبٌن المواد والممررات التً درسها والمحتو    .5

 والتمدٌرات.فً كل ممرر والدرجات  الساعات والوحداتالعلمً لكل منها وعدد 

ة بالمسم، بشرط أن ال تزٌد تكون صبلحٌة لبول بعض أو كل الممررات الدراسٌة للجنة العلمٌ .6

 الممررات الدراسٌة التً تعادل للطالا عن نصؾ الممررات البلزمة للتخرج بالمسم المختص.

ٌشترط فً الطالا المنتمل أن ٌدرس الممررات التً لم ٌتم لبولها وفما للبرنامج الدراسً المعتمد  .7

 . لسم المحاسبةمن 

 %( خمسٌن بالمابة.50بتمدٌر ألل من  تستبعد كل الممررات المتحصل علٌها الطالا  .8

  .بالمسمٌحسا المعدل العام للطالا عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والممررات التً أنجزها  .9

 المستندات المطلوبة للتسجٌل: 

 تسجٌل طالب جدٌد - أ

 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 شهادة المٌبلد . -2

 حدٌثة .( صور شخصٌة 6عدد   -3

 شهادة صحٌة حدٌثة -4

 تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة . -5

 تعببة نموذج الرؼبات الخاص بالجامعة . -6
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 تسجٌل طالب منتمل - ب

 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 كشؾ درجات أصلً من الجامعة المنتمل منها الطالا . -2

 تمدة من الجامعة المنتمل منها.مفردات الممررات الدراسٌة مع -3

 شهادة المٌبلد . -4

 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد   -5

 تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة. -6

 إلزام الطلبة بحضور المحاضرات

ؽضٕس انطهجخ نًؾبضشارٓى ْٕ انؼًٕد انفمش٘ نُغبػ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔثش األيبٌ الَزمبل انؼهى يٍ 

انًهمٙ إنٗ انطهجخ انًزهمٍٛ، نزنك رؾش انغبيؼخ انطهجخ ػهٗ االنزضاو ثئرجبع اٜنٛخ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس 

 -اٜرٛخ:

 .ٌحدد فً بداٌة كل فصل دراسً ٌوم مفتوح ٌكون من فمراته توضٌح الحوافز واللوابح والعموبات 

 تؽٌا  ٌتم رصد ؼٌاا الطلبة عن طرٌك عضو هٌبة التدرٌس المكلؾ بتدرٌس الممرر الدراسً وفً حالة

 % من المحاضرات ٌبلػ المسم بؤسماء المتؽٌبٌن.25الطالا عن فترة تتعد  

  من المحاضرات 25بناء على البحة الدراسة واالمتحانات المعلنة فان الطالا الذي ٌتجاوز ؼٌابه %

 ٌحرم من دخول االمتحان النهابً وٌعطى درجة الصفر فً نتٌجة الممرر الدراسً.

 لمتؽٌبٌن فً لوحات اإلعبلنات والمولع االلكترونً مع توضٌح العموبة النازلة ٌعلن عن أسماء الطلبة ا

 بهم حسا البلبحة.

 اطالع الطالب الجدد على طبٌعة ومتطلبات البرنامج التعلٌمً

  وجود دلٌل لكل برنامج تعلٌمً متوفر بالمكتبة ومكتا الشإون الطبلبٌة ورباسة البرنامج التعلٌمً وكذلن

 لٌطلع علٌه الطبلا الجدد. نً،المولع االلكترو

  اإلعبلن عن الساعات المكتبٌة لتواجد المرشدٌن األكادٌمٌٌن للبرنامج وذلن لتمدٌم نبذة عن متطلبات

 وخصابص البرنامج التعلٌمً للطلبة الجدد الراؼبٌن فً السإال عن أحد البرامج لبلنضمام إلٌه.

 مج واللوابح التعلٌمٌة فً الٌوم المفتوح الذي تمٌمه استهداؾ الطلبة الجدد بالمحاضرات التعوٌضٌة للبرا

 الجامعة.

 

 



63 
 

 االنتمال ضمن البرامج التعلٌمٌة

 .ٌموم الطالا بتعببة نموذج االنتمال المعد بالجامعة للموافمة علٌه واعتماده من المسم المنتمل منه الطالا 

 .ٌتم إبداء الرأي من لبل المسم الذي ٌرؼا الطالا فً االنتمال إلٌه 

  إلى إدارة التسجٌل لؽرض تحدٌث بٌانات الطالا بتسجٌله فً المسم المنتمل إلٌه  نتمالاالإحالة نموذج

 واستكمال كافة اإلجراءات التً تإكد انتماء الطالا للمسم الجدٌد.

 .إحالة ملؾ الطالا األكادٌمً إلى المسم المنتمل إلٌه وذلن إلجراء المعادلة البلزمة للممررات الدراسٌة 

 مراجعة سٌاسة المبول 

 -سُٕاد ٔٚكٌٕ ػهٗ انُؾٕ اٜرٙ: 4ٚزى اػزًبد يشاعؼخ سٛبسخ انمجٕل نهجشَبيظ انزؼهًٛٙ ثشكم دٔس٘ كم 

  إحصابٌات تبٌن نسبة إلبال الطلبة على التسجٌل فً البرنامج التعلٌمً والتً تحدد نسبة نجاح السٌاسة

 مستهدؾ.المتبعة فً اجتذاا الطلبة للتسجٌل فً البرنامج ال

 .استهداؾ الطلبة والخرٌجٌن باستبٌانات توضح رضاهم عن سٌاسة المبول المتبعة بالبرنامج 

 .نتٌجة االستبٌانات تحدد مد  مناسبة سٌاسة المبول والتحدٌثات التً لد تحتاجها 

 تزوٌد الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبً 

تفسارات الطلبة حول خدمات الدعم وجود وحدة خاصة بشإون الطلبة والتً تجٌا على جمٌع اس .1

 الطبلبً.

تتبنى وحدة شإون الطلبة إلامة محاضرات وورش عمل تمدم فٌها نشرة تعرٌفٌة عن خدمات الدعم  .2

 الطبلبً وكل ما ٌتعلك بحموق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة.

ٌة الصحٌة وتوفٌر األمن بعض خدمات الدعم الطبلبً واضحة بالمعاٌنة كاحتفالٌات تكرٌم الطلبة والرعا .3

 وؼٌرها والتً تستهدؾ باستبٌانات دورٌة توضح الرأي فٌها وأوجه المصور التً لد تحتاج معالجة.

 آلٌة توفٌر الدعم المناسب للطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة

 رٓزى انغبيؼخ ثٓزِ انششٚؾخ يٍ انطالة فٙ ؽمٓى فٙ اكزسبة انًؼشفخ ٔانزؾظٛم انؼهًٙ ػٍ طشٚك رذنٛم

 -انظؼبة انزٙ رٕاعٓٓى ثبنغبيؼخ :

تكلٌؾ موظفة متخصصة وذات خبرة وكفاءة علمٌة وعملٌة لمتابعتهم وتسهٌل كافة اإلجراءات  .1

 اإلدارٌة واألكادٌمٌة لهم بالجامعة.

 تسهٌل مهمة االتصال والتواصل فٌما بٌن الطبلا وألسامهم العلمٌة واإلدارات األخر  ذات العبللة. .2

 الفنٌة بذوي االحتٌاجات الخاصة فً جمٌع مرافك الجامعة. مراعاة المواصفات .3
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 آلٌة تكفل سرٌة معلومات الطالب

 ٚزى ؽفع انًهفبد ثٕؽذح األسشٛف ٔفك رسهسم ٔأدسط يٕصػخ ثٍٛ األلسبو. -

ال ٚسًؼ ثزسهٛى انًهف انًذَٙ أٔ األكبدًٚٙ أل٘ طبنت يًٓب كبَذ األسجبة، إال ػٍ طشٚك انًششذ  -

 غ نهمسى انًخزض.األكبدًٚٙ انزبث

 ؽفع َسخ األسشٛف نهطالة ثًكبٌ يُفظم ؽست يٕاطفبد األيٍ ٔانساليخ. -

 آلٌة تنظٌم عملٌة اطالع الطالب على سجالتهم

ػهٗ يهف انطبنت إال ثًٕافمزّ  ثبالطالعنضًبٌ سشٚخ انًؼهٕيبد انخبطخ ثكم طبنت فئَّ ال ٚسًؼ 

 -خ:انشخظٛخ أٔ ػٍ طشٚك ٔنٗ األيش ٔفك اٜنٛخ انزبنٛ

 على ملؾ طالا( وتمدٌمه إلدارة المسجل. االطبلعتعببة نموذج من لبل الطالا  نموذج طلا  - أ

على ملفه المدنً عن طرٌك وحدة  والطبلعبعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمح للطالا بالمراجعة   - ا

 األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.

أما فٌما ٌخص الملؾ األكادٌمً للطالا فإنه ٌتم مراجعة المسم العلمً المختص عن طرٌك   - ج

 المرشد األكادٌمً للطالا.

 آلٌة االختٌار وتسمٌة المرشد األكادٌمً

ؽٛش ٚزى انزجبدل  ثأَّ ػًهٛخ نزجبدل انًؼهٕيبد ثٍٛ انًششذ ٔانطبنت، ٠ؼشف اإلسؽبد األوبد٠ّٟ ...

 ثبسزًشاس خالل انفظم انذساسٙ.نهًؼهٕيبد ثُٛٓى 

... األسزبر انًكهف ثبإلششاف ػهٗ يزبثؼخ إَغبص انطالة فٙ انجشَبيظ انؼهًٙ  اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ

 انز٘ ٚذسسَّٕ، ٔيمذاس رمذًٚٓى فّٛ.

 :الهدف من اإلرشاد األكادٌمً

العلمً الذي ٌدرس تعرٌؾ الطالا بالنظم واللوابح والخطط الدراسٌة التً تتوافك مع التخصص أو المسم  -1

 به الطالا.

تنظٌم المسٌرة التعلٌمٌة للطالا من خبلل تنسٌك عملٌة التسجٌل فً الممررات الدراسٌة بحٌث تتوافك  -2

 وفك لدرات الطالا والخطط الدراسٌة الموضوعة للمسم العلمً من حٌث االعتمادٌة لهذه الممررات.

ة للمحافظة على المستو  األكادٌمً المطلوا من متابعة الطالا فً التحصٌل العلمً وتوجٌهه عن الحاج -3

 خبلل اإلشراؾ والمتابعة الدورٌة.

تمٌٌم وتوثٌك النتابج الفصلٌة للطالا من خبلل إعداد تمارٌر دورٌة عن نسا اإلنجاز الفصلً للممررات  -4

 الدراسٌة.
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 :وظائف ومهام المرشد األكادٌمً

 نسخ من نتابجه الدراسٌة المتضمنة لكل فصل دراسً.متابعة الملؾ األكادٌمً للطالا، وٌتم فٌه حفظ  -1

تدوٌن وتسجٌل حاالت: االنمطاع، إٌماؾ المٌد، الطلبة المتعثرٌن، كذلن العموبات التً تولع على الطالا  -2

 بملفه العلمً وبطالته الدراسٌة وإببلؼه.

درٌس الذٌن الرد على جمٌع استفسارات الطبلا فٌما ٌخص الدراسة ومتابعته مع أعضاء هٌبة الت -3

 ٌدرسونه فً جمٌع الممررات.

 على سجبلتهم الدراسٌة بشكل منتظم. واالطبلعمساعدة الطبلا فً تحدٌث بٌاناتهم  -4

 حث وتشجٌع الطلبة على حضور المحاضرات، ورصد ومتابعة التمدم الدراسً لهم. -5

 الجامعة. اعتماد موافمة المرشد األكادٌمً للبث فً كافة اإلجراءات المتعلمة بالطالا داخل -6

 آلٌة اختٌار المرشد األكادٌمً:

ٚزٕنٗ انًششف األكبدًٚٙ ثبنجشَبيظ )سئٛس انجشَبيظ انزؼهًٛٙ( اإلششاف ػهٗ ػًهٛخ اإلسشبد 

 -األكبدًٚٙ ٔٚزجُٗ رٕعّٛ انطهجخ خبطخ انغذد ٔرٕصٚؼٓى ػهٗ انًششذٍٚ ٔفك اٜنٛخ اٜرٛخ:

 حصر أعداد أعضاء هٌبة التدرٌس بالبرنامج التعلٌمً.. -1

 حصر أعداد الطلبة الدراسٌن بالبرنامج. -2

طالا لكل مرشد  20توزٌع الطلبة على أعضاء هٌبة التدرٌس بالمسم بحٌث ال ٌتجاوز إعداد الطلبة  -3

 أكادٌمً.

 اإلعبلن عن لوابم اإلرشاد األكادٌمً للطلبة وفك اعتماد اللجنة العلمٌة بالمسم. -4
 

 آلٌات الطعن والتظلم والشكاوي الطالبٌة

 لطعن:آلٌة ا - أ

  أن ٌمدم طلا المراجعة لممرر الدراسً المطعون فٌه إلى مكتا الدراسة واالمتحانات خبلل مدة ال تزٌد

 على أسبوعٌن من تارٌخ إعبلن النتابج.

 .أن ٌرفك بالطلا إٌصال سداد الرسوم المالٌة وفك البلبحة المالٌة بالجامعة 

 .ٌحال الطلا إلى لجنة المراجعة بالمسم العلمً المختص 

  تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم تشكٌل لجنة للمراجعة من ثبلثة أعضاء هٌبة التدرٌس وعلى اللجنة مراجعة

كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم 

 .المختص ومكتا الدراسة واالمتحانات بالجامعة

 ا وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالا وٌتم إعادة لٌمة فً حالة ثبت صحة ادعاء الطال

 .الطعن له، وأما إذا لم ٌثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه
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 آلٌة التظلم والشكاوي الطالبٌة - ب

سفغ انظهى ػٍ انطبنت يٍ أْى انؼٕايم انزٙ رؤصش إٚغبثبً ػهٗ يسزٕٖ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ، ٔنزنك فئٌ 

 -نغبيؼخ رزجغ انطشق انزبنٛخ:ا

 .ٌوثك الطالا شكواه فً نموذج خاص بالتظلمات 

 .ٌموم الطالا بوضع تظلمه فً صندوق الشكاوي 

  ٌتم فتح صندوق الشكاوي من لجنة خاصة بذلن والتؤكد من استٌفاء التظلم لشروط البث فٌه من ذكر كامل

 البٌانات للمشتكً والمشتكً علٌه وموضوع التظلم.

 لتظلم إلى لجنة التحمٌك التً تعلن عن مثول الطرفٌن بالوسابل المتاحة أمامها.ٌحال ا 

 .ًاإلعبلن عن نتٌجة التحمٌك على لوحة اإلعبلنات وعلى المولع االلكترون 

 آ١ٌخ رّى١ٓ اٌطالة ِٓ اٌّؾبسوخ فٟ فٕبػخ اٌمشاساد ٚحً اٌّؾبوً

 .ًتوزٌع استبٌانات خاصة بالطلبة فً نهاٌة كل فصل دراس 

 .تفرغ االستبٌانات وتحلل إحصابٌاً لمعرفة نماط الضعؾ وتطوٌرها 

 .تسلم نتابج االستبٌانات من لبل مكتا ضمان الجودة وتوضع وفك خطط التحسٌن والتطوٌر 

 .ٌعتمد مجلس الجامعة نتابج االستبٌان وٌحدد سبل التحسٌن والتطوٌر 

 تا شإون الطلبة.مشاركة الطبلا فً صناعة المرارات وحل المشاكل عن طرٌك مك 

 .استهداؾ طلبة الجامعة فً كافة االجتماعات بالجامعة وعلى كافة المستوٌات اإلدارٌة 

 .تفعٌل دور الطلبة من خبلل عضوٌتهم فً كافة اللجان المشكلة داخل الجامعة 

 

 آلٌة التعامل والتوثٌك لمعامالت الطــالب المتعثرٌــن

 رشد األكادٌمً من خبلل نتابجهم الفصلٌة.ٌتم تحدٌد الطلبة المتعثرٌن عن طرٌك الم 

  متابعة نسبة الحضور والؽٌاا وحصر الطلبة المتؽٌبٌن وإببلغ المرشد األكادٌمً عن طرٌك رباسة

 المسم.

 .ٌدرس المرشد األكادٌمً وضع الطالا وٌتنالش معه لمعرفة أسباا التعثر وإمكانٌة معالجة المسببات 

  األكادٌمً والطالا ال ٌمكنه التؽلا على هذه المسببات بنفسه فإن فً حالة أن التعثر كان فً الجانا

المرشد األكادٌمً ٌمدم توصٌات إلدارة البرنامج تحوي الحلول الممترحة التً ٌجا تمدٌمها للطالا 

 لمعالجة أوجه المصور لدٌه.
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 ٌك إدارة فً حالة التعثر كان فً الؽٌاا ولم ٌلتزم الطالا بالحضور ٌتم إببلغ ولً األمر عن طر

 الجامعة.

  إذا كان التعثر فً التحصٌل العلمً فإن البرنامج ٌتبنى المعالجة بحسا إمكانٌاته وتوصٌات المرشد

 األكادٌمً، وتمدٌم الدعم البلزم كمحاضرات إضافٌة أو تدرٌبات عملٌة ... الخ.

 

 آ١ٌخ اٌزؼبًِ ٚاٌزٛث١ك ٌّؼبِالد اٌطــالة اٌّزفٛل١ٓ

االْزًبو ثبنطهجخ انًزفٕلٍٛ انزٍٚ نذٚٓى لذساد خبطخ رؤْهٓى نهزفٕق فٙ إٌ يٍ أٔنٕٚبد انغبيؼخ 

يغبالرٓى انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ فٓى نٓى األصش األكجش فٙ انشفغ يٍ كفبءح يخشعبد انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ، ٔيٍ يظبْش 

 -االْزًبو رشغٛؼٓى ػهٗ صٚبدح انزؾظٛم انؼهًٙ ٔيٍ آنٛبد انزشغٛغ اٜرٙ:

  الطبلا المتفولٌن وذوي المعدالت المرتفعة. المتفولٌن بمراجعة الدرجات وتحدٌدٌتم تحدٌد الطلبة 

 .متابعة أي تمارٌر من المرشدٌن األكادٌمٌٌن عن الطبلا المتفولٌن 

  من خبلل منحهم شهادات تمدٌر وإعبلن أسمابهم بلوحات اإلعبلن ومولع ً ٌكرم الطلبة المتفولٌن علمٌا

 مجال تفولهم فً دراستهم أو البحث العلمً أو ؼٌره.الجامعة االلكترونً مع توضٌح 

 .تكرٌم أوابل الدفعات سنوٌاً فً حفل الخرٌجٌن 

  ضمن ً ً أو رٌاضٌا ً أو ثمافٌا دعم الطلبة المتفولٌن للمشاركة فً األنشطة المختلفة سواء كانت علمٌا

 نشاطات اتحاد الطلبة داخل أو خارج الجامعة.

 كة بآرابهم لتحسٌن أداء الجامعة واستهدافهم فً كافة اللجان المشكلة فً دعوة الطبلا المتفولٌن بالمشار

 الجامعة.
 

 آ١ٌخ ِؼشفخ ِذٜ ِالئّخ اٌجشاِح ٌّزطٍجبد عٛق اٌؼًّ ِٓ ٚخٙخ ٔظش خش٠د١ٙب

  ٌتم تحدٌد ٌوم للخرٌجٌن "ٌستهدؾ فٌه الخرٌجٌن وأرباا العمل" فً كل سنة وٌكون بالتنسٌك والتعاون

 مع بمٌة اإلدارات والمكاتا. بٌن وحدة الخرٌجٌن

  ٌتم تسلٌم استبٌان للخرٌجٌن؛ لمعرفة مد  مبلبمة البرامج الدراسٌة لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر

 الخرٌجٌن.

  جٌن والبرامج الدراسٌة ٌفً مد  مبلبمة الخر أراءهمٌتم تسلٌم استبٌان ألرباا العمل؛ الستطبلع

 لمتطلبات سوق العمل.

ؼخ ٔٚؾهم إؽظبئٛبً ٔرسزخذو َزبئغّ فٙ رؾسٍٛ ٔرطٕٚش انجشايظ انزؼهًٛٛخ ٔفك آنٛخ انًشاعٚفشؽ االسزجٛبٌ 

 هًٛٙ.ٔانزمٛٛى انذٔس٘ نهجشايظ انزؼ
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 إجراءات البرامج التعلٌمٌة  .16
 

 آلٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً

للبرنامج ثم تبدأ عملٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً بالتعرؾ على الؽاٌات التعلٌمٌة واألهداؾ العامة 

تحدٌد خصابص المتعلم وأنماط التعلٌم المبلبمة بعد ذلن ٌتم تحدٌد المحتو  والوحدات التعلٌمٌة البلزمة 

ثم اختٌار وتصمٌم نشاطات التعلٌم والتعلم والوسابل التعلٌمٌة البلزمة وأخٌراً تحدٌد أسالٌا تموٌم تعلم 

 -الطلبة وٌكون ذلن بناءاً على الخطوات التالٌة:

اسة الممترح الممدم للبرنامج التعلٌمً المستهدؾ تصمٌمه مع مراعاة متطلبات سوق العمل من لبل در -1

 مجلس إدارة الجامعة.

تشكٌل لجنة من أعضاء هٌبة التدرٌس وفك التخصص المراد تصمٌمه بحٌث ال تمل عن ثبلثة أعضاء  -2

 هٌبة التدرٌس.

 -امج التعلٌمة وهً :مراعاة ضوابط الجامعة فً تصمٌم وتنفٌذ ومراجعة البر -3

أن ٌكون المرجع األساسً لتصمٌم البرامج التعلٌمٌة، الكتٌا الصادر عن اللجنة الشعبٌة العامة  . أ

 (، باإلضافة إلى المإسسات التعلٌمٌة المناظرة المعتمدة.2008سابماً  سنة 

 عدة عرض وثابك البرنامج التعلٌمً على خبراء مختصٌن فً نفس المجال من مدارس مختلفة  . ا

 مإسسات لدٌها تخصص مناظر( باستخدام تمرٌر المراجع الخارجً للبرنامج التعلٌمً.

 تنفٌذ كل المبلحظات والتوصٌات الواردة بتمرٌر المراجع الخارجً عن تصمٌم البرنامج. . ج

عرض البرنامج التعلٌمً المصمم على مجلس إدارة الجامعة العتماده والبدء فً تفعٌل العملٌة  . د

 .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:

 للبرامج التعلٌمٌة التً تتبعها بالبدء فً المراجعة والتمٌٌم الداخلً.تصدر إدارة الشإون العلمٌة تعلٌماتها  .1

ٌتبع البرنامج التعلٌمً نظام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج وأعضاء هٌبة التدرٌس إلجراء المراجعة  .2

 والتمٌٌم لٌنتج عنها تحدٌثات فً البرنامج التعلٌمً المستندة على مراجع ومناظرات موثوق بها.

 تمد ذلن علً استبٌانات للطلبة وأعضاء هٌبة التدرٌس على كل برنامج علمً ٌع .3

تحال النتابج إلى إدارة الشإون العلمٌة ثم رباسة الجامعة لتطرح على مجلس إدارة الجامعة لتنتمل إلى  .4

الخطوة التالٌة إال وهً عرضها على مختصٌن خارجٌٌن فً نفس المجال لتمٌٌم البرنامج العلمً المحدث 

  ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثبلثة(.

تعمم التمٌٌمات الخارجٌة حسا البرنامج التعلٌمً وتنفذ ثم تعتمد حسا اإلجراءات المعمول بها فً  .5

 الجامعة.

إعداد تمرٌر صادر عن البرنامج التعلٌمً ٌحوي التحدٌثات التً تم اعتمادها وأسباا عدم تنفٌذ أي ممترح  .6

 مستندة على أساس علمً بحث.نتٌجة التمٌٌمات وال
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 آلٌة استطالع أراء العناصر التعلٌمٌة فً جودتها

ٌعلن مكتا ضمان الجودة وتمٌٌم األداء عن البدء فً استهداؾ عناصر العملٌة التعلٌمٌة  أعضاء هٌبة  .1

الطلبة( باستبٌانات خاصة لبلطبلع على آرابهم فً جودة العملٌة التعلٌمٌة ومبلحظاتهم  –التدرٌس 

 حولها.

 توزع وتجمع االستبٌانات ثم تحلل الستخراج نماط الموة والضعؾ والتوصٌات والممترحات. .2

من نتابج التحلٌل ٌتم بناء خطط التحسٌن والتطوٌر التً هً أساس عمل البرامج التعلٌمٌة لمعالجة نماط  .3

 ت الجودة.الضعؾ والمحافظة على نماط الموة وإتباع التوصٌات والممترحات لتحمٌك أعلى درجا
 

 إجراءات شإون أعضاء هٌئة التدرٌس .17
 

المساندة دور ربٌس فً تمدٌم الخدمات التعلٌمٌة المرجوة معن  دابماً ٌناط بؤعضاء هٌبة التدرٌس والكوادر

 المإسسة بشكل ممٌز ٌرلى لمستو  رسالة وأهداؾ المإسسة وتطلعات المجتمع من هذه الخدمات.     

