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 الدلــــيل بإعدادالجهــة التــي قامــــت 

ـــا   لل ففماصلمففمد  ...للتكليففاصلدففمن دففةانص وصللففميةصل لديفف وفقـــــــــ

بتكليفففالممففف دبن يففف دفففةصلد تدفففيةيأيسفففم  ي ففف صلتفففن ي  ا7107-7108

-بحيثتكيمتدة:لدنمي صصلهمنس لمسالغ ضاملم نليل

  صلدنمي صلهمنس   ي لسان.فتح  ليف صلي ميب.

 دمسكصلمينوبملمسافنيي ملنصلب يد ص.ا. 

 لم يسي ي  تن ي يثدمةصلدهنيييساص.ا. 

 يسي ي  تن ي لم  فيكصلنيةدمحممد  ص.ا. 

 

صل لديفف بلفتةتكليففالممف دففةصلد تدففيةيفمفمللتكليففاصلدفمن دففةصنص وصللفمية

حففنيثنليففللسففاصلهمنسفف تيد صم فف صل دففليلفف سففم  ي فف صلتففن ي لغفف ضييأ

بحيثتكيمتصللمم دةصالت :ا7171-7109لل ماصلممد  صلدنمي 



 .صلدنمي صلهمنس   ي لسافتح  ليف صلي ميب ن.

 .دمسكصلمينوبملمسا مم دفتمحصل ييد ن. 

 يسي ي  تن ي لم يثدمةصلدهنيييساص.ا. 

 يسي ي  تن ي لم  دسمةبملمي فطيد ص.ا. 

 

 وقد تكىنت لجنة االشراف والمراجعة من :
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 يسيص  دني دكتبسدمةصلمينويتميياصألنص  اكرم الهادي محمـد . أ 7

 يسيص  دني دكتبلميةأيسم  ي  صلتن ي  أ.دمحميل صلمــــم ل  3





 ج
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 ب صلنليللمم اينصن

 ج دحتييمتصلنليل

 ن ددطلحمتيدفم يايمد 

0كلد   ي صلمسا

 7 صلدمند 

3مبذويةصلمسا .0

 4 يصلميايصأل نصا سمل صل مي يصل .7

 5 صلديصدفمتصلدديزول  يم ب ممدجصلهمنس صلدنمي  .3

5أ القيآنصبدهم صلدهمن  .4

 5 صلهيكلصلتمظيد للمسا .5

 8 صلمسادهما  ي  .6

9دهماصلد لنصألكمنيد  .7

 9 دهماصللمم صل لدي  .8

 9 دهمادمسكصلمينو .9

9صلتمظياصإلنص يللت لياصاللكت يم  .01

07صل ط صلن صسي للب ممدج .00
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39ط قييسم ليتمميمتصلتن ي صلدست ند  .07
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41نليلدل يعصلت  جلطملب .09
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 مصطلحات ومفاهيم عامة

 المؤسسة التعليمية: 

كلدمسس ت ليدي حكيدي أي مد تمناب صدجن صسي دمتظد )ممد ي  يليم(.

 الجامعة: 

تتدتع يصلبي    صلدمتدع ي ند  صل لد  يصلبحث صل مل  بملت ليا ت م  يلدي  دمسس 

صلدت دد )صلبكملي يي  أيبل دي صيتبم ي يذد دملي  دستمل  يتدمحلهمنصتصإلممزو

صلكليمت  الل دة )صلنكتي صه(  صلنليم  يصإلممزو )صلدممستي (  صل ملي  يصإلممزو صلليسمم ( 

يصأللسماصلد تلف بهم.

 الكلية: 

ل ديتهم لهم يكية أة ييميز صلممد    يحنصت دة يبحثيلد  يمٍل ت ليا يحنو

ص تساصاليتبم ي  صلممد    مطمق نص ل دستمل يلد  كيمة صألحيصل كل ف  ي   لدستمل  

دمديي ألسمايلدي تتممسبدعطبي  صلت ددمتصل لدي ف صلكلي  يتدمحن م صإلممزو

صلنليم  يصإلممزو )صلدممستي (  صل ملي  يصإلممزو صلليسمم (  أي )صلبكملي يي   صلدت دد 

مدهمصلد تلف .)صلنكتي صه( دة اللألس

 القسم: 

يحنويلدي أسمسي دةيحنصتصلكلي ف صلبمم صلممد  يصلت لياصل مل  دت دد ف 

حملدةحميلصلد  ف  تتيل دهد اينصنيتمظيايتمفيذصلب صدجصلت ليدي يصلبحثي .

 الشعبة:

صلت ليدي يحنويلدي دةيحنصتصلمساصلدت دد تتيل دهد اينصنيتمظياصلب صدج

يصلبحثي .

 عضو هيئة التدريس القار: 

يلتهلل دلف دمسس دةدمسسمتصلت لياصل مل . صلذيي دصُملَّ

 عضو هيئة التدريس غير القار: 

صلذيي دصمز ص دةيلتهلل دلف دمسس دةدمسسمتصلت لياصل مل .

 :الكوادر المساندة

صلد ينيةيصلفميية.

 طالب مؤسسة التعليم العالي: 

دةدمسسمت ف دمسس  بهم صلد ديل لليص حيصلمظا يفمم  يلدي  لميلن م  صلُدسّمل

صلت لياصل مل .

 إدارة البرنامج: 

صلذي أيصلل ب (يةتمفيذصلب ممدجصلن صس صلدمتظا صلدسميل )صلكلي أيصلمسا صلمه 

صسمتيليم(.يمنيال د  ممتت ليدي )ممد ي أين 

 المرشد األكاديمي:



 ه
 

صلذي صل لد  صلب ممدج ف  صلطالب امممز دتمب   يل  بمإلل صا صلدكلا صألستمذ

ين سيمه يدمنص تمندهافيه.

 األستاذ المشرف: 

صلدكلابمإلل صايل  سمل أيأط يح .

 الممتحن: 

 سمل أيأط يح صألستمذصلدكلاسدةلمم صلميمابمدتحمةطملبممد   أيدمملل 

طملبن صسمتيليم.

 الساعة المعتمدة: 

صمتظماصلطملبف صلن صس لدنوسمي تن يسي أسبيييم طيل صلسم صلن صسي  أييل 

(سمي زدمي فدلي ف 06أسبييم (أينيصاصلطملبلدنو)05-07دنىفدلن صس كمدل)

 ف  صلد تدنو صلسمي  أة د صيمو دع د يم   يمدا دمنو زدمي  سمي  صلد دلي  صلدم  صت

صلمم ا يف حملصلت ليا صل مل   صلت ليا دمسس  حسبصلد ميي صلت تطبمهم يصلمممحيكيةفيهم

صلطملب يحتممهم صلت  صلسميمت يل  بمم   تحسب صلن صسي  صلسمي  فإة صلد سالت حل يل 

الستي مبصلدمهجف د تلاصألملط صلت ليدي .

 : كاديميالتخصص األ

ب ممدجأيدمديي ب صدجأكمنيدي 

 :البرنامج األكاديمي

يلدي  ن م  يل  للحديل تن   يصل دلي   صلمظ ي  صل لدي  صألملط  دة دمديي 

ت ددي .

 : ودةالج

ت م صلنل يصإلتممةيب صاللتزصابتطبيكصلد ميي صلميمسي ف صألنص .

 : ضمان الجودة

يصإلم ص صتف صليلتصلدحيحيصلدممسب للتحمكدةبليغصلتتكندةتطبيكصآلليمت

صلمينوصلدستهنف بغضصلمظ يةكيفي تحنيند ميي  ذهصلمييي .

 التقييم:

يدلي ليم صلمينوصألنص ف كلصألملط بهناصلتحسيةصلدستد لألنص صلدستمبل .

 التقويم: 

 يل  بمم   تت ذ يصألسمليب صإلم ص صت دة تمفيذدمديي  سدمة تكفل صلتمييا  متم ج

صلد ميي صلدت م ايليهملبليغدستييمتصلمينوصلدستهنف ف صلدمسسمتصلت ليدي .

 : النتائج التعليمية المستهدفة

دمديي دةصلد م ايصلفهايصلدهم صتتستهنفهمصلدمسس صلت ليدي دةي ص ب صدمهم

صلد تبط ب سملتهميأ نصفهم.

 المقرر الدراسي: 

دحتيىيلد يدمغيل دي ودمديي دةصلدف نصتصلدحننوتن  طيل صلفدل

صلن صس  أيصليحنوصلت ليدي أيصلسم صلن صسي .

 المنهج: 



 ي
 

صلدكيةصلد  ف يصلدهم ييصليمنصم صلدطليبلتحميكصلد  ممتصلت ليدي صلدستهنف 

)دف نصتصلدم  (.

 : علمالتعليم والت اتعملي

صلتن ي يصلطلب لتحميكصلمتم ج أيسم  ي   دمدييتمةدةصألسمليبصلت يست ندهم

صلت ليدي صلدستهنف للدم  .

 : المعيار

صلديصدفمتصلالزد للت لياصلذييدكةلبيلهلسدمةمينتهيزيمنوف مليتهيلن تهيل 

صألنص صلممد  يذلندة اللدمم متهصلدممفس  يدميم د م  يدكةصالست لمنبهيمنتمييا

دعصلدستييمتصلميمسي صلدملينو.

 أطراف العملية التعليمية: 

دل  له دة يكل يصلديظفية  يصلطلب  صلدسممنو يصلكيصن  صلتن ي    ي   أيسم 

بمل دلي صلت ليدي .

 : المستفيدون

صلدمسس  صلت تمندهم صلت ليدي  بمألملط  ص تدما لنيهم صلمظادمديي  دةحيثف ملي 

صلدستفينية دمديي  يي تبطتحنين صلد  ممتصلت ليدي   لسدمةمينو يصل دليمتصلديسيي 

صلطلب  صلدستفينية: أدثل  يدة تمندهم  صلت  يصألملط  يصلب صدج صلدمسس  يأ نصا ب سمل 

يأيسم  ي  صلتن ي يأيليم صألدي يدمسسمتصلدمتدعصلدحل ...صلخ.



 : تالمدخال

صلحماصلكل للديص نصلد دد لغ ضد ية يصلت تست دلدةأملتلغيلمظمادم 

يتلدل:صلديص نصلبل ي يصلدمني يصلدملي يصلتممي يصلد ليدمتيصليلت.

 العمليات: 

سلسل دةصألملط يصالتدمالتصلدت صبط دددد لتحميك نادحنن.

 المخرجات: 

ي صلت يحممهمصلمظماصلت ليد  يتتحنند  ممتهيفمم ل سملتهصإلمممزصتيصلمتم جصلمهم 

يأ نصفه.
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 وٍّس ست١ظ جٌمغُ

ٔقٓ ْٔضمذً ثٌفظً ثٌوًثّٟ ثٌؾو٠و ِؾوه٠ٓ ثٌعََ ِٚضى١ٍٓ عٍٟ هللا ًٚثؽ١ج ٌٍؾ١ّع دوث٠ز ـظً هًثّٟ             

ثٌّو١ٔز دؾجِعز أـ٠ٌم١ج ٌٍعٍَٛ ثإلْٔج١ٔز ٚثٌضطذ١م١ز أٔىُ ِغٌّ دجٌعٍُ ِٚٛـك دؤىْ هللا صعجٌٟ ٚثٌي٠ٓ ثمضجًٚث لُْ ثٌٕٙوّز 

أفْٕضُ ثالمض١جً ٚٔقٓ دوًٚٔج وؤٌّر صع١ّ١ٍز دجٌؾجِعز ٔعووُ دضٛـ١ٌ ِٕجك أوجه٠ّٟ هثعُ ِٚغٌّ ٌٍضعٍُ ِٚٓ مالي 

دز ثٌمجهًر ثالفضٌثَ ٚثٌضمو٠ٌ ثٌّضذجهي ػّٓ ثٌفىٌ ثٌّؤّْٟ  ثٌيٞ صٕضٙؾٗ ثٌؾجِعز ـٟ صؤ١ً٘ ثٌىٛثهً ثٌٛؽ١ٕز ثٌّوً

ٟ ّٛق ثٌعًّ . ٠ٚؤصٟ ٘يث ثال٘ضّجَ ِٓ إهثًر ثٌؾجِعز ٔقٛ م١ٕز ٚثٌف١ٕز ٚث١ٌّٕٙز ثٌّضٛـٌر ـعٍٟ شؽً ثٌٛظجةؿ ثٌض

 أعوثه شذجح ٔجؽـ ٍِْٚـ دجٌعٍُ ٚلجهً ٌوـع عؾٍز ثٌضموَ ٌذٍؤج ١ٌذ١ج ثٌقذ١ذز.

ـمةو صقظةً ثٌمْةُ عٍةٝ ،   ٚثإلدةوث  ثٌضطةًٛ ـٟ ِؾجالس ثٌٕٙوّةز ثٌّو١ٔةز ٌّٛثوذةزٌٍض١َّ  ٚصقم١مج                   

ّٕٛثس ِٓ صج٠ًل طوًٚ لةٌثً ِةو٠ٌ عةجَ ثٌٌّوةَ ثٌةٛؽٕٟ ٌؼةّجْ ؽةٛهر  أًدعزثٌذٌثِؾٟ ٌّور ثٌّؤّْٟ ٚثالعضّجه 

 . 2020( ٌْٕز 18ٚثعضّجه ثٌّؤّْجس ثٌضع١ّ١ٍز ٚثٌضو٠ًذ١ز ًلُ )

 ست١ظ لغُ جٌٕٙذعس جٌّذ١ٔس
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 جٌّمذِس

 

أْ ٔؼع د١ٓ ٠وٞ ؽالدٕج ثألعَثء ٘يث ثٌو١ًٌ ثٌنجص دمُْ ثٌٕٙوّز ثٌّو١ٔز ٚثٌيٞ ٠ٛػـ ٌٍطٍذز ثٌٌثؼذ١ٓ ـٟ  ٠غشٔح

هًثّز صنظض ثٌٕٙوّز ثٌّو١ٔز ٌّعٌـز ثٌّفٌهثس ثٌع١ٍّز ٌٙيث ثٌذٌٔجِؼ ثٌيٞ ٠نضض دضو٠ًِ ثٌّٛثه ثٌعٍَٛ ثألّج١ّز 

ف١ووُ دضٛـ١ٌ ثٌّٕجك ثألوجه٠ّٟ ٚإّٔجء ًٚؿ ثٌضعجْٚ هثمً ثٌٕٙو١ّز ثٌضنظظ١ز إٌَث١ِز. ٚٔ ٚثٌٕٙو١ّز ٚثإلٌَث١ِز ٚ

 ٘يث ثٌظٌؿ ثٌعٍّٟ. ٚٔشىٌوُ ـٟ ثمض١جًوُ ٌوًثّز ٘يث ثٌضنظض دؾجِعز أـ٠ٌم١ج .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 ٔرزز ػٓ جٌمغُ -1

ٚثٌيٞ إٔشجء دّٛؽخ لٌثً ًة١ِ ثٌؾجِعز  لُْ ثٌٕٙوّز ثٌّو١ٔز ِٓ ػّٓ ثأللْجَ ثٌٕٙو١ّز دجٌؾجِعز ٠ؼطرش     

َ ٚىٌه ٌّج ٌٍٕٙوّز ثٌّو١ٔز ِٓ ش١ٌّٛز ٌّعظُ ثألٔشطز ثٌٕٙو١ّز ثٌضٟ صّجًّٙج ثٌؾٙجس  2003( ٌْٕز   6)  ًلُ 

ِغال   –ثٌقى١ِٛز أٚ ث١ٌٙتجس ثٌّضنظظز دجٌٕٙوّز ، ـعًّ ثٌّٕٙوُ ثٌّؤٟ ٠شًّ وغ١ٌ ِٓ ثٌؾٛثٔخ ثٌٕٙو١ّز ثٌّضّغٍز 

وجٌّذجٟٔ ٚثٌؾًْٛ ٚثٌنَثٔجس ٚثٌْوٚه ٚثٌطٌق ٚشذىجس ـٟ صظ١ُّ ٚإٔشجء ٚط١جٔز ثٌّٕشآس ثٌٕٙو١ّز ثٌّنضٍفز  –

١ِجٖ ثٌشٌح ٚثٌٌٞ ٚثٌظٌؾ ثٌظقٟ ٚويٌه ـئْ ٌٍّٕٙوُ ثٌّؤٟ هًٚث  دجًٍث  ـعجال  ـٟ صظ١ُّ ٚإهثًر أٔظّز ثٌٕمً 

ثٌّنضٍفز ، ٚثٌْالِز ث٠ًٌٌّٚز ، ٚؽٌق ِعجٌؾز ١ِجٖ ثٌظٌؾ ثٌظقٟ ٚإعجهر ثّضنوثِٙج ، ٚويٌه إ٠ؾجه ثٌقٍٛي 

 ضىج١ٌؿ ٚأّج١ٌخ ثٌضش١١و ثٌّنضٍفزثٌضٌدز ِٓ ثٌٕجف١ز ثإلٔشجة١ز ، ٚويٌه إهثًر ثٌّشج٠ًع ثٌٕٙو١ّز ٚصق١ًٍ ثٌ ٌّشجوً

ٚٔظٌث  ٌش١ٌّٛز ٚظ١فز ثٌّٕٙوُ ثٌّؤٟ ـمو طّّش ثٌنطز ثٌوًث١ّز ٌٌّفٍز ثٌذىج٠ًٌُٛٛ ٌٍّٕٙوُ ثٌّؤٟ ٌضقمك 

ضٛثٍْ ِٓ وً ـٓ ِٓ ـْٕٛ ثٌٕٙو١ّز ثٌّو١ٔز. ٚلو ؽجء ٘يٖ ثٌش١ٌّٛز ٚإلعطجء ثٌطجٌخ ثٌموً ثٌىجـٟ ٚثٌّٕجّخ ٚثٌّ

إٔشجء ٘يث ثٌمُْ صٌؽّز ٌٌؼذز ؽجِعز أـ٠ٌم١ج ٌٍعٍَٛ ثإلْٔج١ٔز ٚثٌضطذ١م١ز ـٟ صوع١ُ ّٛق ثٌعًّ ـٟ ثٌّؾجي ثٌٕٙوّز 

عّز ثٌّو١ٔز دجٌىٛثهً ثٌّؤٍ٘ز ـٟ ٘يث ثٌّؾجي ٠ٚعًّ ثٌمُْ عٍٟ صمو٠ُ ثٌنوِجس ثٌضع١ّ١ٍز ثٌٕظ٠ٌز ٚثٌع١ٍّز ثٌوث

ٚثّضنوثَ ثٌضم١ٕجس ثٌّضطًٛر ِٓ ثٌذٌثِؼ ثٌقجّٛد١ز  ٚث٠ٌَجًثس ث١ٌّوث١ٔز ٚثٌّعجًِ ثٌضٟ صضطٍذٙج دعغ ثٌّمًٌثس 

 ثٌوًث١ّز .

ٚٔظٌث ٌظعٛدز صٛـ١ٌ ثٌّٛثه ٚثٌّعوثس ثٌف١ٕز ثٌّضطًٛر ٌّعجًِ دعغ ثٌّٛثه ثٌضنظظ١ز  الًصفج  أّعجً٘ج            

أدٌِش ثصفجل١جس أوجه١ّ٠ز ِع ِعجًِ ثٌمطجً ث٠ٌٌْع ٚويٌه ثٌّىجصخ ثٌٕٙو١ّز ـٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٟ ـجْ ثٌؾجِعز لو 

 ٌالّضفجهر ٚثٌضذجهي ثٌّعٌـٟ ٚثألوجه٠ّٟ. 
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 ٌمغُ جٌٕٙذعس جٌّذ١ٔس جٌشؤ٠س ٚجٌشعحٌس ٚجال٘ذجف ٚجٌم١ُ -2

 جٌشؤ٠س

 صقم١ك ثٌض١َّ ـٟ ِؾجالس ثٌٕٙوّز ثٌّو١ٔز ٌّٛثوذز ثٌضطًٛ.

 جٌشعحٌس

صن٠ٌؼ ِٕٙوُ ِٕجـِ ـٟ ّٛق ثٌعًّ ِٚض١َّث  ـٟ ثٌذقظ ثٌعٍّٟ ِْٚجّ٘ج ـٟ موِجس ٠ضذٕٝ ثٌمُْ 

 ثٌّؾضّع ٚثٌذ١تز.

 جأل٘ذجف

  تزوٌد المجتمع بكوادر تتمتع بالمهارات المعرفٌة والذهنٌة والتمنٌة و المفاهٌم األساسٌة

 والنظرٌات العلمٌة والتطبٌمٌة فً الهندسة المدنٌة .

 والطلبة على المشاركة فً البحث العلمً تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس. 