فععً االسععتمامة  والمععدوةٌعتبععر عضععو هٌبععة التععدرٌس رسععول اإلبععبلغ األمععٌن للمعععارؾ، وهععو راعععً المععٌم 

 التعلٌمٌعةإن التوسعع المعرفعً جععل صعاحا الرسعالة  واجبعات. علٌعه معنوالتجرد فٌما له من حموق ومعا 

طرٌمعة ممنععة لهعا لدٌه من معلومات، كً ٌستطٌع توصعٌل األفكعار ب واالطبلع فٌمامطالبا باإللمام الواسع 

لبناء المجتمع  تؤثٌرها على شباا الجٌل الصاعد، هذا الجٌل الذي توفرت له سبل وأسالٌا من المعلومات

 .والخوض فً مجاالت البحث العلمً المتنوع

 التدرٌس عضو هٌئة  وواجبات حموق    

فععً اطععار اهتمععام الجامعععة بضععمان حععك العنصععر الربٌسععً فععً العملٌععة التعلٌمٌععة لامععت بتخصععٌص مكتععا 

شإون اعضاء هٌبة التدرٌس لدعم وتنظٌم معامبلت كل عضو هٌبة تدرٌس لٌضمن حموله والتؤكٌعد علعى 

 ى حٌعاة عابلعةعلعفالعنصر المادي الذي ٌتطلا توفٌره من لبل إدارة الجامعة له انعكاسات ادابه لواجباته، 

 ، ومن حموله التً تراعٌها الجامعة االتً:ٌة واإلبداعٌةمعضو هٌبة التدرٌس و بالتالً على كفاءاته العل

  .صرؾ مكافاته فور استحمالها حسا االجراءات المتبعة بالجامعة 

 .له الحك فً تمدٌم ممترح بتعدٌل مفردات الممرر الدراسً حسا االجراءات المتبعة 

 الٌة لمٌاس رضاه عن الجامعة وكل ما ٌمت لعمله بصلة واجراء التحسٌنات البلزمة. تتبع الجامعة 

 .تتعهد الجامعة برفع الظلم عن عضو هٌبة التدرٌس نتٌجة تعرضه ألي اذ  داخل الجامعة 

  63له الحك بالمشاركة فً نشر مشاركة علمٌة بمجلة الجامعة بتخفٌض .% 

 لرفع من كفاءته حسا االجراء المتبع.من حمه تلمً ورش عمل ودورات تدرٌبٌة ل 

 .من حموله طلا مكافاة عن اي خدمة ٌمدمها ومكفول له حك الرفض دون عموبة 
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  من مصارٌؾ عضو هٌبة التدرٌس حال مشاركته فً عمل علمً باسم  34تتكفل الجامعة بنسبة %

 الجامعة محلٌا او خارجٌا.

فهو المدوة لمن ٌتلمون منه المعرفة، ألنه أكبرهم سناً وأما واجبات عضو هٌئة التدرٌس فهً كثٌرة،  -

وعلماً، وهو الراعً لعمولهم والمنمً لمواهبهم، والذي ٌصمل نفوسهم وهو الذي ٌؽرس البذور الجٌدة فً 

 .العلم واألخبلق الحمٌدةأفكار الشباا الباحث عن 

مهنة التدرٌس، والمهام األخر  كما ٌتولى عضو هٌبة التدرٌس المٌام باألعمال التً تنسجم مع مهمة و

 -: ًما ٌلالتً ٌكلؾ بها من لبل الجامعة، وتكون مكملة لمهامه التدرٌسٌة ومنها 

أٌ ٚؤد٘ ػًهّ ثكم أيبَخ ٔدلخ ٔفمبً نًب رمشسِ انغبيؼخ ٔانمسى انؼهًٙ، ٔاالنزضاو ثبنؾضٕس فٙ انًٕاػٛذ  .1

 انًؾذدح فٙ عذٔل انًؾبضشاد.

يظبنؾّ انخبطخ، ٔأٌ ٚجزؼدذ ثسدهٕكّ ػدٍ يدٕاطٍ انشدجٓبد ٔانضندم،  أٌ ال ٚسزغم يشكضِ انٕظٛفٙ فٙ .2

 أٔ انظٕٓس ثًظٓش ال ٚهٛك ثششف انًُٓخ.

يٍ لجم انغبيؼخ ٔانمسدى انًخدزض فدٙ ؽدذٔد انمٕاػدذ ٔاندُظى انًؼًدٕل ثٓدب ٚؤد٘ انًٓبو انًُٕطخ ثّ أٌ  .3

 ضًٍ نٕائؼ انغبيؼخ.

ي ٚسددل  نهددذٍٚ اإلسدداليٙ، أٔ أٌ ٚؾددبفع ػهددٗ شددشف انًُٓددخ ٔأٌ ال ٚزظددشف رظددشفبد أٔ ٚسددهك  .4 سددهٕكب

 .ثبنًغزًغٚضش 

انًؾبفظددخ ػهددٗ انًؼددذاد ٔاألعٓددضح انزددٙ رسددهى إنٛددّ ثؾكددى يُٓزددّ، ٔانزددٙ رسددزخذو كٕسددبئم إٚضددبػ ٔأٌ  .5

 ٚسزخذيٓب فٙ انغشع انز٘ أػذد يٍ أعهّ.

ٕو ٔؽم انًشبكم انؼهًٛدخ ثدبنًمشساد انزدٙ ٚمدأ، كًششذ أكبدًٚٙ رؾذٚذ سبػبد يكزجٛخ نًشاعؼخ انطالة .6

 ثزذسٚسٓب، ٔخبطخ رؾسٍٛ ٔرطٕٚش انًُبْظ انذساسٛخ.

 .يٍ ثؾش ػهًٙ ٔخذيخ يغزًغ ٔثٛئخ أٌ ٚمٕو ثبألػًبل انزٙ رُطهت يُّ فٙ يغبل رخظظّ .7

 األداء ٔرؾسٍٛ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ. ٖانًسبًْخ فٙ سسى انسٛبسبد ٔانخطظ انزٙ رٓذف إنٗ سفغ يسزٕ .8

 انمسى ٔانغبيؼخ.هغبٌ انزٙ ٚكهف ثٓب يٍ لجم انانًسبًْخ فٙ  .9

 من اعضاء هٌئة التدرٌس والكفاٌة خطة الجامعة لتحدٌد االحتٌاجات

سئٛسٍٛٛ ًْب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ٔانطبنت. ٔنٕالدح ْزِ انؼًهٛدخ انؼًٕد انفمش٘ نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ػُظشٍٚ 

انًزخظدض الثذ يٍ اعزًبع انؼُظشٍٚ، ٔثٕعٕد انطبنت ٚكٌٕ انٓبعس االكجش رٕفٛش ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس 

ٔراد انكفددبءح انؼبنٛددخ، ٔنزؾمٛددك انكفبٚددخ يددٍ اػضددبء ْٛئددخ انزددذسٚس رمددذو عبيؼددخ افشٚمٛددب نهؼهددٕو االَسددبَٛخ 

ٔانزطجٛمٛخ خطزٓب انزفظدٛهٛخ نزؾذٚدذ اؽزٛبعبرٓدب يدٍ اػضدبء ْٛئدخ انزدذسٚس ٔكٛفٛدخ رؾمٛدك انكفبٚدخ نؼًهٛزٓدب 

 انزؼهًٛٛخ كبالرٙ:
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اػضبء ْٛئخ انزذسٚس انمسى انؼهًدٙ ثمدٕائى اػضدبء ْٛئدخ  ػُذ ثذاٚخ كم فظم دساسٙ ٚضٔد يكزت شؤٌٔ (1

 ( .01انزذسٚس انًزمذيٍٛ نهزؼبٌٔ ثبنغبيؼخ )و.ش.أ.ْـ.د. 

رغزًغ انهغُخ انؼهًٛدخ ثبنمسدى نزكهٛدف اػضدبء ْٛئدخ انزدذسٚس انفدبػهٍٛ ثدبنًمشساد انًُبسدجخ نٓدى ٔثبنزدبنٙ  (2

بد انًُبسدجخ نٓدب يدغ دساسدخ انمبئًدخ ؽظش انًمشساد انذساسٛخ انزٙ ثٓب ػغض فزؾذد اػدذادْب ٔانزخظظد

( كبؽزٛبعددبد نهمسددى انؼهًددٙ يددٍ 24انًؾبنددخ يددٍ يكزددت شددؤٌٔ اػضددبء ْٛئددخ انزددذسٚس )و.ش.أ.ْددـ.د. 

 (.31اػضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔفٙ ؽبل ػذو ٔعٕد انزخظض انًطهٕة ٚسزخذو انًُٕرط  )و.ش.أ.ْـ.د. 

ٔانًجددٍٛ فٛٓددب االػددذاد ٔانًددؤْالد يشاسددهخ سئددٛس انمسددى نًكزددت اػضددبء ْٛئددخ انزددذسٚس ثبالؽزٛبعددبد  (3

 ٔانزخظظبد انًطهٕثخ يٍ اػضبء ْٛئخ انزذسٚس ؽست انًُٕرط انًزكٕس اَفب انخبص ثٕعٕد ػغض.

ٚشاسم انًكزت اداسح انشؤٌٔ انؼهًٛخ نالػالٌ ػٍ االؽزٛبعدبد ثبنٕسدبئم انًزبؽدخ، صدى اؽبندخ رخظظدبد  (4

 ٔيؤْالد انًزمذيٍٛ ػهٗ انمسى انؼهًٙ.

 ة التدرٌس بجامعة افرٌمٌااختٌار أعضاء هٌئ

هععا العملٌععة ٌععد أعضععاء هٌبعة التععدرٌس معن أهععم المععدخبلت فعً المإسسععات التعلٌمٌعة الجامعٌععة التعً تحتاج

وجعود مععاٌٌر الختٌعار فً ضوء الثورة المعلوماتٌة واالتصاالت والتكنولوجٌا، وبالتعالً ٌتطلعا  التعلٌمٌة

التدرٌس هو أساس تجوٌد مخرجعات العملٌعة التعلٌمٌعة ، هٌبة التدرٌس وبجامعة افرٌمٌا ٌعتبر عضو هٌبة 

من خبلل التمتعع بالممومعات لذا من المهم التمٌٌم الدوري له للحفاظ على األداء العالً والمستو  المتمٌز و

 .الشخصٌة واألكادٌمٌة

 التخصصات المطلوبةومن خبلل تحدٌد احتٌاجات االلسام ٌتم االعبلن فً مولع الجامعة على 

المتمدمٌن من اعضاء هٌبة التدرٌس وتتلخص هذه االلٌة فً  واختٌار م اتباع الٌة محددة لتمٌٌمومن ث

 االتً:

تجتمع اللجنة العلمٌة بالمسم لدراسة مإهبلت وتخصصات المتمدمٌن من اعضاء هٌبة التدرٌس   (1

 التٌة:واختٌار المناسا منهم للممررات التً بها عجز على ان ٌراعى االختٌار حسا المعاٌٌر ا

  مجال الشهادة ٌطابك التخصص المطلوا، حٌث تخصص عضو هٌبة التدرٌس ٌجا ان ٌكون

 موافك لمتطلا الممرر الدراسً حتى ٌكلؾ بتدرٌسه.

  المإهل العلمً، حٌث الدكتوراه له االولوٌة ثم الماجستٌر فً حال تطابك التخصص مع متطلا

 الممرر الدراسً.

 عٌارٌن السابمٌن تكون األفضلٌة فً االختٌار للدرجة العلمٌة الدرجة العلمٌة، فً حال توفر الم

 االعلى.
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  أن ٌموم بتمدٌم رسابل تزكٌة من عضوي هٌبة  الخبرة فً التدرٌس أو فً مجال التخصص

 تدرٌس من ذوي العبللة بتخصصه(.

 .التزكٌة من لبل اللجنة العلمٌة بالمسم 

بنموذج رلم  تكون هً الفٌصل فً اعتماد االختٌارٌتم اجراء ممابلة شخصٌة مع عضو هٌبة التدرٌس   (2

وتبلٌؽهم بالممررات الدراسٌة التً سٌتم تكلٌفهم بها ومعرفة جاهزٌتهم لتؽطٌة ( 02 م.ش.أ.هـ.ت. 

 .مفردات الممرر بكفاءة

 بالنموذج المعتمد من اللجنة العلمٌة بالمسم احالة االسماء المختارة الى مكتا اعضاء هٌبة التدرٌس  (3

 وهً: ال بهم للتؤكٌد على احضارهم مصوؼات التعاون كاملةلبلتص

   صور شخصٌة. 2عدد 

  .السٌرة الذاتٌة 

  .ًاثبات شخص 

  .)الشهادات العلمٌة معتمدة من جهة االختصاص  وافادة الجودة للشهابد خارج لٌبٌا 

  .)افادة بالدرجة العلمٌة معتمدة  ما امكن 

من المسم لمتطلبات التعاون ٌتم التعالد معه واحالته الى  حال استكمال عضو هٌبة التدرٌس المختار  (4

 حسا النظم واللوابح المعمول بها فً الجامعة. (03 م.ش.أ.هـ.ت.  المسم لٌكلؾ رسمٌا بالتدرٌس

فً حالة وجود نمص فً المصوؼات ٌمنح المتمدم فرصة احضاره باستخدام تعهد  م.ش.أ.هـ.ت.   (5

ٌكلؾ  (46 م.ش.أ.هـ.ت. عضو هٌبة تدرٌس عن ممرر  (، كذلن عند وجود عجز او اعتذار07

 (.04استثنابٌا ؼٌره  م.ش.أ.هـ.ت. 

تعتمد هذه االلٌة على السبلسة فً االجراءات وضمان تحمٌك اعلى معاٌٌر الجودة فً االختٌار وصحة 

ا للعلوم المإهل العلمً للمتمدم واحمٌته فً االلتحاق بركا العملٌة التعلٌمٌة المتمٌزة بجامعة افرٌمٌ

 االنسانٌة والتطبٌمٌة.

لبول أعضاء هٌبة التدرٌس العاملٌن بجامعات أخر  على الدرجات العلمٌة نفسها التً ٌشؽلونها ٌمكن 

للمٌام بالبحوث العلمٌة، واإلشراؾ على الرسابل  وذلن على سبٌل التعاون لمدة محدودة للتدرٌس، أو

ابعة أوضاع الطبلا او كؤعضاء فً لجان تخصصٌة واألطروحات الجامعٌة ومنالشتها، واإلشراؾ ومت

 تحددها حاجة الجامعة وفك النظم واللوابح.

ولتعزٌز جودة اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس فان الجامعة لامت بتفعٌل لجنة شإون أعضاء هٌبة التدرٌس 

 والتً تختص باآلتً:
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المتعلمة بؤعضاء هٌبة  التحمك من استٌفاء شروط التعٌٌن والترلٌة والنمل والندا واالعارة .1

 التدرٌس وكافة امورهم الوظٌفٌة األخر .

االطبلع على تمارٌر لجان التمٌٌم الخاصة بالترلٌة الستخبلص نتابجها ورفع التوصٌة بها الى  .2

 رباسة الجامعة.

 دراسة التمارٌر العلمٌة الخاصة بؤعضاء هٌبة التدرٌس من لبل األلسام العلمٌة المختصة بالجامعة. .3

 تكلؾ به من اعمال فً نطاق اختصاصاتها من لبل مجلس إدارة الجامعة او ربٌسها.ما  .4

 تمٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا

عضو هٌبة التدرٌس هو أساس تجوٌد مخرجات العملٌة التعلٌمٌة بجامعة افرٌمٌا، ولذا من المهم التمٌٌم 

 المتمٌز، والٌة التمٌٌم هً كاالتً:الدوري له للحفاظ على األداء العالً والمستو  

 .(4 م.ج.ت.  االداء وكفاءةاستبٌان تمٌٌم الطالا ألداء عضو هٌبة التدرٌس لتحدٌد جودة المحاضر   (1

، (7 م.ج.ت.  استبٌان تمٌٌم ربٌس المسم لمد  فاعلٌة ونشاط عضو هٌبة التدرٌس العلمً واألكادٌمً  (2

فً تكوٌن الصورة الصحٌحة لكفاءة المحاضرٌن  وٌكون ذلن مكمل لتمٌٌم الطالا وعامل مساعد

 ونشاطاتهم فً المسم والمشاركة فً البحث العلمً وخدمات المجتمع والبٌبة.

تمٌٌم مكتا شإون أعضاء هٌبة التدرٌس لعضو هٌبة التدرٌس من ناحٌة االنضباط وحضور   (3

 .ملها عن طرٌك نموذج التمٌٌ المحاضرات وااللتزام باستٌفاء الوعاء الزمنً

 والحصول على نتابج التمٌٌمات. تجمٌع هذه المإشرات وتحلٌلها  (4

كل هذه التمٌٌمات لد  رباسة المسم لتداولها مع اللجنة العلمٌة بالمسم وتوثٌمها فً نموذج خاص  تنالش  (5

ٌلزم من ناحٌة  والتمرٌر التخاذ ما (25 م.ش.أ.هـ.ت.  صادر عن مكتا شإون أعضاء هٌبة التدرٌس

 بة التدرٌس او باستمراره او انهاء عمده.تموٌم عضو هٌ

ٌتم تمٌٌم اداء عضو هٌبة التدرٌس فً انجاز الممرر الدراسً طٌلة الفصل الدراسً  م.ش.أ.هـ.ت.  (6

( وٌتخذ االجراء المناسا حسا نسبة االنجاز لمفردات الممرر الدراسً كمحاضرات تعوٌضٌة 34

 .(43 م.ش.أ.هـ.ت. 

 تضمن هذه االلٌة تمٌٌم عضو هٌبة التدرٌس من عدة اتجاهات وتؽطً كل أوجه التعامبلت له. 

 ألعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا تمدٌم الدعم التمنً

الدعم التمنً لعضو هٌبة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا متمٌز، حٌث ٌلمى االهتمام األكبر من المٌادات 

 التمنً هً كاالتً: العلمٌة بالجامعة، والٌة الدعم

المسم العلمً ٌحدد متطلبات الدعم التمنً لكل ممرر والذي توفره الجامعة فً مرافمها أو   .1

 .وٌتم تجمٌعه فً تمرٌر لمخاطبة اإلدارة العلٌا بالجامعة تعالداتها
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عضو هٌبة التدرٌس ٌحدد فٌه نوع الدعم التمنً البلزم لتنفٌذ الممرر الدراسً نموذج ٌمؤله   .2

 .(22 م.ش.أ.هـ.ت. 

 .تكلٌؾ جهات االختصاص بالجامعة لتوفٌر الدعم التمنً المطلوا  .3

 

 طرق ووسائل وتمنٌات التدرٌس المستخدمة  .18
 

 محاضرات منهجٌة نظرٌة باستخدام السبورة وأجهزة العرض 

 النشاط والمنالشة والمشاركة داخل المحاضرات 

 الواجبات وورلات العمل 
 

 واالمتحاناتنظام التمٌٌم  .19
 

  خمسٌن بالمابة 50ٌعتبر الطالا ناجحا فً الممرر الدراسً اذا حصل على مجموع درجات %
 على األلل فً هذا الممرر.

   أعمال السنة للطالا  وامتحان نهاٌة  %( وذلن على أساس100تحسا تمدٌرات كل ممرر من
 % لبلمتحان النهابً .60% ألعمال السنة و 40الفصل وذلن بنسبة 

 شمل أعمال الفصل الدراسً امتحانات دورٌة ال ٌمل عددها عن اثنٌن وتدخل االمتحانات الشفهٌة ت
 والتمارٌر  والعملً فً أعمال الفصل الدراسً . 

  ٌتم اعتماد النتٌجة النهابٌة للممرر الدراسً من لبل ربٌس المسم المختص وكذلن ربٌس الدراسة
 واالمتحانات بالجامعة.

 لً للطالا بضرا الوحدات الدراسٌة لكل ممرر فً النسبة المبوٌة المتحصل ٌحسا المعدل الفص
علٌها الطالا فً ذلن الممرر ثم بمسمة مجموع النماط على العدد الكلً للوحدات التً درسها 
الطالا بنفس الفصل الدراسً وٌدرج ضمن حساا المعدل العام جمٌع الممررات التً درسها 

 الطالا فً الكلٌة.
انذسعبد نهًمشس  %فًب فٕق يٍ يغًٕع 50انطبنت َبعؾب فٙ انًمشس إدا رؾظم فّٛ ػهٙ َسجخ ٔ ٚؼزجش 

ثؾٛش رمذس دسعبد انطبنت ٔكزنك انزمذٚش انؼبو ثُبء ػهٗ انًؼذل انؼبو يٍ طفش إنٗ يبئخ ٔرنك انذساسٙ، 

 ؽست انُست انزبنٛخ 

 

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إنٗ  85يٍ  1

 جٌد جدا 85من  إلى ألل   75من   2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    50من  4

 ضعٌؾ 50إلى ألل من   35من   5

 ضعٌؾ جدا 35ألل من  6
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 دلٌل كتابة مشروع التخرج لطالب   .20
 

 ممدمـــــــــــة

المشاكل ٌمثل مشروع التخرج اختبارا حمٌمٌا للطالا إذ ٌكشؾ عن لدرات الطلبة فً تحلٌل 

الذي أتم دراسته لبل الوصول لممرر مشروع  وابتكار حلول جدٌدة للعدٌد منها فً مجال تخصصهم

التخرج، وٌمدم مشروع التخرج تجربة فعلٌة هامة للطالا تكون ممدمة للحٌاة العملٌة له بعد التخرج إذ 

رج إلى التؤكد من أن ٌعتمد الطالا فً عمل المشروع على إبداعه اعتمادا كلٌا، وٌهدؾ مشروع التخ

الطالا لادراً على تطبٌك المهارات والمعارؾ التً حصل علٌها خبلل الدراسة الجامعٌة فً ظل توفٌر 

النصح واإلرشاد من المشرؾ على مشروع التخرج و ٌجا على كل طالا تمدٌم مشروع مستمل ما لم 

شروع التخرج تتلخص فً ما ٌر  المسم أن ٌمدم بعض الطبلا مشروع واحد مشترن، وعموما أهداؾ م

 -ٌلً:

التؤكد من أن الطالا الخرٌج لادراً على استخدام العلوم التً تلماها خبلل دراسته الجامعٌة وأصبحت  .1

 تعد من لدراته الكتابٌة والخطابٌة والبحثٌة والعلمٌة.

 إعطاء فرصة للطالا لتطبٌك ما تعلمه وتنفٌذ ذلن على ارض الوالع. .2

 بؤخبللٌات المهنة لبل التحاله فعلٌاً بالعمل.تحلً الطالا  .3

وٌحك للطالا أن ٌختار عنوان مشروع تخرجه فً أي مجال من مجاالت التخصص فً لسمه العلمً  .4

وبإشراؾ عضو هٌبة تدرٌس الذي ٌحمل الماجستٌر أو الدكتوراه فً نفس التخصص الذي ٌتناوله 

 .المشروع

 متطلبات التمدٌم على مشروع التخرج
 

لسم علمً بالجامعة عدد وحدات ٌجا على الطالا أن ٌنجزها لٌمنح الحك فً تسجٌل مشروع لكل 

 -التخرج والبدء فٌه وهً كاآلتً:
 

 المسم العلمً
 عدد الوحدات المطلوبة لإلنجاز لبل المشروع

 الحد األدنى                     الحد األعلى

 126 120 إدارة األعمال

 126 120 المحاسبة

 126 120 التموٌل والمصارف

 137 131 المانون

 122 116 اللغة االنجلٌزٌة

 133 127 علوم الحاسوب

 144 138 الهندسة المدنٌة

 149 143 الهندسة المعمارٌة

 147 137 هندسة النفط
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 آلٌة اعتماد التسجٌل والتمٌٌم فً مشارٌع التخرج 
 

فً مشروع التخرج أن ٌتمٌد باآللٌة اآلتٌة لٌعتمد على الطالا الذي استوفى متطلبات التسجٌل 

 -تسجٌل مشروع تخرجه وتمٌٌم نتٌجته بشكل رسمً:

تسجٌل مشروع التخرج  تنزٌله( فً المسم العلمً وهو ما سٌعتمده ربٌس المسم بعد أن ٌتؤكد من انجاز  .1

 الطالا لعدد الوحدات البلزمة للبدء فً المشروع.

الخاص بمشارٌع التخرج من لبل المسم العلمً الذي ٌعتمد  (2أ.ش. ع   رلم  البث فً تعببة النموذج .2

من الدراسة واالمتحانات لتؤكٌد اجتٌاز الطالا العدد الكافً من الوحدات المستحمة للتخرج، ثم ٌعتمد 

من لبل المسم المالً الذي ٌفٌد بعدم وجود أي التزام مالً على الطالا ودفعه رسوم تسجٌل مشروع 

 التخرج.

( والذي ٌحوي العنوان الذي اختاره الطالا كعنوان لمشروعه 3 رلم أ.ش. ع  لً ذلن تعببة النموذج ٌ .3

ً اسم المشرؾ على المشروع، ثم المنالشٌن الممترحٌن من لبل المسم  وبموافمة المسم العلمً وأٌضا

مختصرا ( والذي ٌكون الطالا لد عرض ممترح المشروع 4 رلم أ.ش. ع  العلمً، فً النموذج 

للتنبٌه على نوالص ٌجا إكمالها أو إضافة تلحك به، ٌ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.