  لمساهمة فً حل مشكالت المجتمع والبٌئة.   لأعضاء هٌئة التدرٌس والطلبة تحفٌز 

 .توطٌد العاللة  بٌن المسم والمإسسات الخدمٌة والتعلٌمٌة 

 

 جٌم١ُ

 ثٌعًّ دٌٚؿ ثٌف٠ٌك. -ثٌٌّٚٔز  – ثٌضقف١َ –ثٌض١َّ   -ثٌشفجـ١ز  –ثٌّظوثل١ز  –ثإلمالص  –ثألِجٔز 
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 :جٌّٛجففحش ج١ٌّّضز ٌخش٠دٟ ذشٔحِح جٌٕٙذعس جٌّذ١ٔس -3

 .ثٌقٍٛي ثٌٕٙو١ّز ِج د١ٓثٌّموًر عٍٝ ثٌّٛثٍٔز ٚثٌّفجػٍز ـٟ  .1

  .ثٌٕٙوّز ثٌّو١ٔز ثٌّموًر عٍٝ ثّضنوثَ ِعج١٠ٌ ٚلٛثعو أٔظّز ِٕٙز .2

 .ـٌق ثٌعًّ ثٌّنضٍفز ٚثٌعًّ ػّٕٙجِٛثلع  عٍٝ إهثًرثٌّموًر عٍٝ ثمض١جً ِٛثه ثإلٔشجء ثٌّالةّز ٚ ثٌّموًر  .3

 والتطوٌر المستمر. الممدرة على إدارة موالع العمل .4

 

 أخالق وآداب مهنة المهندس -4
 

  المانون األخاللً  للمهندسٌن

حٌث أن ٌعتمد هذا الدلٌل عن أخاللٌات مهنة األستاذ الجامعً أستاذ فً كلٌة هندسة والتً ٌعتبر منتجها هو 

المهندددس فنننددا نسددتعرا هنددا الددنل الحرفددً للمددانون األخاللددً للمهندسددٌن نمددال عددن المددإتمر العددالمً 

 .للمهندسٌن المنعمد فً نٌوٌورن بؽرا رلى المهنة لتكتمل الصورة عن أخاللٌات المهنة

ل وبما أن حجر الزاوٌة فً التصرؾ المهندً هدو اتسدتمامة فعلدى المهنددس أن ٌمدوم بمهدام مهنتد  بدنخال 

للجمهور ولمستخدمٌ  وعمالئد  وبنزاهدة واسدتمامة للجمٌدع ومدن واجبد  أن ٌهدتم بالصدالو العدام وأن ٌكدون 

مستعدا تسدتخدام مواهبد  ومعلوماتد  الخاصدة لمنفعدة الجدنس البشدرل كمدا علٌد  أن ٌعدزز شدرؾ مهنتد  و 

زمالئدد  أن ٌكددون وأن ٌتجنددا اتشددتران بالمشددارٌع المشددكون فددً صددفاتها وعلٌدد  فددً معاملتدد  ل كرامتهددا

ولما كان العدل النزاهة والصدق واألمانة والوفاء بالعهدد وحفدظ السدر والتناصدو و اتمدان   .متسامحا وعادت

العمل وتبتعاد عن إٌذاء الؽٌر فً مجملها هً مكارم األخالق والمٌم التً ٌدعو إلٌهدا اسسدالم وٌحدث علدى 

مٌدة ففدً مدا ٌلدى لواعدد وأخاللٌدات ممارسدة مهندة الهندسدة التمسن بها و اتلتزام  بتطبٌمهدا فدً الحٌداة الٌو

 .والتً ٌجا أن ٌتبعها المهندس أثناء ممارست  لوظٌفت 
 

 :المهندس والوظٌفة فً الغالب ٌمارس المهندس وظٌفته بإحدى الصورتٌن :أولا 

عامة أو مصنع   أو مصلحة أو مجموعة عامة ٌتوافر لددٌها إمكانٌدات العمدل الهندسدً  جهةكموظؾ فً .1

 . التً تكفل النظام اتستمرارٌة

وفددى هددذا النددول مددن العمددل ٌنددتظم أجددر المهندددس كمرتددا مسددتمر و ٌكددرس ولتدد  لمسددتخدم واحددد وتصددبو  

 .ولع العملتعاونٌة األداء هً رائده فً اسنجاز مع ؼٌره من المهندسٌن فً نفس م

كمهندس مكلؾ فً أعمال خاصة وٌلما ؼالبا بالمصمم أو الخبٌر اتستشاري إن كانت طبٌعة عمل   2.

وفى هذه الحالة ٌحصل المهندس على لٌمة جهده  .تتطلا من  تمدٌم الخدمات الهندسٌة للذٌن ٌلجإون إلٌ 

 .و هو هذا مكلؾ بالتصمٌم مرالبة العمل وجودت  .كؤتعاا بمعدل ٌحدده

المشدرول كدذلن طرٌمدة العمدل وحالدة  وكلتا الصورتٌن تشدتمالن علدى الخددمات الفنٌدة الخاصدة بالخطدة أو

األشؽال الوالعٌة ولٌتصور للمهندس حدٌث التخرج مزاولة العمل الهندسً كعمل ضخم بمجدرد نزولد  إلدى 
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ودارٌدة وأعمدك  موالع  حٌث علٌ  أن ٌعمل كمساعد لمهندس آخر أو مجموعدة مدن المهندسدٌن أكثدر حنكدة

 .خبرة كذلن لبد أن ٌتولع إسناد واجبات فرعٌة ل  ٌمدمها تحت توجٌ  مهنً أعلى
 

ا   الحٌاة المهنٌة للمهندس :ثانٌا

 على المهندس أن ٌساعد على زٌادة ممومات المهنة الهندسٌة بتبادل المعلومات 1.

المهندسٌن والمدارس النشرات العلمٌة والخبرة مع اآلخرٌن من المهندسٌن والطالا والتعاون مع جمعٌات 

 .الهندسٌة

ٌتجنا كل مدا مدن شدؤن  أن  على المهندس أن ٌعلن عن أعمال  ممٌزات  لٌستجلا لنفس  المدٌو وعلٌ  أن 2.

 .ٌضر بسمعة المهنة وشرفها
 

ا   عاللة المهندس بالجمهور :ثالثا

 الهندسٌة وأت ٌشجعمعلومات الجمهور ومعارفهم ة على المهندس أن ٌسعى لزٌاد 1.

 .انتشار األلوال الكاذبة المشوهة والمبالػ فٌها مما ل  عاللة بالهندسة

على المهندس أن ٌهتم اتهتمام الكافً بسالمة وصحة الجمهور وموظفٌ  الذٌن لد ٌتؤثرون باألعمال  2.

 .المسئول هو عنها

 سمٌة علٌ  ت ٌبديعندما ٌتمدم للشهادة أمام المحكمة أو المضاء أو أٌة هٌئة ر 3.

 .راٌا عند وثول  بؤن  مبنى على المعرفة الكافٌة واتعتماد الصادق

على المهندس أن ت ٌصدر بٌانات مؽرضة أو انتمادات أو حجج تختل بالسٌاسة العامة لصالو جهات  4.

 .خاصة أوعزت ل  بها أو استؤجرت  من أجلها ما لم ٌعلن عن الجهة التً ٌعمل لصالحها

المهندس أن ٌمتنع عن إعطاء رٌ  علنا فً أي موضول هندسً ما لم تكن عنده المعلومات الكافٌة على  5.

 .وٌكون لد اطلع على الحمائك المتعلمة بالموضول
 

ا   عاللة المهندس بالعمالء والمستخدمٌن :رابعا

        .عٍٝ ثٌّٕٙوُ أْ ٠ضظٌؾ ـٟ ثألًِٛ ثٌف١ٕز ثٌعجةور ٌىً ع١ًّ أٚ ِْضنوَ وٛو١ً أ١ِٓ ِٚعضّو ِٛعٛق   1    

 .دٗ     

ثٌّضعٙو٠ٓ عٕو إشٌثـٗ عٍٝ   .ع١ٍٗ أْ ٠ضظٌؾ دىً َٔث٘ز ٚعوي ـٟ عاللضٗ د١ٓ ِْضنو١ِٗ أٚ عّالةٗ ٚد2ٓ١

 .صٕف١ي ثٌعمٛه ٚثٌضعٙوثس

أٚ ِْةضنو١ِٗ لذةً ثٌّذجشةٌر دجًصذةجؽ ِةج إىث ِةج هعةٟ ألمةي لةٌثً ـةٟ ثّةضعّجي  .ع١ٍٗ أْ ٠ٛػةـ ٚػةعٗ ٌعّالةة3ٗ

 .ثمضٌث  أٚ آٌز أٚ أٞ شٟء آمٌ ٌٗ عجةوثس ِج١ٌٗ ِٕٙج

.ع١ٍٗ أْ ٠قضجؽ ٌٍقجالس ٚثألفوثط ثٌنطةٌر ثٌضةٟ صٙةوه ثٌق١ةجٖ أٚ أعؼةجء ثٌؾْةُ أٚ ثألِةالن ٚىٌةه ـةٟ ثألعّةجي 4

 .ثٔضذجٖ ثٌّْت١ٌٛٓ ِذجشٌر إٌٝ صٍه ثٌقجالس أٚ ثألفوثطثٌضٟ ٘ٛ ِْتٛي عٕٙج ٚع١ٍٗ أْ ٠ٛؽٗ ـًٛث 

.ع١ٍٗ أْ ٠عٌع دظٌثفز صجِز ثٌعٛثلخ ثٌضٟ ٠ضٛلع فوٚعٙج ٔض١ؾز ألٜ صق٠ٌٛ ِمضٌؿ دشؤْ أٞ عًّ ٕ٘وّٟ ٘ٛ 5

 ِْتٛي عٓ طقضٗ ثٌف١ٕز ٚثصفك أْ صؽٍخ عٍٝ ًأ٠ٗ ًأٜ ٍّطز ؼ١ٌ ـ١ٕز.

ة١١ٓ ٠ٚضعجْٚ ِع أٌٚته ثألمظجة١١ٓ عٕةوِج ٠ؾةو أْ ِظةٍقز .ع١ٍٗ أْ ٠ٕظـ ع١ٍّٗ أٚ ِْضنوِٗ دجّضنوثَ أمظج6

 ِْضنو١ِٗ صضطٍخ صٍه ثٌنوِجس.
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 .ع١ٍٗ أال ٠فشٝ ِعٍِٛجس صضعٍك دؤعّجي عّالةٗ أٚ ِْضنو١ِٗ ثٌضؾج٠ًز أٚ ثٌف١ٕز هْٚ ِٛثـمضُٙ.7

 .ع١ٍٗ أال ٠مذً ِىجـتجس ِج١ٌز أٚ ّٛث٘ج ِٓ أوغٌ ِٓ ِظوً ٚثفو عٓ ثٌنوِز8

 ثٌّنضظز دجٌعًّ ٔفْٗ هْٚ ِٛثـمز وً أطقجح ثٌّظجٌـ ـٟ صٍه ثألعّجي. ثٌٛثفور أٚ ثٌنوِز

.ع١ٍٗ ثْ ال ٠مذً أٞ عٌّٛز أٚ ِٕقز دجٌٛثّطز ِٓ أٞ ِمج١ٌٚٓ أٚ ؽّجعجس أمٌٜ صضعجًِ ِع ع١ٍّٗ أٚ ِْضنوِٗ 9

١ٓ ـٟ عًّ صنضض دجٌعًّ ثٌّْتٛي ٘ٛ عٕٗ. ع١ٍٗ ثْ ال ٠ضومً ِٓ ٚؽٙز ِج١ٌز دجٌّٕجلظجس وّمجٚي أٚ د١ٓ ثٌّمجٌٚ

 ٠نضض ٘ٛ دٗ وّٕٙوُ ِجٌُ ٠ّْـ ٌٗ ديٌه ع١ٍّٗ أٚ ِْضنوِٗ.

.ع١ٍٗ أْ ٠عٍٓ ـًٛث  ٌع١ٍّٗ أٚ ِْضنوِٗ عٓ أ٠ز ِظٍقز ٌٗ ـةٟ عّةً ٠ٕةجـِ أٚ ٠ةؤعٌ ـةٟ أعّةجي ِْةضنوِٗ أٚ 10

دةٗ  ع١ٍّٗ ٚأال ٠ّْـ أل٠ز ِظٍقز ٌٗ ـٟ أْ صؤعٌ ـٟ ًأ٠ٗ ـٟ أٞ عّةً ٕ٘وّةٟ ٠مةَٛ دةٗ أٚ ٠ّىةٓ أْ ٠ةوعٝ ٌٍم١ةجَ

 وّٛظؿ.

ا   العاللات بٌن المهندسٌن :خامسا

 من أي سوء تفاهموافرادا , على المهندس أن ٌسعى لحماٌة مهنة الهندسة إجمات 1.

 .أو سوء تمثٌل

 .علٌ  أن ٌعطى الفضل فً األعمال الهندسٌة ألصحاا الفضل الذل ٌستحمون  2.

 باألعمال الهندسٌة بما فٌهم.علٌ  أن ٌعزز مبدأ المكافؤة الوافٌة والالئمة للمائمٌن 3

 .أولئن الذٌن ٌمومون باألعمال الثانوٌة حٌث أن هذا المبدأ ٌوافك الصالو العام وٌحافظ على مستول المهنة

 .علٌ  أن ٌجتهد سٌجاد الفرل لترلٌة المهندسٌن الذٌن مع  فً الخدمة وتمدمهم الفنً. 4

بمجهدوده  بطرٌمدة مباشدرة أوؼٌدر مباشدرة أمدا إذا  . علٌ  أت ٌضدر بالسدمعة الفنٌدة ألل مهنددس آخدر وت5

اعتمد أن أعمال بعا المهندسٌن ؼٌر لانونٌة وؼٌر نزٌهة فعلٌ  أن ٌمدم المعلومات إلى السلطات المختصة 

 .ت جراء اتزم

علٌ  أن ٌحجم عن انتماد مهندس علنا علما  بؤن فً جمعٌات المهندسٌن ونشراتهم المجال الصالو  6.

 .واتنتمادات الهندسٌة الفنٌةللمباحثات 

عالما أن  اتجراءات  علٌ  ان أت ٌسعى فً أن ٌحل محل مهندس آخر لد استخدم فً عمل ما إذا كان 7.

 .الالزمة لد اتخذت تستخدام ذلن المهندس

وخصوصدا بعدد اتطدالل  علٌ  أت ٌنافس مهندسا آخر للحصول على العمل بتخفدٌا أجدوره اتعتٌادٌدة 8.

 .ط المهندس اآلخرعلى شرو

 علٌ  ان ات ٌستؽل مركزه كموظؾ ذي راتا معٌن لٌنافس بصفة ؼٌر عادلة مهندسا 9.

 .آخر فً عمل 

 .مبادئهم مع األسس األخاللٌة تتالءم.علٌ  ت ٌشترن بمسئولٌة المٌام بعمل ما مع مهندسٌن ت 10
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 :الهٌكل التنظٌمً للمسم .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهام ربٌس المسم .6

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

  وضــع الخطط والبـــرامج التً من شؤنها تطوٌر األداء األكادٌمً بالمســم ، بالتنسٌك والتعــاون 

 مع إدارة الشإون العلمٌة وبما ٌتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسٌن المستمر.

 اسشراؾ على وضع الخطط الدراسٌة للبرامج المختلفة ، وتمٌٌمها وتطوٌرها متى دعت الحاجـة 

 ى ذلن .إل

 ممرراتها.  اسشراؾ على إعداد دلٌل للممررات الدراسٌة الذي ٌوضو محتوٌـات الخطط الدراسٌة وتوصٌؾ 

 . ًمتابعة سٌر العملٌة التعلٌمٌة بالمسم خالل الفصل الدراس 

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

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

 .  إعداد التمارٌر الدورٌة عن نشاطات المسم وسٌر العمل ب 

 . التعامل مع المضاٌا والمشاكل األكادٌمٌة ، وإٌجاد الحلول المالئمة لها 

 ات والندوات .تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس على عمل البحوث ونشرها ، والمشاركة فً المإتمر 

 . تحدٌد احتٌاجات المسم من أعضاء هٌئة التدرٌس ، والعمل على توفٌر أفضل اسمكانٌات المتوفرة 

 . ًتوجٌ  وإرشاد أعضاء هٌئة التدرٌس الجدد، والمساعدة فً تذلٌل العمبات التً تواجههم وتمٌٌم أدائهم العلم 

 علٌمٌة والعمل على توفٌرها .دراسة احتٌاجات المسم من كتا ومجالت ودراسات ووسائل ت 

 . تؤدٌة ما ٌسند من أعمال مماثلة 

 

 

 ربٌس المسم

 المرشد  األكادٌمً

 

 

 للقصم

 وحدة التعلٌم اللكترونً منسك الجودة 

 

 العلمٌةاللجنة 
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 مهام المرشد األكادٌمً: .7

 دراسً. تائج  الدراسٌة المتضمنة لكل فصلمتابعة الملؾ العلمً للطالا، وٌتم فٌ  حفظ نسخ من ن 

   تدوٌن وتسجٌل حاتت: اتنمطال، إٌماؾ المٌد، الطلبة المتعثرٌن، كذلن العموبات التً تولع على الطالا بملف 

 العلمً وبطالت  الدراسٌة وإبالؼ .

   الرد على جمٌع استفسارات الطالا فٌمــا ٌخل الدراسة ومتابعت  مع أعضــاء هٌئة التدرٌس الذٌن ٌدرسون

 فً جمٌع المواد.

  على سجالتهم الدراسٌة بشكل منظم. اتطاللالطالا فً مساعدة 
 

 مهام اللجنة العلمٌة بالمسم  .8

  وضع سٌاسات المسم ومتابعتها وحل المشاكل األكادٌمٌة بعمد اجتماعات دورٌة ألعضاء اللجنة واعتماد

 المحاضر ومتابعتها بصفة دورٌة.

  ًمراجعة وتحدٌت واعتماد الخطة الدراسٌة ومتابعة تنفٌذها وتنسٌك الجدول الدراسً الفصل 

 . وصؾ وتوصٌؾ مفردات الممررات الدراسٌة والبرنامج األكادٌمً حسا معاٌٌر الجودة 

 ثناء العمل .أعضاء هٌئة التدرٌس عند التعالد واختٌار وتمٌٌم أ 

 . التخطٌط سلامة نشاطات علمٌة بالمسم 

  ٌةوالطالا ومتابعتها ومراجعتها بصفة دور التدرٌس هٌئة الخاصة بؤعضاء اآللٌاتوضع واعتماد. 

 مهام منسك الجودة بالمسم .9

 ٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً وخدمة المجتمع . ملالمساهمة فً تجوٌد الع 

  .وضع خطط التحسٌن للعمل على إزالة مواطن الضعؾ والحفاظ على مواطن الموة 

 لتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة. وضع آلٌة 

  تحلٌل نماذج واستمارات التمٌٌم 

 المساعدة فً إعداد الدراسة الذاتٌة وتوصٌؾ البرامج والممررات الدراسٌة 

 .تعزٌز الوعً الخال بثمافة الجودة 
 

 : التنظٌم اإلداري للتعلٌم اللكترونً .10
 لسم التعلٌم اإللكترونً  

 :الوصف العـــام

أل ألحكددام  ٌنشددع علددى مسددتول  2020( لسددنة 15( مددن تئحددة التعلددٌم اسلكترونددً  وفددك لددرار رلددم  3المددادة  وفمددا
الشدإون العلمٌدة  ، وٌعندى باسشدراؾ  والمتابعدة  ةالجامعة لسم للتعلٌم اسلكترونً على أن ٌكون برئاسة مددٌر إدار

 اتلكترونً. موتطوٌر التعلٌ
 :وٌتولى المهام التالٌة 

 لتطبٌك التعلٌم اسلكترونً.ث فً إٌجاد بٌئة تعلٌمٌة مالئمة لومات واتتصال الحدٌتوظٌؾ تمنٌات المع -
إٌجاد مناخ علمً لمساٌرة التطورات المعرفٌة والتمنٌة المستمرة وتطبٌك المعاٌٌر والمتطلبات الفنٌة للجودة فً  -

 التعلٌم اسلكترونً.
وتطوٌر الممررات اسلكترونٌة مع توفٌر الدعم الفنً تنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس فً مجاتت تمنٌة   -

 واتستشاري لهم.
ات والمعارؾ والمدرات استخدام تمنٌات التعلٌم اسلكترونً تكتساا المهارتنمٌة وتطوٌر مهارات الطالا على  -

  .احتٌاجات المجتمع ومتطلبات  سوق العمل التً تلبً
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مج أكادٌمً  تتولى اسشراؾ والمتابعة على نمط التعلٌم إنشاء وحدة تعلٌم إلكترونً متخصصة لكل برنا  -
اتلكترونً و تعنى بضبط الجودة وتطبٌك المعاٌٌر والمواعد التنفٌذٌة الخاصة التً تتبناها الجامعة لهذا الؽرا 

 .البرنامج األكادٌمًعلى مستول 
ك بٌن وحدات التعلٌم اسلكترونً ٌختل لسم التعلٌم اسلكترونً  على مستول الجامعة بعملٌات اسشراؾ والتنسٌ -

لكل برنامج أكادٌمً والمرافك التعلٌمة بالجامعة وتوفٌر التجهٌزات والبرمجٌات والبنٌة التحتٌة والكوادر 
 الالزمة لنشاطات التعلٌم اسلكترونً.

 

 :الرلمً وحدة التسجٌل -1

 :الوصف العـــام

أل ألحكام المادة            تنشع وحدة   2020( لسنة 15( من تئحة التعلٌم اسلكترونً وفك لرار رلم  4وفما

لسم التعلٌم اسلكترونً بؽرا العمل على تفعٌل المنصة اسلكترونٌة لكل وتكون تحت اشراؾ التسجٌل الرلمً 

الدراسٌة لكل برنامج أكادٌمً   تالممرراعناصر العملٌة التعلٌمٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس والطالا المستهدفٌن و

 ٌمدم التعلٌم اسلكترونً على أن تكون برئاسة مدٌر مكتا التوثٌك والمعلومات.

 :وتتولى المهام التالٌة

 تحدٌد الفترات الزمنٌة لإلشران فً المنصة اسلكترونٌة وفك التموٌم اتكادٌمً للجامعة. -

 وممرراتهم فً المنصة اسلكترونٌة.تسجٌل أعضاء هٌئة التدرٌس والطلبة  -

 التؤكد من بٌانات أعضاء هٌئة التدرٌس وضمان خصوصٌتها  -

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

 .اسشراؾ على عملٌات إنشاء البرٌد اسلكترونً للطالا وأعضاء هٌئة التدرٌس والكوادر المساندة -

  وتحرٌر المحتوى الرلمًوحدة إنتاج  -2
 

 :الوصف العـــام

أل ألحكام المادة   تنشع وحدة إنتداج وتحرٌدر  2020( لسنة 15وفك لرار رلم   ( من تئحة التعلٌم اسلكترون5ًوفما
المحتدول الرلمدً المخصدل للمنصدة اسلكترونٌدة للجامعدة وتكددون تحدت اشدراؾ  لسدم التعلدٌم اسلكتروندً وتعنددى 

ومعاٌٌر ومكونات جودة إنتاج المحتول الرلمً علدى ان تكدون برئاسدة مددٌر األنظمدة اتلكترونٌدة بمراعاة اسلوا 
 للجامعة .

 وتتولى المهام التالٌة:
تحدٌد اسلوا انتاج المحتول الذي ٌتم اعتماده من لبل اللجنة العلمٌة بوحدة التعلٌم اسلكترونً بالبرنامج  -

 لدراسً .اتكادٌمً وفك أهداؾ ومتطلبات الممرر ا
تحدٌد المعاٌٌر والمكونات المستخدمة فً إنتاج المحتوي باتبال تصامٌم وهٌكلٌة معٌارٌة ثابتة لكافة الوحدات  -

 والصفحات .
 إنتاج محتوي عالً الجودة مرتكز على التفاعل البصري بحٌث تدعم إحتٌاجات وتفضٌالت الطالا . -
 وؼٌرها من الضوابط التً تضمن حموق الملكٌة الفكرٌة.ضمان حموق النشر على المحتول مثل شعار الجامعة  -
والملفات الصوتٌة الخاصة بالجامعة وفك المواعد والمعاٌٌر المعمول بها بالدولة  تالعمل على تحرٌر الفٌدٌوها -

 اللٌبٌة .
 

 المعاٌٌر الفنٌة المفتوحة:

 معاٌٌر الصورة
 1920x1080 FHD مستحسن

 1280x720 HD حد أدنى

 الصوتمعاٌٌر 

 مستحسن
 أنعدام فً الخلفٌة

 Noise Eliminated from background 

 حد أدنى
 الضوضاء ت تمنع وضوح صوت المتحدث

 Noise Does Not Prevent Vocal  
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  والخطط التدرٌبٌة الدعم الفنًوحدة  -3

 :الوصف العـــام
أل ألحكام المادتٌن            تنشع وحدة  2020( لسنة 15اسلكترونً وفك لرار رلم  ( من تئحة التعلٌم 7(  6وفما

الدعم الفنً والخطط التدرٌبٌة وتكون تحت اشراؾ  لسم التعلٌم اسلكتروندً تتدولً إجدراءات إعدداد وتنفٌدذ الخطدط 
ة التدرٌبٌة الشاملة سستخدام اسالٌا و طرق ومعاٌٌر التعلٌم اسلكترونً  لعناصر العملٌة التعلٌمٌة مدن أعضداء هٌئد

التدددرٌس والطلبددة والكددوادر المسدداندة وإجددراءات الدددعم الفنددً والتمنددً المطلددوا مددن اتدوات و التمنٌددات والبددرامج 
الحدٌثة والتً تساعد على اتستخدام اتمثل فً عملٌات التعلٌم اسلكترونً على ان تكون برئاسة رئٌس وحدة تمنٌة 

 المعلومات  .
 

 وتتولى المهام التالٌة:
 ً وضع وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس على إستخدام المنصة اسلكترونٌة. المشاركة ف -

المشاركة فً وضع وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس على إستخدام أدوات وبرمجٌات أنشاء  -

 المحتول ومهارات التدرٌس اتلكترونً.

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

 تمدٌم الدعم الفنً فٌما ٌخل المنصة اتلكترونٌة وإنتاج المحتول ألعضاء هٌئة التدرٌس. -

تمدٌم الدعم الفنً فٌما ٌخل المنصة اتلكترونٌة للطلبـــة عن طرٌك توفٌر أدلة إرشادٌة عن اتنماط المختلفة   -

 للتعلٌم اتلكترونً.

والتمنٌات الالزمة سنتاج المحتول واستخدام  من لبل الطلبة وأعضاء هٌئة  تتجهٌزاالعمل على توفٌر ال -

 التدرٌس.

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

 اطٌة لهــا.والنسخ اتحتٌالمنصة اتلكترونٌة العمل على وضع وتنفٌذ الٌات مرالبة  أداء  -

 وحدة ضمان الجودة وتمٌٌم األداء -4

 :الوصف العـــام

أل ألحكام المادة   تنشدع وحددة ضدمان   2020( لسدنة 15( من تئحة التعلٌم اسلكتروندً وفدك لدرار رلدم  8وفما

لٌداس الجودة وتمٌٌم األداء وتكون تحت إشراؾ  لسم التعلٌم اسلكترونً وتعنى بضدمان جدودة التعلدٌم اتلكتروندً و

رضا المستفٌدٌن واتستفادة من التؽذٌة الراجعة فً عملٌات التطوٌر والتحسٌن على أن تكون برئاسدة مددٌر مكتدا 

 ضمان الجودة وتمٌٌم األداء وعضوٌة منسمً الجودة بالبرامج التعلٌمٌة .

 وتتولى المهام التالٌة:

لمتطلبات الممرر الدراسً الصادر عن من الناحٌة األكادٌمٌة ومطابمت  اتشراؾ على تمٌٌم جودة المحتول  -

 مركز ضمان الجودة. 

 إستخدام آلٌات لٌاس رضا المستفٌدٌن واتستفادة من التؽطٌة الراجعة فً عملٌات التطوٌر والتحسٌن. -

موضوعة من إدارة اتشراؾ على تمٌٌم جودة المحتول من الناحٌة الفنٌة ومدل التزام  بمعاٌٌر التصمٌم ال -

 الجامعة.
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 :لمسم الهندسة المدنٌة الخطة الدراسٌة .11

 

 لممررات الدراسٌة بمسم الهندسة المدنٌةا

 ممررات العلوم اإلنسانٌةأول: 

 اسم الممرر رمز الممرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
عدد الساعات 

 الفعلٌة

 
 ساعات نظري األسبمٌات

ساعات 
 تمارٌن

ساعات 
 عملً

GH 141  3 - - 3 3 1اللغة اإلنجلٌزٌة  

GH 142  3 - - 3 3 2اللغة اإلنجلٌزٌة GH 141 

GH 150 3 - - 3 3 اللغة العربٌة  

GH 152 1 - - 1 1 كتابة تمارٌر  

  10   10 10 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

 األساسٌة والهندسٌةممررات العلوم ثانٌا: 

 عدد الوحدات الممرراسم  رمز الممرر

  عدد الساعات/األسبوع
عدد 

الساعات 
 الفعلٌة

 
 األسبمٌات

ساعات 

 نظري

ساعات 

 تمارٌن

ساعات 

 عملً

GS 101  4 - 1 3 3 1رٌاضة  

GS 102  5 - 1 4 4 2رٌاضة GS 101 

GS111  3 - - 3 3 1فٌزٌاء  

GS112  3 - - 3 3 2فٌزٌاء GS 111 

GS115 3 - - 3 3 كٌمٌاء عامة  

GS203  4 - 1 3 3 3رٌاضة  

GS204  4 - 1 3 3 4رٌاضة GS203 

GS206 4 - 1 3 3 إحصاء واحتمالت  

GS112L 2 2 - - 1 فٌزٌاء معمل GS112  

GS115L 2 2 - - 1 كٌمٌاء معمل GS115 

GS 200 4 2 - 2 3 برمجة حاسوب  

GE 121 4 - 1 3 3 أستاتٌكا  

GE 125 3 2 - 1 2 هندسة وصفٌة  

GE 127 ً3 2 - 1 2 رسم هندس  

GE129 3 - - 3 3 تمنٌة ورش  

GE222 4 - 1 3 3 دٌنامٌكا GE121 

  55 - - - 43 المجمـــــــــــــــــــــــوع
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 اإللزامٌة ممرراتثالثا: ال

 
 رمز الممرر

 عدد الوحدات اسم الممرر

  عدد الساعات/األسبوع
عدد الساعات 

 الفعلٌة

 
 األسبمٌات

ساعات 

 نظري

ساعات 

 تمارٌن

ساعات 

 عملً

CE133 3 - - 3 3 خواص المواد  

CE203  ً3 - - 3 3 1تحلٌل إنشاب GE121 

CE221  3  - 3 3 1مٌكانٌكا الموانع GE121 

CE231  4 2 - 2 3 1مساحة  

CE232  4 2 - 2 3 2مساحة GE 231 

CE242 4 2 - 2 3 جٌوتمنٌة  

CE264 4 2 - 2 3 مواد البناء  

CE301  3 3 مٌكانٌكا جوامد 
- - 

3 CE133 

CE203 

CE303  ً3 - - 3 3 2تحلٌل إنشاب CE203 

CE305  3 3 1تصمٌم خرسانة مسلحة 
- - 

3 CE303 

CE301 

CE307  3 3 1تصمٌم الفولذ 
- - 

3 CE203 

CE301 

CE311 3 - - 3 3 مبادئ هندسة النمل CE232 

CE314 4 2 - 2 3 هندسة الطرق CE311 

CE322  3 - - 3 3 2مٌكانٌكا موانع CE221 

CE325 3 - - 3 3 علم المٌاه CE221 

CE342  3 3 1مٌكانٌكا التربة 
- - 

3 CE301 

CE242 

CE342L 2 2 -  1 مٌكانٌكا التربة معمل CE342 

CE372  3 - - 3 3 1هندسة بٌبٌة CE221 

CE403  ً3 - - 3 3 3تحلٌل إنشاب CE303 

CE405  3 - - 3 3 2تصمٌم خرسانة مسلحة CE305 

CE407 3 3 2تصمٌم الفولذ 
- - 

3 CE303   

CE307 

CE416 2 - - 2 2 تصمٌم الهندسً للطرق CE311 

CE424 3 3 منشات هٌدرولٌكٌة 
- - 

3 CE322  

CE325 

CE427 2 - - 2 2 هندسة موانا CE322 

CE442  3 - - 3 3 2مٌكانٌكا التربة CE342 

CE462 ً3 - - 3 3 تشٌد مبان CE405 

CE463 2 - - 2 2 لواعد إدارة اإلنشاء  

CE467 4 2 - 2 3 تطبٌمات الحاسب  

CE472  3 - - 3 3 2هندسة بٌبٌة CE372 

CE599 3 - - 3 3 المشروع  

  92    85 لمجمـــــــــــــــــــــــوعا
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 رابعا: الممررات التخصصٌة اإللزامٌة

 الممرراسم  رمز الممرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
عدد الساعات 

 الفعلٌة

 
 األسبمٌات

ساعات 
 نظري

ساعات 
 تمارٌن

ساعات 
 عملً

CE505  3 - - 3 3 3تصمٌم خرسانة مسلحة  

CE509 3 - - 3 3 تصمٌم الجسور  

CE510 3 - - 3 3 هندسة األساسات  

CE545 3 - - 3 3 مٌكانٌكا الصخور  

  12    12 المجمـــــــــــــــــــــــوع
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 خطة الدراسٌة لمسم الهندسة المدنٌة ال
 

 جٌٛحذجش جٌفقً جألٚي سلُ جٌّمشس

 

 جٌٛحذجش جٌفقً جٌثحٟٔ سلُ جٌّمشس

 

 جٌٛحذجش جٌفقً جٌثحٌث جٌّمشسسلُ 

GS101  3 1س٠حضس 

 

GS102  4 2س٠حضس 

 

GS203  3 3س٠حضس 

GH141  3 1ٌغس جٔد١ٍض٠س 

 

GH142  3 2ٌغس جٔد١ٍض٠س 

 

GE222 3 د٠ٕح١ِىح 

GS111  3 1ف١ض٠حء 

 

GS112  3 2ف١ض٠حء 

 

GS206 3 ٚجحطّحالش ئحقحء 

GH150  3 ٌغس ػشذ١س 

 

GS115 3 و١ّ١حء ػحِس 

 

CE231  3 1ِغححس 

GE127 ٟ2 سعُ ٕ٘ذع 

 

GE121 3 أعطحض١ىح 

 

GS200 3 ذشِدس  ححعٛخ 

GE129 3 ضم١ٕس ٚسػ 

 

GE125 2 ٕ٘ذعس ٚفف١س 

 

GS115L ًّ1 و١ّ١حء ِؼ 

GH152 1 وطحذس ضمحس٠ش 

     

GS112 L ًّ1 ف١ض٠حء ِؼ 

 18 ػذد جٌــــــــــٛحذجش                

 

 18 ػذد جٌــــــــــٛحذجش     

 

 17 ػذد جٌــــــــــٛحذجش     

 جٌٛحذجش جٌشجذغجٌفقً  سلُ جٌّمشس

 

 جٌٛحذجش جٌفقً جٌخحِظ سلُ جٌّمشس

 

 جٌٛحذجش جٌفقً جٌغحدط سلُ جٌّمشس

GS204  3 4س٠حضس 

 

CE325 ٖ3 ػٍُ ج١ٌّح 

 

CE305  3 1ضق١ُّ خشعحٔس ِغٍحس 

CE242 3 خ١ٛضم١ٕس 

 

CE322  3 ١ِ2ىح١ٔىح ِٛجتغ 

 

CE372  3 1ٕ٘ذعس ذ١ث١س 

CE133 3 خٛجؿ ِٛجد 

 

CE264 3 ِٛجد ذٕحء 

 

CE314 3 ٕ٘ذعس طشق 

CE203  ٟ3 1ضح١ًٍ ئٔؾحت 

 

CE311 ً3 ِرحدب ٕ٘ذعس ٔم 

 

CE307  3 1ضق١ُّ فٛالر 

CE232  3 2ِغححس 

 

CE303  ٟ3 2ضح١ًٍ ئٔؾحت 

 

CE342  3 ١ِ1ىح١ٔىح ضشذس 

CE221  3 ١ِ1ىح١ٔىح ِٛجٔغ 

 

CE301 3 ١ِىح١ٔىح خٛجِذ 

 

CE403  ٟ3 3ضح١ًٍ ئٔؾحت 

 18  جٌٛحذجش ػذد              

  

 18 ػذد جٌــــــــــٛحذجش

  

 18  ػذد جٌٛحذجش

 جٌٛحذجش جٌفقً جٌغحذغ سلُ جٌّمشس

 

 جٌٛحذجش جٌفقً جٌثحِٓ سلُ جٌّمشس

 

 جٌٛحذجش جٌفقً جٌطحعغ سلُ جٌّمشس

CE405  3 2ضق١ُّ خشعحٔس ِغٍحس 

 

CE462 ٟٔ3 ضؾ١١ذ ِرح 

 

CE510 3 ٕ٘ذعس جألعحعحش 

CE342L ًّ1 ١ِىح١ٔىح ضشذس ِؼ 

 

CE442  3 ١ِ2ىح١ٔىح ضشذس 

 

CE545 3 ١ِىح١ٔىح فخٛس 

CE472  3 2ٕ٘ذعس ذ١ث١س 

 

CE463 2 جإلٔؾحء لٛجػذ ئدجسز 

 

CE599 3 ِؾــــشٚع جٌطخـــشج 

CE416 2 ضق١ُّ جٌٕٙذعٟ ٌٍطشق 

 

CE467 3 ضطر١محش جٌححعد 

    CE407  3 2ضق١ُّ فٛالر 

 

CE505  3 3ضق١ُّ خشعحٔس ِغٍحس 

  

 9  ػذد جٌٛحذجش

CE424 3 ِٕؾحش ١٘ذس١ٌٚى١س 

 

CE509 3 ضق١ُّ خغٛس 

  

     150جٌالصِس ٌٍطخشج =ػذد جٌٛحذجش 

CE427 ٟٔ2 ٕ٘ذعس ِٛج 

  

 17  ػذد جٌٛحذجش

 17 ػذد جٌــــــــــٛحذجش                
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 جٌّمشسجش جٌذسجع١س ذمغُ جٌٕٙذعس جٌّذ١ٔس  ِفشدجش .12

200GS ( 3ذشِدس ححعٛخ :)ٚحذجش 

ِموِز ٌٍذٌِؾز دٍؽز ّٟ++ ع١ٍّجس ثٌعو ٚثٌضٌثوُ، ثٌوٚثي أٚ ثٌذٌثِؼ ثٌفٌع١ز، ِْجةً صطذ١م١ز )فً 

 ثٌّعجهالس ِٓ ثٌوًؽز ثٌغج١ٔز، ثٌفٌٍ، ِعجٌؾز ثٌّظفٛـجس ...ثٌل(.

101GS  ٚحذجش (: 3) 1س٠حضس 

ثٌفتجس، ثٌعاللجس، ثٌوٚثي، ثٌّضذج٠ٕجس ٚثٌم١ُ ثٌّطٍمز، ثٌٕٙج٠جس ٚثالصظجي، ثالشضمجق، صع٠ٌؿ، ٔظ٠ٌجس 

ثالشضمجق ، لجعور ثٌضًٍْْ، ثٌضفجػً ثٌؼّٕٟ ِٚعوالس ثٌضؽ١ٌ، ثالشضمجق ٌٌّثصخ أعٍٝ، ثٌوٚثي ثٌّغٍغ١ز 

ضفجػٍٟ ٚثٌضم٠ٌخ، ثٌٕمجؽ ثٌقٌؽز، ٚثشضمجلٙج، ثٌضطذ١مجس: ١ًِ ثٌّّجُ ٌّٕقٕٝ هثٌز عٕو ٔمطز، ثٌّعجًِ ثٌ

ثٌٕٙج٠جس ثٌعظّٝ ٚثٌظؽٌٜ ثٌّطٍمز ٚثٌْٕذ١ز، ثٌضمعٌ ٚٔمؾ ثالٔمالح ، ًُّ ثٌّٕق١ٕجس، ٔظ٠ٌز ًٚي ٚٔظ٠ٌز 

 ثٌم١ّز ثٌّضّٛطز.

102GS  ٚحذجش(: 4) 2س٠حضس 

ق١١ٕٓ، ثٌقؾَٛ ثٌضىجًِ: ثٌضىجًِ ثٌّقوٚه ٚؼ١ٌ ثٌّقوٚه ٚصطذ١مجصٗ، ثٌّْجفز صقش ثٌّٕقٕٝ ، ثٌّْجفز د١ٓ ِٕ

ثٌوًٚث١ٔز: ثٌوٚثي ثٌضْج١ِز: ثٌوٚثي ثٌّغٍغ١ز ثٌعى١ْز، ثٌوٚثي ثأل١ّز ٚثٌٍٛؼجًع١ّز، ثٌوٚثي ثٌَثةور ٚثٌعى١ْز 

ثٌَثةور، ؽٌق ثٌضىجًِ: ثٌضىجًِ دجٌضع٠ٛغ، دجٌضؾٌدز ٚدجٌىًْٛ ٚثٌظ١ػ ثالمضَث١ٌز؛ ثألعوثه ثٌٌّوذز: 

ًٛر ثٌمطذ١ز ٚثّضنالص ثٌؾيًٚ؛ هٚثي ىثس أوغٌ ِٓ ِضؽ١ٌ ثٌضع٠ٌؿ، ثٌنٛثص، ثٌٌّثـك، ثٌم١ُ ثٌّطٍز ٚثٌظ

ِْضمً: ثالشضمجق ثٌؾَةٟ، ثٌضفجػً ثٌؼّٕٟ ٚلجعور ثٌٍٍْْز ٚصطذ١مجس لجعور ثٌٍٍْْز، ثٌضفجػً ثٌىٍٟ 

ٚصطذ١مجصٗ، ثٌضفجػً ثٌىٍٟ ٌالشضمجق ثٌغجٟٔ ٚثألعٍٝ، ثٌٕٙج٠جس ثٌعظّٝ ٚثٌظؽٌٜ ٚؽ٠ٌمز ِؼج٠ًخ 

 الؽٌثٔؼ.

203GS  ٚحذجش( 3) 3س٠حضس 

ثٌؾذٌ ثٌنطٟ: ؽذٌ ثٌّظفٛـجس ، ػٌح ٚؽّع ثٌّظفٛـجس، ِعىُٛ ثٌّظفٛـز ثٌٌّدعز، ِظفٛـجس 

١ٌِ٘ظ ٚثٌّظفٛـجس ثٌٛف١ور، مظجةض ثٌوٚثي ِٚفىٛوٙج، فً ثٌّعجهالس ؼ١ٌ ثٌّضؾجْٔز دجّضنوثَ ؽ٠ٌمز 

ّضىجٍِز، ؽ٠ٌمز ؽجُٚ وٌثٌِ ٚثٌع١ٍّجس ثأل١ٌٚز، أشىجي أشٍْٛ ٚثمضَثٌٙج، ًصذز ثٌّظفٛـز ٚثٌّظفٛـجس ثٌ

ِٚظفٛـجس مط١ز ِضؾجْٔز ٚؼ١ٌ ِضؾجْٔز: ثٌفٌثؼجس  ثٌّضؾٗ: ثٌفٌثؼجس ثٌؾَة١ز، ثالًصذجؽ ٚثالّضمالي 

ثٌنطٟ، ثٌفتز ثٌٌّٛور، ثألّجُ ٚثٌذعو، ِْجةً ثٌم١ُ ثٌنجطز ٚ ثٌّضؾٙجس ثٌنجطز ٔظ٠ٌز و١ٍٟ ٘جٍِضْٛ، 

ٌوٚثي ثٌم١ج١ّز، ثٌضذجعو، ثالٌضٛثء ٌوٚثي ثٌّضؾٙجس ، فْجدجس ثٌّضؾٙجس: هٚثي ثٌّضؾٙجس ٚثشضمجلٙج ٚثٔقوثً ث

 ثالشضمجق ثٌّضؾٗ.

204GS  ٚحذجش(: 3) 4س٠حضس 

صى٠ٛٓ ثٌّعجهٌز  ثألّج١ّجس: صع٠ٌؿ ثٌّعجهٌز ثٌضفجػ١ٍز ثالعض١جه٠ز، ثٌٌّصذز ٚثٌوًؽز ٌٍّعجهٌز ثٌضفجػ١ٍز،

ثٌضفجػ١ٍز دقيؾ ثٌغٛثدش، ثٌقً ثٌعجَ، ثٌقً ثٌنجص، ثٌقً ثٌشجى، ثٌشٌٚؽ ثأل١ٌٚز، ثٌّْجًثس ثٌّضعجِور، 

ِعجهالس صفجػ١ٍز ِٓ ثٌٌصذز ثألٌٚٝ: ِعجهالس ِٕفظٍز ثٌّضؽ١ٌثس، ِعجهالس ِضؾجْٔز، ِعجهالس مط١ز، 

ِز: صع٠ٌؿ ثٌّعجهٌز ثٌضفجػ١ٍز ثٌضجِز، ثٌشٌؽ ثٌالٍَ ِعجهٌز دٌٌٟٔٛ ِٚعجهٌز ٠ًىجصٟ؛ ثٌّعجهالس ثٌضفجػ١ٍز ثٌضج

ثٌىجـٟ ٌٍّعجهالس ثٌضجِز، ؽ٠ٌمز فً ثٌّعجهالس ثٌضجِز: ثٌّعجهالس ؼ١ٌ ثٌضجِز، ثٌعجًِ ثٌّىجًِ، صقو٠و ثٌّعجًِ 

 ثٌّىجًِ، ؽ٠ٌمز ثٌىشؿ عٕٗ: ِعجهالس صفجػ١ٍز مط١ز ِٓ ًصخ عج١ٌز: ثالًصذجؽ ٚثالّضؽالي
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عجهٌز ثٌنط١ز دّعجِالس عجدضز، فً ثٌّعجهالس ؼ١ٌ ثٌّضؾجْٔز ىثس ِعجِالس عجدضز ثٌنطٟ ٌٍقٍٛي، فً ثٌّ

دجّضنوثَ ثٌّعجِالس ؼ١ٌ ثٌّقوهر ٚدضؽ١ٌ ثٌّمج١٠ِ، فً ِعجهٌز وٛٓ ث٠ًٍٛ ٌٍّعجهالس ىثس ثٌّعجِالس 

الس ثٌّضؽ١ٌر صق٠ٛالس الدالُ ٚمظجةظٙج ٚصطذ١مجصٙج ـٟ فً ثٌّعجهالس ثٌضفجػ١ٍز ٚـٟ فً ِٕظِٛز ثٌّعجه

 ثٌضفجػ١ٍز.