ي ٌكرم فٌه الطالا على ما بذله من جهد وٌحصد ثمار جهود ٌوم منالشة مشروع التخرج هو الٌوم الذ .4

مضنٌة مبذولة، ٌمٌم المشروع منالشٌن تم ترشٌحهما من المسم العلمً لرصد درجات التمٌٌم فً 

%( لٌكون المشروع ممبوال  50( الذي ٌتوج باجتٌاز الطالا ما مجموعه  5 رلم أ.ش. ع  النموذج 

 ت فً المشروع أو بدون تعدٌبلت.وتكلل بنجاح الطالا سواء بتعدٌبل

( وهو ٌضمن للطالا البدء فً إجراءات استخراج كشؾ الدرجات وإفادة 6 رلم أ.ش. ع  النموذج  .5

 لٌسانس(. –بنٌل الطالا الدرجة العلمٌة المناظرة للمسم العلمً  بكالورٌوس  اإلٌذانوالتخرج 

 شروط عامة فً اختٌار مشارٌع التخرج
 

الممررات السابمة لمشروع التخرج أن ٌصبح لدٌه تصور  ٌجا على كل طالا أنهى

وطرٌمة صحٌحة فً اختٌار مشروع التخرج وخاصة بعد إنهابه لؽالبٌة ممررات المسم وهنا ٌجا 

 على كل طالا أن ٌموم باختٌار مشروع التخرج وفك األسس التالٌة :

فعلٌة لمشاكل والعٌة أن ٌختار الطالا موضوع المشروع الذي ٌرٌد تمدٌمه بحٌث ٌمدم حلول  .1

 مع إمكانٌة تطبٌك المشروع فً الحٌاة العملٌة أو تطوٌر لحلول سابمة ممترحة.

أن ٌموم الطالا باالنخراط بالحٌاة العملٌة وجمع المعلومات والمبلحظات المناسبة للمشاكل  .2

 الموجودة أو المواضٌع التً هً بحاجة للتطوٌر.

افٌة وموثمة  كمسودة( عن الموضوع المختار لبل أن ٌكون لد  الطالا معلومات نظرٌة ك   .3

 البدء فً تنفٌذ المشروع .

 ٌجا أن توضع خطة زمنٌة ومفصلة لمراحل إنجاز المشروع. .4

 أن ٌضع األولوٌات فً اختٌار الموضوع بما ٌخدم البحث العلمً أو المجتمع والبٌبة أو كلٌهما. .5

 . الذي اختاره الطالاٌفضل أن ٌكون األستاذ المشرؾ متخصص فً مجال المشرع  .6
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 لواعد لبول مشارٌع التخرج
 

 -:االتًوٌمكن تلخٌصها فً 

 أن ٌكون المشروع لابل للتطبٌك العملً وأن ال ٌعتمد على أمور وهمٌة ؼٌر لابلة للتطبٌك . .1

 أن ال ٌكون المشروع مؤخوذ من فكرة موجودة مسبما دون المٌام بؤي تطوٌر علٌها. .2

 مشروع  ٌنفذه بنفسه واالستفادة من الخبرة التً اكتسبها من مراحل إعداد المشروع.أن ٌموم الطالا بتمدٌم  .3

 أن ٌمدم المشروع : .4

 .أفكار جدٌدة 

 .تطوٌر لفكرة مشروع  سابك بإضافات جوهرٌة 

 .حلول لمشاكل موجودة مسبما 

خبللٌات أن ٌحترم المشروع المٌم واألخبلق اإلسبلمٌة و الدٌنٌة و عادات ولٌم المجتمع اللٌبً وأ .5

 المهنة.

 ٌجا على الطالا أن ٌؤخذ الموافمة من المسم والمشرؾ لبل البدء بالمشروع . .6

طلبة إال فً حاالت استثنابٌة ٌوافك  3أن ال ٌتجاوز عدد الطبلا المشتركٌن فً المشروع الواحد  .7

 علٌها األستاذ المشرؾ على المشروع والمسم  .

عد لهذا الؽرض  وٌسمح للطالا تمدٌم أكثر من ممترح ٌمدم الطالا ممترح مشروع حسا النموذج الم .8

 مشروع وٌتم االختٌار حسا  األولوٌة.

ٌتم تمٌٌم المشارٌع الممترحة من لبل اللجنة العلمٌة وٌموم الطالا بتمدٌمه فً ولت معلن عنه بزمن  .9

 كافً فً لوحة إعبلنات المسم.

فً حالة الرفض فعلى  فً حالة المبول ٌبدأ الطالا العمل مباشرة مع المشرؾ أما .10

 الطالا إعادة تمدٌم ممترح المشروع مرة أخر  بعد إجراء تعدٌبلت ممبولة.

 

 طرٌمة كتابة مشروع التخرج

ٌعتبر الشكل والمضمون جزء هام فً المشروع ألنه ٌعكس المجهود الذي بذله الطالا والعمل 

على الموضوع من طبلا وباحثٌن. لذا ٌجا أن  االطبلعالذي أنجزه. كما انه ٌعتبر مرجعا لمن ٌرٌد 

وهنان توصٌات عامة حول كتابة  ٌولى عناٌة خاصة لكتابته وترتٌا األفكار العلمٌة الواردة فٌه،

 -المشارٌع والتمارٌر العلمٌة ٌنبؽً على الطالا التمٌد بها ، وهً :

 

 تبوٌب المشروع

ث، اسم الطالا، اسم المشرؾ، صفحة الؽبلؾ: وتحتوي على شعار الجامعة، عنوان البح .1

 المسم العلمً، الفصل الدراسً الحالً، الدرجة الجامعٌة المستهدؾ الحصول علٌها.

 الشكر. .2

 اإلهداء. .3

 الجداول(. –األشكال  –الفهرس  المحتوٌات  .4

الملخص  فكرة عامة عن المشروع والهدؾ منه بما ال ٌمل عن نصؾ صفحة وال ٌزٌد عن  .5

 صفحة(.

 فصول المشروع : .6



36 
 

 لممدمة.ا 

 .ًالجزء النظري والعمل 

 النتابج. 

 .التحلٌل 

 .)الخبلصة والتوصٌات  ان وجدت 
 الخاتمة. .7
 المراجع. .8
 المبلحك. .9

 الخطوط والترلٌم
 -وتؤخذ الخصابص اآلتٌة:

 18بحجم  Times New Romanعنوان المشروع: نوع الخط  .1

   14والحجم   Times New Romanنص المشروع: الخط / بالخط  .2

، مع مبلحظة ضبط 16العناوٌن الفرعٌة باللؽة العربٌة مع مراعاة أنواع الخطوط وبحجم تكتا  .3

 النص.

 ٌعتمد تباعد السطور مفرداً. .4

 …(.,I, IIٌبدأ ترلٌم الصفحات اإلهداء و الشكر والمحتوٌات باألحرؾ الرومانٌة   .5

 (من بداٌة الفصول للمشروع..…,1,2,3وٌبدأ الترلٌم   .6

 ة العمل بالشكل التالً:تكتا المراجع فً نهاٌ .7

اسم المإلؾ؛ "اسم المرجع"؛ الطبعة؛ دار النشر؛ تارٌخ النشر، وترتا حسا  –الرلم المتسلسل 

 الحروؾ األبجدٌة ألسماء المإلفٌن.

 .A4ٌراعى حجم الورق  .8

 أعلى وأسفل. 2.5ٌمٌن وٌسار،  2.5الهوامش:  .9

 خقبئـ اٌجحث اٌد١ذ

انًؼٛبس األسبسٙ نهزًٛٛض ثٍٛ ثؾش ٔآخش ْٕ يذٖ رؾمٛك ْزا انجؾش نهٓذف انز٘ أُػذ يٍ أعهّ. ٔٚزسى 

 انجؾش انغٛذ ثؼذح طفبد يُٓب : 

وٌتضمن ذلن وضوح الهدؾ من البحث، و وضوح العرض وتناول المواضٌع، وذلن من  : الوضوح .1

 خبلل حسن اختٌار األلفاظ  واالبتعاد عن المصطلحات المعمدة.

سواء فً عرض موضوع البحث، أو عند جمع البٌانات والمعلومات المتعلمة به واالعتماد  : الدلــة .2

 على مصادر المعلومات الموثوق فٌها.

 عدم التحٌز عند عرض الحمابك الخاصة بالموضوع أو النتابج والتوصٌات.  : الموضوعٌة .3

التكرار أو ملل المارئ وعزوفه عن البحث. لدر اإلمكان وعدم اإلطالة مما لد ٌإد  إلى  : اإلٌجاز .4

 ولكن بما ال ٌخل أٌضاً بالتؽطٌة الوافٌة المطلوبة لجوانا الموضوع .

التسلسل المنطمً فً عرض المعلومات فمن الضروري ترتٌا وعرض التمرٌر بشكل منطمً منظم  .5

 ، وذلن من خبلل : 

  التدرج عند عرض الموضوعات من البسٌط إلى المعمد فاألكثر ً  تعمٌدا

 .الترتٌا الزمنً لؤلحداث الواردة بالتمرٌر 

 الترتٌا المكانً ، كلما أمكن ذلن . -ج 

 االلتباس ٌكون بإتباع الطرٌمة المناسبة التً توضح المرجع المستند علٌه. .6
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 ػشك ِؾشٚع اٌزخشج

 -ٚغت ػهٗ كم طبنت ػشع يششٔع انزخشط ػهٗ األلم يشرٍٛ كبٜرٙ:

 ػشك ِمزشذ ِؾشٚع اٌزخشج -

 ػشع يجذئٙ نهطبنت ٕٚضؼ فكشح انًششٔع ٔانغشع انز٘ ٚخذيّ ٔفٙ انؼبدح ٚؾضشِ كم يٍ: ْٕٔ

 مشرؾ المشروع. .1

 أحد أعضاء اللجنة العلمٌة بالمسم. .2

 أعضاء هٌبة تدرٌس مكلفون من اللجنة العلمٌة بالمسم ممن لهم عبللة بالتخصص. .3

 ٔانؼشع ٚكٌٕ ػهٗ انشكم اٜرٙ:

مجهزة من لبل الطالا لابلة للعرض المربً باستخدام جهاز العرض مادة علمٌة مختصرة للمشروع  .1

 المربً.

دلابك ٌوضح فٌها الطالا فمط فكرة المشروع والعمل الذي سٌموم  5مدة العرض المربً ال تزٌد عن  .2

 به لٌتبٌن للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نوالصه.

 نوالص مة للطالا باستكمالها وإضافةفتح باا المنالشة للحضور وتسجٌل المبلحظات لتكون ملز .3

 للمشروع حال موافمة المشرؾ واللجنة العلمٌة بالمسم.

 ػشك ِؾشٚع اٌزخشج -

حال إنهاء الطالا لكافة نوالص المشروع وموافمة المشرؾ والمسم العلمً على جاهزٌته 

وٌكون مع عدة  للعرض ٌتم مؤل النموذج المناسا الستصدار لرار المنالشة وتحدٌد الموعد النهابً له

مشارٌع أخر  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 للطالا، نسخة للمشرؾ، ونسختٌن للمنالشٌن األول والثانً. -

ٌسبمه بؤسبوع على األلل ٌصدر عن إدارة الشإون العلمٌة وٌكون موضحا ٌوم المنالشة ٌحدد بمرار  -

لكل ما ٌتعلك بمشروع التخرج من بٌانات أكادٌمٌة كٌوم وتارٌخ وزمن المنالشة واسم الطالا أو الطلبة 

واسم المشرؾ وأسماء المنالشٌن األول والثانً والمسم العلمً وعنوان المشروع، ومن الشروط الواجا 

 -لبل البدء فً عرض المشروع هً:توفرها 

 األربع نسخ من المشروع. .1

المادة العلمٌة التً تحتوي على ملخص للمشروع والتً ستعرض باستخدام جهاز العرض المربً  .2

 -والمتكونة من اآلتً:

  اسم  –اسم الطالا  أسماء الطلبة(  –عنوان المشروع  –اسم المسم  –الؽبلؾ  اسم الجامعة
 الدراسً الحالً(.الفصل  –المشرؾ 

 .المحتوٌات 

 .الملخص 

 .الممدمة 

 .أساسٌات المشروع 

 .النتابج 

 .التحلٌل 

 .الخبلصة 

 .التوصٌات 

 .الخاتمة 
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 التؤكٌد على استبلم النسخ األربع من المستهدفٌن لبل صدور المرار. .3

 استكمال الطالا لكافة االلتزامات المالٌة تجاه الجامعة. .4
 

 شروط منالشة مشروع التخرج 

 -تالً ٌصبح الطالا جاهزا لمنالشة مشروع التخرج والذي ٌشترط فٌه اآلتً:وبال

منسك المسم لجلسة المشروع( وحضورهم مهم  –المنالشٌن األول والثانً  –الحضور  مشرؾ المشروع  .1

للبدء فً المشروع إال بعذر لاهر ٌمبله المسم وتكلٌؾ بدٌل للمعتذرٌن إال عن المشرؾ فانه ٌمبل تؽٌبه 

 دون أن ٌكلؾ عنه بدٌل.بعذر 

 ٌمسم زمن عرض مشروع التخرج كما ٌلً: .2

 10 – 20 .)دلٌمة لعرض المشروع من لبل الطالا  الطلبة 

  دلٌمة لؤلسبلة والنماش من لبل لجنة المنالشة. 60ألل من 

طرح األسبلة حك مكفول للمنالشٌن األول والثانً ثم ألعضاء هٌبة التدرٌس المتخصصٌن فً المجال ثم  .3

 طلبة المسم بكتابة األسبلة فً ورلة وتسلٌمها لمنسك المسم لجلسة المشروع لطرحها.

جلسة منالشة المشروع تكون مفتوحة للحضور أو مؽلمة حسا رؼبة طالا المشروع والمشرؾ  .4

 وبموافمة المسم.

ع حال انتهاء المنالشة ٌطلا من الحضور المؽادرة وٌبمى المشرؾ والمنالشٌن ومنسك جلسة المشرو .5

 للتداول حول تمٌٌم أداء الطالا ولبول المشروع من عدمه.

السماح بدخول طالا المشروع والحضور إلعبلن لبول المشروع من عدمه، وان تم لبوله بتعدٌبلت أو  .6

 بدونها.

 

 توزٌع درجات تمٌٌم مشروع التخرج

وذج المعد لهذا % من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالا  لكل طالا( حسا النم40ٌتم إعطاء  .1

 الؽرض.

% من الدرجة المستحمة من لبل اللجنة المشرفة حسا النموذج المعد لهذا الؽرض للطالا 60ٌتم إعطاء  .2

  لكل طالا(.

فً حال وجود أكثر من طالا مشترن فً مشروع واحد توزع المهام علٌهم ضمن الشروط السابمة  .3

األسبلة أو ٌطلا منه الشرح وٌجا أن ٌتم التنسٌك والتمٌد بالولت وٌموم باإلجابة الشخص الذي توجه له 

بٌن الطلبة مسبما على مراحل المنالشة بؤن ٌحددوا بٌنهم من ٌموم بالعرض للمشروع وٌحك للجنة استبدال 

 .الطالا بؤخر من نفس المجموعة

 نتٌجة تمٌٌم مشروع التخرج

 -تمٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتابج الثبلث اآلتٌة:

 %.50النجاح: ٌعلن نجاح الطالا فً حالة حصوله علً نتٌجة إجمالٌة فً كافة التمٌٌمات ال تمل عن  .أ 

 الرسوا: ٌعتبر الطالا راسبا فً إحد  الحاالت التالٌة: .ا 

  50حصوله على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

 ٌمرر وفً هذه الحالة ال  بناء على رأي المشرؾ والمبررات التً ٌمدمها حول وضع الطالا

 المشروع للنماش وٌعلن رسوا الطالا مباشرة.

 انزأعٛم: ًٚكٍ رأعٛم يُبلشخ انًشبسٚغ فٙ انؾبالد انزبنٛخ: .ط 
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 آلٌة مشارٌع التخرج بجامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة
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 التؤجٌل: ٌمكن تؤجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة:

  الطالا من إنهاء المشروع فً الولت المحدد ألسباا تتعلك بطبٌعة الحالة األولى: عدم تمكن

 المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

  الحالة الثانٌة: تمدٌم المشروع للنماش والتراح لجنة النماش فترة إضافٌة إلجراء بعض التعدٌبلت

 ة المناسبة للتؤجٌل.أو استكمال أجزاء نالصة فً المشروع، وفً الحالتٌن ٌجا تحدٌد المد

  .)الحالة الثالثة: استحالة إنجاز المشروع بسبا ظروؾ خاصة تتعلك بالطالا  صحٌة أو ؼٌرها

وفً هذه الحالة ٌعرض الموضوع على اللجنة العلمٌة بالمسم  للنظر فً حالة الطالا والمبررات 

ض الولت. ولد تصل التً لدمها وٌؤخذ بعٌن االعتبار رأي المشرؾ إن كان عمل مع الطالا لبع

مدة التؤجٌل فصبل كامبل حسا الحالة والمبررات، وفً الحاالت الثبلثة األنفة الذكر ال ترصد 

درجة للطالا وٌعتبر العمل ؼٌر مكتمل،  وٌجا األخذ بعٌن االعتبار عدم تؤجٌل المشروع ألكثر 

 من مرة واحدة وإال ٌتحول التؤجٌل إلى رسوا.

 

 التخرجمتطلبات إنهاء مشروع 

بعد أداء الطالا 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:

دٌبلت من المنالشٌن ٌمنح الطالا فرصة أسبوعٌن لتعدٌل المطلوا فً نسخة المشروع، ثم بعد لبول التع .1

 ٌطلا التجلٌد فً مدة ال تزٌد عن أسبوعٌن آخرٌن.

 -:كاالتً(، توزع 3عدد النسخ المجلدة   .2

 ًالمسم العلم 

 المشرؾ 

 المكتبة 

 لون التجلٌد للعلوم اإلنسانٌة أسود وللعلوم التطبٌمٌة أزرق. .3

 دعم النسخة المجلدة بنسخة الكترونٌة محتوٌة آخر تحدٌث. .4
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 الالئحت الداخليت للدراست واالمتحبنبث   .21
 2020( لسنت 44قرار رقم )

 ببجلبمعت الداخليت اللوائح إصدار بشأن
 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 تطبٌك الالئحة ( 1مادة رلم ) 

 لغة الدراسة ( 2مادة رلم ) 

 ألسام الجامعة ( 3مادة رلم ) 

 الدراسةمدة  ( 4مادة رلم ) 

 البرنامج األكادٌمً ( 5مادة رلم ) 
 

 

 ( 1مادة رلم ) 

تطبك أحكام هذه البلبحة على الطلبة الدارسٌن بجامعة أفرٌمٌا _ طرابلس لنٌل اإلجازة الجامعٌة  

 .التخصصٌة  البكالورٌوس أو اللٌسانس(
 

 (2مادة رلم )

 ) لغة الدراسة (

واالمتحانات فً الجامعة وٌجوز كتابة المصطلحات العلمٌة المستعملة من اللؽة العربٌة هً لؽة الدراسة والتعلٌم 

 .لؽات أخر  بلؽتها إلى نصها العربً وٌجوز التدرٌس بؽٌر العربٌة وذلن حسا التخصص
 

 (3مادة رلم )

 ) ألسام الجامعة (

 -:تشتمل الجامعة على األلسام العلمٌة التالٌة 

 العـــــــــــلوم تطبٌمٌـــــة العلــــــــوم إنسانٌـــــــة

 لسم علوم الحاسوا لسم إدارة إعمال

 المدنٌةالهندسة  لسم ا لسم المحاسبة

 لسم الهندسة المعمارٌة لسم المانون

 لسم هندسة النفط اللؽة االنجلٌزٌة لسم 

 ----------- مصارؾلسم التموٌل وال
 

 ( 4مادة رلم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -: بالجامعة لها خصابص متعددة هًالدراسة 

  للعلوم اإلنسانٌة ( نظام الدراسة المتبع هو نظام الفصول الدراسٌة وذلن بوالع ثمانٌة فصول دراسٌة  .1

وعشرة فصول دراسٌة   للعلوم التطبٌمٌة ( بمعدل  فصلٌن دراسٌٌن فً العام الدراسً وٌعرؾ أولهما 
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إلدارة الجامعة إضافة فصل دراسً صٌفً وٌكون  بفصل الخرٌؾ والثانً بفصل الربٌع ، وٌجوز

 اختٌاري ألعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة وبما ال ٌتعارض مع البرنامج الدراسً بالجامعة .

 ( ستة عشر أسبوعا بما فٌها فترة االمتحانات.16ٌتكون كل فصل دراسً من   .2

 ٌبدأ فصل الخرٌؾ مع بداٌة شهر أكتوبر وٌنتهً مع نهاٌة شهر ٌناٌر. .3

 ٌبدأ فصل الربٌع مع بداٌة شهر مارس وٌنتهً مع نهاٌة شهر ٌونٌو. .4

 السنة بعد نهاٌة فصل الخرٌؾ ولمدة أسبوعٌن . ؾتبدأ عطلة نص .5

 .الجامعة تعدٌل بداٌة ونهاٌة الفصل الدراسً بعد موافمة اللجنة العلمٌة بالجامعة ةدارالٌجوز  .6
 

 ( 5مادة رلم ) 

 ) البرنامج األكادٌمً (

األكادٌمً  هو مجموعة من األنشطة العلمٌة النظرٌة والعلمٌة ، تدرس للحصول على درجة البرنامج 

 علمٌة تخصصٌة.

 )الفصــــــل الثانً ( 

 نظام الدراسة واالمتحانات

 نظام المبول والنمل

 اختصاصها المادة

 ضوابط وشروط لبول الطلبة (6مادة رلم )

 المستندات المطلوبة للتسجٌل (7مادة رلم )

 نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل

 صرف رلم المٌد (8مادة رلم )
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 :  نظام المبول والنمل()أوالا  

 (6مادة رلم )

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتٌة:

الدراسة الثانوٌة أو ما ٌعادلها أن ٌكون الطالا المتمدم للدراسة بالجامعة حاصبل على شهادة إتمام  .1

 وفك اإلجراءات والنظم المنصوص علٌها من وزارة التعلٌم العالً والنافدة فً الجامعات اللٌبٌة .

ً لتخصصه واإلجراءات واللوابح  .2 للطالا الحك فً الدراسة بالمسم المطلوا حسا رؼبته ووفما

 المعمول بها الجامعة   .

( المذكورة أدناه من هذه 7للمبول من لبل إدارة الجامعة وفما للمادة رلم  تحدد المستندات المطلوبة  .3

 البلبحة .

تمبل الجامعة الطلبة المنتملٌن من جامعات أخر  وٌشترط فً الطالا المنتمل أن ٌمدم المستندات التً  .4

تبٌن المواد والممررات التً درسها والمحتو  العلمً لكل منها وعدد الوحدات فً كل ممرر 

 الدرجات المتحصل علٌها وٌحال الملؾ األكادٌمً إلى المسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة .و

كل الممررات الدراسٌة للجنة العلمٌة بالمسم ، بشرط ان ال تزٌد  أوتكون صبلحٌة لبول بعض  .5

 الممررات الدراسٌة التً تعادل للطالا عن نصؾ الممررات البلزمة للتخرج بالمسم المختص.

رط فً الطالا المنتمل أن ٌدرس الممررات التً لم ٌتم لبولها وفما للخطة الدراسٌة المعتمدة من ٌشت .6

 المسم المختص.

 %( خمسٌن بالمابة.50تستبعد كل الممررات المتحصل علٌها الطالا بتمدٌر ألل من   .7

 بالكامل.ٌحسا المعدل العام للطالا عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والممررات التً أنجزها  .8

 (7مادة رلم )
 (المستندات المطلوبة للتسجٌل -)أوالا:

 : تسجٌل طالب جدٌد أوالا 
 ما ٌعادلها. أوللشهادة الثانوٌة العامة  األصلٌةالنسخة  .1
 شهادة المٌبلد . .2
 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد   .3
 شهادة صحٌة حدٌثة .4
 تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة . .5
 الرؼبات الخاص بالجامعة .تعببة نموذج  .6

ا   : تسجٌل طالب منتملثانٌا
 ما ٌعادلها. أوللشهادة الثانوٌة العامة  األصلٌةالنسخة  .1
 من الجامعة المنتمل منها الطالا . أصلًكشؾ درجات   .2
 مفردات الممررات الدراسٌة معتمدة من الجامعة المنتمل منها . .3
 شهادة المٌبلد . .4
 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد   .5
 تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة. .6
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ا   : تسجٌل طالب وافدثالثا
 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها   معتمدة من ضمان الجودة(. .1
 صورة من جواز سفر الطالا وولً األمر، مع صورة من تؤشٌرة اإللامة سارٌة المفعول. .2

 (8مادة رلم )

ا:  نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل( -)ثانٌا
 -ٌمنح رلم لٌد للطالب عند لبوله للدراسة بالجامعة وٌتكون الرلم من ثمانٌة أرلام كما ٌلً:

   ًٌدل على فصل  2ٌدل عل فصل الخرٌؾ و  1الرلم األول من الٌسار ٌدل على رلم الفصل الدراس
 ٌدل عل فصل الصٌؾ ( 3الربٌع و 

 على السنة التً التحك بها الطالا  . الرلم الثانً والثالث ٌدل 

 . الرلم الرابع والخامس ٌدل على رلم المسم 

 . الرلم السادس والسابع والثامن ٌدل على الرلم التسلسلً للطالا 
 

 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :

 بالتسجٌل لكل فصل دراسً.وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالا  .1

تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتا مسجل الجامعة خبلل األسبوع السابك  .2

 لبدء الدراسة .