206GS(3ئالحقحء ٚجالحطّحالش :)ٚحذجش 

ز، ثٌّضؽ١ٌثس ثٌعشٛثة١ز ٚثفضّجالصٙج ، ِفج١ُ٘ أّج١ّز ـٟ ثإلفظجء، ٠ذثالفضّجالس، لٛث١ٔٓ ثالفضّجالس ثٌؼٌ

 ثالٔىفجء ٚثٌضٌثدؾ، عضذز هالٌز ثالمضذجً.

121GE ( 3جعطحض١ىح :)ٚحذجش 

ٜ ٚثٌفٌثغ، أصَثْ ثألؽْجَ ثٌظٍذز ـٟ ثٌّْضٜٛ ٚثٌفٌثغ، ٌِثؽعز ٌٍّضؾٙجس، ثصَثْ ثٌؾ١ّْجس ـٟ ثٌّْضٛ

ِموِز ٌضق١ًٍ ث١ٌٙجوً ثٌّفظ١ٍز ـٟ ثٌّْضٜٛ، ثالفضىجن، ٌِثوَ ثٌنطٛؽ ٚثٌّْجفجس، عََ ثٌمظًٛ ثٌيثصٟ 

 ٌٍّْجفجس.

115GS  ( 3جٌى١ّ١حء جٌؼحِس :)ٚحذجش 

ثٌؾوٚي ثٌوًٚٞ ٌٍّٛثه،  ثٌٌٚثدؾ ثٌٛفوثس ٚصق٠ٛالصٙج، ثٌّعجهالس ثٌى١ّ١جة١ز ٚثصَثٔٙج، صٌو١خ ثٌيًر، 

 ثٌى١ّ١جة١ز، لٛث١ٔٓ ثٌؽجٍثس، ثٌّقج١ًٌ ثٌى١ّ١جة١ز ثٌقٌث٠ًز، ثالصَثْ ثٌى١ّ١جةٟ ثأل٠ٟٛٔ، فْجدجس ثٌيٚدج١ٔز.

GS115L )و١ّ١حء ِؼًّ )ٚحذز ٚجحذز 

 ثٌالعؼ٠ٛز ثٌذ١ْطز. ثٌىشؿ عٓ ثٌشك ثٌقجِؼٟ ٚثٌمجعوٞ ـٟ ثألِالؿ

222GE ( 3د٠ٕح١ِىح :)ٚحذجش 

ّز فٌوز ثٌؾ١ّْجس ـٟ مطٛؽ ِْضم١ّز ٚعٍٝ ِٕق١ٕجس، هًثّز ثالصَثْ ٌقٌوز ثٌؾ١ّْجس دجّضنوثَ هًث

لجْٔٛ ١ٔٛصٓ ِٚذجها ثٌطجلز ٚثٌوـع ٚو١ّز ثٌقٌوز ٚثٌضظجهَ، هًثّز فٌوز ثألؽْجَ ثٌظٍذز ـٟ ثٌّْضٜٛ، 

موِز ٌال٘ضَثٍثس هًثّز ثصَثْ ثألؽْجَ ثٌظٍذز دجّضنوثَ لجْٔٛ ١ٔٛصٓ ِٚذجها ثٌطجلز ٚو١ّز ثٌقٌوز، ِ

 ث١ٌّىج١ٔى١ز.

125GE :)ْٕ٘ذعس ٚفف١س )ٚحذضح 

ثٌؽٌع ِٓ ثٌٕٙوّز ثٌٛطف١ز، ثألٔٛث  ثٌّنضٍفز ٌإلّمجؽ، صّغ١ً ثٌٕمطز ٚثٌّْضم١ُ ٚثٌّْضٜٛ، ِْجةً ثٌّٛػع 

ِْٚجةً ثٌم١جُ، ثألؽْجَ ثٌّضعوهر ثألّطـ: أـٌثه٘ج ٚصمجؽعجصٙج، ثٌوثةٌر ٚثٌىٌر، ثٌّنٌٚؽ ٚثألّطٛثٔز، 

 ؿ ثٌوًٚث١ٔز: أـٌثه٘ج ٚصمجؽعجصٙج.ثٌْطٛ

127GE :)ْسعُ ٕ٘ذعٟ )ٚحذضح 

ِموِز: ثٌضع٠ٌفجس ٚثٌّظطٍقجس ٚثٌمٛثعو ثٌعجِز، ثألهٚثس ثٌٕٙو١ّز ٚثّضنوثِجصٙج، ثألدعجه: ؽٌق ٚػع 

ثألدعجه ٚلٛثعو٘ج، دعغ ثٌع١ٍّجس ثٌٕٙو١ّز ثٌّْضنوِز ـٟ ثٌٌُّ ِغً ًُّ دعغ ثٌّؼٍعجس، ثٌنطٛؽ 

جؽ، ثإلّمجؽ ىٚ ثٌّْمؾ ثٌّضٛثٍٔز ، ثٌنطٛؽ ٚثٌّٕق١ٕجس  ثٌّّجّز؛ ثإلّمجؽ: ٔظ٠ٌز ثإلّمجؽ، أٔٛث  ثإلّم

ثٌٛثفو، )ثٌّؾّْجس(، ثإلّمجؽ ثٌّضعوه ثٌّْجلؾ، ثإلّمجؽ ـٟ ثٌٌدع ثألٚي ٚثٌٌدع ثٌغجٌظ، ثّضٕضجػ ثٌّْمؾ 
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ثٌغجٌظ، صطذ١مجس عجِز صشًّ ثّضىّجي ثٌنطٛؽ ثٌٕجلظز ـٟ ثٌّْجلؾ، ثٌمطجعجس: ثٌمطج  ثٌىجًِ، ثٌمطج  

 مجس عجِز.ثٌٕظفٟ، ثٌمطج  ثٌٌّثه، ثٌمطج  ثٌؾَةٟ ، صطذ١

129GE ( ٚحذجش 3ضم١ٕس ٚسػ:) 

ثألِٓ ثٌظٕجعٟ، ثٌّٛثه ثٌٕٙو١ّز ٚمٛثطٙج، ثٌّعجٌؾز ثٌقٌث٠ًز ٌٍظٍخ، ثٌّعجهْ ثٌقو٠و٠ز ٚثٌّعجهْ ؼ١ٌ 

ثٌقو٠و٠ز، ثٌّٛثه ثٌطذ١ع١ز ٚثالططٕجع١ز، ِموِز ٌع١ٍّجس ثٌضظ١ٕع،  ثٌْذجوز ٚثٌٍقجَ ٚثٌقوثهر ٚثٌوًـٍز 

 ٚ ِؾّٛعز صّج٠ًٓ ىثس ثٌعاللز دجٌّمًٌ. عو١ٔز ، صشؽ١ً ثٌّعجهْٚثٌذغك، ؽٌق صشؽ١ً ث٢ٌز ثٌّ

141GH  ٚحذجش(: 3) 1ٌغس ئٔد١ٍض٠س 

Nouns (types, function, derivation), adjectives (types, sequence, derivations), 

adverbs (forms, position), use & forms of the ultimate tense, interrogative 

formations, negative of verbs, passive constructions (forma, usages), adjective 

clauses (recognition types, case of relative pronoun), gerund phrases, infinitive 

phrases, listening comprehension. 

142GH  ٚحذجش(: 3)  2ٌغس ئٔد١ٍض٠س 

Introduction & augmentation of specialized vocabulary & aspects of scientific 

technical English used in the different departments of engineering listening 

comprehension. 

111GS  ٚحذجش(: 3) 1ف١ض٠حء 

صٌثوخ ثٌظٛس: ثٌّٛؽجس، أٔٛثعٙج ، ثٌّٛؽجس ثٌّٕضمٍز، ٌّعز ثٌّٛؽز ٚثٌموًر ٚثٌشور ـٟ فٌوز ثٌّٛؽز، 

ثٌّٛؽجس ثٌّْضمٌر، ثٌّٛؽجس ثٌّّْٛعز ٚـٛق ثٌؼٛة١ز ٚصقش ثٌؼٛة١ز، ثٔضشجً ثٌّٛؽجس، ثٌؼٌدجس ٚصؤع١ٌ 

هٚدٌٍ: ثٌؼٛء: ثالٔىْجً مالي ِٕشًٛ، ثالٔعىجُ عٍٝ أّطـ و٠ٌٚز، ثالٔىْجً عٍٝ أّطـ و٠ٌٚز ِفٌهر 

ثألؽ١جؾ، شٌٚؽ ثٌضوثمً، ٚعجدضز، ثٌعوّجس، ٚثٌعوّجس ثٌٌّوذز صؾّع ثٌّٕجش١ٌ ٚصشضش ثٌؼٛء، أٔٛث  

صؾٌدز ٠ٛٔػ ٌٍشك ثٌغٕجةٟ، ثٌّفج١ُ٘ ثألّج١ّز ٌٍق١ٛه ٚثالّضمطجح، ثٌقٌثًر، ثالصَثْ ثٌقٌثًٞ، هًؽز 

ثٌقٌثًر ٚل١جّٙج، صوًػ ثٌؽجٍ ثٌغجٟٔ، صوًػ ـٌٙٔٙج٠ش ١ٍ١ُّٚٛ، ثٌضّوه ثٌقٌثًٞ، ثٌقٌثًر وٕٛ  ِٓ 

 لجْٔٛ ثٌؽجٍثس ثٌّغج١ٌز، صطذ١مجس ثٌمجْٔٛ ثألٚي. ثٌطجلز، ثٌشؽً، ثٌمجْٔٛ ثألٚي ٌٍو٠ٕج١ِىج ثٌقٌث٠ًز،

112GS ٚحذجش(: 3) 2ف١ض٠حء 

ثٌّؾجي ثٌىٌٙدجةٟ: صؤع١ٌ ثٌمٜٛ عٍٝ ثٌشقٕز ثٌىٌٙدجة١ز ـٟ ؽٛه ثٌّؾجي ثٌىٌٙدجةٟ ٚثٌغٕجةٟ ٚثٌف١غ 

ٌٍشقٕز ثٌىٌٙدجةٟ، لجْٔٛ ؽجُٚ ٚلجْٔٛ وٌِٛٛخ ٚصطذ١مجصٙج: ثٌؾٙو ثٌىٌٙدجةٟ: ثٌؾٙو ٚثٌّؾجي ثٌىٌٙدجة١١ٓ 

ثٌىٌٙدجة١ز ٚثٌشقٕجس ثٌىٌٙدجة١ز: ثٌْعز ٚثٌعٛثٍي: ّعز ثٌّىغفجس ٚأٔٛث  ثٌّىغفجس ِغً ِىغؿ ثٌٍٛفض١ٓ 

ٚثٌّىغؿ ثٌىٌٚٞ، ثٌطجلز ثٌّنَٔز ـٟ ثٌّؾجي ٚثٌّىغؿ ،شور ثٌض١جً ٚثٌّمجِٚز : شور ثٌض١جً ثٌىٌٙدجةٟ ٚوغجـز 

ثٌمٛر ثٌوثـعز  ثٌوثـعز ثٌىٌٙدجة١ز ٚثٌوثًثس ثٌىٌٙدجة١ز:ثٌض١جً ،ثٌّمجِٚز ٚثٌّمجِٚز ثٌٕٛع١ز ٚلجْٔٛ ثَٚ، ثٌمٛر 

 ٚـٌق ثٌؾٙو ثٌىٌٙدجةٟ ، لٛث١ٔٓ و١ٌشٛؾ ٚهثًر ثٌّمجِٚز ٚثٌّىغؿ.
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GS112L )ف١ض٠حء ِؼًّ )ٚحذز ٚجحذز 

ثؽٌثء ثٌضؾجًح ثالص١ز : ل١جُ ٌّعز ثٌظٛس دجّضنوثَ ؽ٠ٌمز عّٛه ثٌَةذك ،ٚصقم١ك لجْٔٛ ثٌطٛي ٚثٌشو ـٟ 

ٚصٌ ٌِصؼ )ِٙضَ( ، ث٠ؾجه ثٌذعو ثٌذؤًٞ ٌعوّز ِقودز ٌِٚأر ِمعٌر ، ث٠ؾجه ِعجًِ ثالٔىْجً ٌٍَؽجػ ٚثٌّجء 

جً ثٌو١ٔج ِٚعجًِ ثالٔىْجً ، هًثّز دجّضنوثَ ث١ٌّىٌّٚىٛح ثٌّضٕمً ، ل١جُ ٍث٠ٚز ثٌّٕشًٛ ٍٚث٠ٚج ثالٔىْ

ثٌعاللز د١ٓ ـٌق ثٌؾٙو ٚثٌض١جً ، صقم١ك لٛث١ٔٓ صٛط١ً ثٌّمجِٚجس ثٌىٌٙدجة١ز عٍٟ ثٌضٛثٌٟ ٚثٌضٛثٍٞ ، ث٠ؾجه 

ثٌّىجـب ث١ٌّىج١ٔىٟ ٌٍقٌثًر دط٠ٌمز وٌٙدجة١ز ، ث٠ؾجه ثٌّىجـب ثٌىٌٙو١ّ١جةٟ ٌٍٕقجُ ، ِمجًٔز 

ّمجِٚز ثٌوثم١ٍز ٌٍن١ٍز ، هًثّز ثٌّؾجي ثٌّؽٕجؽ١ْٟ فٛي ِقًٛ ِٛطً ثٌىٌِٙٚؽٕجؽ١ْ١ز ٌن١ٍض١ٓ ٚث٠ؾجه ثٌ

 ثّطٛثٟٔ ، فْجح ّعز ثٌّىغؿ دجّضنوثَ ثٌّىغؿ ثٌم١جُ.

150GH ( 3ٌغس ػشذ١س:)ٚحذجش 

ثٌٍؽز ثٌعٌد١ز ،ثٌىالَ ِٚج ٠ضؤٌؿ ِٕٗ ،ثإلعٌثح ٚثٌذٕجء ، ثٌعالِجس ثألط١ٍز  ٔشؤر ثٌٍؽز ثٌعٌد١ز ،مظجةض

عٌثح ، ثٌّعٌح دجٌعالِجس ثٌفٌع١ز ،ثالُّ ثٌّمظًٛ ٚثٌّّوٚه، ثٌّيوٌ ٚثٌّؤٔظ ٚثٌفٌع١ز ،ألْجَ ثإل

ٚأمٛثصٙج ،فجالس إعٌثح ثٌفعً ثٌّؼجً  ثٌّعٌـز ٚثٌٕىٌر ، ثٌؾٍّز ثال١ّّز ، ثٌٕٛثّل )وجْ ٚأمٛثصٙج ،وجه 

عً إٌٟ ثٌؼّجةٌ ثٌؾٍّز ثٌفع١ٍز ،ثٌّفجع١ً :ثٌّفعٛي دٗ ،ثٌّفعٛي ثٌّطٍك، إّٕجه ثٌف إْ ٚأمٛثصٙج( ، ثٌّعجؽُ

،ثٌعوه ٚص١َّٖ ، لٌثءر ثٌعوه، لٛثعو ثإلِالء: ثٌَّٙر ،ثٌضجء ثٌّفضٛفز ٚثٌضجء ثٌٌّدٛؽز، ثألٌؿ ث١ٌٍٕز ،عالِجس 

 ثٌضٌل١ُ ، ثألمطجء ثٌشجةعز.

152GH )وطحذس ضمحس٠ش )ٚحذز ٚجحذز 

م١ٕز ، عٕجطٌ ثٌضمج٠ًٌ صع٠ٌؿ ٚأ١ّ٘ز ثٌىضجدز ثٌضم١ٕز ٚأ٘وثؾ ثٌىضجدز ثٌضم١ٕز ٚمظجةظٙج، أِّ ثٌىضجدز ثٌض

ثألشىجي، إعوثه ثٌؾوثٚي ، وضجدز ثألعوثه،  ثٌٕٙو١ّز ِٚقض٠ٛجصٙج، ٌِثفً ٚؽٌق إعوثه ثٌضمج٠ًٌ ثٌضم١ٕز ٚإعوثه

 ِٕجلشز ثٌضمج٠ًٌ. إمٌثػ ٚعٌع ثٌضمج٠ًٌ،

CE133 ( 3خٛجؿ جٌّٛجد:)ٚحذجش 

ثٌنٛثص ث١ٌّىج١ٔى١ز ٚثٌطذ١ع١ز ٌٍّٛثه ثٌٕٙو١ّز :ِموِز ٌعٍُ ثٌّٛثه ،صؾجًح ِع١ٍّز صضعٍك دم١جّجس ثإلؽٙجه 

ٚثالٔفعجي ،مٛثص ثٌّٛثه ثٌّضعٌػز ٌٍشو ٚثٌؼؽؾ ٚثٌمض ٚثالٔقٕجء ٚثالٌضٛثء ٚثٌظالهر ٚثالططوثَ ٚ 

 ثٌضَف١ؿ  ٚثٌىالي.

203CE  ٟٚحذجش( : 3) 1ضح١ًٍ ئٔؾحت 

ثٌّقوهر ، صق١ًٍ ث١ٌٙجوً ثٌّفظ١ٍز ثٌّْض٠ٛز دط٠ٌمضٟ ثٌٛطالس ٚثٌمطجعجس، ِنططجس  صق١ًٍ ثٌّٕشجّس

ثٌمٛٞ ثٌّق٠ًٛز ٚلٛٞ ثٌمض ٚعََٚ ثالٔقٕجء ٌٍعٛثًع ٚثألؽٌ ثٌّْض٠ٛز ٚثٌعمٛه ،ثٔقٌثؾ ث١ٌٙجوً 

ثٌغٕجةٟ،  ثٌّفظ١ٍز ٚثٌعٛثًع ٚثألؽٌ دجّضنوثَ ؽٌق ثٌشؽً ثالـضٌثػٟ ٚثٌعجًػز ثٌّضٌثـمز ٚثٌضىجًِ

 .مطٛؽ ثٌضؤع١ٌ ٌٍعٛثًع

303CE ًٚحذجش( 3) 2ئٔؾحتٟ  ضح١ٍ 

 ثٌمٛر ،ثٌعٛثًع ٚثألؽٌ ثٌّقوهر ّى١ٔٛج ،ث١ٌٙجوً ثٌّفظ١ٍز ثٌّْض٠ٛز دجّضنوثَ ؽ٠ٌمز ؼ١ٌ ثٌّٕشآسصق١ًٍ 

 ،ٌٍّٕشآسث١ًٌّ ٚثالٔقٌثؾ ٚؽ٠ٌمز ص٠ٍٛع ثٌعََٚ ،ثٌضق١ًٍ ثٌضم٠ٌذٟ  ثٌّْض٠ٛز دجّضنوثَ ؽ٠ٌمز ثٌمٛر، ؽ٠ٌمز

 ًثع١ز.َثٌط٠ٌمز ثٌذجد١ز ٚثٌ
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 CE242( 3خ١ٛضم١ٕس )ٚحذجش 

ثٌنظجةض  ثٌضٌدز، ثألًع، لشٌر ـٟ ٚثٌعٛثًِ ثٌضٟ صؤعٌ ،ثإلٔشجة١ز ٚثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ٚثٌّعجهْ، ثٌظنًٛ

 ث١ٌّجٖ صقش ثألًع ٚثٌنٌثةؾ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز. ٚؽ١ٌٛٛؽ١ج ث١ٌّىج١ٔى١ز ٚثٌف٠َ١جة١ز ٌٍضٌدز ٚثٌظنًٛ،

CE221  ٚحذجش( : 3) ١ِ1ىح١ٔىح جٌّٛجتغ 

ثألدعجه ٚثٌٛفوثس ـ، مٛثص ثٌّٛثةع ،  ثّضجص١ىج  ثٌّٛثةع ،ثصَثْ ثألؽْجَ ثٌطجـ١ز، فٌوز ٠ٌّجْ ثٌّٛثةع، 

ِعجهٌز ثالّضٌّث٠ًز ،ِعجهٌز ثٌطجلز ،ِعجهٌز و١ّز ثٌقٌوز ،لٜٛ ثألؽْجَ ثٌّؽًّٛر ،أّج١ّجس ثٌو٠ٕج١ِىج 

 ثٌّجة١ز.