 ال ٌجوز تسجٌل اي طالا بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل . .3

لدراسٌة بعد االمتحانات النصفٌة ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالا بالحذؾ واإلضافة لبعض الممررات ا .4

 األولى ولبل الثانٌة.

ٌجا على الطالا التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول وذلن حسا التسلسل المحدد للممررات  .5

 وكذلن حسا الخطة الدراسٌة المعتمدة  من لبل المسم المختص .

 ٌسجل الطالا فً مشروع التخرج فً أخر فصل دراسً . .6

( 18( وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وال ٌجوز التسجٌل فً أكثر من  12تسجٌل  الحد األدنى لل .7
( 21%( على ان ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو  75وحدة دراسٌة إال إذا كان معدله العام أكثر من  

  وحدة دراسٌة .
 (10مادة رلم )

 -تضمن الجامعة للطالب الحموق األكادٌمٌة اآلتٌة :
علمً ٌحتوي على جمٌع النسخ األصلٌة من نماذج التسجٌل والنتابج النهابٌة لكل  ٌكون لكل طالا ملؾ .1

 ً  ، وذلن حسا الخطة الدراسٌة المعدة بالمسم.فصل دراسً بالمسم والذي ٌتولى إرشاد الطالا علمٌا
حٌن  إلىٌكلؾ كل لسم مرشدا علمٌا لكل طالا لئلشراؾ على برنامجه الدراسً بداٌة من دخوله المسم  .2

 جه.تخر
 (11مادة رلم )

ٌجوز للطالا االنتمال من لسم إلى لسم أخر فً الجامعة بعد موافمة المرشد األكادٌمً بالمسم المسجل به 

 .الطالا أوالً تم موافمة المسمٌن المعنٌٌن وإحالة اإلجراءات لمسجل الجامعة
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 (12مادة رلم )

على الطالا 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 الطالا، وٌعد 

 .علن عنها بالجامعة اختٌار الممررات الدراسٌة تجدٌد للمٌد، وٌتم تجدٌد المٌد فً المواعٌد الم

 (13مادة رلم )

ا:  الغٌاب وولف المٌد( -)ثالثا

 -: االتًخالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجا على الطالا متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول لبلمتحان النهابً  .1

الفصل  أعمال% بدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من 25ألي ممرر تزٌد نسبة ؼٌابه فٌه عن 

 واالمتحان النهابً لذلن الممرر، وتطبك عموبة الؽٌاا بعد اعتمادها من المسم .

% من عدد األسابٌع الممررة للدراسة لممرر ما، ٌلؽى 75روؾ خاصة طاربة دون تؽطٌة حالت ظ إذا .2

 هذا الممرر بناء على التراح المسم المختص.

 (14مادة رلم )

 -ٌمكن للطالب إٌماف لٌده حسب الحاالت اآلتٌة:

ٌمبله مرشده ٌولؾ لٌد الطالا لفصل دراسً واحد خبلل فترة دراسته بالجامعة إذا لدم المعنً طلبا  .1

 األكادٌمً وٌعتمده المسم المختص وال ٌحتسا هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخرج.

ٌولؾ لٌد الطالا لفصل دراسً ثان خبلل فترة دراسته بالجامعة إذا تمدم بعذر تمبله اللجنة العلمٌة بالمسم  .2

 ج.المختص وال ٌحتسا هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخر

ٌجوز فً حالة اضطرارٌة إٌماؾ لٌد الطالا لفصل دراسً ثالث وللمرة األخٌرة خبلل فترة دراسته  .3

بالجامعة إذا تمدم بعذر تمبله اللجنة العلمٌة بالجامعة وٌحتسا هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة 

 للتخرج.

 ( 15مادة رلم )

ا:  التمٌٌم واالمتحانات( -)رابعا

العلمٌة بالجامعة لجنة لئلشراؾ على االمتحانات النهابٌة مع نهاٌة كل فصل دراسً تسمى تشكل اللجنة 

 لجنة االمتحانات والمرالبة تتولى كافة األمور المتعلمة بسٌر االمتحانات وتنظٌمها.

 (16مادة رلم )

 % خمسٌن بالمابة على50حصل على مجموع درجات  إذاٌعتبر الطالا ناجحا فً الممرر الدراسً  .1

 األلل فً هذا الممرر.
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%( وذلن على أساس أعمال السنة للطالا وامتحان نهاٌة الفصل 100تحسا تمدٌرات كل ممرر من   .2

، وٌستثنى بعض الممررات الدراسٌة  % لبلمتحان النهاب60ً% ألعمال السنة و 40وذلن بنسبة 

م بمحضر إجتماع المسم باأللسام التطبٌمٌة حسا طبٌعة كل ممرر تخصصً، على أن تحدد آلٌة التمٌٌ

 .العلمً وٌتم إعتمادها بمحضر اجتماع اللجنة العلمٌة للجامعة

تشمل أعمال الفصل الدراسً امتحانات دورٌة ال ٌمل عددها عن اثنٌن وتدخل االمتحانات الشفهٌة  .3

 والتمارٌر فً أعمال الفصل الدراسً.

المسم المختص وكذلن ربٌس لسم الدراسة ٌتم اعتماد النتٌجة النهابٌة للممرر الدراسً من لبل ربٌس  .4

 واالمتحانات بالجامعة.

 (17مادة رلم )

فً حالة تؽٌا الطالا عن حضور أي من االمتحانات الدورٌة ألسباا ممنعة ٌجوز إجراء االمتحان 

 -وذلن وفك الشروط التالٌة:

 تخلفه.أن ٌتمدم الطالا بطلا كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباا  .1

 موافمة أستاذ المادة وكذلن موافمة ربٌس المسم . .2
 
 

 (18مادة رلم )
ال ٌسمح ألي طالا بإجراء االمتحان النهابً للممرر إذا تؽٌا عن االمتحان النهابً المحدد له وٌمنح 

 درجة صفر فً ذلن االمتحان.

 (19مادة رلم )

ربٌس المسم وإدارة الشإون العلمٌة وإدارة ( بموافمة كل من 18ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة  

 -المسجل العام  حسا الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الؽٌاا عن االمتحان لاهرا. .1

 من االمتحانات النهابٌة بالفصول السابمة. أيأن ال ٌكون الطالا لد سبك تؽٌبه عن  .2

أسباا تخلفه وفً موعد أن ٌتمدم الطالا بطلا كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح  .3

 ألصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات النهابٌة لذلن الفصل.

 

 (20مادة رلم )

ٌجوز للطالا التمدم بطلا لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات 

 -والضوابط التالٌة:

خبلل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتا الدراسة واالمتحانات  .1

 تارٌخ إعبلن النتابج.
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 أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالبلبحة المالٌة بالجامعة  . .2

تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثبلثة أعضاء هٌبة التدرٌس لهم اختصاص فً  .3

جنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد مجال الممرر موضوع المراجعة، وعلى الل

 المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم المختص ولسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.

صحة ادعاء الطالا وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالا وٌتم إعادة لٌمة  تبثفً حالة  .4

 م ٌثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه.الطعن له ، وأما إذا ل

 (21مادة رلم )

 -: االتًتحسب درجات الطالب ومعدله على النحو 

ٌحسا المعدل الفصلً للطالا بضرا الوحدات الدراسٌة لكل ممرر فً الدرجة المتحصل علٌها الطالا  .1

التً درسها الطالا بنفس الفصل فً ذلن الممرر ثم بمسمة مجموع النماط على العدد الكلً للوحدات 

 الدراسً وٌدرج ضمن حساا المعدل العام جمٌع الممررات التً درسها الطالا فً المسم.

مابة وذلن حسا النسا  إلىتمدر درجات الطالا وكذلن التمدٌر العام بناء على المعدل العام من صفر  .2

 -التالٌة :

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 (22مادة رلم )

 -ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة:

و ٌلؽى أي إنذار فً  % مع نهاٌة إي فصل دراسً  وٌعتبر إنذار،50تدنى معدله العام إلى الل من  إذا .1

 % .50حالة تجاوز الطالا المعدل العام 

 ٌفصل الطالا من الجامعة وال ٌسمح له باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة:

 .%(35بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا   الل من  ٌةإذا تحصل على ثبلثة إنذارات متتال .1

 .%(50إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ   الل من  .2

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إلى  85من  1

 جٌد جدا 85إلى ألل من    75 من  2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    50من  4

 ضعٌؾ 50إلى ألل من   35من   5

 ضعٌؾ جدا 35ألل من  6
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 الفصـــــــــل الثالث()

 )متطلبات التخرج(

 (23مادة رلم )

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

%( خمسٌن بالمابة بعد اجتٌازه لجمٌع الممررات 50لتخصصه وبمعدل عام ال ٌمل عن   المطلوبة

 .المطلوبة التً درسها فً المسم بنجاح

 (24مادة رلم )

ٌدرس الطالا للحصول على درجة اإلجازة المتخصصة  البكالورٌوس ، اللٌسانس( ممررات تكون 

 -مجموع وحداتها كالتالً :

 التصنٌف المسم
الوحدات الالزمة مجموع 

 للتخرج
 اإلجازة المتخصصة

 إدارة أعمال

 العلوم اإلنسانٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131 المحاسبة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131 تموٌل ومصارؾ

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 129 المانون

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 134 اللؽة االنجلٌزٌة

 علوم الحاسوا

 العلوم التطبٌمٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 139

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 150 الهندسة المدنٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 161 الهندسة المعمارٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة  149 هندسة النفط 
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 الفصـــــــل الرابع ()

 )المخالفات التؤدٌبٌة(

 

 (25مادة رلم )

على الطالا 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 

 ة المستمرةالمعمول بها فً مإسسات التعلٌم العالً  واألصول والتمالٌد الجامعٌ

 (26مادة رلم )

 أيٌخضع الطالا للتؤدٌا إذا ارتكا فعبل ٌشكل مخالفة للموانٌن أو اللوابح واألنظمة بالجامعة  وفً  

 مكان من ملحماتها بارتكاا فعل تحضره الموانٌن واللوابح أو االمتناع عن أداء الواجا كطالا  

بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو وٌظل الطالا خاضعا ألحكام التؤدٌا من تارٌخ تسجٌله 

 إلؽاء تسجٌله .

 (27مادة رلم )

 -ال ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالٌة :

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

 االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة . - ب

 واالمتحانات بالجامعةالدراسة سٌر اإلخبلل بنظام  - ت

 ارتكاا أي سلون منافً لؤلخبلق أو ٌمس النظام العام واآلداا العامة بالجامعة. - ث

 الجرابم المخلة بالشرؾ . - ج

 (28مادة رلم )

 -:ٌعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هٌئة التدرٌس أو العاملٌن أو الطالب

 الضرا أو اإلٌذاء أو التهدٌد. - أ

 .السا أو المذؾ - ب

 .هانةاإل - ت

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

 كتابة أو مشافهة أو باإلشارة.

 (29) مادة رلم

 -ٌعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة:

اء بجعلها ؼٌر صالحة لبلستعمال أو إتبلؾ أو تخرٌا األدوات أو المعدات التابعة لمرافك الجامعة سو - أ

 بتؽٌٌر وجه استعمالها لو جزبٌا.
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 سرلة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتا أو ؼٌرها من ممتلكات الجامعة أو االستٌبلء علٌها  - ب

 االحتفاظ بما سلم للطالا على سبٌل األمانة أو اإلعارة وعدم إرجاعه فً الولت المحدد. - ت

 

 (30)مادة رلم 

  -ٌلً: ٌعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما

الوثابك سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن ؼٌرها و  تزوٌر المحررات الرسمٌة الشهادات واإلفادات - أ

 إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة .

خصٌة دخول طالا بدال عن انتحال الشخصٌة سواء لتحمٌك مصلحة الفاعل أو لؽٌره وٌعد انتحاال للش - ا

طالا أخر ألداء االمتحان وتسر  العموبة على الطالبٌن وكل من سهل ذلن أو كان شرٌكا فٌه من 

 الطبلا 

 إثارة الفوضى أو الشؽا وعرللة سٌرا لدراسة أو االمتحانات بؤٌة صورة كانت. - ت

ؼٌرها مما ٌتعلك  أوالنتابج  أوالتمٌٌم  أوالعاملٌن فٌما ٌخص سٌر االمتحانات  أوالتؤثٌر على األساتذة  - ث

 بشإون الدراسة واالمتحانات.

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

إدخال الطالا إلى لاعة االمتحانات أٌة أوراق أو أدوات  أو أجهزة ذات عبللة بالمنهج الدراسً موضوع 

 كن مرخصا بإدخالها من لبل لجنة االمتحانات االمتحانات ما لم ٌ

 االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحمٌك أو مجالس التؤدٌا المشكلة وفك األحكام هذه البلبحة. - ح

 أي مخالفة للموانٌن واللوابح والنظم المتعلمة بالتعلٌم العالً. - خ

 

 (31مادة رلم )

 -واآلداب العامة األفعال اآلتٌة :ٌعد سلوكا منافٌا لألخالق والنظام العام 

شرٌكا  األخرالمعتد  علٌه وفً هذه الحالة ٌكون الطرؾ  برضًاالعتداء على العرض ولو تم جرابم  - أ

 طالبة  . أوكان طالبا  إذافً الجرٌمة 

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

 رضها.تداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو ع - ت

 كل ما من شؤنه أن ٌخل بالشرؾ أو المساس باآلداا العامة وفما للموانٌن واللوابح النافذة . - ث
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 (الخامسالفصـــــــــــل )

 )العموبات التؤدٌبٌة(

 

 (32مادة رلم )

( من هذه البلبحة ٌعالا مرتكبه 28كل سلون ٌدخل ضمن المخالفات المنصوص علٌها فً المادة  

 كان عابداً. إذاباإلٌماؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنتٌن دراسٌتٌن، وٌفصل الطالا من الجامعة 

 

 (33مادة رلم )

( بالولؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة  29ٌعالا على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة   

 وتضاعؾ العموبة عند العود ، وال ٌعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع لٌمة اإلضرار التً أحدثها.

 

 (34مادة رلم )

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

تمل عن سنة دراسٌة وال تزٌد على سنتٌن دراسٌتٌن كل من ارتكا  ٌعالا بالولؾ عن الدراسة لمدة ال - أ

( من المادة المذكورة  وٌفصل الطالا من الدراسة فصبل نهابٌا -ا -المخالفات الواردة فً الفمرتٌن  أ

 عند العود .

ن الفمرتٌ ٌعالا الطالا بالحرمان من دخول المتحانات كلٌا أو جزبٌا إذا ارتكا المخالفات المحددة فً - ب

ث( من المادة المذكورة، وفً جمٌع األحوال ٌعتبر امتحانه ملؽٌا فً المادة التً ارتكا فٌها -ت 

 المخالفة.

ارتكا المخالفات الواردة بٌانها فً  إذا األللٌعالا بإلؽاء نتٌجة امتحان الطالا فً فصل واحد على  - ت

نه لفصلٌن دراسٌٌن ، وٌفصل الطالا امتحا إلؽاءالفمرة  ج( من المادة المذكورة، وٌجوز لمجلس التؤدٌا 

 فصبلً نهابٌا عند العود.

ٌعالا الطالا بالحرمان من حموق الطالا النظامً أو إٌمافه عن الدراسة مدة ال تزٌد على سنة دراسٌة  - ث

 واحدة إذا ارتكا إحد  المخالفات المنصوص علٌها فً الفمرتٌن   ح،خ ( من المادة المذكورة.

 

 (35مادة رلم )

( بالولؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة 31على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة  ٌعالا 

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

 

 (36مادة رلم )

 .واحدةالتؤدٌبٌة المنصوص علٌها فً هذه البلبحة ٌحسا كل فصلٌن دراسٌٌن سنة دراسٌة  األحكامفً تطبٌك 
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 )الفصـــــــــل السادس(

 

 )إجراءات التؤدٌب(

 (37مادة رلم )

على كل من ٌعلم بولوع مخالفة للموانٌن واللوابح واألنظمة المعمول بها فً الجامعة أن ٌمدم ببلؼا عن 

 هذه المخالفة ٌتضمن تمرٌرا مكتوبا عن الوالعة ٌمدمه إلى إدارة الجامعة.

 

 (38مادة رلم )

عن الوالعة ٌتعٌن على  إدارة الجامعة تكلٌؾ لجنة تحمٌك تتكون من ثبلثة أعضاء هٌبة فور اإلببلغ 

 تدرٌس ٌكون احدهم ممررا للجنة فً ظرؾ ثبلثة أٌام من تارٌخ الببلغ.

 

 (39مادة رلم )

للطالا وال ٌحسا الٌوم الذي تم فٌه اإلعبلن ،  األللٌتم اإلعبلن عن التحمٌك لبل موعده بٌوم كامل على 

 ٌجوز إن ٌتم التحمٌك فوراً فً حاالت الضرورة واالستعجال  .و

 

 (40مادة رلم )     

بعد االنتهاء من التحمٌك أو عدم حضور الطالا رؼم إعبلمه تمدم اللجنة تمرٌرا مشفوعا بالمحاضر التً 

 أعدتها إلى إدارة الجامعة.

 (41مادة رلم )  

للتؤدٌا بمرار من ربٌس الجامعة على أن ٌتكون من ثبلثة  فً حالة االنتهاء من التحمٌك ٌتم تشكٌل مجلس 

أعضاء هٌبة التدرٌس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة المانونٌة على أن ٌكونوا من ؼٌر أعضاء لجنة 

التحمٌك ومندوا عن الشإون الطبلبٌة وٌتم إعبلن من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي 

هم وذلن خبلل مدة ال تمل عن ثبلثة أٌام وال ٌحتسا الٌوم الذي تم فٌه اإلعبلن وفً ٌنبؽً فٌه مثوله أمام

 .حالة عدم الحضور ٌصدر المرار ؼٌابٌا

 

 (42مادة رلم )

الطالا وٌجوز للمجلس استدعاء الشهود ، كما ٌجوز له  ألوالٌصدر مجلس التؤدٌا لراراته بعد سماع 

 استدعاء من لام بالتحمٌك .

 (43مادة رلم )

 ٌتم اإلعبلن عن موعد التحمٌك أو التؤدٌا بلوحة اإلعبلنات فً الجامعة وٌعتبر ذلن لرٌنة على العلم بذلن.



34 
 

 (44مادة رلم )

ٌصدر مجلس التؤدٌا لراراته بؤؼلبٌة أصوات األعضاء وال تعتبر لرارات المجلس نافذة اال بعد 

 اعتمادها من ربٌس الجامعة .

 (45مادة رلم )

س التؤدٌا بلوحة اإلعبلنات فً الجامعة، وتسلم للطالا نسخة، وتودع نسخة ثانٌة منه ٌعلن لرار مجل

 بالملؾ الشخصً للطالا.

 (46مادة رلم )

تعتبر لرارات مجلس التؤدٌا التً تصدر طبما ألحكام هذه البلبحة نهابٌة بعد اعتمادها وال ٌجوز الطعن 

 فٌها إال بالطرق المضابٌة أمام المحكمة المختصة.
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 إجراءات الشإون الطالبٌة نماذج و  .22

 

 إجراءات االلتحاق للدراسة بالجامعة -1

 النماذج المستخدم لهذا الغرض:  

 (:1نموذج البٌانات الشخصٌة رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهععدؾ هععذا النمععوذج إلععى معرفععة البٌانععات الشخصععٌة للطلبععة الععراؼبٌن فععً االلتحععاق للدراسععة 

بالجامعععة و بٌانععات ولععً األمععر كمععا ٌهععدؾ اٌضععاً الععى توثٌععك بٌانععات الشععهادة الثانوٌععة او مععا 

 ٌعادلها للطالا أو الطالبة المتمدمٌن لبللتحاق بالدراسة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( معن وحعدة 4ٌمكن الحصول على نسخة من نمعوذج البٌانعات الشخصعٌة للطلبعة  رلعم أ.م.ج  

 جٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.المبول والتس

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

( معن وحعدة المبعول والتسعجٌل بعإدارة 4استبلم نموذج البٌانات الشخصٌة  رلم أ.م.ج   -4

 التسجٌل.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -4

 إرفاق النموذج بالمستندات المطلوبة للتمدٌم والتً تحددها البلبحة الدراسٌة بالجامعة.  -6

تسععلٌم نمععوذج الطلععا مععع المسععتندات  المطلوبععة للتسععجٌل لوحععدة المبععول والتسععجٌل  -0

 لؽرض فحصها والتؤكد من توفر الشروط المطلوبة للمبول.
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 نموذج البٌانات الشخصٌة
 

 

 

 اللما:.....................إسم الجد:........ ....................إسم األا: .....................االسم : 

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

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

)..................  

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

 بالطالا:................................اسم ولً األمر:.................................... صلة المرابة 

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

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

 ل علٌها :.................  التمدٌر والنسبة المبوٌة :.................... ................سنة الحصو

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

ل المسبولٌة المانونٌة وما ٌترتا علٌها من ألر أنا المولع أدناه بصحة البٌانات المذكورة بهذا النموذج وأتحم
 إجراءات.

 
 أسم الطالا:....................................... التولٌع:..................... التارٌخ:................ 

 

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

 

 

  رلم المٌد الجامعً
  التخصص

  الرلم الوطنً

             :الرلم الوطنً

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 



36 
 

 (:2نموذج تسجٌل الرغبات للطالب رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى معرفة رؼبات الطالا حسا األولوٌة و وفك التخصصات والبعرامج 

 التعلٌمٌة الموجودة بالجامعة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( معن وحعدة 4رلعم أ.م.ج   جٌل الرؼبعات للطالعاٌمكن الحصعول علعى نسعخة معن نمعوذج تسع

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  معن وحعدة المبعول والتسعجٌل 4استبلم نمعوذج تسعجٌل الرؼبعات للطالعا رلعم أ.م.ج   -4

 الجامعة.بإدارة التسجٌل أو عن طرٌك مولع 

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -4

( معععع المسعععتندات  المطلوبعععة 4تسعععلٌم نمعععوذج تسعععجٌل الرؼبعععات للطالعععا رلعععم أ.م.ج   -6

 للتسجٌل  التً تحددها البلبحة الدراسٌة بالجامعة إلى  وحدة المبول والتسجٌل. 
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 نموذج تسجٌل الرغبات للطلبــة

 

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

 المٌبلد:............................العنوان:.......................... رلم الهاتؾ:............................

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

 ...........:........التمدٌر.......... النسبة المبوٌة:.................:..................ٌهاسنة الحصول عل

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

 

 التخصصات الموجودة بالجامعة

 ٌجا على الطالا إختٌار

 األللثبلثة تخصصات على 

 تمدٌر حسا رؼبة الطالا

 الرؼبة حسا األولوٌة

 /.........................1 لسم إدارة األعمال

 /........................2 لسم المحاسبة

 /........................3 لسم التموٌل والمصارف
 لسم علوم الحاسوب

  لسم اللغة االنجلٌزٌة

 لسم المانون

 الهندسة المعمارٌةلسم 

 لسم الهندسة المدنٌة

 لسم هندسة النفط

  

 ..............................الطالا  التولٌع

 

 

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتو  للعلوم إلاوصاهية  

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  2رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 



33 
 

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

 

 أ( الهدف من النموذج: 

النموذج إلى  تعهد الطالا بااللتزام بكافة اللعوابح والعنظم بالجامععة وععدم التعؤخٌر ٌهدؾ هذا 

 عن مواعٌد التسجٌل وفك خطة البرنامج التعلٌمً المعلنة من إدارة الشإون العلمٌة .

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

رة ٌمكععن الحصععول علععى نسععخة مععن نمععوذج تعهععد الطالععا مععن وحععدة المبععول والتسععجٌل بععإدا

 المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  معن وحعدة المبعول والتسعجٌل بعإدارة المسعجل أو 6استبلم نموذج التعهد رلعم أ.م.ج   -4

 عن طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -4

 تزام الطالا بالتولٌع على التعهد.التؤكد من إل -6

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .6تسلٌم  نموذج التعهد رلم أ.م.ج   -0
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 نموذج تعهـــــــد

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

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

 

بؤننً سوف ألتزم بجمٌع اللوائح والنظم بالجامعــة، وأننً لن أتؤخر عن التسجٌل فً الموعد المحدد له وعند 

اإلجراءات المانونٌة والمالٌة  التً تمتضٌها النظم واللوائح  ةسجٌل فً الموعد المحدد اتحمل كافتؤخري عن الت

 المعمول بها فً الجامعة.

  ........................................ الطالــا:اسم 

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

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

 

 واالمتحانات ةلسم الدراس اعتماد                                                          اعتماد رئٌس المسم

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

 

 اعتماد مسجل عام الجامعة

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

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  3رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

 م20...../ .... التاريخ: ..... / 
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 (4إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج )

 

 أ( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هعذا النمعوذج إلعى إلعرار الطالعا بعاالطبلع علعى البحعة الدراسعة واالمتحانعات لجامععة 

المتعلمععة  بالحعد األدنععى واألعلععى للوحععدات أفرٌمٌعا وبععذلن ٌضععمن الطالععا معرفعة أهععم المععواد 

وععدد االنعذارات واجعراءات الطععن  الحضعور للمحاضعرات الدراسٌة المسموح بها وإلزامٌعة

 وؼٌره من مواد البلبحة الدراسٌة ذات األهمٌة.