231CE  ٚحذجش(:3)1ِغححس 

ص١ّٙو ، ٔظ٠ٌز ثٌم١جّجس ٚثألمطجء ،أٔٛث  ثٌم١جّجس ،أٔٛث  ثألمطجء ،ثٔضشجً ثٌنطؤ، ثٌّيوٌثس ثٌقم١ٍز 

،ث١ٌَّث١ٔز ،ثٌضمُٛ ،ثألؽَٙر ،ث١ٌَّث١ٔز ثٌضفجػ١ٍز ،ث١ٌَّث١ٔز EOMٌٍّْجفز ،ثٌم١جّجس ثٌنط١ز، ثٌش٠ٌؾ ٚ

 ، ثٌع١ٍّجس ثٌقٍم١ز ثٌغ١ٛه١ٌٚش ،ثٌّْجفز ٚثٌقؾَٛ .ثٌّغٍغ١ز ،ثٌَٚث٠ج ،ثٌّْجفز دجٌذٛطٍز، ؽٙجٍ ثٌغ١ٛه١ٌٚش 

CE232  ٚحذجش(:3) 2ِغححس 

ص١ّٙو ،ثٌّْجفز ثٌشذى١ز ٚثٌّْجفز ثٌّْض٠ٛز ، ثٌّْجفز ثٌطذٛؼٌثـ١ز :ثٌطٌق ٚثٌضقىُ ،ثٌّْجفز ثٌضقى١ّز 

 ثألًػٟثإلٔشجءثس ، ِْجفز ثٌؼذؾ  :ؽٌلٙج ِٚٛثطفجس ثٌولز ،ٚطؿ ثٌٕمجؽ ،ِْجفز ثٌقوٚه ، ثٌّْجفز

ثٌضن٠ٌؾ ٚإّمجؽ ثٌنٌثةؾ ، ِمج١٠ِ ثٌنٌثةؾ ، ثٌّٕق١ٕجس ثألـم١ز ٚثٌٌث١ّز ، ثٌّْجفز ثٌضظ٠ٌ٠ٛز ،ثٌّْجفز 

 ثٌؾ١ٛه١ْ٠ز ، ثالّضشعجً عٓ دعو.

264CE ٚحذجش( 3جٌرٕحء ) ِٛجد 

ج  ثألٔٛث  ثٌّنضٍفز ٌّٛثه ثٌذٕجء ٚثّضنوثِٙج: ثٌطٛح ٚثٌذالؽ ٚثألفؾجً: ِٛثطفجصٙج ٚمٛثطٙج ٚثمضذجً٘

،ثالّّٕش :صظ١ٕعٗ ٚأٔٛثعٗ ٚمٛثطٗ، ثٌٌوجَ :ِظجهًٖ ٚ مٛثطٗ ٚصظ١ٕفٗ ،ثٌنٍطجس ثٌنٌّجٔز:أٔٛثعٙج 

 ٚمٛثطٙج ٚثمضذجً٘ج .صؾجًح ِع١ٍّز ثمضذج٠ًٗ.

301CE ( ١ِ3ىح١ٔىحجٌدٛجِذ )ٚحذجش 

ؽٙجهثس ٚؼ١ٌ ثٌّقوهر ّى١ٔٛج، ث ثإلؽٙجه ٚثالٔفعجي ٚثٌعاللز د١ّٕٙج، ثإلؽٙجه ثٌّقًٛٞ ٌٍعٕجطٌ ثٌّقوهر

 ثٌّقوهر ٌٍعٕجطٌ ٚثٌّظّضزأفجهٞ ثٌّقًٛ ،ثؽضٙجهثس ىثس ثٌمض ،ثٌضٛثء ثالّطٛثٔجس ثٌّفٌؼز  ثالٔقٕجء

 ثٌّقوهر ّى١ٔٛج ،صق٠ًٛ ثالؽٙجهثس، ث١ْٔجح ثٌمظٛ ٌِوَ ثٌمظفٟ ثٌمطجعجس ٔق١فز ثٌؾوًثْ، ٚؼ١ٌ

 ثٌٌّْ ٌألعّور. ثالّضمٌثً

CE311 ( ً3ِرحدب ٕ٘ذعس جٌٕم ) ٚحذجش 

ثٌضقىُ ـٟ ث١ْٔجح -شذىجس ثٌٕمً -صم١ٕجس ثٌٕمً -ثاللضظجه٠ز–ٚظجةؿ ثٌٕمً ـٟ ثٌذ١تز ثالؽضّجع١ز ِومً إٌٟ 

 -ِقجًٚ صظ١ُّ موِجس ؽٌق ثٌٕمً–ّعز ِْٚضٛٞ ثٌنوِجس –عاللجس ثال١ْٔجح ثألّج١ّز  -ثٌٌّوذجس

 ثعضذجًثس د١ت١ز .

CE314 ( 3ٕ٘ذعس طشق  ) ٚحذجش 

ْضنوِز ، أّج١ّجس صظ١ُّ ًطؿ ثٌطٌق ،صمو٠ٌ  فؾُ ثًٌٌّٚ ـٟ ص١ّٙو ، ِٛثلع ثٌطٌق  ٚٔٛ  ثٌّْجفز ثٌّ

ثٌطٌق ،ؽٌق صم١١ُ صٌدز ؽذمز ثٌضؤ١ِّ ، ِٛثه ثٌٌطؿ ثٌضم١ٍو٠ز ،صظ١ُّ  ثٌنٍطجس ثإلّفٍض١ز ، ثٌطٌق 

ثالِذ١ٌل١ز  ٌضظ١ُّ ثٌٌطؿ ،ط١جٔز ثألًطفز ثإلّفٍض١ز ٚثٌنٌّجٔز ، ثٌضظ٠ٌؿ ثٌْطقٟ ٚثٌضقش ّطقٟ 

 ١ٌّجٖ ثإلِطجً.
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CE322  (: ٚحذجش3) ١ِ2ىح١ٔىح جٌّٛجتغ 

ثٌوـك ـٟ ثألٔجد١خ، شذىجس أٔجد١خ ث١ٌّجٖ، ثٌّؼنجس ، صق١ًٍ مطٛؽ ثٌوـك دجٌّؼنجس ،صف٠ٌػ ثٌنَثٔجس 

 ،ثٌوـك ـٟ ثٌمٕٛثس ثٌّفضٛفز ،صق١ًٍ ثألدعجه ٚثٌّضشجدٙز ،ل١جّجس ثٌّٛثةع.

325 CE( ٖ3ػٍُ ج١ٌّح: )ٚحذجش 

ًٌٚٛؽ١ز ،ثٌطمِ ،ثٌض١ٌّخ ٚل١جّجصٗ ،ثٌضٌْح ،ثٌضذنٌ ، فٌوز ث١ٌّجٖ ثٌوًٚر ث١ٌٙوًٌٚٛؽ١ز ،ثٌّعجهٌز ث١ٌٙو

ث٢دجً .ثٌوـك ثٌْطقٟ ، ثٌٌُّ ثٌّجةٟ ٌٍٛفور ،صوثمً ث١ٌّجٖ ثٌذقٌ، ؽٌق ثٌٌٞ ،ثٌٌٞ  صؽي٠ز ثٌؾٛـ١ز،

 ثٌْطقٟ ،ٚدجٌٌٓ ،ثمضذجً ثٌّؼنجس .

342CE ٚحذجش (: 3) ١ِ1ىح١ٔىح جٌطشذس 

ثٌطذ١ع١ز ،ص١َّ ٚصظ١ٕؿ ثٌضٌدز ،ثٌٕفجى٠ز ٚثٌضٌْح ،ظجٌ٘ر ثٌؾجىد١ز ؽذ١عز ثٌضٌدز ٚثٌظنًٛ ،ثٌنٛثص 

ثٌشع٠ٌز، ػؽؾ ثٌّجء ـٟ ثٌضٌدز ثٌّْج١ِز ٚثٌقذ١ذ١ز ،ص٠ٍٛع ثإلؽٙجه ـٟ ثٌضٌدز ،ِمجِٚز ثٌمض ،ثٌوِه 

 ٚثالٔؼؽجؽ.

CE342L)١ِىح١ٔىح جٌطشذس ِؼًّ )ٚحذز ٚجحذز: 

فْجح ثٌّقضٜٛ ثٌّجةٟ، فو ث١ٌٌْٛز ٚفو ثٌٍوٚٔز ٚث١ٌّىج١ٔى١زصؾجًح ِع١ٍّز عٍٟ مٛثص ثٌضٌدز ثٌطذ١ع١ز 

ٌٍضٌدز، ثٌضوًػ ثٌقذ١ذٟ ٌٍضٌدز، صع١١ٓ ثٌىغجـز ثٌقم١ٍز دط٠ٌمز ثٌّنٌٚؽ ثٌٌٍِٟ، ثمضذجً ثٌوِه، ثٌٛفور ث١ٌٍٔٛز 

 ٌٍضٌدز، ثٌىغجـز ثٌْٕذ١ز، ثٌٍْٛ ثٌٕٛعٟ ٌٍضٌدز، صقو٠و ْٔذز صقًّ وج١ٌف١ًٔٛج.

CE372  ٚحذجش( :3)1ٕ٘ذعس ذ١ث١س 

ثٌض٠ٌٚخ  ٚثٌضنغ١ٌ  ِموِز ،ِظجهً ث١ٌّجٖ ،صمو٠ٌ ثٌّضطٍذجس ثٌّجة١ز ،ثٌّعج١٠ٌ ثٌٕٛع١ز ١ٌٍّجٖ ،ِعجٌؾز ث١ٌّجٖ،

ثالٔعىجّٟ ، ثٌضمط١ٌ ، ثٌضط١ٌٙ ،  ،ثٌض١ٌّخ ،ثٌضٌش١ـ ثٌٌٍِٟ ،ثٌضٕجػـ ثٌعىْٟ ،ثٌفظً ثٌىٌٙٚؼشجةٟ

س ٚٔظُ ثٌؼل ،ٔمً ث١ٌّجٖ ٚص٠ٍٛع ٚصن٠َٓ ث١ٌّجٖ ٚثٌّمجِٚز ،ٌِثؽعز ثألِّ ث١ٌٙو١ًٌٚى١ز ،ثٌّؼنج ثٌضآوً

 ،ِٛثه ثألٔجد١خ ،ثألفّجي عٍٟ ثألٔجد١خ .

CE403  ٟٚحذجش( :3)3ضح١ًٍ ئٔؾحت 

ؽٌق ثٌّظفٛـجس ـٟ صق١ًٍ  ثٌٌّوذز دجّضنوثَ ؽ٠ٌمز ثٌشؽً ثألهٔٝ،  ثٌّٕشآسؽ٠ٌمز ثٌطجلز ،صق١ًٍ  

ث١ٌٙجوً ثٌّفظ١ٍز ثٌّْض٠ٛز ٚثٌعٛثًع ٚثألؽٌ ثٌّْض٠ٛز دجّضنوثَ ؽ٠ٌمضٟ ثٌٍوٚٔز ٚثٌؾْٛءر ،مطٛؽ ثٌضؤع١ٌ 

 ؼ١ٌ ثٌّقوهر ّى١ٔٛج . ٌٍّٕشآس

305CE ُٚحذجش( 3) 1جٌّغٍحس  جٌخشعحٔس ضق١ّ 

ٚثٌّعٌػز ٌالٔقٕجء ٚثٌّْضنوَ  Tصق١ًٍ ٚصظ١ُّ ثٌمطجعجس ثٌّْضط١ٍز ٚلطجعجس ثٌنٌّجٔز، مٛثص ِموِز،

 ثٌمض ،ِو ٚٚطً ـٛالى ثٌض١ٍْـ ،ٔمجؽ لطع لؼذجْ ثٌض١ٍْـ، أٚعٕجةٟ ،ثٌضظ١ُّ ػو ـ١ٙج ص١ٍْـ أفجهٞ

 صظ١ُّ ثٌعٛثًع ثٌّْضٌّر ٚثٌذالؽجس ثألفجه٠ز ثٌّظّضز ٚثٌّؼٍعز. ثٌضشؽ١ً،

CE405 ٚحذجش( : 3) 2ضق١ُّ جٌخشعحٔس جٌّغٍحس 

جة١ز دجّضنوثَ ثٌط٠ٌمز ثٌّذجشٌر ،صظ١ُّ ثألعّور ثٌمظ١ٌر ٚثٌط٠ٍٛز ،ٍّٛن صق١ًٍ ٚصظ١ُّ ثٌذالؽجس ثٌغٕ

أ١ٔج ،ِشٌٚ  صظ١ُّ ـظٍٟ )ثٌضظ١ُّ ٠ضذع  ٚصظ١ُّ ثٌمطجعجس ٚثٌعٕجطٌ ثٌّعٌٚػز ،ٌٍمض ٚثالٌضٛثء

 ؽ٠ٌمز ثٌّمجِٚز ثٌمظٜٛ(.
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307CE ُٚحذجش( 3) 1جٌفٛالر  ضق١ّ 

ثألفّجي ٚثٌّٛثطفجس ،صظ١ُّ  عٕجطٌ ثٌشو ٚثٌؼؽؾ، ثٌمطجعجس  ثٌفٛالى٠ز ،مٛثص ثٌفٛالى، ثٌّٕشآس أٔٛث 

 ٚثٌّمٍٛظز ٚثٌٍّقِٛز ،صظ١ُّ ثٌعٛثًع ثٌذ١ْطز، ثٌّذٌشّز صظ١ُّ ثٌٛطالس ثٌذ١ْطز، ٚثٌٌّوذز، ثألفجه٠ز

 ،صطذ١مجس ،صظ١ُّ ١٘ىً ِفظٍٟ ٌْمؿ. ٚثالٌضٛثء ثالٔقٕجء

407CE  ٚحذجش( :3) 2ضق١ُّ جٌفٛالر 

ثٌٍٛف١ز ،ثٌعّٛه ثٌعجًػز ،لٛثعو ثألعّور ٚثٌشذى١جس ،ثٌٛطالس ، ثإلٔشجء ثٌٌّوخ ثٌعٛثًع ٚثٌعٛثًع 

 ،صطذ١مجس: صظ١ُّ عٛثًع ٌٛف١ٗ ِٚذجْ طٕجع١ز .

CE 416  : )ْجٌطق١ُّ جٌٕٙذعٟ ٌٍطشق  )ٚحذضح 

ص١ّٙو ،ثٌضظ١ٕؿ ثٌٛظ١فٟ ٌٍطٌق ،ثٌعٛثًِ ٚثٌعٕجطٌ ثٌّؤعٌر ـٟ ثٌضظ١ُّ ثٌٕٙوّٟ ٌٍشٛثً  ثٌٌة١ْ١ز 

 ق ث٠ٌٌْعز ،ثٌضمجؽعجس ،ثٌضق٠ٛالس ٚص١ْٙالس ثٌّٛثلؿ ،هًثّجس ٚصمج٠ًٌ مجطز ـٟ ثٌضظ١ُّ .،ثٌطٌ

CE424( 3ِٕؾحّش ١٘ذس١ٌٚى١س : )ٚحذجش 

مظجةض مَثٔجس ثٌْوٚه ،ثّضمظجء أِجوٓ ثٌْوٚه ،ثٌضٌّذجس دجٌنَثٔجس ٚعٌّ ثٌْوٚه، ص١ٍْه ثٌف١غ 

ثٌطجلز ـٟ ثٌْوٚه ثٌّنجًػ ٌٍوـك، مَثٔجس ثٌضّٛػ ثٌْو ،أٔٛث  ثٌّٕجـِ ،وجٌّثس  ّٚعز ِٕفِ ثٌْو ،ثًصفج 

،ثٌذٛثدجس ،أٔٛث  ثٌْوٚه ٚثمض١جً٘ج ،ثٌضٌْح مالي ٚصقش ثٌْوٚه ،ِعجٌؾز أّجّجس ثٌْوٚه ، لٛٞ ثٌٌـع 

عٍٟ أّجّجس ثٌْوٚه ،صق١ًٍ ثصَثْ ثٌْوٚه ثٌغم١ٍز ٚثٌضٌثد١ز ،ثٌعذجًثس ٚث١ٌْفٛٔجس ، ثٌمٕٛثس ٚثٌّْجلؾ ، 

 ث١ٌٙو١ًٌٚى١ز .  ثٌّٕشآسش ثٌقّج٠ز ِٓ ثٌٕقٌ صق

CE427  : ) ْٕ٘ذعس جٌّٛجٔة )ٚحذضح 

وجٌّ ثألِٛثػ  ص١ّٙو ،أِٛثػ ث٠ٌٌجؿ ٚثٌضٕذؤ دجألِٛثػ ،١ِىج١ٔىج فٌوز ثألِٛثػ ،صنط١ؾ ٚصٛل١ع ثٌّٛثٔب،

 ٚفٛثةؾ ثٌذقجً صظ١ّّج ٚإٔشجء ، إٔشجءثس ثٌّٛثٔب ،ِْجعوثس ثإلدقجً ، ثٌض١جًثس ثٌذق٠ٌز ِٚشجوً ثٌض١ٌّخ 

42CE4  ٚحذجش( : 3) ١ِ2ىح١ٔىح جٌطشذس 

ػؽؾ ثٌضٌدز ثٌّْضعٌع ، ثٌقٛثةؾ ثٌْجٔور ، هًثّز ثٌّٛثلع ، صم١ٕجس صم١١ُ ثٌظٌٚؾ صقش ثٌْطق١ز ،ّعز 

 ثألّجّجس ثٌؼقٍز ، ثألّجّجس ثٌع١ّمز ،ثّضمٌثً ث١ًٌّ .  ثالًصىجٍ

CE462 ( ٟٔ3ضؾ١ذ ِرح : )ٚحذجش 

،ِٛثطفجس صظ١ُّ ثٌّذجٟٔ ،لٛثعو ثٌّذجٟٔ ) أٔٛثعٙج، ثّضعّجالصٙج ، ٚظجةؿ ٚصظ١ٕؿ ثٌّذجٟٔ ،ّٔجىػ ثٌّذجٟٔ 

ٌألٔٛث  ثٌشجةعز ،إٔشجء فٛثةؾ ثٌطٛح ،صظ١ُّ فٛثةؾ ثٌطٛح ثٌقجٍِز، إٔشجء ثٌذالؽجس   ثٌضظ١ُّ ثإلٔشجةٟ،

ٚثألّطـ ،صظ١ُّ دالؽجس ثٌطٛح ثٌّفٌغ ، ثٌْالٌُ )أٔٛثعٙج ٚصظ١ُّ ثٌْالٌُ ثٌذ١ْطز ( عجٍي ثٌقٌثًر 

 ع ثٌٌؽٛدز ،ثٌٛطالس ـٟ ثٌّذجٟٔ ، ثٌمٛثٌخ ، ٠ٍجًثس ١ِوث١ٔز .ِٚجٔ

463CE  : )ْلٛجػذ ئدجسز جإلٔؾحء )ٚحذضح 

ِومً إٌٟ ثاللضظجه ثٌٕٙوّٟ ، ثٌّشج٠ًع ثٌٕٙو١ّز ٚإهثًر ثٌّشٌٚعجس ، ثٌشٌٚؽ ثٌعجِز ٚثٌف١ٕز ٌٍعمٛه 

 ٚثٌّمج٠ْجس ٚثٌوـج  ، ٠ٍجًثس ١ِوث١ٔز .ثإلٔشجء ٚأهٚثس ثإلٔشجء ثٌضمو٠ٌثس  ،ِٛثطفجس ثإلٔشجء ٚأهٚثس
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CE467 ( 3ضطر١محش جٌححعد :)ٚحذجش 

ـٟ ثٌٕٙوّز ثٌّو١ٔز )صق١ًٍ ثٔشجةٟ ٚصظ١ُّ  Visual basicثBasicٚ وضجدز دٌثِؼ ثٌقجّخ دجّضعّجي 

              ثٌنٌّجٔز ٚ صظ١ُّ ثٌفٛالى ٕٚ٘وّز ثالّجّجس ١ِٚىج١ٔىج ثٌّٛثةع(. ثّضعّجي ثٌذٌثِؼ ِغً

STAAD-III,Excel  Autocad,   ٚدٌثِؼ ثمٌٞ ِف١ور ـٟ ٘يث ثٌّؾجي. ثّضعّجي ثٌشذىز ثٌعٕىذٛص١ز

 )ثالٔضٌٔش( ـٟ ثٌذقظ فٛي ثٌّٛثػ١ع ثٌّضعٍمز ـٟ ِؾجي ثٌٕٙوّز ثٌّو١ٔز.

472CE  ٚحذجش( : 3) 2ٕ٘ذعس ذ١ث١س 

١ِجٖ ثٌّؾجًٞ ، و١ّجس ١ِجٖ ِموِز ،و١ّجس ١ِجٖ ثٌّؾجًٞ ، صؽ١ٌثس و١ّجس ١ِجٖ ثٌّؾجًٞ ،صظ١ُّ ٔظُ صؾ١ّع 

ثإلِطجً ، طٌؾ ١ِجٖ ثالِطجً ،ٍِقمجس شذىجس ثٌظٌؾ ثٌظقٟ ، ثٌنظجةض ثٌٕٛع١ز ١ٌّجٖ ثٌّؾجًٞ، 

ؽذ١ع١ز ، و١ّ١جة١ز ، د١ٌٛٛؽ١ز ، ِعجٌؾز ١ِجٖ ثٌّؾجًٞ : ثٌّعجٌؾز ثأل١ٌٚز ـجٌّعجٌؾز ثٌغج٠ٛٔز )ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ( ، 

 طٌؾ ث١ٌّجٖ ثٌّعجٌؾز .

505CEٚحذجش( : 3)  3ِغٍحس  ضق١ُّ خشعحٔس 

صظ١ُّ ثٌذالؽجس ثٌغٕجة١ز دجّضنوثَ ؽ٠ٌمز ثٌمٜٛ ثٌّضىجـتز، فْجدجس ثالٔقٌثؾ لظ١ٌ ثٌّوٞ ٚؽ٠ًٛ ثٌّوٞ 

 ثٌىٌّثس ثٌع١ّمز ،صق١ًٍ ٚصظ١ُّ مَثٔجس ث١ٌّجٖ. صق١ًٍ ٚصظ١ُّ فٛثةؾ ثٌمض ،ثٌىضجةؿ،

509CE (  3ضق١ُّ جٌدغٛس : )ٚحذجش 

س ثألفّجي  ثالؽٙجهثس ـٟ ثٌؾًْٛ ، صق١ًٍ ٚصظ١ُّ ثٌذالؽجس ثٌٛف١ور أٔٛث  ٚصظ١ٕؿ ثٌؾًْٛ ، ِٛثطفج

ٚثٌّْضٌّر ، ؽًْٛ ىثس عٛثًع، ٚؽًْٛ ثٌعمٛه ٚثٌؾًْٛ ثٌظٕوٚل١ز ،ثألوضجؾ ٚثٌوعجِجس ٚثألّجّجس 

 ،ثٌٌوجةَ .