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

متحانععات ٌمكععن الحصععول علععى نسععخة مععن نمععوذج إلععرار بععاالطبلع علععى البحععة الدراسععة واال

( من وحدة المبعول والتسعجٌل بعإدارة  المسعجل بالجامععة او ععن 0لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج  

 طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

اسععتبلم نمععوذج إلععرار بععاالطبلع علععى البحععة الدراسععة واالمتحانععات لجامعععة  .4

والتسععجٌل بععإدارة المسععجل أو عععن ( مععن وحععدة المبععول 0أفرٌمٌععا رلععم أ.م.ج  

 طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. .4

 التؤكد من إلتزام الطالا بالتولٌع على اإللرار. .6

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .0تسلٌم  نموذج اإللرار رلم أ.م.ج   .0
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 إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا

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

 ...............: للعام الجامعً...................دراسً: ـل الـفصـلل ..........................م: ـمسبوالمسجل 

بؤننً لد أطلعت على البحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا، وأنه ال ٌحك لً الدخول 

محاضرات( متصلة  4ٌعادل   %( ما25لبلمتحان النهابً ألي مادة تزٌد نسبة ؼٌابً فٌهــا عن  

 أو منفصلة بدون عذر.

كما ألر بؤننً على علم تام بؤنه سوؾ ٌتم فصلً وإعادة مساري إلً أحد األلسام األخر  التابعة 

 للجامعة، ولن ٌسمح لً باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت التالٌـة:

 

 %(35. إذا تحصلت على ثبلث إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ جداً  ألل من 1

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

 

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

 الجامعــة بهذا الخصوص.

 

 

 هـــذا إلرار منً بذلنو

 والســــــــ علٌكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالم

 
 

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

 44التارٌخ:          /         /         

 

 

 

 

 ٌونس هدٌةإعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث الجامعـــــــةمسجل إدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :
 وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالا بالتسجٌل لكل فصل دراسً. .8
 السابك لبدء الدراسة .تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتا مسجل الجامعة خبلل األسبوع  .9

 ال ٌجوز تسجٌل اي طالا بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل . .10
 ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالا بالحذؾ واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة بعد االمتحانات النصفٌة األولى ولبل الثانٌة. .11
لن حسا التسلسل المحدد للممررات وكذلن حسا الخطة الدراسٌة ٌجا على الطالا التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول وذ .12

 المعتمدة  من لبل المسم المختص .
 ٌسجل الطالا فً مشروع التخرج فً أخر فصل دراسً . .13
( وحدة دراسٌة إال إذا كان 18( وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وال ٌجوز التسجٌل فً أكثر من  12الحد األدنى للتسجٌل   .14

 ( وحدة دراسٌة .21ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو   أن%( على 75أكثر من   معدله العام
 

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

ٌجا على الطالا متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول لبلمتحان النهابً ألي ممرر تزٌد نسبة ؼٌابه  .3
الفصل واالمتحان النهابً لذلن الممرر، وتطبك عموبة الؽٌاا بعد  أعمال% بدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من 25فٌه عن 

 اعتمادها من المسم .
% من عدد األسابٌع الممررة للدراسة لممرر ما، ٌلؽى هذا الممرر بناء على 75روؾ خاصة طاربة دون تؽطٌة حالت ظ إذا .4

 التراح المسم المختص.
 (18مادة رلم )

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

 
 (19رلم ) مادة

( بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشإون العلمٌة وإدارة المسجل العام  حسب 18ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة )
 -الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الؽٌاا عن االمتحان لاهرا. .1

 .من االمتحانات النهابٌة بالفصول السابمة أيأن ال ٌكون الطالا لد سبك تؽٌبه عن  .2
ٌتمدم الطالا بطلا كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباا تخلفه وفً موعد ألصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات أن  .3

 .النهابٌة لذلن الفصل
 (20مادة رلم )

 -ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات والضوابط التالٌة:
 ن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتا الدراسة واالمتحانات خبلل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعبلن النتابج.أ .5
 أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالبلبحة المالٌة بالجامعة  . .6
درٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثبلثة أعضاء هٌبة الت .7

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

تعدٌل درجة الطالا وٌتم إعادة لٌمة الطعن له ، وأما إذا لم ٌثبت صحة ادعاء الطالا وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم  تبثفً حالة  .8
 صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه.

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

ٌلؽى أي إنذار فً حالة تجاوز الطالا المعدل العام  دراسً وٌعتبر إنذار% مع نهاٌة إي فصل 50إذا تدنى معدله العام إلى الل من  .2
50. % 

 ٌفصل الطالا من الجامعة وال ٌسمح له باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة: .3
 %(35بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا   الل من  متتالٌةإذا تحصل على ثبلثة إنذارات  .4

 .إذا تحصل على أربعة إنذارات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 إجراءات التسجٌل الفصلً -2
إجععراءات التسععجٌل فععً الممععررات الدراسععٌة للطالععا خععبلل الفصععل الدراسععً مععن خععبلل إتبععاع تععتم 

 الخطوات التالٌة:
 

 (5نموذج حجز مبدئً رلم ا.م.ج )
 

 الهدف من النموذج:  ( أ

لكعل فصعل   الممررات الدراسٌة التً ٌمكعن للطالعا التسعجٌل فٌهعا ٌهدؾ هذا النموذج إلى تحدٌد
ؾ( تحت إشراؾ المرشعد األكعادٌمً للطالعا ووفعك اسعبمٌة صٌ –ربٌع  -دراســــً   خرٌؾ

 الممررات بخطة البرنامج االكادٌمً ووفك البلبحة الدراسٌة لبلمتحانات بالجامعة.
 

 كٌفٌة الحصول على النموذج: ( ب
معن المسعم  لجامعة أفرٌمٌا(5رلم أ.م.ج )نموذج الحجز المبدبً ٌمكن الحصول على نسخة من 

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

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
اتصال الطالا بالمرشد األكادٌمً   عن طرٌك توزٌعع المرشعدٌن معن المسعم المخعتص فعً  -1

 لوابم معلنة( لتحدٌد الممررات الدراسٌة التً ٌمكن للطالا التسجٌل فٌها.

الععذي  (5رلمم أ.م.ج )ا مععع المرشعد األكعادٌمً بمععلء نمعوذج الحجعز المبععدبً ٌمعوم  الطالع -2
ٌمكعن الحصععول علٌعه مععن البرنعامج التعلٌمععً التععابع لعه الطالععا، بحٌعث ٌتضععمن الممععررات 

 الدراسٌة المطلوا التسجٌل فٌها وفماً للجداول الدراسٌة.

 ت.ج.مرلمم  كعادٌمًكما ٌمعوم المرشعد األكعادٌمً للطالعا اٌضعاً بمعلء نمعوذج المرشعد األ  -3
 والذي ٌبن وضع الطالا اكادٌمٌاً لكل فصل دراسً. (13)
للمسم المالً بالجامععة لعدفع الرسعوم الدراسعٌة ( 5رلم أ.م.ج )تمدٌم نموذج الحجز المبدبً  -4

 عن الممررات المطلوا التسجٌل فٌها من لبل الطالا.
ٌستلم الطالا نسختان من إٌصال سداد الرسوم، النسخة األصلٌة بٌضاء اللون وٌحعتفظ بهعا  -5

رلم لنفسه والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مع نموذج الحجز المبدبً 
 ( وٌسلمه الى رباسة المسم.5أ.م.ج )

ء اللجنعة العلمعً ٌتولى البرنامج العلمً المخعتص ععن طرٌعك ربعٌس المسعم أو أحعد أعضعا  -6
بالمسعم بتسععجٌل الممععررات الدراسععٌة المحععددة بعالنموذج فععً منظومععة الدراسععة واالمتحانععات 

 للجامعة.
بعد االنتهاء من تسجٌل الممررات الدراسٌة فً المنظومة تستخرج عدد نسختٌن من نموذج  -3

العلمعً و  التسجٌل النهابً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالا بعد اعتمادها من المسعم
 .إدارة التسجٌل وتحفظ النسخة الثانٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالا بالمسم العلمً

 
مالحظة: ٌتم األن إستخدام منظومة جدٌدة للتسجٌل ) عن طرٌك شبكة المعلومات الدولٌة ( بحٌث ٌتم إستخدام نفس الٌة التسجٌل 

 ونفس النماذج.
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 ..............................د: ــــرلم المٌ  ....................................................م:ـــــــــاالس

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

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

       السبت

       األحد

       االثنٌن

       الثالثاء

       األربعاء

       الخمٌس
 

 

 

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

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

 

 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. ٌملء  -1

 ( وحدة. 12الحد األدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -2

 وحدة. 18الحد األلصى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -3

 %(.75( وحدة بشرط اال ٌمل معدله التراكمً عن )21التسجٌل فً )ٌجوز لطلبة وفك الالئحة الدراسٌة   -4

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

 مالحــــظـــــات المجموعة عدد الوحدات اســـــــم الممـــــــــــرر الممــــــــرررمـــــز  ر.ت

4.       

4.       

6.       

0.       

3.       

3.       

3.       

3.       

   مجموع الوحدات للفصل الدراسً

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــز مبذئــــــــــــــــــــــــــــــــورج حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 (  5رقم الىمورج: أ.م.ج ) 
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 إجراءات إسماط وإضافة ممررات دراسٌة -3

 (6رلم ا.م.ج ) إسماط وإضافةنموذج 

 ا( الهدف من النموذج: 

ممعررات ٌرؼبهعا الطالعا علعى أن ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالا معن إسعماط أو إضعافة أي 

ٌتم اإلجراء خبلل المدة المحددة فً البحة الدراسة واالمتحانات ووفمعاً لمعا هعو متعاح معن ممعررات 

دراسععٌة مطلععوا إضععافتها وبعععد موافمععة المرشععد األكععادٌمً أو ربععٌس المسععم علععى عملٌععة اإلسععماط 

 واإلضافة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامععة أفرٌمٌعا معن المسعم 6رلعم ا.م.ج   إسعماط وإضعافةخة معن نمعوذج ٌمكن الحصول علعى نسع

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

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسماط واإلضافة:

مععن المسععم  (6اسععتبلم عععدد نسععختٌن مععن نمععوذج طلععا اإلسععماط و اإلضععافة رلععم ا.م.ج   .1
المخعععتص أو وحعععدة المبعععول والتسعععجٌل بعععإدارة المسعععجل بالجامععععة أو ععععن طرٌعععك مولعععع 

 الجامعة.
مععلء نمععوذج طلععا اإلسععماط و اإلضععافة وتولٌعععه مععن المرشععد األكععادٌمً وكععذلن ربععٌس   .2

 المسم.
ٌحتفظ المسم العلمً بنسخة من نموذج اإلسماط واإلضافة وٌحتفظ الطالا لنفسعه بالنسعخة  .3

 الثانٌة. 
تمععدٌم نسععخة مععن نمععوذج اإلسععماط واإلضععافة للمسععم المععالً لتسععدٌد أو ترجٌععع  الرسععوم  .4

الدراسٌة عن الممررات المضافة أو التً ٌرؼا الطالا فً إسماطها فً حالة عدم تعوافر 
 ممررات بدٌلة.

ٌستلم الطالا نسختان من إٌصال سعداد الرسعوم، النسعخة األصعلٌة بٌضعاء اللعون وٌحعتفظ  .5
نسععخة الثانٌععة حمععراء اللععون، حٌععث ترفععك هععذه النسععخة مععع نمععوذج اإلسععماط بهععا لنفسععه وال

 (وترجع للمسم المختص. 6واإلضافة رلم ا.م.ج  
( وإٌصعال 6ٌتولى المسم المخعتص بععد اسعتبلمه لنمعوذج اإلسعماط واإلضعافة رلعم ا.م.ج   .6

إسعععماط الممعععررات الدراسعععٌة المحعععددة بعععالنموذج فعععً منظومعععة  سعععداد الرسعععوم، إضعععافة /
 جامعة.ال
بععد االنتهععاء معن عملٌععة اإلسعماط واإلضععافة فععً المنظومعة تسععتخرج نسعختٌن مععن نمععوذج  .7

التسجٌل النهابً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالا بعد اعتماد المسعم العلمعً التعابع 
 له الطالا وتحفظ النسخة الثانٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالا
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 ممررات دراسٌة  نموذج إسماط وإضافة
 

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

 

 إسقــــبط
 عدد الوحات رمز المقرر   اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلسقاط
 

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

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلضافة
 

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

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص.  -1

ا باإلٌصال المالً التمام عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة ، بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم  –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج -2 الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممرونا
 وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   
Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  6رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 (7نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج )

 من النموذج:  ا( الهدف

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالا من إتمام إجراءات االنتمال إلى لسم أخر داخل نفس الجامعة

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامععة أفرٌمٌعا معن المسعم 7ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج  

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

 ج( الخطوات المتبعة لالنتمال بٌن األلسام:

(معن 7فعً الجامععة رلعم ا.م.ج  سعخ معن نمعوذج االنتمعال بعٌن األلسعام استبلم عدد ثعبلث ن -4

المسم المختص أو وحدة المبول والتسعجٌل بعإدارة المسعجل بالجامععة أو ععن طرٌعك مولعع 

 الجامعة.

 ( وتسلٌمه للمسم العلمً المنتمل منه الطالا.7رلم ا.م.ج   نموذج انتمال بٌن األلسامملء  -2

بعٌن  انتمعالفً حالة موافمة المسم المنتمل منعه الطالعا علعى االنتمعال ٌمعوم بإحالعة نمعوذج  -3       

 (  إلى المسم المنتمل إلٌه الطالا إلبداء الرأي بالخصوص.7األلسام رلم ا.م.ج  

إدارة المسعجل الععام إلبعداء العرأي بالخصعوص إلعى فمة من المسمٌن ترسعل النسعخ بعد الموا -1

 بعدم مخالفة شروط التسجٌل والمبول ( وإنهاء كافة االجراءات المتعلمة بصرؾ رلم المٌعد 

 والبدء فً إجراءات المعادلة إن وجدت.

م المنتمعل إلٌعة بعد إتمام اجراءات الموافمة، ٌعتم فعتح ملعؾ  أكعادٌمً جدٌعد للطالعا فعً المسع -2

 وملؾ إداري بإدارة المسجل العام واستكمال بالً إجراءات التسجٌل.
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 بٌن األلســـام انتمالنموذج 

 

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

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :
 (7د ثالث نسخ من نموذج االنتمال بٌن األلسام فً الجامعة رلم ا.م.ج )ٌعد من عد -1
 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. ٌملء -2

 ٌرفك كشف درجات ونموذج  إجراءات المعادلة ان وجدت.-3

 ة  اإلجراءات.افتسلم نسخة للمسم المنتمل منه الطالب والنسخة الثانٌة للمسم المنتمل الٌه الطالب ونسخة ثالثة الى ادارة المسجل العام بعد استكمال ك-4
 

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  7رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 (8نموذج اٌماف المٌد رلم ا.م.ج )

 ا( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلعى إثبعات لٌعام الطالعا بإٌمعاؾ لٌعده فعً حالعة وجعود ظعروؾ تحعول دون لٌعام 

 الطالا بتجدٌد لٌده.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعععة أفرٌمٌععا مععن المسععم 8رلععم ا.م.ج   المٌععد ٌمكععن الحصععول علععى نسععخة مععن نمععوذج اٌمععاؾ

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

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اٌماف المٌد:

(من المسم المختص أو وحعدة 8استبلم عدد ثبلث نسخ من نموذج طلا اٌماؾ المٌد رلم ا.م.ج   .1

 بول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعةالم

ملء نموذج طلا اٌماؾ المٌد تحت إشراؾ المرشد األكادٌمً وتولٌععه  معن ربعٌس المسعم  بععد  .2

 عملٌة إبداء الرأي بالخصوص وأعتماده من إدارة المسجل العام.

 المختص.تحفظ النسخة األولى فً ملؾ الطالا األكادٌمً بالمسم العلمً  .3

 تسلم النسخة الثانٌة للطالا لبلحتفاظ بها لنفسه. .4

ترسععل النسععخة الثالثععة إلدارة المسععجل العععام للجامعععة لٌععتم ولععؾ لٌععد الطالععا بمنظومععة الدراسععة  .3

 .واالمتحانات ومن ثم حفظ النسخة الثالثة بإدارة المسجل

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 نموذج إٌماف لٌد 

 إسم الطالا: ................................................ رلم المٌد:...........................

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

   تارٌخ تمدٌم الطلا ....../......./............تولٌع الطالا :..............................

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 رأي رئٌس المسم العلمً

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

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

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

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

 

  

 رأي رئٌس لسم الدراسة واإلمتحانات

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

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

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

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

 

 

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

 

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

 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 (.نسخة إلدارة المسجل العام    -نسخة  للمسم العلمً     -( ٌعد النموذج من ثالث نسخ ) نسخة للطالب  1

 (  ال ٌحك للطالب اٌماف لٌده أكثر من مرتٌن خالل مدة دراسته بالجامعة.2
 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  8رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

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

 ا( الهدف من النموذج: 

 .فمطٌهدؾ هذا النموذج إلى إثبات حك الطالا فً مراجعة كراسة إجابة االمتحان النهابً 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

أ( لجامعععة  -9ٌمكععن الحصععول علععى نسععخة مععن نمععوذج  طلععا مراجعععة كراسععة إجابععة رلععم ا.م.ج  

أفرٌمٌا من المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو ععن طرٌعك مولعع 

 اإللكترونً. الجامعة

 مراجعة كراسة إجابة: ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات طلب

أ( معن المسعم المخعتص أو وحعدة  -9رلعم ا.م.ج   نموذج  طلا مراجععة كراسعة إجابعةاستبلم  -4

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

معععلء النمعععوذج وتسعععلٌمه إلدارة المسعععجل الععععام بالجامععععة بععععد سعععداد الرسعععوم  المالٌعععة   -4

 إلجراءات الطعن.

لى ربٌس المسم العلمً المختص بتكلٌؾ لجنة من ثبلثة أعضاء هٌؤة تدرٌس على أن ٌتو -6

 ٌكون أستاذ الممرر من بٌنهم لمراجعة كراسة الطالا.

تموم اللجنة بمراجعة كراسة الطالا وإعداد تمرٌر حول نتٌجعة المراجععة وٌعتم ذلعن معن  -0

 ا(. -3خبلل التمرٌر المعد فً النموذج رلم  

 لٌم التمرٌر إلدارة المسجل العام.تموم اللجنة بتس -3

المسععجل العععام  إدارة  فععً حالععة مععا ٌشععٌر التمرٌععر إلععى تعععدٌل فععً نتٌجععة الطالععا ، تمععوم -3

 بإحالة التمرٌر  بعد إعتماده إلى لسم الدراسة واإلمتحانات لتعدٌل النتٌجة بالمنظومة.
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 طلب مراجعة كراسة إجابة)الطعن(

 رئٌس المسم............................................/  السٌد

 بعد التحٌــــة  ،،،،،،،،،،،

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

 الفصل الدراسً : ................ 

 اتمدم إلٌكم بطلب مراجعة كراسة اإلجابة الخاصة بً فً الممررات التالٌة:

 

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

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

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

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020اإلصدار:تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 .النتائج أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن-1

 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة-2

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

 

 رقم المجموعة أستاذ المادة المقرر ر.م

1    
2    

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ -9رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

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

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

 :)أ(الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب وفك كراسة اإلجابة لبل المراجعة 
 نفٌدكم بؤننا 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  ...........      

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

 -جعة :الجنة المر
 التولٌع : ................ ......................ع : ..................ــــاسم المراج .1
 ......التولٌع : ........... ...........................ع: ..............ــــاسم المراج .2
 .....التولٌع : ............ .......................ع: ..................ــــاسم المراج .3

 

 
 
 

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

 

 

 -مالحظات :

 .مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتائج ن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خاللأ-1
 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة-2

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

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث: مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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For Humanities & Applied science 

 

 

 (ب -9رقم الىمورج: أ.م.ج )
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 إٌٙبئٟ طلب إعادة االمتحان إجراءات -7

 

 (11نموذج  طلب  إعادة االمتحان النهائً رلم ا.م.ج ) 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

بشؤن دراسة موضعوع المبعرر  ةٌهدؾ هذا النموذج إلى إثبات حصول الطالا على الموافمة المبدبٌ

الععذي حععال دون حضععور االمتحانععات النهابٌععة فععً الموعععد المحععدد ، علععى أن ٌنظععر مععن لبععل لجنععة 

االمتحانات والبث فٌه بالموافمة وتحدٌعد موععد للطالعا إلجعراء االمتحانعات او بععدم الموافمعة علعى 

 المبرر ورفض موضوع اإلعادة.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( لجامعععة 10النهععابً رلععم ا.م.ج   الحصععول علععى نسععخة مععن نمععوذج طلععا إعععادة االمتحععان ٌمكععن

أفرٌمٌا من المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو ععن طرٌعك مولعع 

 .الجامعة

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ إخشاءاد إػبدح االِزحبْ :

معععن المسعععم (  10  ج.م.متحعععان النهعععابً رلععم ااسععتبلم نسعععخه مععن نمعععوذج طلعععا إعععادة اال .1

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

كافعة المسعتندات التعً   ( وإرفعاق10ملء نموذج طلا إعادة االمتحان النهابً رلعم ا.م.ج   .2

 االمتحانات النهابٌة.لعدم الحضور فً موعد االمتحان وتمدٌمه للجنة تعد مبرر 

ٌنظر فً موضوع الطلا من لبل لجنة االمتحانات ودراسعة جمٌعع المسعتندات الممدمعة معن  .3

الطالععا والبععث فععً الطلععا بالموافمععة إذا تععم لبععول المبععرر وتحدٌععد موعععد للطالععا إلجععراء 

االمتحانات او بعدم الموافمة على المبرر ورفعض موضعوع اإلععادة و ترصعد درجعة صعفر 

 .رفً الممر

ٌعتبر المبعرر الربٌسعً لؽٌعاا  الطالعا ععن إجعراء االمتحعان فعً الموععد المحعدد معن لبعل  .4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 -مالحظات :
 -: فً الالئحة الدراسٌة بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشإون العلمٌة وإدارة المسجل العام حسب الشروط التالٌة (18) ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة

 .أن ٌكون عذر الغٌاب عن االمتحان لاهرا.1

 .الطالب لد سبك تغٌبه عن أي من االمتحانات النهائٌة بالفصول السابمةأن ال ٌكون .2

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

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

 
 

 أ عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  10رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 (11نموذج  طلب انتمال من جامعة مناظرة رلم ا.م.ج ) 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

مععن إتمعام إجععراءات االنتمعال مععن جامععات أو معاهععد علٌععا  ٌهعدؾ هععذا النمعوذج إلععى تمكعٌن الطالععا

 أخر  إلى جامعة افرٌمٌا.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( لجامععة 11ٌمكن الحصول على نسخة معن نمعوذج طلعا انتمعال معن جامععة منعاظرة رلعم ا.م.ج  

 لجامعةأفرٌمٌا من وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع ا

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌالٔزمبي:

( من وحدة 11استبلم عدد  نسختٌن من نموذج طلا انتمال من جامعة مناظرة رلم ا.م.ج   .1

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ملء النموذج وتسلٌمه للمسم العلمً المطلوا االنتمال إلٌه. .2

ى الطلعا ، ٌحعال إلعى إدارة المسعجل الععام للجامععة إلبعداء العرأي فً حالة موافمة المسم عل .3

 واستكمال إجراءات االنتمال..

 تحفظ النسخة األولى لد  المسم العلمً المختص بالجامعة فً الملؾ االكادٌمً للطالا. .4

تحفظ النسخة الثانٌة لد  لسم التسجٌل والمبول بالملؾ اإلداري للطالا بإدارة المسجل بععد  .5

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

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

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

 ثبٌدبِؼخ : ...............................................................................  اٌمغُ اٌّطٍٛة االٔزمبي إ١ٌٗ

 أعجبة االٔزمبي :

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

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

 اٌّؼبدٌخ:

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

 

 مغُ اٌؼٍّٟ                                              سأٞ لغُ اٌمجٛي ٚاٌزغدً اٌ ظسأٞ سئ١   

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

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

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

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

 

 ٠ؼزّذ/ِغدً  اٌدبِؼخ

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

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

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

 وبفخ اٌّغزٕذاد اٌّطٛثخ ٌٍزغد١ً.٠دت رٛف١ش -3

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  11رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 

 أ(-12نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌة رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود كشؾ تفصٌلً ٌبٌن اسم المادة واسم االسعتاذ وكعذلن ععدد الكراسعات 

 الممررات الدراسٌة وفك جدول االمتحانات النهابٌة .وعدد الحضور لجمٌع 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكععن الحصععول علععى نسععخة مععن نمععوذج اسععتبلم كراسععات اإلجابععة لبلمتحانععات النهابٌععة رلععم ا.م.ج 

 ( لجامعة أفرٌمٌا من إدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة12 

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

 

( 12اسعتبلم كراسعات اإلجابعة لبلمتحانعات النهابٌعة رلعم ا.م.ج  استبلم  نسخه معن نمعوذج  .1

 .من إدارة المسجل بالجامعة أوعن طرٌك مولع الجامعة

 جنعة( معن لبعل ل12النهابٌعة رلعم ا.م.ج   ملء نموذج استبلم كراسات اإلجابة لبلمتحانات  .2

 االمتحانات النهابٌة.

 بإدارة المسجل. ( 12استبلم كراسات اإلجابة لبلمتحانات النهابٌة رلم ا.م.ج  تحفظ نموذج  .3
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 كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌةنموذج استالم 

 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

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

 ٠دت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ .-3

ر. 
 اسم أستاذ المادة اسم المادة م

عدد 
 الكراسات

 التولٌع الحضور

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

11.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

21.       

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

(بنموذج  جامعة أفريقيا  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ - 12رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ب( -12نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

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

فٌد حضور الطلبة لبلمتحان النهابً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وفك لرار ٌ

 لجنة االمتحانات النهابٌة .

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ا(  -44ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج حضور الطلبة لبلمتحان النهابً رلم أ.م.ج  

 الجامعة .من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع 

 

 الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات حضور الطلبة لالمتحان النهائً:ج( 

ا( معن لجنعة  -44إستبلم  نسخة من نموذج حضور الطلبة لبلمتحعان النهعابً رلعم أ.م.ج   .4

 اإلمتحانات النهابٌة .

ا( مععن لبععل المشععرفٌن  -44مععلء نمععوذج حضععور الطلبععة لبلمتحععان النهععابً رلععم أ.م.ج   .4

 لجنة االمتحانات النهابٌة .واعضاء 

ا( بعإدارة المسعجل بععد  -44ٌحفظ نموذج حضور الطلبة لبلمتحعان النهعابً رلعم أ.م.ج   .6

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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 نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً
 

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

 التولٌع رلم المٌد اسم الطالب ر.م

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

11)     

11)     

12)     

13)     

14)     

15)     

16)     

17)     

18)     

19)     

21)     

 

 اسم المشرف : .....................................  التولٌع : .........................
 ..........................اسم المشرف : .....................................  التولٌع : 
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 (13نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

كشؾ  ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن عدد كراسات اإلجابة المستلمة وفك

حضور وؼٌاا الطلبة لبلمتحان النهابً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وكذلن 

 اثبات مراجعتهم وتسلٌمها للجنة االمتحانات النهابٌة .

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تسلٌم واستبلم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات 

 ( من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة .46رلم أ.م.ج  

 

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ إخشاءاد رغ١ٍُ ٚاعزالَ وشاعبد االخبثخ :

إستبلم  نسخة من نموذج تسلٌم واستبلم كراسات االجابة معن مشعرفٌن الماععات رلعم أ.م.ج  .0

 (  من لجنة اإلمتحانات النهابٌة .46 

( معن 46واستبلم كراسعات االجابعة معن مشعرفٌن الماععات رلعم أ.م.ج  ملء نموذج تسلٌم  .3

 لبل المشرفٌن واعضاء لجنة االمتحانات النهابٌة .

( بععإدارة المسععجل بعععد 46ٌحفععظ نمععوذج تسععلٌم واسععتبلم كراسععات االجابععة رلععم أ.م.ج   .3

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

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

 ر:  ) ................(اسم الممر 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 رلم الماعة ) ............. ( : 

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

 

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

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

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

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

 

 المالحظــــات :

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

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

 ٠دت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ .-3

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتوصاهية و للعلوم إلا  
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 (41) ج.م.رلم أنموذج ورلة أسئلة االمتحان النهائً

 

 : الهدف من النموذج( ا

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

الشكلٌة والموضوعٌة، التً ٌجا على أعضاء هٌبة التدرٌس التمٌد بها وفك اللوابح المعمول بها 

 فً الجامعة عند أجراء االمتحان النهابً للممررات المكلفٌن بتدرٌسها.

 

 :نموذجكٌفٌة الحصول على ال( ب

من المسم  (14  ج.م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابً رلم أ

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

 الخطوات المتبعة للتمٌد بنموذج ورلة اسئلة االمتحان النهائً:( ج

من المسم (14  ج.م.نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابً رلم أ استبلم نسخة إلكترونٌة من.1

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

ٌجا على جمٌع اعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة التمٌد وبشكل إلزامً باتباع كافة الشروط .2

 ج.م.ن وفك نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابٌة رلم أالشكلٌة والموضوعٌة لورق اسبلة االمتحا

 14.) 

للجنة االمتحانات النهابٌة الحك فً إلؽاء امتحان نهابً ألي ممرر دراسً ال ٌلتزم بنموذج . 3

 (.14  ج.م.أ رلم ورلة أسبلة االمتحان النهابً

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

 (.(A&Bلبلمتحان النهابً نموذج 
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 نموذج أسئلة االمتحان النهائً

................   ............:ل الدراسًـــــــالفص ...........: .......رمز الممرر......: ................. سم الممررإ

زمن االمتحان: ).......( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السإال األول:

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السإال الثانً 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السإال الثالث

 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السإال الرابع

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 ج.َ.أ ٌٍدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ اٌحك فيٟ إٌايبء اِزحيبْ ٔٙيبئٟ ألٞ ِميشس دساعيٟ ال ٠ٍزيضَ ثّٕيٛرج ٚسليخ أعيئٍخ االِزحيبْ إٌٙيبئٟ سليُ -1

(14). 
 .((٠A&Bدت ػٍٝ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٌىً ِمشس دساعٟ إػذاد ٔغخز١ٓ ِخزٍفز١ٓ ِٓ ٚسلخ االعئٍخ ٌالِزحبْ إٌٙبئٟ ّٔٛرج  -2

 

 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا
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 (15) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أ

 
 : الهدف من النموذج( ا

الشكلٌة ٌهدؾ هذا النموذج إلى توفر مستند  رسمً لضبط حاالت الؽش بالجامعة وفك الشروط 

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

 لبل المشرفٌٌن والمبلحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة من رباسة الجامعة.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

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

 

 الخطوات المتبعة باستخدام نموذج محضر اثبات حالة الغش:( ج

من المسم المختص أو وحدة (15  ج.م.استبلم نسخة من نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ.1

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

ٌجا على جمٌع المشرفٌٌن والمبلحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة بضبط والتحمٌك مع حاالت .2

عند اثبات حالة  (15  ج.م.الؽش التمٌد وبشكل إلزامً باستخدام نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ

 الؽش.

المستندات و األشٌاء المضبوطة ٌجا على المشرفٌٌن والمبلحظٌن ولجنة التحمٌك إرفاق كافة . 3

 .فً حالة الؽش
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 ...........................................................الطالب: ...............................اسم 
 رقم القيد: ...................................... اسم المادة: .........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕخ اٌزحم١ك اٌّىٍفخ ثضجظ ٚاٌزحم١ك ِغ حبالد اٌاؼ اٌزم١ذ ٚثؾىً إٌضاِٟ ثبعزخذاَ ّٔٛرج ِحضش ٠دت ػٍٝ خ١ّغ اٌّؾشف١١ٓ .1

 ػٕذ اثجبد حبٌخ اٌاؼ. (15) ج.َ.اثجبد حبٌخ غؼ أ

 .. ٠دت ػٍٝ اٌّؾشف١١ٓ ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕخ اٌزحم١ك إسفبق وبفخ اٌّغزٕذاد ٚ األؽ١بء اٌّضجٛطخ فٟ حبٌخ اٌاؼ2

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 حمضر اثببث حبلت غش 
 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 جراءات المتبعة فً إحالة ملف طالب خرٌج  اإل -11 

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

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد إحالة الملؾ األكادٌمً للطالا من المسم العلمً المختص 

إلى إدارة المسجل واستبلمه  وبعد استٌفاء كافة شروط التخرج بالجامعة وفك اللوابح المعمول بها

 من لبل وحدة الخرٌجٌن.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم العلمً (16 ج رلم .م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج إحالة ملؾ  طالا خرٌج أ

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

 المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :الخطوات ( ج

من المسم العلمً المختص  (16  ج.م.استبلم نسخة من نموذج إحالة ملؾ  طالا خرٌج رلم  أ.1

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

لبل المسم العلمً من  (16  ج.م.. ٌجا إعداد نسختٌن من نموج إحالة ملؾ طالا خرٌج رلم  أ2

 المختص.

.ٌجا مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالا من لبل المرشد االكادٌمً وربٌس لسم الخرٌج والتؤكد 3

 .من استٌفاء كافة البٌانات والمستندات المطلوبة

 (16  ج رلم.م.ٌجا التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج إحالة ملؾ  طالا خرٌج أ.3

 وإرفاق الملؾ األكادٌمً للطالا.

تحفظ النسخة األولى لد  المسم العلمً المختص بالجامعة من نموج إحالة ملؾ طالا خرٌج . 4

 .(16  ج.م.رلم  أ

.إلى وحدة الخرٌجٌن (16  ج.م..ترسل النسخة الثانٌة من نموج إحالة ملؾ طالا خرٌج رلم  أ5

 الستكمال اجراءات التخرج. بالجامعة مرفك بها الملؾ االكادٌمً للطالا
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 منوذج إحبلت ملف طبلب خريج
.....................................................  رلم المٌد: ......................... اسم الطالب: 

.( عدد لسم.............................المرشد االكادٌمً: .....................................عدد المواد المـنجزة: )................

 الفصول الدراسٌة: )        ( الوحدات المنجزة: )        (  عدد

 عنوان مشروع التخرج:

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

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

 )          ( :م21تارٌخ المنالشة:     /       /     رلم لرار المنالشة 

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

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

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

 المعادلة:         ال توجد       توجد

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

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

هذا إلرار من المسم بؤن الطالب المذكور أعاله لد استوفى كافة  االلتزامات االكادٌمٌة 

 بالمسم.

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

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

 

 ٌعتمـــــــد رئٌـــــــــــس المســـــــــــم

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

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

. ٠دت ِشاخؼخ اٌٍّف األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت اٌخش٠ح ٚاٌزأوذ ِٓ اعز١فبء وبفخ اٌج١بٔبد ٚاٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ِٓ لجً اٌّشؽيذ االويبد٠ّٟ 2

 .ٌٍطبٌت ٚسئ١ظ اٌمغُ

ٚإسفيبق اٌٍّيف األويبد٠ّٟ ٌطبٌيت ٚ  (16) ج سليُ.َ.٠دت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ثّٕيٛرج إحبٌيخ ٍِيف  طبٌيت خيش٠ح أ.3

 رحفع إٌغخخ األٌٚٝ ٌذٜ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ ثبٌدبِؼخ.

.إٌٝ ٚحذح اٌخشخ١ٓ ثبٌدبِؼخ ِشفك ثٙب اٌٍّف االوبد٠ّٟ (16) ج.َ..رشعً إٌغخخ اٌثب١ٔخ ِٓ ّٔٛرج إحبٌخ ٍِف طبٌت خش٠ح سلُ  أ4

 ٌٍطبٌت العزىّبي اخشاءاد اٌزخشج.

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020اإلصدار: تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  16رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 تظلم  إجراءات نموذج ال -11

 (17) ج.م.التظلم رلم أ نموذج
 

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد تمدٌم التظلم ضد إجراء أو إجراءات  تخص الطالا و 

 ٌعتمد بان له الحك فً إتخاذ اإلجراءات المانونٌة إلرجاع الحك له .

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

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

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :( ج

من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول  (17  ج.م.استبلم نسخة من نموذج التظلم رلم  أ.1

 والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

وإرفاق كافة  (17  ج رلم.م.. ٌجا التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج التظلم أ2

 البٌانات موضوع التظلم.

 (17  ج رلم.م.نموذج التظلم أ.ٌجا أن ٌكون موضوع التظلم   الشكو ( محدد بشكل دلٌك ب3

 .وكذلن األطراؾ المشتكى فٌهم

تحال إجراءات نموذج التظلم بعد استٌفاء كافة اإلجراءات اإلدارٌة إلى مكتا الشإون المانونٌة  .3

 للبث فً اإلجراءات المانونٌة  الواجا إتخاذها وفك النظم واللوابح ذات العبللة بموضوع التظلم.
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 نموذج تظلــــم

 الطرف المتظلـــم

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

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

 الطرف المشتكً علٌـه

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

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

 نص التظلــــم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تتفضلوا بمبول فابك االحترام

 والســــ علٌكم ـــــــبلم
 

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

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

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

أفريقياجامعة   

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  17رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 (18) االطالع على ملف رلم أ.م.جنموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لضعمان سعرٌة ٚٓذف ْزا انًُٕرط إندٗ رًكدٍٛ انطبندت يدٍ االطدالع ػهدٗ انجٛبَدبد ٔانسدغالد انخبطدخ ثدّ 

المعلومات الخاصة به ، فإنه ال ٌسمح باالطبلع على ملؾ الطالعا إال بموافمتعه الشخصعٌة أو ععن طرٌعك 

 -ولى األمر وفك اآللٌة التالٌة:

 على ملؾ طالا( وتمدٌمه إلدارة المسجل.تعببة نموذج من لبل الطالا  نموذج طلا االطبلع  - أ

بعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمح للطالا بالمراجعة واالطبلع على ملفه اإلداري عن طرٌك   - ا

 وحدة األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.

أما فٌما ٌخص الملؾ األكادٌمً للطالا فإنه ٌتم مراجعة المسم العلمً المختص عن طرٌك   - ح

 ً للطالا.المرشد األكادٌم

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

من المسم  (18 م. ج رلم .أ طلا االطبلع على ملؾ طالاٌمكن الحصول على نسخة من نموذج 

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

 :ٌطٍت االطالع ػٍٝ ٍِف طبٌتج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ 

معن المسعم العلمعً المخعتص أو  (18 م. ج رلعم .أ نموذج طلا االطبلع علعى ملعؾ طالعااستبلم  -1

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

( وتمدٌمععه 18 م. ج رلععم .أ تعببععة نمععوذج مععن لبععل الطالععا نمععوذج طلععا االطععبلع علععى ملععؾ طالععا -2

 إلدارة المسجل.

 طرٌعك ععن االداري ملفعه علعى واالطعبلع بالمراجعة للطالا ٌسمح الجامعة مسجل موافمة عدب -3

 .العام المسجل إلدارة التابعة األرشٌؾ وحدة

 طرٌعك ععن المخعتص العلمعً المسعم مراجععة ٌعتم فإنعه للطالعا األكادٌمً الملؾ ٌخص فٌما أما -4
 .للطالا األكادٌمً المرشد
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 االطالع ػٍٝ ٍِف طبٌتطلب   ّٔٛرج

 

 السٌد/ مسجل الجامعة:

 /............................................... رلم المٌد.....................................أنا الطالا 

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

 أرغب فً االطالع على/

 الملؾ اإلداري

 الملؾ االكادٌمً

 الملؾ اإلداري واألكادٌمً            

 

 

 االحترامتتفضلوا بمبول فابك 

 والســــ علٌكم ـــــــبلم
 

 : ..........................................................ممدم الطلاتولٌع 

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

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

 خاصة بإدارة المسجلبٌانات 

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

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

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

 

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

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  18رقم الىمورج: أ.م.ج ) 

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

 (1) أ.ش.عمعادلة ممررات دراسٌة رلم نموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

انًؼًدٕل ثٓدب فدٙ  ؼٚٓذف ْزا انًُدٕرط إندٗ رًكدٍٛ انطبندت يدٍ طهدت يؼبدندخ يمدشساد دساسدٛخ ٔفدك انهدٕائ

 انغبيؼخ.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

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

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

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌطٍت ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ:

معن المسعم العلمعً المخعتص أو وحعدة  (1 ش. ع .استبلم نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلعم أ -1

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

معلء النمععوذج وإرفالععه بكشععؾ درجععات ٌبععٌن الممععررات الدراسععٌة التععً درسععها الطالععا بالجهععة  -2

 المنتمل منها وتسلٌمه للمسم العلمً المختص.

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

من لبل المسعم العلمعً  (1  ع.ش.ٌجا إعداد نسختٌن من نموج معادلة ممررات دراسٌة رلم  أ -4

 المختص.

% من عدد الوحعدات االجمالٌعة للبرنعامج العلمعً فمعط بحٌعث ٌعدرس 50ٌجا االلتزام بمعدلة   -5

 .% من الوحدات المتبمٌة بالجامعة50الطالا 

معدلته من الجامعة المنتمل منها الطالا وكذللن مطابمة  مٌجا التؤكد من مفردات كل ممرر ٌت - 6

 عدد الوحدات للممرر . 

الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات  ة.ٌجا ادخال معادلة ممررات الدراسٌة لمنظوم7

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

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

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

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

 
 
 

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

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

 

 إعتمـــاد/ مدٌر إدارة الشإون العلمٌة
.................................................. 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2017تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشإون 

 ِالحظخ:

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

اٌٛحيذاد اٌّزجم١يخ % ِيٓ 50% ِٓ ػذد اٌٛحذاد االخّب١ٌخ ٌٍجشٔبِح اٌؼٍّٟ فمظ ثح١يث ٠يذسط اٌطبٌيت 50. ٠دت االٌزضاَ ثّؼذٌخ 2

 .ثبٌدبِؼخ

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

 .........(صفحة. رلم )......./ اٌدبِؼخ ثؼذ اػزّبد٘ب ِٓ وبفخ اٌدٙبد اٌّغؤٌٚخ فٟ اٌدبِؼخ. خادخبي ِؼبدٌخ ِمشساد اٌذساع١خ ٌّٕظِٛ

 

 

 ت
 املقــــررات الدراسيـــــة اليت متث معادلحهـــا املقـــررات الدراسيـــــة املنحقل  هبـــــا

رمز 

 املقرر
 الدرجة الىحدات أسم املقرر رمز املقرر الدرجة أسم املقرر

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

1
0 

       

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1)  ع.طرقم الىمورج: أ.

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

 

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

 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٚٓددذف ْددزا انًُددٕرط إنددٗ رًكددٍٛ  انطبنددت يددٍ رسددغٛم يشددشٔع انزخددشط  كًمددشس دساسددٙ ثٓددذف اسددزكًبل 

 يزطهجبد انزخشط.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يٍ انمسى انؼهًٙ  (2نسخة من نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش. ع   على  ٌمكن الحصول

 .انًخزض أٔ ٔؽذح انمجٕل ٔانزسغٛم ثئداسح انًسغم ثبنغبيؼخ أٔػٍ طشٚك يٕلغ انغبيؼخ

 

   رغد١ً ِؾشٚع اٌزخشج:خشاءاد ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إل

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

بها وفك البلبحة الدراسٌة بالبدء فً إجراءات مشروع التخرج ، ٌموم الطالا بتسجٌل مشعروع 

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

وٌمعوم بسعداد الرسعوم المالٌعة  ( 2ٌملا الطالا نموذج تنزٌعل مشعروع التخعرج رلعم أ.ش. ع    .2

 المالٌة للجامعة.وفك البلبحة 

ٌستلم الطالا نسعختٌن معن إٌصعال سعداد الرسعوم، النسعخة األصعلٌة بٌضعاء اللعون وٌحعتفظ بهعا  .3

لنفسه والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مع نموذج تنزٌل مشروع التخعرج 

 وتسلم الى رباسة المسم. (2رلم أ.ش. ع   

مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالعا للتحمعك معن اسعتٌفاء ٌموم ربٌس المسم مع المرشد األكادٌمً ب .4

كافة شروط تسجٌل مشعروع التخعرج معن مطابمعة اإلجعراءات االكادٌمٌعة والمالٌعة ، وعلٌعه ٌعتم 

 تسجٌل مشروع التخرج للطالا بالمنظومة. 
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 مشروع تخرج تسجٌلنموذج 

 

 م. 20الخرٌف        الربٌع            لسنة        للفصل الدراسً    

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

 

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

 

 اعتماد               اعتماد                 

 رئٌس المســـم                                   الدراســة واالمتحانات          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المســــم المالً:
 

 نفٌدكم بؤن الطالب المذكور أعاله

 ال ٌوجد علٌــه إلتزام مالً        

 ٌوجد علٌـه إلتزام مالً ولدره )         (       

 
 

 اعتماد

 رئٌس المسم المالً

 

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشإون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (2رقم الىمورج: أ.ط.ع )

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

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

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن  الطالا من إختٌعار موضعوع البحعث وكعذلن إختٌعار المشعرؾ علعى 

 مشروع التخرج  بهدؾ استكمال متطلبات التخرج.

 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

اختٌعار المشعرؾ وموضعوع مشعروع التخعرج رلعم أ.ش. ع  على نسخة من نمعوذج ٌمكن الحصول

يددٍ انمسددى انؼهًددٙ انًخددزض أٔ ٔؽددذح انمجددٕل ٔانزسددغٛم ثددئداسح انًسددغم ثبنغبيؼددخ أٔػددٍ ( 3 

 .طشٚك يٕلغ انغبيؼخ

 

 

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ الخز١بس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع رخشج: 

 

مباشرة إجراءات اختٌار  ٌتعٌن على الطالا بعد أن ٌنهً جمٌع الممررات الدراسٌة  .1

ابتداًء من  أول فصل دراسً ٌلً الفصل الذي  مشرؾ وموضوع مشروع التخرج

  .أنهى فٌه تلن الممررات

 بمساعدة المرشد األكادٌمً وربٌس المسم موضوع البحث والمشرؾ وفكٌحدد الطالا  .2

 .( 3اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  نموذج 

رؾ وموضوع اختٌار المشنموذج ٌستخدم الجزء األول من لبل االستاذ المشرؾ  ل .3

( ، وتموم اللجنة العلمٌة بالمسم بمنالشة ممترح 3مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  

 .مشروع التخرج وملء الجزء الثانً من النموذج

اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع نموذج تخاطا إدارة الشإون العلمٌة بإستخدام  .4

 ( للعمل على إصدار لرار إشراؾ.3التخرج رلم أ.ش. ع  
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 تخرجاختٌار المشرف وموضوع مشروع النموذج 

 رلم المٌــد/ ...................... إسم الطالب/ ...........................................  

 التخصص/ .........................الفصل الدراسً / .................. لسنــة/.............

 موضوع المشروع/.............................................................................

 .............. تولٌع الطالــب/.......................

نفٌدكم األستاذ/ ........................................................... بمبول اإلشراف على 

 المشروع الممدم من الطالب المذكور أعاله.

 األستاذ المشرف/ 

 التولٌــــع                                                االســــــــم              

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممدم من الطالب المذكور أعاله من لبل اللجنة بعد إجراء المنالشة المبدئٌة للمشروع ال

 العلمٌــة للمســــم.

 لبول خطة البحث بدون تعدٌالت         

 لبول خطة البحث وإجراء تعدٌالت         

 رفض خطة البحث          
 اللجنــــة العلمٌــــة

 التولٌــــع                                                     االســــــــــم            
.....................................      ................................ 
.....................................      ................................ 

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

 ٌعتمــــد
 رئٌس المســــــــم

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشإون 

ريقياجامعة أف  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (3رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 زخشجاعزقذاس لشس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع اٌ إخشاءاد

 (4سلُ أ.ػ. ع ) زخشجاعزقذاس لشس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لعرار منالشعة  مشعروع التخعرج  معن إدارة  استصعدار ٌهدؾ هذا النموذج إلعى تمكعٌن  الطالعا معن

 الشإون العلمٌة بالجامعة

 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يدٍ  (4على نسخة من نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج رلم أ.ش. ع    ٌمكن الحصول

ض أٔ ٔؽذح انمجٕل ٔانزسغٛم ثئداسح انًسغم ثبنغبيؼخ أٔػدٍ طشٚدك يٕلدغ انمسى انؼهًٙ انًخز

 .انغبيؼخ

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلفذاس لشاس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع رخشج: 

 تخعرجاستصعدار لعرر منالشعة  مشعروع النمعوذج  ٌولع االستاذ المشعرؾ الجعزء األول معن (1

( بعد التؤكد من جاهزٌة مشروع التخرج للمنالشعة  ، وٌعٌعده للمسعم العلمعً 4رلم أ.ش. ع  

 مرفماً معه ثبلث نسخ من مشروع التخرج لتسلٌمها  حسا عدد أعضاء لجنة المنالشة(.

، ها وموافمعة االسعتاذ المشعرؾ علعى تسعلٌممشعروع التخعرج الطالعا معن إععداد  انتهاءعند  (2

رلعم  تخعرجاستصدار لرار منالشعة  مشعروع البلم نسخة من نموذج باستربٌس المسم  ٌموم 

 (.4أ.ش. ع  

ععدد أربععة اعضعاء هٌبعة تعدرٌس حتعى ٌتسعنى إلدارة   بترشعٌحالمسعم ب اللجنة العلمعًموم ت (3

نمعوذج الشإون العلمٌة إختٌار لجنة منالشعة معن بٌعنهم ععن طرٌعك معلء الجعزء الثعانً معن 

 (.4رلم أ.ش. ع   تخرجاستصدار لرر منالشة  مشروع ال

استصععدار لععرار منالشععة  نمععوذج تمععوم إدارة الشععإون العلمٌععة بإسععتكمال الجععزء األخٌععر مععن  (4

لععرار لجنععة منالشععة  ( والععذي بنععاء علٌععه ٌععتم استصععدار4رلععم أ.ش. ع   تخععرجمشععروع ال

 لمشروع التخرج.
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 نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج

 األستاذ المشرفأوالا/

 ....................................................أتمدم أنا األستاذ / ............................... ودرجتً العلمٌة 

 ومشرف المشروع لنٌل درجة ) البكالورٌوس()لٌسانس( فً .......................................................