CE541 ( 3ٕ٘ذعس جألعحعحش )ٚحذجش 

، ثألّجّجس ثٌؼقٍز ، ثألّجّجس ثّضىشجؾ ثٌّٛثلع، ثٌمٛثعو ثٌعجِز ٌضظ١ُّ ثألّجّجس ، صق١ًٍ ثٌٙذٛؽ 

 ثٌع١ّمز ، أٔٛث  مجطز ِٓ ثألّجّجس.

CE545 ( ١ِ3ىح١ٔىح جٌقخٛس )ٚحذجش 

صع٠ٌؿ ثٌظنًٛ ٚصظ١ٕفٙج ثٌنٛثص ث١ٌّىج١ٔى١ز ، مظجةض ثإلؽٙجه ٚثٌّمجِٚز ، ثألّجّجس عٍٟ ثٌظنًٛ، 

 صطذ١مجس ع١ٍّز ١ٌّىج١ٔىج ثٌظنًٛ.

599CE ( 3جٌّؾشٚع : )ٚحذجش 

ثّز ٔظ٠ٌز أٚ ع١ٍّز أٚ ثٌؾّع د١ّٕٙج ٌّٛػٛ  ِع١ٓ ـٟ ِؾجي ثٌٕٙوّز ثٌّو١ٔز دٙوؾ ثٌّشٌٚ  ٘ٛ هً

ثٌضعٌؾ عٍٟ ِشجوً ثٌضظ١ُّ ٚثٌضٕف١ي ٌٍّشٌٚعجس ثإلٔشجة١ز ثٌّنضٍفز ٚعٌع ثألّج١ٌخ ٚثٌطٌق ٌّعجٌؾز 

ِٓ ِٛثػ١ع ِغً  ٘يٖ ثٌّشجوً ٚثٌضقمك ِٓ ؽوٚث٘ج .ف١ظ ٠ْضنوَ ثٌطجٌخ ِج صُ هًثّضٗ أعٕجء ثٌفضٌر ثٌْجدمز 

 ٔظ٠ٌز ِٚع١ٍّز .
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 أػضحء ١٘ثس جٌطذس٠ظ ذحٌمغُ  .13

 

 جٌطخقـ جٌدٙس جٌّحٔحس جٌذسخس جٌؼ١ٍّس جٌّإً٘ جٌؼٍّٟ جٌقفس جالعُ سلُ جألوحد٠ّٟ ش

 خ١ٛضم١ٕس خحِؼس ذٕمٛس/ذش٠طح١ٔح أعطحر ِغحػذ دوطٛسجٖ ست١ظ جٌمغُ  ج١ٌؼمٛذٟخ١ٍفس فطحٟ  021601 1

 ٕ٘ذعس جٌّذ١ٔس ج.ضْٛ حغ١ٓ .ِح١ٌض٠ح ِححضش دوطٛسجٖ ِٕغك جٌدٛدز ٚجٌرحث جٌؼٍّٟ ٘حٟٔ ِفطحذ جٌش٠ّٟٚ 021911 2

 ٕ٘ذعس ِذ١ٔس و١ٍس جٌٕٙذعس/ج طشجذٍظ ِححضش ِغحػذ ِحخغط١ش ػضٛ ١٘ثس ضذس٠ظ لحس ػثّحْ جٌّٙذٞ ٠ٛعف 021603 3

 ِذ١ٔس ٕ٘ذعس طشجذٍظ ج/جٌٕٙذعس و١ٍس ِغحػذ ِححضش ِحخغط١ش لحس ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ دمحم ذحٌٕٛس فطِٛس سِضحْ 021927 4

 خ١ٛضم١ٕس جالوحد١ّ٠س ج١ٌٍر١س ِغحػذ ِححضش ِحخغط١ش ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ جٌحغٕحٚٞ خ١ٍفس جعحِس 021622 5

 ِذ١ٔس ٕ٘ذعس جٌؼ١ٍح جٌذسجعحش أوحد١ّ٠س ِغحػذ ِححضش ِحخغط١ش  ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ جٌشفحػٟ ع١ٍّحْ أعحِس 021621 6

 وٙشذحت١س ٕ٘ذعس ضشو١ح/جٌط١شجْ خحِؼس ِغحػذ ِححضش ِحخغط١ش ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ جذٛص٠ذ ػّحس ػفحف 021727 7

 ٕ٘ذعس .ِٛجد ِٚؼحدْ ج/ ذٍغشجد.فش٠ر١ح ِححضش دوطٛسجٖ ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ ححضُ ػرذهللا ػ١غٟ 021910 8

 و١ّ١حء خحِؼس جٌطىٌٕٛٛخ١ح جٌّح١ٌض٠س  ِغحػذ ِححضش ِحخغط١ش ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ عحسز جٌؾحسف ٠ٛٔظ 021920 9

 ٕ٘ذعس  خحِؼس  ٘ذسعف١ٍذ .ذش٠طح١ٔح ِغحػذ ِححضش ِحخغط١ش ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ جٌغٕٛعٟ جدمحم ص٠ذجْ 021728 10

 ٕ٘ذعس ١ِىح١ٔى١س خحِؼس ِٙح٠ُ. جٌّح١ٔح ِغحػذ ِححضش ِحخغط١ش ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ دمحم سخد ػثّحْ 021921 11

 ٕ٘ذعس ١ِىح١ٔى١س خحِؼس ِحٔؾ١غطش  . ذش٠طح١ٔح ِححضش دوطٛسجٖ ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ جٌرٍٙٛي ِٛعٟ جذٛلش٠ٓ 021912 12

 ِذ١ٔس ٕ٘ذعس جالوحد١ّ٠س ج١ٌٍر١س ِغحػذ ِححضش ِحخغط١ش ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ عؼٛد ػٍٟ عؼٛد 021926 13

 ف١ض٠حء خحِؼس جٌضج٠ٚس / و١ٍس جٌؼٍَٛ ِححضش ِغحػذ ِحخغط١ش ِطؼحْٚػضٛ ١٘ثس ضذس٠ظ  ٔد١س ػٍٟ ػشفٗ 021822 14

 ٕ٘ذعس ِؼّحس٠س جوحد١ّ٠س جٌذسجعحش جٌؼ١ٍح/طشجذٍظ ِححضش ِغحػذ ِحخغط١ش ِطؼحْٚػضٛ ١٘ثس ضذس٠ظ  ٚعحَ  عحٌُ جذٛع١ٕٕس 031802 15

 ٕ٘ذعس ١ِىح١ٔى١س .ضْٛ حغ١ٓ .ِح١ٌض٠ح خحِؼس ِححضش ِغحػذ ِحخغط١ش ِطؼحْٚػضٛ ١٘ثس ضذس٠ظ  جٌّرشٚنطحسق ِغؼٛد  031620 16

 س٠حض١حش ذش٠طح١ٔح. ف١ٍذؽ  خحِؼس ِغحػذ أعطحر دوطٛسجٖ ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ خ١ش٠س دمحم ١ِشز 021913 17

 ِذ١ٔس ٕ٘ذعس جٌدحِؼس جٌٛط١ٕس جٌّح١ٌض٠س ِححضش دوطٛسجٖ ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ خّحي ِٕقٛس جٌؾش٠ف 022010 18

 ِذ١ٔس ٕ٘ذعس .ضْٛ حغ١ٓ .ِح١ٌض٠ح خحِؼس ِححضش ِغحػذ ِحخغط١ش ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ ِقرحذ خّؼس ِقرحذ 022021 19

 ِذ١ٔس ٕ٘ذعس جٌدحِؼس جٌٛط١ٕس جٌّح١ٌض٠س ِححضش ِغحػذ ِحخغط١ش ِطؼحْٚ ضذس٠ظ ١٘ثس ػضٛ ػرذ جٌمحدس فذٜٚ خحٌذ 021725 20
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 الشؤون الطالبٌة  .14
 سٌاسة المبول بالمسم

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالمسم وفك الضوابط والشروط اآلتٌة :

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

أو ما ٌعادلها وفك اسجراءات والنظم المنصول علٌها من وزارة  والثانوٌات التخصصٌة الهندسٌة 

 التعلٌم العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

أل لتخصص  واسجراءات واللوائو  .2 للطالا الحك فً الدراسة بالمسم المطلوا حسا رؼبت  ووفما

 المعمول بها داخل الجامعة.

أل للوائو المنصول علٌها من وزارة  اللجنة العلمٌةتحدد المستندات المطلوبة للمبول من لبل  .3 وفما

 التعلٌم العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

 وفك اسجراءات واللوائو المعمول بها داخل المسم.الطلبة المنتملٌن من جامعات أخرل  ٌمبل المسم .4

دم المستندات التً تبٌن المواد والممررات التً درسها والمحتول وٌشترط فً الطالا المنتمل أن ٌم  .5

 والتمدٌرات.فً كل ممرر والدرجات  الساعات والوحداتالعلمً لكل منها وعدد 

تكون صالحٌة لبول بعا أو كل الممررات الدراسٌة للجنة العلمٌة بالمسم، بشرط أن ت تزٌد  .6

 الممررات الالزمة للتخرج بالمسم المختل.الممررات الدراسٌة التً تعادل للطالا عن نصؾ 

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

 . الهندسة المدنٌة لسممن 

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

 .بالمسمد تخرج  على أساس عدد الوحدات والممررات التً أنجزها ٌحسا المعدل العام للطالا عن .9

 المستندات المطلوبة للتسجٌل: 

 تسجٌل طالب جدٌد - أ

 

 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 شهادة المٌالد . -2

 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد   -3

 شهادة صحٌة حدٌثة -4

 بالجامعة .تعبئة نموذج المعلومات الشخصٌة الخال  -5

 تعبئة نموذج الرؼبات الخال 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

 مفردات الممررات الدراسٌة معتمدة من الجامعة المنتمل منها. -3

 شهادة المٌالد . -4

 ٌة حدٌثة .( صور شخص6عدد   -5

 تعبئة نموذج المعلومات الشخصٌة الخال بالجامعة. -6

 إلزام الطلبة بحضور المحاضرات

فؼًٛ ثٌطٍذز ٌّقجػٌثصُٙ ٘ٛ ثٌعّٛه ثٌفمٌٞ ٌٕؾجؿ ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز ٚدٌ ثألِجْ الٔضمجي ثٌعٍُ ِٓ 

ثالٌضَثَ دئصذج  ث١ٌ٢ز عؼٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ ثٌٍّمٟ إٌٝ ثٌطٍذز ثٌّضٍم١ٓ، ٌيٌه صقظ ثٌؾجِعز ثٌطٍذز عٍٝ 

 -ث٢ص١ز:

 .ٌحدد فً بداٌة كل فصل دراسً ٌوم مفتوح ٌكون من فمرات  توضٌو الحوافز واللوائو والعموبات 

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

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

   من المحاضرات 25بناء على تئحة الدراسة واتمتحانات المعلنة فان الطالا الذي ٌتجاوز ؼٌاب %

 ٌحرم من دخول اتمتحان النهائً وٌعطى درجة الصفر فً نتٌجة الممرر الدراسً.

 العموبة النازلة  ٌعلن عن أسماء الطلبة المتؽٌبٌن فً لوحات اسعالنات والمولع اتلكترونً مع توضٌو

 بهم حسا الالئحة.

 اطالع الطالب الجدد على طبٌعة ومتطلبات البرنامج التعلٌمً

  وجود دلٌل لكل برنامج تعلٌمً متوفر بالمكتبة ومكتا الشإون الطالبٌة ورئاسة البرنامج التعلٌمً وكذلن

 لٌطلع علٌ  الطالا الجدد. المولع اتلكترونً،

 ٌة لتواجد المرشدٌن األكادٌمٌٌن للبرنامج وذلن لتمدٌم نبذة عن متطلبات اسعالن عن الساعات المكتب

 وخصائل البرنامج التعلٌمً للطلبة الجدد الراؼبٌن فً السإال عن أحد البرامج لالنضمام إلٌ .

   استهداؾ الطلبة الجدد بالمحاضرات التعوٌضٌة للبرامج واللوائو التعلٌمٌة فً الٌوم المفتوح الذي تمٌم

 عة.الجام
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 النتمال ضمن البرامج التعلٌمٌة

 .ٌموم الطالا بتعبئة نموذج اتنتمال المعد بالجامعة للموافمة علٌ  واعتماده من المسم المنتمل من  الطالا 

 . ٌٌتم إبداء الرأي من لبل المسم الذي ٌرؼا الطالا فً اتنتمال إل 

  إلى إدارة التسجٌل لؽرا تحدٌث بٌانات الطالا بتسجٌل  فً المسم المنتمل إلٌ   اتنتمالإحالة نموذج

 واستكمال كافة اسجراءات التً تإكد انتماء الطالا للمسم الجدٌد.

 .إحالة ملؾ الطالا األكادٌمً إلى المسم المنتمل إلٌ  وذلن سجراء المعادلة الالزمة للممررات الدراسٌة 

 مراجعة سٌاسة المبول 

 -ّٕٛثس ٠ٚىْٛ عٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ: ٠4ضُ ثعضّجه ٌِثؽعز ١ّجّز ثٌمذٛي ٌٍذٌٔجِؼ ثٌضع١ٍّٟ دشىً هًٚٞ وً 

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

 المتبعة فً اجتذاا الطلبة للتسجٌل فً البرنامج المستهدؾ.

 ة والخرٌجٌن باستبٌانات توضو رضاهم عن سٌاسة المبول المتبعة بالبرنامج.استهداؾ الطلب 

 .نتٌجة اتستبٌانات تحدد مدل مناسبة سٌاسة المبول والتحدٌثات التً لد تحتاجها 

 تزوٌد الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبً 

مات الدعم وجود وحدة خاصة بشإون الطلبة والتً تجٌا على جمٌع استفسارات الطلبة حول خد .1

 الطالبً.

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

 الطالبً وكل ما ٌتعلك بحموق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة.

ن بعا خدمات الدعم الطالبً واضحة بالمعاٌنة كاحتفالٌات تكرٌم الطلبة والرعاٌة الصحٌة وتوفٌر األم .3

 وؼٌرها والتً تستهدؾ باستبٌانات دورٌة توضو الرأي فٌها وأوج  المصور التً لد تحتاج معالجة.

 آلٌة توفٌر الدعم المناسب للطالب ذوي الحتٌاجات الخاصة

تهتم الجامعة بهذه الشرٌحة من الطالا فً حمهم فً اكتساا المعرفة والتحصٌل العلمً عن طرٌك تدلٌل 

 -بالجامعة :الصعاا التً تواجههم 

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

 اسدارٌة واألكادٌمٌة لهم بالجامعة.

 تسهٌل مهمة اتتصال والتواصل فٌما بٌن الطالا وألسامهم العلمٌة واسدارات األخرل ذات العاللة. .2

 .اتحتٌاجات الخاصة فً جمٌع مرافك الجامعةمراعاة المواصفات الفنٌة بذوي  .3
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 آلٌة تكفل سرٌة معلومات الطالب

 ٌتم حفظ الملفات بوحدة األرشٌؾ وفك تسلسل وأدرج موزعة بٌن األلسام. -

ت ٌسمو بتسلٌم الملؾ المدنً أو األكادٌمً ألي طالا مهما كانت األسباا، إت عن طرٌك المرشد  -

 ل.األكادٌمً التابع للمسم المخت

 حفظ نسخ األرشٌؾ للطالا بمكان منفصل حسا مواصفات األمن والسالمة. -

 آلٌة تنظٌم عملٌة اطالع الطالب على سجالتهم

على ملؾ الطالا إت بموافمت   باتطالللضمان سرٌة المعلومات الخاصة بكل طالا فنن  ت ٌسمو       

 -الشخصٌة أو عن طرٌك ولى األمر وفك اآللٌة التالٌة:

 على ملؾ طالا( وتمدٌم  سدارة المسجل. اتطاللئة نموذج من لبل الطالا  نموذج طلا تعب - أ

على ملف  المدنً عن طرٌك وحدة  والطاللبعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمو للطالا بالمراجعة   - ا

 األرشٌؾ التابعة سدارة المسجل العام.

أما فٌما ٌخل الملؾ األكادٌمً للطالا فنن  ٌتم مراجعة المسم العلمً المختل عن طرٌك   - ج

 .المرشد األكادٌمً للطالا

 آلٌة الختٌار وتسمٌة المرشد األكادٌمً

حٌث ٌتم التبادل  بؤن  عملٌة لتبادل المعلومات بٌن المرشد والطالا، ... ٌعرف اإلرشاد األكادٌمً

 .باستمرار خالل الفصل الدراسًللمعلومات بٌنهم 

... األستاذ المكلؾ باسشراؾ على متابعة إنجاز الطالا فً البرنامج العلمً  المرشد األكادٌمً

 .الذي ٌدرسون ، وممدار تمدٌمهم فٌ 

 الهدف من اإلرشاد األكادٌمً:

العلمً الذي ٌدرس تعرٌؾ الطالا بالنظم واللوائو والخطط الدراسٌة التً تتوافك مع التخصل أو المسم  -1

 ب  الطالا.

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

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

ة للمحافظة على المستول األكادٌمً المطلوا من متابعة الطالا فً التحصٌل العلمً وتوجٌه  عن الحاج -3

 خالل اسشراؾ والمتابعة الدورٌة.

تمٌٌم وتوثٌك النتائج الفصلٌة للطالا من خالل إعداد تمارٌر دورٌة عن نسا اسنجاز الفصلً للممررات  -4

 .الدراسٌة
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 :وظابف ومهام المرشد األكادٌمً

 خ من نتائج  الدراسٌة المتضمنة لكل فصل دراسً.متابعة الملؾ األكادٌمً للطالا، وٌتم فٌ  حفظ نس -5

تدوٌن وتسجٌل حاتت: اتنمطال، إٌماؾ المٌد، الطلبة المتعثرٌن، كذلن العموبات التً تولع على الطالا  -6

 بملف  العلمً وبطالت  الدراسٌة وإبالؼ .

ٌس الذٌن الرد على جمٌع استفسارات الطالا فٌما ٌخل الدراسة ومتابعت  مع أعضاء هٌئة التدر -7

 ٌدرسون  فً جمٌع الممررات.

 على سجالتهم الدراسٌة بشكل منتظم. واتطاللمساعدة الطالا فً تحدٌث بٌاناتهم  -8

 حث وتشجٌع الطلبة على حضور المحاضرات، ورصد ومتابعة التمدم الدراسً لهم. -9

 .الجامعةاعتماد موافمة المرشد األكادٌمً للبث فً كافة اسجراءات المتعلمة بالطالا داخل  -10

 آلٌة اختٌار المرشد األكادٌمً:

ٌتولى المشرؾ األكادٌمً بالبرنامج  رئٌس البرنامج التعلٌمً( اسشراؾ على عملٌة اسرشاد 

 -األكادٌمً وٌتبنى توجٌ  الطلبة خاصة الجدد وتوزٌعهم على المرشدٌن وفك اآللٌة اآلتٌة:

 حصر أعداد أعضاء هٌئة التدرٌس بالبرنامج التعلٌمً.. -1

 حصر أعداد الطلبة الدراسٌن بالبرنامج. -2

طالا لكل مرشد  20توزٌع الطلبة على أعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم بحٌث ت ٌتجاوز إعداد الطلبة  -3

 أكادٌمً.

 اسعالن عن لوائم اسرشاد األكادٌمً للطلبة وفك اعتماد اللجنة العلمٌة بالمسم. -4
 

 آلٌات الطعن والتظلم والشكاوي الطالبٌة . أ

 طعن:آلٌة ال

  أن ٌمدم طلا المراجعة لممرر الدراسً المطعون فٌ  إلى مكتا الدراسة واتمتحانات خالل مدة ت تزٌد

 على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتائج.

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

 .ٌحال الطلا إلى لجنة المراجعة بالمسم العلمً المختل 

  تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم تشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس وعلى اللجنة مراجعة

كراسة اسجابة ووضع النتٌجة النهائٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم 

 .المختل ومكتا الدراسة واتمتحانات بالجامعة

 وتمرر نجاح  بالممرر فنن  ٌتم تعدٌل درجة الطالا وٌتم إعادة لٌمة  فً حالة ثبت صحة ادعاء الطالا

 .الطعن ل ، وأما إذا لم ٌثبت صحة ادعاءه فنن الدرجة تبمى كما هً علٌ 
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 آلٌة التظلم والشكاوي الطالبٌة . ب

أل على مستول العملٌة التعلٌمٌة، ولذلن  رفع الظلم عن الطالا من أهم العوامل التً تإثر إٌجابا

 -:جامعة تتبع الطرق التالٌةفنن ال

 .ٌوثك الطالا شكواه فً نموذج خال بالتظلمات 

 .ٌموم الطالا بوضع تظلم  فً صندوق الشكاوي 

  ٌتم فتو صندوق الشكاوي من لجنة خاصة بذلن والتؤكد من استٌفاء التظلم لشروط البث فٌ  من ذكر كامل

 البٌانات للمشتكً والمشتكً علٌ  وموضول التظلم.

 تظلم إلى لجنة التحمٌك التً تعلن عن مثول الطرفٌن بالوسائل المتاحة أمامها.ٌحال ال 

 ًاسعالن عن نتٌجة التحمٌك على لوحة اسعالنات وعلى المولع اتلكترون. 

 

 آلٌة تمكٌن الطالب من المشاركة فً صناعة المرارات وحل المشاكل

 .ًتوزٌع استبٌانات خاصة بالطلبة فً نهاٌة كل فصل دراس 

 .أل لمعرفة نماط الضعؾ وتطوٌرها  تفرغ اتستبٌانات وتحلل إحصائٌا

 .تسلم نتائج اتستبٌانات من لبل مكتا ضمان الجودة وتوضع وفك خطط التحسٌن والتطوٌر 

 .ٌعتمد مجلس الجامعة نتائج اتستبٌان وٌحدد سبل التحسٌن والتطوٌر 

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

 .استهداؾ طلبة الجامعة فً كافة اتجتماعات بالجامعة وعلى كافة المستوٌات اسدارٌة 

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

 

 آلٌة التعامل والتوثٌك لمعامالت الطــالب المتعثرٌــن

 رشد األكادٌمً من خالل نتائجهم الفصلٌة.ٌتم تحدٌد الطلبة المتعثرٌن عن طرٌك الم 

  متابعة نسبة الحضور والؽٌاا وحصر الطلبة المتؽٌبٌن وإبالغ المرشد األكادٌمً عن طرٌك رئاسة

 المسم.