 .........................بعنوان ..........................................................................................

 بمسم ........................................ تخصص ..................................................................

مرفك بهذا الطلب نموذج رلم ) أ (  ]لد أنهٌت مهمة اإلشراف على المشروع السابك ذكره وأطلب إصدار لرار للمنالشة 
 ج رلم ) ب ( .+ نموذ

 م . 20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا/ المسم العلمً المختص   ثانٌا

أنا األستاذ / ........................................                 رئٌس المسم ..................................... 

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

 درجته العلمٌة / ...........................................       ..................................األستاذ /  -1

 درجته العلمٌة / ............................................     األستاذ / ..................................  -2

 درجته العلمٌة / ............................................       .................................األستاذ /  -3

 األستاذ / ...................................      درجته العلمٌة / ........................................ -4

 م  20/      /      التولٌـــع / .................... التارٌخ     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا/ مدٌر إدارة الشإون العلمٌة  ثالثا

 تم اختٌار كالا من:

 / ...................................              درجته العلمٌة / ................................... األستاذ -1

 األستاذ / ..................................             درجته العلمٌة / .................................... -2

م موعممداا لمنالشممة المممذكور أعمماله  بجامعممة أفرٌمٌمما 20الموافممك    /     /     وعلٌممه تممم تحدٌممد ٌمموم ...................... 

 للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة وفك لرار مدٌر إدارة الشإون العلمٌة  بالخصوص.

 م  20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /      

 
 
 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشإون 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 

 

 (4رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 زخشجرم١١ُ  ِؾشٚع اٌ إخشاءاد

 (5سلُ أ.ػ. ع ) زخشجرم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 (6سلُ أ.ػ. ع ) زخشجرم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّبرج: 

مععن لبععل  تهععدؾ هععذه النمععاذج إلععى تمٌععٌم الدرجععة المتحصععل علٌهععا  الطالععا فععً  مشععروع التخععرج 

 المشرؾ والممتحنٌن وفك لرار المنالشة إلدارة الشإون العلمٌة بالجامعة

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

 (6)رلعم أ.ش. ع  (5)على نسخة من نماذج تمٌعٌم مشعروع التخعرج رلعم أ.ش. ع   ٌمكن الحصول

ػدٍ طشٚدك يٍ انمسى انؼهًٙ انًخزض أٔ ٔؽدذح انمجدٕل ٔانزسدغٛم ثدئداسح انًسدغم ثبنغبيؼدخ أٔ

 .يٕلغ انغبيؼخ

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌزم١١ُ  ِؾشٚع رخشج:

 -مٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتابج الثبلث اآلتٌة:ٌ  -1

النجاح: ٌعلن نجاح الطالا فً حالة حصوله علً نتٌجة إجمالٌة فً كافة التمٌٌمات ال تمل عن  .د 
50.% 

 الحاالت التالٌة:الرسوا: ٌعتبر الطالا راسبا فً إحد   .ه 

  50حصوله على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

 وفً هذه الحالة ال  بناء على رأي المشرؾ والمبررات التً ٌمدمها حول وضع الطالا
 ٌمرر المشروع للنماش وٌعلن رسوا الطالا مباشرة.

 التؤجٌل: ٌمكن تؤجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة: .و 

  الطالا من إنهاء المشروع فً الولت المحدد ألسباا تتعلك الحالة األولى: عدم تمكن
 بطبٌعة المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

  الحالة الثانٌة: تمدٌم المشروع للنماش والتراح لجنة النماش فترة إضافٌة إلجراء بعض
ة التعدٌبلت أو استكمال أجزاء نالصة فً المشروع، وفً الحالتٌن ٌجا تحدٌد المد

 المناسبة للتؤجٌل.

  الحالة الثالثة: استحالة إنجعاز المشعروع بسعبا ظعروؾ خاصعة تتعلعك بالطالعا  صعحٌة أو
 ؼٌرها(.

% من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالا  لكل طالا( حسا 40ٌتم إعطاء .  2

 (.6( رلم أ.ش. ع   5نماذج تمٌٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع   

  

نماذج تمٌٌم مشروع حسا  الممتحنٌندرجة المستحمة من لبل % من ال60ٌتم إعطاء  .4

 للطالا  لكل طالا(. (6( رلم أ.ش. ع   5التخرج رلم أ.ش. ع   
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  تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 

 

 عنوان البحث/ ..........................................................................................................
 ........................................................................................................تارٌخ المنالشة/ 

 ممدم البحث الطالب/ ...........................التخصص/...................  رلم المٌد/ ...........................
 ................................................................................إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............

 أوالا/ درجة األستاذ المشرف

 الدرجــــة البٌــــــــــان

  درجات 3سلون الطالا                  -

  درجات 3الجدٌة وااللتزام بالمواعٌد     -

  درجات 3االلتزام باإلرشاد               -

  درجات 3سبلمة اللؽة العربٌة            -

  درجات 3االلتباس واالستشهاد           -

  درجات 3الطباعة واإلخراج النهابً     -

  41المجمــــوع                      

ا/ درجة األساتذة الممتحنٌن:  ثانٌا

 الممتحن الثانً الممتحن األول البٌــــــــــان

   درجات  3وأهدافه                    تحدٌد مشكلة البحث  -

   درجات  3صٌاؼة الفرضٌات                               -

   درجات  3أسلوا جمع البٌانات                             -

   درجات  3العٌنة وأسباا إختٌارهـا                         -

   درجات  3   إسلوا التحلٌل                                -

   درجات  3دلة النتابج والتوصٌات                          -

   درجات  3اإللناع والحوار                                  -

   درجات  3درجة االستٌعاا لموضوع البحث              -

   61المجمــــــــوع 
 

األعداد والمراجع والمصادر التً أعتمد علٌهــا الباحث وأسلوب بعــد تمٌٌم البحث ومستوى المنهجٌة التً أتبعت فً 

 التحلٌل والنتائج والتوصٌات التً تم التوصل إلٌهــا أوصت لجنة المنالشة باالتً:

 ٌعتمد البحث دون أي تعدٌبلت وٌمنح الطالا التمدٌرات التالٌــة:      
 درجـة: ................. بتمدٌر: ...................الطالا: ......................................... 

 
 

 ٌعتمد البحث مع إجراء تعدٌبلت وٌمنح الطالا التمدٌرات التالٌــة:

 .................الطالا: ......................................... درجـة: ................. بتمدٌر: 
 

 

 اعتماد/ إدارة الشإون العلمٌة     اعتماد/ رئٌس المســـم

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020اإلصدار: تارٌخ  العلمٌــــــةإدارة الشإون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (5رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20..... / ...../ .... التاريخ: 
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 تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 
 

 م 20الفصل الدراسً ..........................................     التارٌخ     /      /   

 المسم : .................................     التخصص : ..............................

 .......................................................................عنوان المشروع: 

 أسم المشرف: ................................    الدرجة العلمٌة : ..........................

 

 رلم المٌد أسم الطالا ر.م

المنالش 
 األول

المنالش 
 الثانً

 المشرؾ
الدرجة 
 النهابٌة

03 03 03 033 

0       
 

 المشرف / ........................................ التولٌع .......................

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

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

 لرار اللجنة / .......................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عتمــــــادإ

 أدارة الشإون العلمٌة                      رئٌس المســــــم      

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

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشإون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (6رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20.... التاريخ: ..... / ...../ 
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 زخشجإخشاءاد رغ١ٍُ ِؾشٚع اٌ

 

 (7سلُ أ.ػ. ع ) زخشجرغ١ٍُ ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّبرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى بٌان إستكمال كافة اإلجراءات المتعلمة بمشروع التخرج من تععدٌبلت وفعك 

 لرار لجنة المنالشة و إجراءات التجلٌد للمشروع  وفك نتابج تمٌٌم منالشة المشروع.

 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يٍ انمسى انؼهًدٙ  (7)من نموذج تسلٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  على نسخة  ٌمكن الحصول

 .انًخزض أٔ ٔؽذح انخشعٍٛ  ثئداسح انًسغم ثبنغبيؼخ أٔػٍ طشٚك يٕلغ انغبيؼخ

 

 انخطٕاد انًزجؼخ نزسهٛى  يششٔع رخشط: ج( 

ثؼذ أداء انطبنت نًُبلشخ انًششٔع ٔلجٕنّ فبَّ ُٚٓٙ دساسزّ انغبيؼٛخ انًًزذح نسُٕاد 

طٕٚهخ يٍ انغذ ٔاالعزٓبد نٛظم إنٗ َٛم انذسعخ انؼهًٛخ انًُبسجخ، ٔيب رجمٗ إال إعشاءاد 

 -سٔرُٛٛخ ْٙ:

ًُٚؼ انطبنت فشطخ أسجٕػٍٛ نزؼذٚم انًطهٕة فٙ َسخخ انًششٔع، صى ثؼذ لجٕل انزؼذٚالد  .5

 يٍ انًُبلشٍٛ ٚطهت انزغهٛذ فٙ يذح ال رضٚذ ػٍ أسجٕػٍٛ آخشٍٚ.

 -:كبالرٙ(، رٕصع 4ػذد انُسخ انًغهذح ) .6

 ًٙانمسى انؼه 

 انًششف 

 انًكزجخ 

 نٌٕ انزغهٛذ نهؼهٕو اإلَسبَٛخ أسٕد ٔنهؼهٕو انزطجٛمٛخ أصسق. .7

 دػى انُسخخ انًغهذح ثُسخخ انكزشَٔٛخ يؾزٕٚخ آخش رؾذٚش. .8

 رشفك كم َسخخ رى رغهٛذْب يٍ يششٔع انزخشط ثُسخخ إنكزشَٔٛخ ) ػهٗ لشص يذيظ( .9
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 تخرجتسلٌم  مشروع النموذج 

 

بعنوان/ ................................................................ وإتمام  بعد منالشة المشروع
منالشة و اللجنة المشرف واعتماده المشروع من لبل جمٌع التعدٌالت والمالحظـات المرفمة تم 

 رئٌس المسم المختص.

 

 علٌـــه لد استكمال الطالب أو الطالبة/

 ........................ رلم المٌد ....................................................... (1

 ........................................................ رلم المٌد ....................... (2

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (3

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (4

 

 متطلبات التخرج األكادٌمٌة وال مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارٌة الخاصة بالتخرج 

 

 ..........المشرف / ...........................................     التولٌع ....................

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

 ........................... التولٌعالمنالش الثانً / .........................       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعتماد  

 رئٌس المســــــم                             أدارة الشإون العلمٌة          

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

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشإون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (7رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 حدض ِٛػذ ٚ لبػخ ٌّٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشجإخشاءاد  

 

 (8سلُ أ.ػ. ع )حدض ِٛػذ ٚ لبػخ ٌّٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشج ّٔٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن المسم من حجز لاعة  وتحدٌد موعد لمنالشة مشروع التخرج 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

أ.ش. ع التخعرج رلعم على نسخة من نموذج حجز موعد و لاععة لمنالشعة مشعروع  الحصول ٌمكن

بالجامععة أو ععن طرٌعك ( من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بعإدارة المسعجل 8 

 .مولع الجامعة

 

 ٔ لبػخ نًُبلشخ  يششٔع رخشط:  ذانخطٕاد انًزجؼخ نؾغض يٕػج( 

ٌجا على أعضاء لجنة المنالشة من االلتزام بموعد المنالشة وفك الموعد المحعدد بعالمرار  -1

 الصادر عن إدارة الشإون العلمٌة.

بحجز لاعة المنالشة وفك نمعوذج حجعز ٌلتزم السٌد ربٌس المسم بعد اخطار لجنة المنالشة  -2

 ( ومخاطبة إدارة الشإون العلمٌة.8موعد و لاعة لمنالشة مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  

ٌموم المسم  العلمً بتحدٌعد جعدول لجمٌعع المنالشعات المتولععة بالتنسعٌك معع إدارة الشعإون  -3

 ولع الجامعة.العلمٌة، لبل نهاٌة الفصل الدراسً وٌكون معلن فً لوحة االعبلنات وم
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 نموذج طمب حجز موعد وقاعة لمناقشة مشروع تخرج
 الشؤون العممية السيد / مدير إدارة
 بعد التحيــــــة ،،،،،،،

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

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

 المقدمة من الطمبة:
 ............. المقيد تحت  رقم )...............(الطالب : ................................... (1)
 ...(..).......... رقم تحت المقيد: ................................................  الطالب (2)
 )...............( رقم تحت المقيد: ................................................  الطالب (3)

المناقشات لمناقشة مشروع التخرج  في قسم .............................     نامل منكم التكرم بحجز قاعة
 الموافق ...../ ..... / ......... عمى تمام الساعة ............ ........... يوم

 
 عميــــه ،،، نأمل التكرم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحجز مكان المناقشة. 

 والسالم عميكم ورحمة هللا وبركاته
 رئيس القسم                                                                    

        ............................. 
 هذا الجزء خاص الستعمال إدارة الشؤون العممية

 إخشاءاد إداسح اٌؾؤْٚ اٌؼ١ٍّخ:

 عميــــه ،،،

 

يوم.................... الموافق ...../ ..... / نفيدكم بأنه تقرر الموافقة عمى حجز قاعة المناقشات  
 ......... عمى تمام الساعة ............ بقاعة رقم.............

 الشؤون العممية  ةمدير إدار                                                                          
............................. 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشإون  م  2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشإون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (8رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 األوبد٠ّٟ حإخشاءاد رمش٠ش ِشاخغ خبسخٟ ٌٍجشٔبِ-15

 

 (9) ّٔٛرج رمش٠ش ِشاخغ خبسخٟ ٌٍجشٔبِح األوبد٠ّٟ ثبٌدبِؼخ سلُ أ.ػ.ع
 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

أحععد أعضععاء هٌبععة التععدرٌس الخععارجٌٌن  ذوي الخبععرة العلمٌععة ٌهععدؾ هععذا النمععوذج إلععى تمٌععٌم البرنععامج االكععادٌمً مععن لبععل 

الدورٌععة للبععرامج  ةالمراجععع األكععادٌمً الخاضععع للتمٌععٌم وذلععن فععً إطععار جواالكادٌمٌععة والعملٌععة فععً نفععس تخصععص البرنععام

كعل أربعع  التحعدٌثٌتم سابمة وتجوٌد المخرجات و أخطاءمهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحٌح باعتبارها آلٌة  التعلٌمٌة 

 .الشإون العلمٌة إدارةسنوات بإشراؾ 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج األكادٌمً بالجامعة  رلم 
من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن  (9  أ.ش.ع

 الجامعة. طرٌك مولع
 

 ّٔٛرج رمش٠ش اٌّشاخغ اٌخبسخٟ: َج( اٌخطٛاد العزخذا

تصدر إدارة الشإون العلمٌة تعلٌماتها للبرامج التعلٌمٌة التً تتبعهعا بالبعدء فعً المراجععة والتمٌعٌم  .7

 .الداخلً

هٌبة التدرٌس إلجراء  وأعضاءٌتبع البرنامج التعلٌمً نظام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج  .8

المراجعة والتمٌٌم لٌنتج عنها تحدٌثات فً البرنامج التعلٌمً المستندة على مراجع ومناظرات 

 موثوق بها.

ٌجا عض البرنامج االكادٌمً للمسم العلمً مرفك بنموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج   .9

المجال لتمٌٌم البرنامج  على مختصٌن خارجٌٌن فً نفس (9  األكادٌمً بالجامعة  رلم أ.ش.ع

 ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثبلثة(.بحٌث  العلمً المحدث  

 اإلجراءاتتعمم التمٌٌمات الخارجٌة حسا البرنامج التعلٌمً وتنفذ ثم تعتمد حسا  .10

 المعمول بها فً الجامعة.

عدم  وأسبااتمرٌر صادر عن البرنامج التعلٌمً ٌحوي التحدٌثات التً تم اعتمادها  إعداد .11

 .ثساس علمً بحأممترح نتٌجة التمٌٌمات والمستندة على  أيتنفٌذ 

الشإون العلمٌة ثم رباسة الجامعة لتطرح على  التمٌٌم والتحدٌث إلى إدارة تحال نتابج  .12

 العتمادها.الجامعة  إدارةمجلس 
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 ّٔٛرج رمش٠ش ِشاخغ خبسخٟ ٌٍجشٔبِح األوبد٠ّٟ ثبٌدبِؼخ

اٌذوزٛس.......................................................... اٌزمش٠ش اٌزبٌٟ ػٓ اٌشأٞ اٌؼٍّٟ ٌٍغ١ذ ٚؼجش 

اٌدبِؼخ اٌزٟ رؼًّ ثٙب .......................... اٌى١ٍخ:........................... اٌمغُ....................... 

 .................................اٌزخقـ:...........................اٌٛظ١فخ اٌحب١ٌخ:...........................

 رّذ ِشاخؼخ ٚرم١١ُ رٛف١ف اٌجشٔبِح اٌّشفك ثٕبء ػٍٝ طٍت:

 لغُ:............................................... ثدبِؼخ أفش٠م١ب ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاٌزطج١م١خ. -

 :.....................................................................................أعُ اٌجشٔبِح  -

 

ٔأًِ ِشاخؼخ اٌّىٛٔبد اٌزب١ٌخ اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ اٌزم١١ُ اٌؾبًِ ٌزٛف١ف اٌجشٔبِح اٌّؼٕٟ، ٚرٌه 

 ك:ثبعزخذاَ اٌّم١بط اٌزبٌٟ ٚفك ّٔٛرج اٌّزطٍجبد األوبد١ّ٠خ ٌٍجشٔبِح  األوبد٠ّٟ اٌّشف

 غ١ش ِغزٛف١خ ِغزٛف١خ اٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ ٌٍجشٔبِح:

   اٌج١بٔبد  األعبع١خ

   أعُ إٌّغك

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:      

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

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

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

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

 غ١ش ٚاضحخ ٚاضحخ (أ٘ذاف اٌجشٔبِح1)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:        

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

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

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

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

                     

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

 

 ( اٌّغزٙذفبد2)
 غ١ش ٚاضحخ ٚاضحخ

  

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (9رقم الىمورج: أ.ط.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ال رؤدٞ اٌاشك رؤدٞ اٌاشك ٌخبسخ١خ( ِمبسٔخ ِب ٠زُ رمذ٠ّٗ ِغ اٌّشاخغ ا3)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:             

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

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

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

 غ١ش ِغزٛفٟ ِغزٛفٟ ( ٔظُ اٌمجٛي4) 

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

 ( ِخشخبد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍجشٔبِح5)

 غ١ش ٚاضحخ ٚاضحخ ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ

  

 غ١ش ِشرجطخ ِشرجطخ إسرجبط ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ثأ٘ذاف اٌجشٔبِح

  

 ال رزحمك  رزحمك رحمك ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ثأ٘ذاف اٌّمشساد

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافك مع  مواصفات الخرٌج للبرنامج فً كل من:

 اٌّؼشفٟ اٌّدبي
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌزطج١م١خ ٚاٌّؼشف١خ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمً فً مجال التخصص
 ال رٛاوت رٛاوت

  

 التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب احتٌاجات سوق العملمخرجات 
 ال رٛاوت رٛاوت

  

 )أ( اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )ة( اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )ج( اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚ ا١ٌّٕٙخ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )د( اٌّٙبساد اٌؼبِخ
 ال رزٛافك رزٛافك
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 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:  

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

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

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

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

 

 ش  وبف١خغ١ وبف١خ ( ِىٛٔبد ِحز٠ٛبد اٌجشٔبِح6)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:     

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

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

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

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

 ( ِمشساد اٌجشٔبِح األوبد7ّٟ٠)          

 

 
 ِٛافك

 ِٛافك

 إٌٝ حذ ِب

 غ١ش

 ِٛافك 

    ٚضٛذ أ٘ذاف اٌّمشساد

    إسرجبط أ٘ذاف اٌّمشساد ثأ٘ذاف اٌجشٔبِح

    لبث١ٍخ أ٘ذاف ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍم١بط

    ِالئّخ ِحشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ أل٘ذاف اٌّمشساد

    اٌزؼ١ٍُ اٌّغزٙذفخِالئّخ طشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ ٌزحم١ك ِخشخبد 

    أرغبَ ِحز٠ٛبد اٌّمشساد ثبٌحذاثخ

    اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِٕبعجخ ٌٍطشق اٌّزوٛسح

    طشق رم١١ُ اٌطالة اٌّغزخذِخ ِالئّخ

    اٌّشاخغ اٌّزوٛسح حذ٠ثخ
 

ٚروش وً اٌّالحظبد( رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ: )فٟ حبٌخ ػذَ ِٛافمخ أٞ ِمشس ٠شخٝ رحذ٠ذٖ ٚاٌزؼ١ٍك ػ١ٍٗ 

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

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

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

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

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( طشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ8ٍُ)

  
 

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:    

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

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

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

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

............................................................................................................ 
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 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:          

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

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

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

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

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

 غ١ش ِالئُ ِالئّخ ( رم١١ُ اٌجشٔبِح10)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

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

 ( رق١ٕف اٌزم11ُ١١)

 

 غ١ش  ِالئُ ِالئُ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:

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

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

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

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

 ثبٌجشٔبِح ( ِزطٍجبد االعزّشاس فٟ اٌذساعخ12)

 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:     

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

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

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

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

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

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( ِقبدس اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاإلِىبٔبد13)

  

 اٌّم١ُ:رؼ١ٍمبد       

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

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

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

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

 غ١ش  ِالئّخ ِالئّخ ( طشق اٌزم9ُ١١)
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 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( اٌّىزجخ14)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:        

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 ( اٌّخزجشاد ٚاٌّؼب15ًِ)

 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:      

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

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

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

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

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

 سأٞ اٌّم١ُ إٌٙبئٟ:                    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 اٌزٛل١غ .....................اعُ اٌّشاخغ اٌخبسخٟ:................................................. 
 

 

 

 

 العلمٌة فمط األغراضتشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدام البٌانات إال فً 

 

 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشإون  م2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشإون 
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 (1ملحك ) 

 استبٌانات تخص نظام الجودة   
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 اشتبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الذراس ي/ القصــ

 ( O )متثل تقديرك املناسب للسؤالضع دائرة حول الدرجة اليت 

 -املقرراث الدراسيت:-4
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 املحتوى يدقق أهداف املقرر  1.1

 1 2 3 4 5 مدى الاستفادة من املقرر الدراس ي 1.2

 1 2 3 4 5 الوعاء السمني مناسب  1.3

 -أعضبء هيئت التدريس:-4
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 جقييم الطلبت وجوزيع الدرجاث  2.1

 1 2 3 4 5 مالئمت طريقت شرح املقرر وجوصيل املعلومت  2.2

 1 2 3 4 5 الحرص على التعامل والتواصل مع الطالب  2.3

 1 2 3 4 5 جوفير املادة الدراسيت وجدديد الكتب واملراجع للمقرر الدراس ي  2.4

 1 2 3 4 5 سرعت جصحيذ الواجباث والاختباراث والامتداناث وإصدار النتائج النهائيت  2.5

 1 2 3 4 5 التزام ألاستاذ بتوقيت املحاضرة  2.6

 1 2 3 4 5 جواجد ألاستاذ خارج ساعاث املحاضرة للتواصل مع الطلبت وإلاجابت على استفساراتهم  2.7

 خدمبث العمليت التعليميت:-6
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث التسجيل والدراست والامتداناث 3.1

 1 2 3 4 5 خدماث إدارة القسم  3.2

 1 2 3 4 5 مالئمت الجدول الدراس ي/الفصلي 3.3

 1 2 3 4 5 القاعاث الدراسيت/نظافتها/ججهيزها 3.4

 1 2 3 4 5 خدماث املكتبت 3.5

 1 2 3 4 5 املعامل مالئمت 3.6

 اخلدمبث املسبندة للعمليت التعليميت:-0
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث املقهى 4.1

 1 2 3 4 5 خدماث التصوير والسحب 4.2

 1 2 3 4 5 خدماث العيادة  4.3

 1 2 3 4 5 مالئمت استراخت الطالب  4.4

 1 2 3 4 5 كفاءة وخدة ألامن 4.5

 1 2 3 4 5 كفايت ونظافت دوراث املياه 4.6

 .......................................................................................................................................................................مالحظات:  4.7

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

 
 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (1رقم الىمورج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 زذس٠ظاٌل١بط سضب ػضٛ ١٘ئخ إعزج١بْ 

 :الفصل الدراسً  : المسم
     

 

 :تمثل تمدٌرن المناسب للسإال ًالتضع دائرة حول الدرجة 

 رلم البند
  الدراسٌــــــــــــــة المــــــــــــــــادة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند

 1 2 3 4 5 مع الهدؾ منهتوافك مفردات الممرر 4.4

 1 2 3 4 5 لدرات الطلبة عمبلبمة منهجٌة الممرر م 4.4

 1 2 3 4 5 الدرجات للممرر الدراسًطرٌمة التمٌٌم وتوزٌع  4.6

 1 2 3 4 5 ًتوفر المادة العلمٌة والمراجع والكتا للممرر الدراس 4.0
 

 

 التمدٌر الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 ًمبلبمة مستو  الطالا مع الممرر الدراس 4.4

 1 2 3 4 5 والتزام الطالا اهتمام وجدٌة 4.4

 1 2 3 4 5 والبحوث(   أداء الواجبات والمشاركاتللمتطلبات الممرر مث اأداء الطال 4.6

 1 2 3 4 5 الرضا عن درجات أعمال الفصل الدراسً و النتابج النهابٌة 4.0

 1 2 3 4 5 لٌام الطالا بؤنشطة إضافٌة لزٌادة تحصٌله العلمً 4.3
 

 التمدٌر العملٌة التعلٌمٌة خدمــــــــــات

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات مكتا شإون أعضاء هٌبة التدرٌس 6.4

 1 2 3 4 5 خدمات إدارة المسم 6.4

 1 2 3 4 5 خدمات لسم الدراسة و االمتحانات 6.6

 1 2 3 4 5 الجدول الدراسً األسبوعً 6.0

 1 2 3 4 5 الدراسٌة نظافتها وتجهٌزهاالماعات  6.3

 1 2 3 4 5 المعامل تجهٌز 6.3

 1 2 3 4 5 المكتبة 6.3
 

 التمدٌر الخدمــــــــــات المساندة للعملٌة التعلٌمٌة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات التصوٌر 6.4

 1 2 3 4 5 خدمات الممهى 6.4

 1 2 3 4 5 العٌادة خدمات 6.6

 1 2 3 4 5 حجرة أعضاء هٌبة التدرٌس 6.0

 1 2 3 4 5 خدمات الشإون المالٌة 6.3

 1 2 3 4 5 كفاءة وحدة األمن 6.3

 1 2 3 4 5 كفاٌة ونظافة دورات المٌاه 6.3

 ....................................................................................................................................:مالحظات 6.3
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 اعزج١بْ رم١١ُ أداء اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ ِٓ لجً اٌطبٌت
  

 

 ............................................................. :األوبد٠ّٟاعُ اٌّشؽذ 

 /......................................... اٌذساعٟ اٌفقً/ ...........................................  اٌمغُ

 ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.

 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّزبص اٌجٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 يكزجٛخ يؼهُخانًششذ األكبدًٚٙ نّ سبػبد  1

 1 2 3 4 5 ٔعٕد انًششذ األكبدًٚٙ ؽست انسبػبد انًؼهُخ 2

 1 2 3 4 5 اإللُبعلذسح انًششذ األكبدًٚٙ ػهٗ  3

 1 2 3 4 5 ؽذايمبثهخ انًششذ األكبدًٚٙ كم طبنت ػهٗ  4

 1 2 3 4 5 ٚسبػذ ػهٗ انزٕعّٛ انظؾٛؼ األكبدًٚٙانًهف  5

 1 2 3 4 5 فٙ انزؼبيم يغ انطهجخ  األكبدًٚٙيشَٔخ انًششذ  6

 1 2 3 4 5 نك كطبنت عبيؼٙ  األكبدًٚٙ اؽزشاو انًششذ 7

 1 2 3 4 5  األكبدًٚٙاالسزفبدح يٍ رٕعٛٓبد َٔظبئؼ انًششذ  8

 1 2 3 4 5 ٕٚضؼ انًششذ األكبدًٚٙ انخطخ انذساسٛخ ثًب فٙ رنك رسهسم انًمشساد 9

9 
 :ِالحظبد

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر خدمات اإلرشاد األكادٌمً
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 اعزج١بْ رم١١ُ اٌطبٌت ٌؼضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ 
  

 ........... ........اٌفقً اٌذساعٟ/....................../.........اعُ اٌّمشس......... .........../ .................اٌمغُ

 حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.ضغ دائشح 

س.

َ 

 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّزبص اٌجٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 1 2 3 4 5 ثًؾزٕٖ انًمشس انذساسٙ  األسزبررؼشٚف   .1

 1 2 3 4 5 انًمشس انذساسٙ  األسزبر ثأْذافرؼشٚف   .2

 1 2 3 4 5 انمذسح انزذسٚسٛخ نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚس  .3

 1 2 3 4 5 أسهٕة ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس فٙ انًؾبضشح   .4

 1 2 3 4 5 رمجم ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ألسئهخ انطهجخ   .5

 1 2 3 4 5 األيضهخ انًسزخذيخ فٙ انًؾبضشح كفبٚخ   .6

 1 2 3 4 5 يشَٔخ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس فٙ انزؼبيم يغ انطهجخ   .7

 1 2 3 4 5 انًؾبضشحؽش ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس انطهجخ ػهٗ انًشبسكخ فٙ   .8

 1 2 3 4 5 ( ٔثؾٕس ػهًٛخ....انخ كفبٚخ َظبو انزمٛٛى انًسزخذو ) اخزجبساد ٔٔاعجبد  .9

 1 2 3 4 5 ٔضٕػ كزبثخ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ػهٗ انسجٕسح   .10

 1 2 3 4 5 رؾذٚذ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس كزبة يُٓغٙ ٔيشعؼٙ   .11

 1 2 3 4 5 ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس َزبئظ االخزجبساد نهطالة فٙ يٕػذْب إػالٌ  .12

 1 2 3 4 5 انزضاو ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ثًفشداد انًمشس   .13

 1 2 3 4 5 انًؾبضشح فٙ يٕػذْب  ٔإػطبءانزضاو ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ثبنؾضٕس   .14

 ِالحظبد:  .15

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 ٌٍّمـــــشس اعزج١ـــبْ رم١١ـــــُ اٌطـــــبٌت

  

 ............... اٌفقً اٌذساعٟ/............. ........اعُ اٌّمشس/...... .................................. اٌمغُ/

 ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.

 ضؼٛف يمجٕل عٛذ عٛذ عذا يًزبص انجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.و

 1 2 3 4 5 يالئًخ انٕػبء انضيُٙ نهًمشس انذساسٙ   1

 1 2 3 4 5 ثًفشداد انًمشس انذساسٙ اإلنًبو 2

 1 2 3 4 5 سٕٓنخ انفٓى نًفشداد انًمشس انذساسٙ 3

 1 2 3 4 5 اإلنًبو ثأْذاف انًمشس انذساسٙ 4

 1 2 3 4 5 رٕفٛش يزطهجبد خبطخ نهًمشس انذساسٙ )يؼًم، عٓبص ػشع ......( 5

 1 2 3 4 5 رٕفش كزبة يُٓغٙ يظبؽت نهًمشس  6

 1 2 3 4 5 يذٖ االسزفبدح يٍ انًمشس انز٘ دسسزّ 7

8 

 ِالحظبد:

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

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

........................................................................................................................................................... 
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 اعزج١ـــبْ رم١١ـــــُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّمـــــشس

 /....................................................................                   اٌمغُ اٌؼٍّٟ

 لــــــبسِزؼــبْٚ/............................................................   أعزبراٌّمشس

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

 /..................... ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ)أعجٛػ١ب (/.............................. ػذد اٌٛحذاد اٌذساع١خ

 ..................................اٌذساعٟ اٌفقً

 ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ اٌزٟ رّثً رمذ٠شن إٌّبعت ٌٍغؤاي:

 د اٌــــــــجــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــبْ ِّزبص خ١ذ خذا خ١ذ ِمجٛي ضؼ١ف

 1 يالئًخ انٕػبء انضيُٙ  5 4 3 2 1

 2 فٓى ٔاسزٛؼبة انطهجخ نهًمشس انذساسٙ 5 4 3 2 1

 3  ػذد انطهجخ يُبست 5 4 3 2 1

 4 رٕفش انًزطهجبد انخبطخ ثبنًمشس 5 4 3 2 1

 5 يفشداد انًمشس انذساسٙ: َظش٘ ...... %  ػًهٙ ....... %انُسجخ انًئٕٚخ نًب رى اَغبصِ يٍ 

 ِالحظبد:

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

.................................................................................................................... 
6 
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 اعزج١بْ رم١١ُ أداء ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً سئ١ظ اٌمغُ

 /...............................................اٌذساعٟ  اٌفقً/....................................اٌمغــــــــــــــُ

 ِزؼبْٚ Oلبس      O   .............................................اعُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ: 

 .ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن

 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خ١ذ خذا   ِّزبص اٌجٕـــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 االنزضاو ثؾضٕس انًؾبضشاد فٙ ٔلزٓب   .1

 1 2 3 4 5 إَغبص يب ٚكهف ثّ يٍ يٓبو  .2

 1 2 3 4 5 االنزضاو ثؾضٕس اعزًبػبد انمسى   .3

 1 2 3 4 5 انكفبءح انؼهًٛخ   .4

 1 2 3 4 5 انًٕضٕػٛخ فٙ رمٛٛى أداء انطبنت   .5

 1 2 3 4 5 انزغذٚذ فٙ أسهٕة انزذسٚس   .6

 1 2 3 4 5 انًشَٔخ فٙ انؾٕاس ٔػذو انزؼظت   .7

 1 2 3 4 5 ؽسٍ انزؼبيم يغ انطالة   .8

 1 2 3 4 5 ؽسٍ انزؼبيم يغ صيالئّ   .9

 1 2 3 4 5 انًجبدسح فٙ األفكبس ػُذ انهضٔو   .10

 1 2 3 4 5 انزؼبٌٔ فٙ رغٕٚذ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ثبنمسى   .11

 1 2 3 4 5 انًشبسكخ فٙ انجؾٕس انؼهًٛخ ٔٔسش انؼًم راد انؼاللخ ثبنجشَبيظ  .12

 1 2 3 4 5 انًسبًْخ فٙ خذيبد انًغزًغ ٔانجٛئخ انزٙ ٚمذيٓب انجشَبيظ  .13

 1 2 3 4 5 انؾشص ػهٗ سًؼخ انغبيؼخ   .14

 1 2 3 4 5 اسزخذاو انزمُٛخ انًزٕفشح فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ   .15

 ِالحظبد:  .16

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

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

 
 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعد على تطوٌر لدرات عضو هٌئة التدرٌس
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 استطالع أراء الخرٌجٌن استبٌان

   تحٌة طٌبة و بعد      

نعتبر الخرٌج هو محور أساسً للعملٌة التعلٌمٌة  -جامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة إننا فً 
االستفادة من آرابكم وممترحاتكم المٌمة و التعلٌمٌةولؽرض تحسٌن جودة البرامج  ،ومن أهم مخرجاتها

االستبٌان لجمع المعلومات من الخرٌجٌن والتً تعكس خبرتهم  الذا تم عمل هذ .لتطوٌر األداء بالجامعة
 .بالبرنامج الذي درسوه

 أوال: البٌانات العامة:
 ذكر     ( أنثى     (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعلٌمً:

 أعمل       ( لطاع حكومً     (لطاع خاص     (ال:  جهة العمل الحالٌة

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

 .التعلٌم والتعلم والخدمات الممدمة من الجامعةرضاهم عن عملٌات  مستوىحول  أراء الخرٌجٌن ثانٌا:

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

 

 الممٌاس  
 العبارة

ً
ض

را
 

شدة
ب

 ً
ض

را
 

حاٌد
م

 

غٌر 

ً
ض

را
 

غٌر 
ً

ض
را

 

شدة
ب

 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 التعلٌم الذي تلمٌته فً الجامعة ؟ما مدى رضان عن مستوى 

 1 2 3 4 5 هٌئة التدرٌس بالجامعة؟ اءعضأما مدى رضان عن جودة أداء  

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة الخدمة الممدمة من لسمن العلمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة  الخدمة الممدمة من لسم التسجٌل والمبول؟

 1 2 3 4 5 مدى رضان عن شروط المبول والتسجٌل بالجامعة؟ما 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن رسوم التسجٌل بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر مهارات المعرفة والفهم

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر المهارات الذهنٌة

 1 2 3 4 5 ؟لٌة والمهنٌةمما مدى رضان عن توافر المهارات الع

 1 2 3 4 5 ؟والمنمولةما مدى رضان عن توافر المهارات العامة 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أسلوب التدرٌس بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن الممررات الدراسٌة بالبرنامج األكادٌمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن البنٌة التحتٌة بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 من لبل الجامعة؟ تهٌئتن لدخول سوق العملما مدى رضان عن 

 1 2 3 4 5 الجامعة  فً تسهٌل الحصول على وظٌفة بعد التخرج؟ مساهمةما مدى رضان على 
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 كم عدد العروض التً تلمٌتها من كل الممابالت التً أجرٌتها بشؤن الوظائف؟ 

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

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الضعف بالجامعة؟
....................................................................................................................

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

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

 

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الموة بالجامعة؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

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

 أٌة مالحظات أخرى: 
....................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 البٌانات إال فً األؼراض العلمٌة فمط منشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدا
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 العملاستبٌان خاص بؤرباب 

  ،،،تحٌة طٌبة و بعد

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستو   ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

من آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر  االستفادةإلى  االستبٌانٌهدؾ والخدمات التً تمدمها. ، الجامعة

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كم، علماً بان إجاباتبالجامعةاألداء 

 الجامعة: ورســالة رإٌـة:  أوالا 

 : نتبنى التغيير لمتطوير والتحسين لتحقيق التميز.الرإٌة

جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة خاصة متخصصة، تسعى لتحقيق التميز في  :الرسالة
والبيئة ، من خالل البرامج التعميمية التي  مجاالت: التعميم والتعمم، والبحث العممي، وخدمة المجتمع

 تقدمها.

ا   :األهداف: ثانٌا

إعداد الكوادر المتخصصة والمؤهمة لسوق العمل، والنهوض بمؤسسات المجتمع والمحافظة عمى  (1
 البيئة.

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

 تحسين مستوى األداء األكاديمي، واإلداري بالجامعة.تطوير و  (3
 إثراء حركة البحث العممي بالمشاركة في المحافل العممية والمساهمة في حل مشاكل المجتمع.  (4
 تمدٌم خطط وبرامج فاعلة لخدمة المجتمع والبٌبة لكسا االطراؾ المستفٌدة. (5

المناظرة، والمراكز البحثية، لالستفادة منها، وتبادل التواصل، وعقد الشراكات واالتفاقيات مع الجامعات  (6
 الخبرات معها.

 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 لراءة جٌدة . االستبٌانلراءة بنود  .1

 تعبر عن وجهة نظرن. التًالخانة  فً√( وضع عبلمة    .2

 ن.لدر اإلمكا بإٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسبلةاالنهاٌة  فً .3

 .البٌانات و عدم ترن أسبلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .4

 شاكرٌن لكم خالص التمدٌر و الشكر على حسن التعاون
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 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتمولع الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------صفة مبدي الرأي فً الشركة /المإسسة  / -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 لطاع خاص        (           لطاع حكومً        (          نوع المإسسة : -

 

 1 2 3 4 5 السإال رلم 

       الرإٌةمد  وضوح  1

       الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمد  وضوح  3

        الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

       إمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول  5

       لهدؾ الثانً اإمكانٌة تحمٌك  6

       لهدؾ الثالث اإمكانٌة تحمٌك  7

       لهدؾ الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

       لهدؾ الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

       لهدؾ السادس اإمكانٌة تحمٌك  10

      الجامعة لخرٌج العامة(  األساسٌة المهارات توافر 11

       للخرٌج البلزمة الفنٌة تتوافر المهارا 12

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 13

 المهام ألداء البلزمة الحدٌثة والمعلومات المعارؾ توافر مد  14

 المطلوبة

     

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 15

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مد   16

      لالعم سوقالجامعة الحتٌاجات  خرٌج مبلبمة 17
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      لخرٌج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مد  18

      األخر الجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمد  منافسة  19

      مد  رضاكم عن الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة 20

      مد  رضاكم عن األنشطة البحثٌة التً تمدمها الجامعة 21

 
 

 
 :خرٌجال فً الموةنماط  أهم -44

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

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

  
 

 :الخرٌج فً الضعؾ نماط أهم - 46
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

 
 ملالع سوقالحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -40

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

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

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

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -43
 

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

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

 
 

 : و مإسستكمالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -43
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 ممترحاتكم لؤلولوٌات البحثٌة : -43
...................................................................................................................

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

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

 بٌنكم وبٌن الجامعة . ممترحاتكم لؤلبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة -43
...................................................................................................................

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

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

 الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة.ممترحاتكم إلثراء  -43

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

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

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

 
 

 البٌانات إال فً اإلؼراض العلمٌة فمط متشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدا
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 استبٌان خاص بؤرباب العمل لاللسام العلمٌة

  ،،،طٌبة و بعدتحٌة 

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستو   ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

، علماً بان بالجامعةمن آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر األداء  االستفادةإلى  االستبٌان، وٌهدؾ الجامعة

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كمإجابات

 .( مرفمة مع االستبٌان........................الرإٌة والرسالة واألهداف لمسم ) 
 

 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتمولع الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------/المإسسة  /صفة مبدي الرأي فً الشركة  -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 لطاع خاص        (           لطاع حكومً        (          نوع المإسسة : -

 
 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 المسم المرفمة مع االستبٌان.االطبلع على رإٌة ورسالة وأهداؾ  .5

 لراءة جٌدة . االستبٌانلراءة بنود  .6

 تعبر عن وجهة نظرن. التًالخانة  فً√( وضع عبلمة    .7

 لدر اإلمكان. بإٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسبلةاالنهاٌة  فً .8

 .البٌانات و عدم ترن أسبلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .9

 

 1 2 3 4 5 السإال رلم 

       الرإٌةمد  وضوح  1

      كمنظر وجهة من الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمد  وضوح  3

      نظركم وجهة من الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

      نظركم وجهة منإمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول  5
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      نظركم وجهة منلهدؾ الثانً اإمكانٌة تحمٌك  6

      نظركم وجهة منلهدؾ الثالث اإمكانٌة تحمٌك  7

      نظركم وجهة منلهدؾ الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

      نظركم وجهة منلهدؾ الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

      الجامعة لخرٌج العامة(  األساسٌة المهارات توافر 10

       للخرٌج البلزمة الفنٌة تتوافر المهارا 11

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 12

      المطلوبة المهام ألداء البلزمة الحدٌثة والمعلومات المعارؾ توافر مدي 13

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 14

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدي  15

      لالعم سوقالجامعة الحتٌاجات  خرٌج مبلبمة 16

      لخرٌج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مدي 17

      األخر الجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمد  منافسة  18
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 العمل سوقالحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -44
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 الجامعة خرٌج ٌتمنها أن المطلوا والمهارات المواصفات -44
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 لتخرٌج الخدمة من والمستفٌدٌن األعمال ورجالالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -40
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 منوذج تقييم أداء منسق اجلودة

 أوال: معلومات شخصٌة

  التخصص  االسم

  تارٌخ شغل الوظٌفة  المسم

 جٌد ممبول ضعٌف المهام الوظٌفٌة لمنسمً الجودة ثانٌا:
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      االلتزام بمهام منسك الجودة  4

      العملٌة التعلٌمٌةٌساهم فً تجوٌد  4

      ٌساهم فً وضع خطط التحسٌن والتطوٌر 6

      ٌلتزم بتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة بشكل دوري 0

      ٌلتزم بتحلٌل نماذج واستبٌانات التمٌٌم  3

      ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح بنتابج التمٌٌم 3

3 
العملٌة التعلٌمٌة ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح عن جودة 

 بالمسم بشكل دوري
     

      ٌساهم فً عملٌة الدراسة الذاتٌة والتمٌٌم الداخلً 3

      ٌساهم بتعزٌز الوعً الخاص بثمافة الجودة داخل الجامعة 3

      ٌلتزم بحضور اجتماعات مكتا ضمان الجودة 44

      ٌإدي ما ٌطلا منه برؼبة وإتمان 44

 جٌد ممبول ضعٌف الشخصٌة ثالثا: السمات
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      له عبللة متمٌزة مع منسمً الجودة باأللسام األخر  4

      ٌتطوع لمساعدة زمبلءه من منسمً الجودة  4

      لدٌه المدرة على العمل فً فرٌك 6

      منضبط وٌحافظ على مواعٌد العمل 0

      ٌتمٌز عمله بجودة األداء 3

      النمد والتوجٌه ٌتمبل 3
 

   44التولٌع .....................  التارٌخ ../.../    ُمعد التمرٌر:......................
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 استبٌان لٌاس رضـا زوار المكتبة

  

 .....................الفصل الدراسً/ ..........................المسم/

 م20تارٌخ الزٌارة:..   ./....../...... طالب          زائر        الصفة/ عضو هٌئة تدرٌس    

 ضعٌف ممبول جٌد جٌد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.ت

 1 2 3 4 5 ساعات عمل المكتبة مناسبة 1

 1 2 3 4 5 المدرة االستٌعابٌة للمكتبة كافٌة لروادها 2

 1 2 3 4 5 المستخدم فً المكتبة مالئم ومناسبنظام اإلعارة  3

 1 2 3 4 5 توفر العدد الكافً من أجهزة الحاسب اآللً 4

 1 2 3 4 5 توفر االنترنت بالمكتبة 5

 1 2 3 4 5 سعر تصوٌر النسخة الواحدة مناسب 6

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة تلبً االحتٌاجات 7

 1 2 3 4 5 والمراجع المتوفرة فً المكتبة حدٌثةالكتب  8

 1 2 3 4 5 وسائل الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة 9

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر المكتبة بالشكل المناسب
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  ٚاٌطبٌت ٚحذح اإلسؽبد األوبد٠ِّٟٛضٛع اٌٍمبء ث١ٓ 

  .ٟرؼجئخ ّٔٛرج اٌحدض اٌّجذئ 

    ٚإضبفخ . إعمبطرؼجئخ ّٔٛرج 

  . ّٟضؼف األداء األوبد٠ 

  . ِّٟشاخؼخ ِغزٜٛ األداء اٌزؼ١ٍ 

  . ِشاخؼخ ٚرم١١ُ اٌّٛاظجخ ٚاٌحضٛس 

  . ِشاخؼخ اٌطبٌت ثخقٛؿ اٌا١بة ػٓ اِزحبٔبد 

  . إ٠مبف ل١ذ 

  ( ٜأخش                                                                                   . ) 
 

 اٌّشؽذ األوبد٠ّٟرٛف١خ 

 
                          

 

           

 
 

 اسم وتولٌع المرشد األكادٌمً اسم وتولٌع الطالب       

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 نموذج المرشد األكادٌمً
  

 اٌج١بٔبد اٌؾخق١خ ٌٍطبٌت:

 اعُ اٌطبٌت : سلُ اٌم١ـــذ :                       

:                         اٌزخقـ اٌمغــــــــــُ :  

:          اٌفقً اٌذساعٟ اٌؼبَ اٌدبِؼٟ :  

 ػذد اٌغبػبد اٌّغدٍخ : اٌّغزٜٛ :

    ػذد اإلٔزاساد : اٌّؼذي اٌزشاوّٟ :
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 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 لد  العاملٌن بالجامعة. 

 الممٌاس الموضح بالجدولٌرجى لراءة العبارات التالٌة وتحدٌد إجابتن باختٌار درجة الرضا على 

 

 درجة الرضا العبارة ر.ت

 3 0 6 4 4 أسلوا اإلشراؾ على العمل المتبع بالجامعة 4

 3 0 6 4 4 وضوح المهام واالختصاصات 4

 3 0 6 4 4 وضوح إجراءات العمل وكٌفٌة تنفٌذ المهام 6

 3 0 6 4 4 تولٌت العمل وساعات الدوام 0

 3 0 6 4 4 العبللة بٌن زمبلء العمل بالمسم/المكتا  3

 3 0 6 4 4 العبللة بٌن زمبلء العمل بالجامعة  3

 3 0 6 4 4 توفٌر احتٌاجات ومستلزمات العمل 3

 3 0 6 4 4 المرتا 3

 3 0 6 4 4 المزاٌا المالٌة األخر  3

 3 0 6 4 4 بٌبة العمل المادٌة  الكرسً/المكتا /اإلضاءة / سعة المكان(  44

 3 0 6 4 4 نظافة المرافك الخدمٌة / المصلى 44

 3 0 6 4 4 نظافة المرافك الخدمٌة / الممهى 44

 3 0 6 4 4 نظافة المرافك الخدمٌة / دورات المٌاه 46

 3 0 6 4 4 االهتمام بالشكاوي والتظلمات ومعالجتها 40

 3 0 6 4 4 االهتمام بالممترحات واألخذ بها 43

 3 0 6 4 4 شفافٌة إجراءات التعٌن واالستمالة واإللالة 43

 3 0 6 4 4 شفافٌة إجراءات التحمٌك فً إي والعة ونشر نتابجها 43
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 اٌخبرّخ

 

ٔؽٛش  انًؾبسجخٔفٙ خزبو ْزا انذنٛم انز٘ ٚٓذف إنٙ رؼشٚف انطبنت ثأْى رفبطٛم انجشَبيظ األكبدًٚٙ 

اؽزٕ٘ ْزا انذنٛم ػهٙ انكضٛش يٍ انزفبطٛم انزٙ رٓى انطبنت أيهُب أٌ ٚغذ انطبنت فّٛ انكضٛش يٍ االسزفبدح 

 ٔفك هللا انغًٛغ.

 

 

 

 

 اعتمبد جملس ادارة اجلبمعت
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