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

  األكادٌمً والطالا ت ٌمكن  التؽلا على هذه المسببات بنفس  فنن فً حالة أن التعثر كان فً الجانا

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

 لمعالجة أوج  المصور لدٌ .
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 ٌك إدارة فً حالة التعثر كان فً الؽٌاا ولم ٌلتزم الطالا بالحضور ٌتم إبالغ ولً األمر عن طر

 الجامعة.

  إذا كان التعثر فً التحصٌل العلمً فنن البرنامج ٌتبنى المعالجة بحسا إمكانٌات  وتوصٌات المرشد

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

 

 آلٌة التعامل والتوثٌك لمعامالت الطــالب المتفولٌن

اتهتمام بالطلبة المتفولٌن الذٌن لدٌهم لدرات خاصة تإهلهم للتفوق فً إن من أولوٌات الجامعة 

مجاتتهم العلمٌة والعملٌة فهم لهم األثر األكبر فً الرفع من كفاءة مخرجات العملٌة التعلٌمٌة، ومن 

 -مظاهر اتهتمام تشجٌعهم على زٌادة التحصٌل العلمً ومن آلٌات التشجٌع اآلتً:

 الطالا المتفولٌن وذوي المعدتت المرتفعة. تفولٌن بمراجعة الدرجات وتحدٌدٌتم تحدٌد الطلبة الم 

 .متابعة أي تمارٌر من المرشدٌن األكادٌمٌٌن عن الطالا المتفولٌن 

  أل من خالل منحهم شهادات تمدٌر وإعالن أسمائهم بلوحات اسعالن ومولع ٌكرم الطلبة المتفولٌن علمٌا

 مجال تفولهم فً دراستهم أو البحث العلمً أو ؼٌره.الجامعة اتلكترونً مع توضٌو 

 .أل فً حفل الخرٌجٌن  تكرٌم أوائل الدفعات سنوٌا

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

 نشاطات اتحاد الطلبة داخل أو خارج الجامعة.

 كة بآرائهم لتحسٌن أداء الجامعة واستهدافهم فً كافة اللجان المشكلة فً دعوة الطالا المتفولٌن بالمشار

 .الجامعة
 

 آلٌة معرفة مدى مالبمة البرامج لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر خرٌجٌها

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

 مع بمٌة اسدارات والمكاتا. بٌن وحدة الخرٌجٌن

  ٌتم تسلٌم استبٌان للخرٌجٌن؛ لمعرفة مدل مالئمة البرامج الدراسٌة لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر

 الخرٌجٌن.

  فً مدل مالئمة الخرجٌن والبرامج الدراسٌة  أراءهمٌتم تسلٌم استبٌان ألرباا العمل؛ تستطالل

 لمتطلبات سوق العمل.

أل وتستخدم نتائج  فً تحسٌن وتطوٌر البرامج التعلٌمٌة وفك آلٌة المراجعة ٌفرغ اتستبٌان  وٌحلل إحصائٌا

 لٌمٌة.والتمٌٌم الدوري للبرامج التع
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 إجراءات البرامج التعلٌمٌة  .15
 

 آلٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً

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

تحدٌد خصائل المتعلم وأنماط التعلٌم المالئمة بعد ذلن ٌتم تحدٌد المحتول والوحدات التعلٌمٌة الالزمة 

ثم اختٌار وتصمٌم نشاطات التعلٌم والتعلم والوسائل التعلٌمٌة الالزمة وأخٌراأل تحدٌد أسالٌا تموٌم تعلم 

 -الطلبة وٌكون ذلن بناءاأل على الخطوات التالٌة:

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

 مجلس إدارة الجامعة.

تشكٌل لجنة من أعضاء هٌئة التدرٌس وفك التخصل المراد تصمٌم  بحٌث ت تمل عن ثالثة أعضاء  -2

 هٌئة التدرٌس.

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

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

أل  سنة   (، باسضافة إلى المإسسات التعلٌمٌة المناظرة المعتمدة.2008سابما

 عدة  عرا وثائك البرنامج التعلٌمً على خبراء مختصٌن فً نفس المجال من مدارس مختلفة . ا

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

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

عرا البرنامج التعلٌمً المصمم على مجلس إدارة الجامعة تعتماده والبدء فً تفعٌل العملٌة  . د

 . التعلٌمٌة ب

 

 آلٌة المراجعة والتمٌٌم الدوري للبرنامج التعلٌمً

المراجعة الدورٌة للبرامج التعلٌمٌة مهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحٌو أخطاء سابمة 

 -وتجوٌد المخرجات وتكون كل أربع سنوات بنشراؾ 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 اتجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج وأعضاء هٌئة التدرٌس سجراء المراجعة  .2

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

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

تحال النتائج إلى إدارة الشإون العلمٌة ثم رئاسة الجامعة لتطرح على مجلس إدارة الجامعة لتنتمل إلى  .4

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

  ت ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثالثة(.

تعمم التمٌٌمات الخارجٌة حسا البرنامج التعلٌمً وتنفذ ثم تعتمد حسا اسجراءات 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

 
 



 

00 
 

 آلٌة استطالع أراء العناصر التعلٌمٌة فً جودتها

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

الطلبة( باستبٌانات خاصة لالطالل على آرائهم فً جودة العملٌة التعلٌمٌة ومالحظاتهم  –التدرٌس 

 حولها.

 توزل وتجمع اتستبٌانات ثم تحلل تستخراج نماط الموة والضعؾ والتوصٌات والممترحات. .2

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

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

 إجراءات شؤون أعضاء هٌبة التدرٌس .16
 

أل ٌناط بؤعضاء هٌئة التدرٌس والكوادر المساندة دور رئٌس فً تمدٌم الخدمات التعلٌمٌة المرجوة مدن  دائما

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

فددً اتسددتمامة  والمدددوةٌعتبددر عضددو هٌئددة التدددرٌس رسددول اسبددالغ األمددٌن للمعددارؾ، وهددو راعددً المددٌم 

 التعلٌمٌدةإن التوسدع المعرفدً جعدل صداحا الرسدالة  واجبدات. علٌد  مدنوالتجرد فٌما ل  من حموق ومدا 

لدٌ  من معلومات، كً ٌستطٌع توصدٌل األفكدار بطرٌمدة ممنعدة لهدا  واتطالل فٌمامطالبا باسلمام الواسع 

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

 .والخوا فً مجاتت البحث العلمً المتنول

 التدرٌس عضو هٌبة  وواجبات حموق    

حددك العنصددر الرئٌسددً فددً العملٌددة التعلٌمٌددة لامددت بتخصددٌل مكتددا فددً اطددار اهتمددام الجامعددة بضددمان 

شإون اعضاء هٌئة التدرٌس لدعم وتنظٌم معامالت كل عضو هٌئة تدرٌس لٌضمن حمول  والتاكٌدد علدى 

 علدى حٌداة عائلدةفالعنصر المادي الذي ٌتطلا توفٌره من لبل إدارة الجامعة ل  انعكاسات ادائ  لواجبات ، 

 ، ومن حمول  التً تراعٌها الجامعة اتتً:ٌة واسبداعٌةمو بالتالً على كفاءات  العل عضو هٌئة التدرٌس

  .صرؾ مكافات  فور استحمالها حسا اتجراءات المتبعة بالجامعة 

 .ل  الحك فً تمدٌم ممترح بتعدٌل مفردات الممرر الدراسً حسا اتجراءات المتبعة 

 كل ما ٌمت لعمل  بصلة واجراء التحسٌنات الالزمة.تتبع الجامعة الٌة لمٌاس رضاه عن الجامعة و 

 .تتعهد الجامعة برفع الظلم عن عضو هٌئة التدرٌس نتٌجة تعرض  تي اذل داخل الجامعة 

  02ل  الحك بالمشاركة فً نشر مشاركة علمٌة بمجلة الجامعة بتخفٌا .% 

 متبع.من حم  تلمً ورش عمل ودورات تدرٌبٌة للرفع من كفاءت  حسا اتجراء ال 

 .من حمول  طلا مكافاة عن اي خدمة ٌمدمها ومكفول ل  حك الرفا دون عموبة 
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  من مصارٌؾ عضو هٌئة التدرٌس حال مشاركت  فً عمل علمً باسم  23تتكفل الجامعة بنسبة %

 الجامعة محلٌا او خارجٌا.

أل وأما واجبات عضو هٌبة التدرٌس فهً كثٌرة،  - فهو المدوة لمن ٌتلمون من  المعرفة، ألن  أكبرهم سنا

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

 .العلم واألخالق الحمٌدةأفكار الشباا الباحث عن 

مهنة التدرٌس، والمهام األخرل كما ٌتولى عضو هٌئة التدرٌس المٌام باألعمال التً تنسجم مع مهمة و

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

أل لمددا تمددرره الجامعددة والمسددم العلمددً، واتلتددزام بالحضددور فددً  .3 أن ٌددإدي عملدد  بكددل أمانددة ودلددة وفمددا

 المواعٌد المحددة فً جدول المحاضرات.

مصالح  الخاصة، وأن ٌبتعد بسلوك  عن مواطن الشدبهات والزلدل،  أن ت ٌستؽل مركزه الوظٌفً فً .5

 أو الظهور بمظهر ت ٌلٌك بشرؾ المهنة.

من لبل الجامعة والمسم المختل فً حدود المواعدد والدنظم المعمدول بهدا ٌإدي المهام المنوطة ب  أن  .0

 ضمن لوائو الجامعة.

سدلوكا  ٌسدع  للددٌن اسسدالمً، أو أن ٌحافظ على شدرؾ المهندة وأن ت ٌتصدرؾ تصدرفات أو ٌسدلن  .3

 .بالمجتمعٌضر 

المحافظة على المعدات واألجهدزة التدً تسدلم إلٌد  بحكدم مهنتد ، والتدً تسدتخدم كوسدائل إٌضداح وأن  .2

 ٌستخدمها فً الؽرا الذي أعدت من أجل .

وم وحل المشاكل العلمٌة بالممررات التً ٌمدأ، كمرشد أكادٌمً تحدٌد ساعات مكتبٌة لمراجعة الطالا .2

 بتدرٌسها، وخاصة تحسٌن وتطوٌر المناهج الدراسٌة.

 .من بحث علمً وخدمة مجتمع وبٌئة أن ٌموم باألعمال التً تُطلا من  فً مجال تخصص  .2

 األداء وتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة. لالمساهمة فً رسم السٌاسات والخطط التً تهدؾ إلى رفع مستو .2

 .المسم والجامعةلجان التً ٌكلؾ بها من لبل الالمساهمة فً  .9

 من اعضاء هٌبة التدرٌس والكفاٌة خطة الجامعة لتحدٌد الحتٌاجات

رئٌسٌٌن هما عضو هٌئة التدرٌس والطالا. ولدوتدة هدذه العمود الفمري للعملٌة التعلٌمٌة عنصرٌن       

التددرٌس العملٌة تبد من اجتمال العنصرٌن، وبوجدود الطالدا ٌكدون الهداجس اتكبدر تدوفٌر عضدو هٌئدة 

المتخصل وذات الكفاءة العالٌة، ولتحمٌك الكفاٌة مدن اعضداء هٌئدة التددرٌس تمددم جامعدة افرٌمٌدا للعلدوم 

اتنسانٌة والتطبٌمٌة خطتها التفصٌلٌة لتحدٌد احتٌاجاتها من اعضاء هٌئدة التددرٌس وكٌفٌدة تحمٌدك الكفاٌدة 

 لعملٌتها التعلٌمٌة كاتتً:
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مكتا شإون اعضاء هٌئة التدرٌس المسم العلمً بموائم اعضاء هٌئة عند بداٌة كل فصل دراسً ٌزود  (3

 ( .33التدرٌس المتمدمٌن للتعاون بالجامعة  م.ش.أ.هـ.ت. 

تجتمع اللجنة العلمٌة بالمسم لتكلٌؾ اعضداء هٌئدة التددرٌس الفداعلٌن بدالممررات المناسدبة لهدم وبالتدالً  (5

ا والتخصصات المناسبة لهدا مدع دراسدة المائمدة حصر الممررات الدراسٌة التً بها عجز فتحدد اعداده

( كاحتٌاجددات للمسددم العلمددً مددن 53المحالددة مددن مكتددا شددإون اعضدداء هٌئددة التدددرٌس  م.ش.أ.هددـ.ت. 

اعضدداء هٌئددة التدددرٌس وفددً حددال عدددم وجددود التخصددل المطلددوا ٌسددتخدم النمددوذج ذات العاللددة 

 (.03 م.ش.أ.هـ.ت. 

التدددرٌس باتحتٌاجددات والمبددٌن فٌهددا اتعددداد والمددإهالت مراسددلة رئددٌس المسددم لمكتددا اعضدداء هٌئددة  (0

 والتخصصات المطلوبة من اعضاء هٌئة التدرٌس حسا النموذج المذكور انفا الخال بوجود عجز.

عن اتحتٌاجات بالوسائل المتاحة، ثدم احالدة تخصصدات  لإلعالنٌراسل المكتا ادارة الشإون العلمٌة  (4

 .مًومإهالت المتمدمٌن على المسم العل

 اختٌار أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا

هددا العملٌددة ٌعدد أعضدداء هٌئدة التدددرٌس مدن أهددم المدددخالت فدً المإسسددات التعلٌمٌدة الجامعٌددة التدً تحتاج

وجدود معداٌٌر تختٌدار فً ضوء الثورة المعلوماتٌة واتتصاتت والتكنولوجٌا، وبالتدالً ٌتطلدا  التعلٌمٌة

افرٌمٌا ٌعتبر عضو هٌئة التدرٌس هو أساس تجوٌد مخرجدات العملٌدة التعلٌمٌدة ، هٌئة التدرٌس وبجامعة 

من خالل التمتدع بالممومدات لذا من المهم التمٌٌم الدوري ل  للحفاظ على األداء العالً والمستول المتمٌز و

 .الشخصٌة واألكادٌمٌة

 التخصصات المطلوبةومن خالل تحدٌد احتٌاجات اتلسام ٌتم اتعالن فً مولع الجامعة على 

المتمدمٌن من اعضاء هٌئة التدرٌس وتتلخل هذه اتلٌة فً  واختٌار ومن ثم اتبال الٌة محددة لتمٌٌم

 اتتً:

تجتمع اللجنة العلمٌة بالمسم لدراسة مإهالت وتخصصات المتمدمٌن من اعضاء هٌئة التدرٌس   (1

 اتختٌار حسا المعاٌٌر اتتٌة:واختٌار المناسا منهم للممررات التً بها عجز على ان ٌراعى 

  مجال الشهادة ٌطابك التخصل المطلوا، حٌث تخصل عضو هٌئة التدرٌس ٌجا ان ٌكون

 موافك لمتطلا الممرر الدراسً حتى ٌكلؾ بتدرٌس .

  المإهل العلمً، حٌث الدكتوراه ل  اتولوٌة ثم الماجستٌر فً حال تطابك التخصل مع متطلا

 الممرر الدراسً.

  العلمٌة، فً حال توفر المعٌارٌن السابمٌن تكون األفضلٌة فً اتختٌار للدرجة العلمٌة الدرجة

 اتعلى.



 

02 
 

  أن ٌموم بتمدٌم رسائل تزكٌة من عضوي هٌئة  الخبرة فً التدرٌس أو فً مجال التخصل

 تدرٌس من ذوي العاللة بتخصص (.

 .التزكٌة من لبل اللجنة العلمٌة بالمسم 

بنموذج رلم  ة مع عضو هٌئة التدرٌس تكون هً الفٌصل فً اعتماد اتختٌارٌتم اجراء ممابلة شخصٌ  (2

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

 .مفردات الممرر بكفاءة

 ة العلمٌة بالمسمبالنموذج المعتمد من اللجن احالة اتسماء المختارة الى مكتا اعضاء هٌئة التدرٌس  (3

 وهً: لالتصال بهم للتؤكٌد على احضارهم مصوؼات التعاون كاملة

   صور شخصٌة. 2عدد 

  .السٌرة الذاتٌة 

  .ًاثبات شخص 

  .)الشهادات العلمٌة معتمدة من جهة اتختصال  وافادة الجودة للشهائد خارج لٌبٌا 

  .)افادة بالدرجة العلمٌة معتمدة  ما امكن 

عضو هٌئة التدرٌس المختار من المسم لمتطلبات التعاون ٌتم التعالد مع  واحالت  الى حال استكمال   (4

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

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

ٌكلؾ  (30 م.ش.أ.هـ.ت. ن عند وجود عجز او اعتذار عضو هٌئة تدرٌس عن ممرر (، كذل07

 (.04استثنائٌا ؼٌره  م.ش.أ.هـ.ت. 

تعتمد هذه اتلٌة على السالسة فً اتجراءات وضمان تحمٌك اعلى معاٌٌر الجودة فً اتختٌار وصحة 

التعلٌمٌة المتمٌزة بجامعة افرٌمٌا للعلوم المإهل العلمً للمتمدم واحمٌت  فً اتلتحاق بركا العملٌة 

 اتنسانٌة والتطبٌمٌة.

لبول أعضاء هٌئة التدرٌس العاملٌن بجامعات أخرل على الدرجات العلمٌة نفسها التً ٌشؽلونها ٌمكن 

للمٌام بالبحوث العلمٌة، واسشراؾ على الرسائل  وذلن على سبٌل التعاون لمدة محدودة للتدرٌس، أو

الجامعٌة ومنالشتها، واسشراؾ ومتابعة أوضال الطالا او كؤعضاء فً لجان تخصصٌة واألطروحات 

 تحددها حاجة الجامعة وفك النظم واللوائو.

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

 والتً تختل باآلتً:
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والترلٌة والنمل والندا واتعارة المتعلمة بؤعضاء هٌئة  التحمك من استٌفاء شروط التعٌٌن .1

 التدرٌس وكافة امورهم الوظٌفٌة األخرل.

اتطالل على تمارٌر لجان التمٌٌم الخاصة بالترلٌة تستخالل نتائجها ورفع التوصٌة بها الى  .2

 رئاسة الجامعة.

 م العلمٌة المختصة بالجامعة.دراسة التمارٌر العلمٌة الخاصة بؤعضاء هٌئة التدرٌس من لبل األلسا .3

 ما تكلؾ ب  من اعمال فً نطاق اختصاصاتها من لبل مجلس إدارة الجامعة او رئٌسها. .4

 تمٌٌم أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا

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

 على األداء العالً والمستول المتمٌز، والٌة التمٌٌم هً كاتتً:الدوري ل  للحفاظ 

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

، (7 م.ج.ت.  استبٌان تمٌٌم رئٌس المسم لمدل فاعلٌة ونشاط عضو هٌئة التدرٌس العلمً واألكادٌمً  (2

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

 ونشاطاتهم فً المسم والمشاركة فً البحث العلمً وخدمات المجتمع والبٌئة.

تمٌٌم مكتا شإون أعضاء هٌئة التدرٌس لعضو هٌئة التدرٌس من ناحٌة اتنضباط وحضور   (3

 .لها عن طرٌك نموذج التمٌٌم نًالمحاضرات واتلتزام باستٌفاء الوعاء الزم

 والحصول على نتائج التمٌٌمات. تجمٌع هذه المإشرات وتحلٌلها  (4

كل هذه التمٌٌمات لدل رئاسة المسم لتداولها مع اللجنة العلمٌة بالمسم وتوثٌمها فً نموذج خال  تنالش  (5

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

 تموٌم عضو هٌئة التدرٌس او باستمراره او انهاء عمده.

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

( وٌتخذ اتجراء المناسا حسا نسبة اتنجاز لمفردات الممرر الدراسً كمحاضرات تعوٌضٌة 34

 .(32 م.ش.أ.هـ.ت. 

 ضمن هذه اتلٌة تمٌٌم عضو هٌئة التدرٌس من عدة اتجاهات وتؽطً كل أوج  التعامالت ل . ت

 ألعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا تمدٌم الدعم التمنً

الدعم التمنً لعضو هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا متمٌز، حٌث ٌلمى اتهتمام األكبر من المٌادات 

 التمنً هً كاتتً:العلمٌة بالجامعة، والٌة الدعم 

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

 .وٌتم تجمٌع  فً تمرٌر لمخاطبة اسدارة العلٌا بالجامعة تعالداتها
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عضو هٌئة التدرٌس ٌحدد فٌ  نول الدعم التمنً الالزم لتنفٌذ الممرر الدراسً نموذج ٌمأله   .2

 .(22 م.ش.أ.هـ.ت. 

 تكلٌؾ جهات اتختصال بالجامعة لتوفٌر الدعم التمنً المطلوا.  .3

 

 طرق ووسابل وتمنٌات التدرٌس المستخدمة  .17
 محاضرات منهجٌة نظرٌة باستخدام السبورة وأجهزة العرا 

 النشاط والمنالشة والمشاركة داخل المحاضرات 

 الواجبات وورلات العمل 

 التربة ومواد البناء والكٌمٌاء والفٌزٌاء والورش الخرسانة والمعامل  خرائط والحاسوا و ). 
 

 نظام التمٌٌم والمتحانات .18
  خمسٌن بالمائة 50ٌعتبر الطالا ناجحا فً الممرر الدراسً اذا حصل على مجمول درجات %

 على األلل فً هذا الممرر.

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

  تشمل أعمال الفصل الدراسً امتحانات دورٌة ت ٌمل عددها عن اثنٌن وتدخل اتمتحانات الشفهٌة
 والتمارٌر  والعملً فً أعمال الفصل الدراسً . 

 ئٌس المسم المختل وكذلن رئٌس الدراسة ٌتم اعتماد النتٌجة النهائٌة للممرر الدراسً من لبل ر
 واتمتحانات بالجامعة.

  ٌحسا المعدل الفصلً للطالا بضرا الوحدات الدراسٌة لكل ممرر فً النسبة المئوٌة المتحصل
علٌها الطالا فً ذلن الممرر ثم بمسمة مجمول النماط على العدد الكلً للوحدات التً درسها 

ضمن حساا المعدل العام جمٌع الممررات التً درسها  الطالا بنفس الفصل الدراسً وٌدرج
 الطالا فً الكلٌة.

ثٌوًؽجس ٌٍّمًٌ  %ـّج ـٛق ِٓ ِؾّٛ  50ٚ ٠عضذٌ ثٌطجٌخ ٔجؽقج ـٟ ثٌّمًٌ إهث صقظً ـ١ٗ عٍٟ ْٔذز 

دق١ظ صموً هًؽجس ثٌطجٌخ ٚويٌه ثٌضمو٠ٌ ثٌعجَ دٕجء عٍٝ ثٌّعوي ثٌعجَ ِٓ طفٌ إٌٝ ِجةز ٚىٌه ثٌوًثّٟ، 

 :فْخ ثٌْٕخ ثٌضج١ٌز 

 

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إٌٝ  85ِٓ  1

 جٌد جدا 85إلى ألل من    75من   2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    50من  4

 ضعٌؾ 50ألل من  إلى  35من   5

 ضعٌؾ جدا 35ألل من  6
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 دلٌل كتابة مشروع التخرج لطالب  .19
 

 ممدمـــــــــــة

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

الذي أتم دراست  لبل الوصول لممرر مشرول  وابتكار حلول جدٌدة للعدٌد منها فً مجال تخصصهم

التخرج، وٌمدم مشرول التخرج تجربة فعلٌة هامة للطالا تكون ممدمة للحٌاة العملٌة ل  بعد التخرج إذ 

ٌعتمد الطالا فً عمل المشرول على إبداع  اعتمادا كلٌا، وٌهدؾ مشرول التخرج إلى التؤكد من أن 

امعٌة فً ظل توفٌر الطالا لادراأل على تطبٌك المهارات والمعارؾ التً حصل علٌها خالل الدراسة الج

النصو واسرشاد من المشرؾ على مشرول التخرج و ٌجا على كل طالا تمدٌم مشرول مستمل ما لم 

ٌرل المسم أن ٌمدم بعا الطالا مشرول واحد مشترن، وعموما أهداؾ مشرول التخرج تتلخل فً ما 

 -ٌلً:

تلماها خالل دراست  الجامعٌة وأصبحت التؤكد من أن الطالا الخرٌج لادراأل على استخدام العلوم التً  .1

 تعد من لدرات  الكتابٌة والخطابٌة والبحثٌة والعلمٌة.

 إعطاء فرصة للطالا لتطبٌك ما تعلم  وتنفٌذ ذلن على ارا الوالع. .2

أل بالعمل. .3  تحلً الطالا بؤخاللٌات المهنة لبل التحال  فعلٌا

مجاتت التخصل فً لسم  العلمً  وٌحك للطالا أن ٌختار عنوان مشرول تخرج  فً أي مجال من .4

وبنشراؾ عضو هٌئة تدرٌس الذي ٌحمل الماجستٌر أو الدكتوراه فً نفس التخصل الذي ٌتناول  

 .المشرول

 متطلبات التمدٌم على مشروع التخرج
 

لكل لسم علمً بالجامعة عدد وحدات ٌجا على الطالا أن ٌنجزها لٌمنو الحك فً تسجٌل مشرول 

 -وهً كاآلتً: التخرج والبدء فٌ 
 

 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 النجلٌزٌة

 133 127 علوم الحاسوب

 144 138 المدنٌةالهندسة 

 149 143 الهندسة المعمارٌة

 147 137 هندسة النفط
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 آلٌة اعتماد التسجٌل والتمٌٌم فً مشارٌع التخرج 
 

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

 -تسجٌل مشرول تخرج  وتمٌٌم نتٌجت  بشكل رسمً:

مشرول التخرج  تنزٌل ( فً المسم العلمً وهو ما سٌعتمده رئٌس المسم بعد أن ٌتؤكد من انجاز تسجٌل  .1

 الطالا لعدد الوحدات الالزمة للبدء فً المشرول.

الخال بمشارٌع التخرج من لبل المسم العلمً الذي ٌعتمد  (2رلم أ.ش. ل    البث فً تعبئة النموذج .2

از الطالا العدد الكافً من الوحدات المستحمة للتخرج، ثم ٌعتمد من الدراسة واتمتحانات لتؤكٌد اجتٌ

من لبل المسم المالً الذي ٌفٌد بعدم وجود أي التزام مالً على الطالا ودفع  رسوم تسجٌل مشرول 

 التخرج.

( والذي ٌحوي العنوان الذي اختاره الطالا كعنوان لمشروع  3 رلم أ.ش. ل  ٌلً ذلن تعبئة النموذج  .3

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

( والذي ٌكون الطالا لد عرا ممترح المشرول مختصرا 4 رلم أ.ش. ل  العلمً، فً النموذج 

للتنبٌ  على نوالل ٌجا إكمالها أو إضافة تلحك ب ، ٌلً ذلن استكمال بٌانات هذا النموذج والذي 

ممهدا تستصدار لرار المنالشة والمحدد فٌ  تارٌخ وٌوم المنالشة، مع مراعاة إت تزٌد المدة ٌصبو 

 الكلٌة فصلٌن متتالٌٌن كحد ألصى.

ٌوم منالشة مشرول التخرج هو الٌوم الذي ٌكرم فٌ  الطالا على ما بذل  من جهد وٌحصد ثمار جهود  .4

ن المسم العلمً لرصد درجات التمٌٌم فً مضنٌة مبذولة، ٌمٌم المشرول منالشٌن تم ترشٌحهما م

%( لٌكون المشرول ممبوت  50( الذي ٌتوج باجتٌاز الطالا ما مجموع   5 رلم أ.ش. ل  النموذج 

 وتكلل بنجاح الطالا سواء بتعدٌالت فً المشرول أو بدون تعدٌالت.

درجات وإفادة ( وهو ٌضمن للطالا البدء فً إجراءات استخراج كشؾ ال6 رلم أ.ش. ل  النموذج  .5

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

 شروط عامة فً اختٌار مشارٌع التخرج
 

ٌجا على كل طالا أنهى الممررات السابمة لمشرول التخرج أن ٌصبو لدٌ  تصور 

إنهائ  لؽالبٌة ممررات المسم وهنا ٌجا وطرٌمة صحٌحة فً اختٌار مشرول التخرج وخاصة بعد 

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

أن ٌختار الطالا موضول المشرول الذي ٌرٌد تمدٌم  بحٌث ٌمدم حلول فعلٌة لمشاكل والعٌة  .1

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

موم الطالا باتنخراط بالحٌاة العملٌة وجمع المعلومات والمالحظات المناسبة للمشاكل أن ٌ .2

 الموجودة أو المواضٌع التً هً بحاجة للتطوٌر.

أن ٌكون لدل الطالا معلومات نظرٌة كافٌة وموثمة  كمسودة( عن الموضول المختار لبل    .3

 البدء فً تنفٌذ المشرول .

 ة لمراحل إنجاز المشرول.ٌجا أن توضع خطة زمنٌة ومفصل .4

 أن ٌضع األولوٌات فً اختٌار الموضول بما ٌخدم البحث العلمً أو المجتمع والبٌئة أو كلٌهما. .5

 . ٌفضل أن ٌكون األستاذ المشرؾ متخصل فً مجال المشرل الذي اختاره الطالا .6

 



 

33 
 

 لواعد لبول مشارٌع التخرج
 

 -:اتتًوٌمكن تلخٌصها فً 

 للتطبٌك العملً وأن ت ٌعتمد على أمور وهمٌة ؼٌر لابلة للتطبٌك .أن ٌكون المشرول لابل  .1

 أن ت ٌكون المشرول مؤخوذ من فكرة موجودة مسبما دون المٌام بؤي تطوٌر علٌها. .2

 أن ٌموم الطالا بتمدٌم مشرول  ٌنفذه بنفس  واتستفادة من الخبرة التً اكتسبها من مراحل إعداد المشرول. .3

 أن ٌمدم المشرول : .4

 كار جدٌدة.أف 

 .تطوٌر لفكرة مشرول  سابك بنضافات جوهرٌة 

 .حلول لمشاكل موجودة مسبما 

أن ٌحترم المشرول المٌم واألخالق اسسالمٌة و الدٌنٌة و عادات ولٌم المجتمع اللٌبً وأخاللٌات  .5

 المهنة.

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

طلبة إت فً حاتت استثنائٌة ٌوافك  3ز عدد الطالا المشتركٌن فً المشرول الواحد أن ت ٌتجاو .7

 علٌها األستاذ المشرؾ على المشرول والمسم  .

ٌمدم الطالا ممترح مشرول حسا النموذج المعد لهذا الؽرا  وٌسمو للطالا تمدٌم أكثر من ممترح  .8

 مشرول وٌتم اتختٌار حسا  األولوٌة.

ارٌع الممترحة من لبل اللجنة العلمٌة وٌموم الطالا بتمدٌم  فً ولت معلن عن  بزمن ٌتم تمٌٌم المش .9

 كافً فً لوحة إعالنات المسم.

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

 الطالا إعادة تمدٌم ممترح المشرول مرة أخرل بعد إجراء تعدٌالت ممبولة.

 

 كتابة مشروع التخرجطرٌمة 

ٌعتبر الشكل والمضمون جزء هام فً المشرول ألن  ٌعكس المجهود الذي بذل  الطالا والعمل 

على الموضول من طالا وباحثٌن. لذا ٌجا أن  اتطاللالذي أنجزه. كما ان  ٌعتبر مرجعا لمن ٌرٌد 

توصٌات عامة حول كتابة وهنان  ٌولى عناٌة خاصة لكتابت  وترتٌا األفكار العلمٌة الواردة فٌ ،

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

 

 تبوٌب المشروع

صفحة الؽالؾ: وتحتوي على شعار الجامعة، عنوان البحث، اسم الطالا، اسم المشرؾ،  .1

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

 الشكر. .2

 اسهداء. .3

 الجداول(. –األشكال  –الفهرس  المحتوٌات  .4

الملخل  فكرة عامة عن المشرول والهدؾ من  بما ت ٌمل عن نصؾ صفحة وت ٌزٌد عن  .5

 صفحة(.

 فصول المشرول : .6
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 .الممدمة 

 .ًالجزء النظري والعمل 

 النتائج. 

 .التحلٌل 

 .)الخالصة والتوصٌات  ان وجدت 
 الخاتمة. .7
 المراجع. .8
 المالحك. .9

 الخطوط والترلٌم
 -وتؤخذ الخصائل اآلتٌة:

 18بحجم  Times New Romanعنوان المشرول: نول الخط  .1

   14والحجم   Times New Romanنل المشرول: الخط / بالخط  .2

، مع مالحظة ضبط 16تكتا العناوٌن الفرعٌة باللؽة العربٌة مع مراعاة أنوال الخطوط وبحجم  .3

 النل.

 السطور مفرداأل.ٌعتمد تباعد  .4

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

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

 تكتا المراجع فً نهاٌة العمل بالشكل التالً: .7

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

 الحروؾ األبجدٌة ألسماء المإلفٌن.

 .A4ٌراعى حجم الورق  .8

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

 خقحتـ جٌرحث جٌد١ذ

ثٌّع١جً ثألّجّٟ ٌٍض١١َّ د١ٓ دقظ ٚآمٌ ٘ٛ ِوٜ صقم١ك ٘يث ثٌذقظ ٌٍٙوؾ ثٌيٞ أُعو ِٓ أؽٍٗ. ٠ٚضُْ 

 ثٌذقظ ثٌؾ١و دعور طفجس ِٕٙج : 

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

 خالل حسن اختٌار األلفاظ  واتبتعاد عن المصطلحات المعمدة.

سواء فً عرا موضول البحث، أو عند جمع البٌانات والمعلومات المتعلمة ب  واتعتماد  : الدلــة .2

 على مصادر المعلومات الموثوق فٌها.

 عدم التحٌز عند عرا الحمائك الخاصة بالموضول أو النتائج والتوصٌات.  : ٌةالموضوع .3

لدر اسمكان وعدم اسطالة مما لد ٌإدل إلى التكرار أو ملل المارئ وعزوف  عن البحث.  : اسٌجاز .4

أل بالتؽطٌة الوافٌة المطلوبة لجوانا الموضول .  ولكن بما ت ٌخل أٌضا

ات فمن الضروري ترتٌا وعرا التمرٌر بشكل منطمً منظم التسلسل المنطمً فً عرا المعلوم .5

 ، وذلن من خالل : 

  التدرج عند عرا الموضوعات من البسٌط إلى المعمد فاألكثر تعمٌداأل 

 .الترتٌا الزمنً لألحداث الواردة بالتمرٌر 

 الترتٌا المكانً ، كلما أمكن ذلن . -ج 

 المرجع المستند علٌ .اتلتباس ٌكون بنتبال الطرٌمة المناسبة التً توضو  .6
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 ػشك ِؾشٚع جٌطخشج

 -٠ؾخ عٍٝ وً ؽجٌخ عٌع ِشٌٚ  ثٌضنٌػ عٍٝ ثأللً ٌِص١ٓ وج٢صٟ:

 ػشك ِمطشذ ِؾشٚع جٌطخشج

 ٚ٘ٛ عٌع ِذوةٟ ٌٍطجٌخ ٠ٛػـ ـىٌر ثٌّشٌٚ  ٚثٌؽٌع ثٌيٞ ٠نوِٗ ٚـٟ ثٌعجهر ٠قؼٌٖ وً ِٓ:

 مشرؾ المشرول. .1

 أحد أعضاء اللجنة العلمٌة بالمسم. .2

 هٌئة تدرٌس مكلفون من اللجنة العلمٌة بالمسم ممن لهم عاللة بالتخصل.أعضاء  .3

 ٚثٌعٌع ٠ىْٛ عٍٝ ثٌشىً ث٢صٟ:

مادة علمٌة مختصرة للمشرول مجهزة من لبل الطالا لابلة للعرا المرئً باستخدام جهاز العرا  .1

 المرئً.

ل والعمل الذي سٌموم دلائك ٌوضو فٌها الطالا فمط فكرة المشرو 5مدة العرا المرئً ت تزٌد عن  .2

 ب  لٌتبٌن للحضور اكتمال متطلبات المشرول من نوالص .

 نوالل فتو باا المنالشة للحضور وتسجٌل المالحظات لتكون ملزمة للطالا باستكمالها وإضافة .3

 للمشرول حال موافمة المشرؾ واللجنة العلمٌة بالمسم.

 ػشك ِؾشٚع جٌطخشج

ول وموافمة المشرؾ والمسم العلمً على جاهزٌت  حال إنهاء الطالا لكافة نوالل المشر

للعرا ٌتم مأل النموذج المناسا تستصدار لرار المنالشة وتحدٌد الموعد النهائً ل  وٌكون مع عدة 

مشارٌع أخرل للمسم ما أمكن موزعة على جدول زمنً ٌوضو بدأ كل مشرول والٌوم المخصل 

 األلل أربع نسخ موزعة كاآلتً: للمنالشات، وتكون النسخ الجاهزة للمنالشة على

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

ٌوم المنالشة ٌحدد بمرار ٌسبم  بؤسبول على األلل ٌصدر عن إدارة الشإون العلمٌة وٌكون موضحا  -

م الطالا أو الطلبة لكل ما ٌتعلك بمشرول التخرج من بٌانات أكادٌمٌة كٌوم وتارٌخ وزمن المنالشة واس

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

 -توفرها لبل البدء فً عرا المشرول هً:

 األربع نسخ من المشرول. .1

المادة العلمٌة التً تحتوي على ملخل للمشرول والتً ستعرا باستخدام جهاز العرا المرئً  .2

 -والمتكونة من اآلتً:

  اسم  –اسم الطالا  أسماء الطلبة(  –عنوان المشرول  –اسم المسم  –الؽالؾ  اسم الجامعة
 الفصل الدراسً الحالً(. –المشرؾ 

 .المحتوٌات 

 .الملخل 

 .الممدمة 

 .أساسٌات المشرول 

 .النتائج 

 .التحلٌل 

 .الخالصة 

 .التوصٌات 

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

 استكمال الطالا لكافة اتلتزامات المالٌة تجاه الجامعة. .4
 

 شروط منالشة مشروع التخرج 

 -وبالتالً ٌصبو الطالا جاهزا لمنالشة مشرول التخرج والذي ٌشترط فٌ  اآلتً:

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

للبدء فً المشرول إت بعذر لاهر ٌمبل  المسم وتكلٌؾ بدٌل للمعتذرٌن إت عن المشرؾ فان  ٌمبل تؽٌب  

 بعذر دون أن ٌكلؾ عن  بدٌل.

 ٌمسم زمن عرا مشرول التخرج كما ٌلً: .2

 10 – 20 .)دلٌمة لعرا المشرول من لبل الطالا  الطلبة 

  لنماش من لبل لجنة المنالشة.دلٌمة لألسئلة وا 60ألل من 

طرح األسئلة حك مكفول للمنالشٌن األول والثانً ثم ألعضاء هٌئة التدرٌس المتخصصٌن فً المجال ثم  .3

 طلبة المسم بكتابة األسئلة فً ورلة وتسلٌمها لمنسك المسم لجلسة المشرول لطرحها.

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

 وبموافمة المسم.

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

 للتداول حول تمٌٌم أداء الطالا ولبول المشرول من عدم .

دٌالت أو السماح بدخول طالا المشرول والحضور سعالن لبول المشرول من عدم ، وان تم لبول  بتع .6

 بدونها.

 

 توزٌع درجات تمٌٌم مشروع التخرج

% من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالا  لكل طالا( حسا النموذج المعد لهذا 40ٌتم إعطاء  .1

 الؽرا.

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

  لكل طالا(.

ود أكثر من طالا مشترن فً مشرول واحد توزل المهام علٌهم ضمن الشروط السابمة فً حال وج .3

والتمٌد بالولت وٌموم باسجابة الشخل الذي توج  ل  األسئلة أو ٌطلا من  الشرح وٌجا أن ٌتم التنسٌك 

ستبدال بٌن الطلبة مسبما على مراحل المنالشة بؤن ٌحددوا بٌنهم من ٌموم بالعرا للمشرول وٌحك للجنة ا

 .الطالا بؤخر من نفس المجموعة

 نتٌجة تمٌٌم مشروع التخرج

 -تمٌٌم مشرول التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتائج الثالث اآلتٌة:

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

 التالٌة:الرسوا: ٌعتبر الطالا راسبا فً إحدل الحاتت  .ا 

  50حصول  على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

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

 المشرول للنماش وٌعلن رسوا الطالا مباشرة.

 ثٌضؤؽ١ً: ٠ّىٓ صؤؽ١ً ِٕجلشز ثٌّشج٠ًع ـٟ ثٌقجالس ثٌضج١ٌز: .ػ 
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 أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةآلٌة مشارٌع التخرج بجامعة 
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 التأجٌل: ٌمكن تأجٌل منالشة المشارٌع فً الحالت التالٌة:

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

 المشرول وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

  للنماش والتراح لجنة النماش فترة إضافٌة سجراء بعا التعدٌالت الحالة الثانٌة: تمدٌم المشرول

 أو استكمال أجزاء نالصة فً المشرول، وفً الحالتٌن ٌجا تحدٌد المدة المناسبة للتؤجٌل.

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

ى اللجنة العلمٌة بالمسم  للنظر فً حالة الطالا والمبررات وفً هذه الحالة ٌعرا الموضول عل

التً لدمها وٌؤخذ بعٌن اتعتبار رأي المشرؾ إن كان عمل مع الطالا لبعا الولت. ولد تصل 

مدة التؤجٌل فصال كامال حسا الحالة والمبررات، وفً الحاتت الثالثة األنفة الذكر ت ترصد 

تمل،  وٌجا األخذ بعٌن اتعتبار عدم تؤجٌل المشرول ألكثر درجة للطالا وٌعتبر العمل ؼٌر مك

 من مرة واحدة وإت ٌتحول التؤجٌل إلى رسوا.

 

 متطلبات إنهاء مشروع التخرج

بعد أداء الطالا لمنالشة المشرول ولبول  فان  ٌنهً دراست  الجامعٌة الممتدة لسنوات طوٌلة من 

 -المناسبة، وما تبمى إت إجراءات روتٌنٌة هً: الجد واتجتهاد لٌصل إلى نٌل الدرجة العلمٌة

ٌمنو الطالا فرصة أسبوعٌن لتعدٌل المطلوا فً نسخة المشرول، ثم بعد لبول التعدٌالت من المنالشٌن  .1

 ٌطلا التجلٌد فً مدة ت تزٌد عن أسبوعٌن آخرٌن.

 -:كاتتً(، توزل 3عدد النسخ المجلدة   .2

 ًالمسم العلم 

 المشرؾ 

 المكتبة 

 لٌد للعلوم اسنسانٌة أسود وللعلوم التطبٌمٌة أزرق.لون التج .3

 دعم النسخة المجلدة بنسخة الكترونٌة محتوٌة آخر تحدٌث. .4
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 الالئحت الداخليت للدراست واالمتحبنبث .20
 2020( لسنت 44قرار رقم )

 ببجلبمعت الداخليت اللوائح إصدار بشأن
 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 تطبٌك الالبحة ( 1مادة رلم ) 

 لغة الدراسة ( 2مادة رلم ) 

 ألسام الجامعة ( 3مادة رلم ) 

 مدة الدراسة ( 4مادة رلم ) 

 البرنامج األكادٌمً ( 5مادة رلم ) 
 

 

 ( 1مادة رلم ) 

تطبك أحكام هذه الالئحة على الطلبة الدارسٌن بجامعة أفرٌمٌا _ طرابلس لنٌل اسجازة الجامعٌة  

 .التخصصٌة  البكالورٌوس أو اللٌسانس(
 

 (2مادة رلم )

 ) لغة الدراسة (

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

 .لؽات أخرل بلؽتها إلى نصها العربً وٌجوز التدرٌس بؽٌر العربٌة وذلن حسا التخصل
 

 (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 اتنجلٌزٌة لسم 

 ----------- مصارؾلسم التموٌل وال
 

 ( 4مادة رلم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -: الدراسة بالجامعة لها خصائل متعددة هً

  للعلوم اسنسانٌة ( 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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صٌفً وٌكون بفصل الخرٌؾ والثانً بفصل الربٌع ، وٌجوز سدارة الجامعة إضافة فصل دراسً 

 اختٌاري ألعضاء هٌئة التدرٌس والطلبة وبما ت ٌتعارا مع البرنامج الدراسً بالجامعة .

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

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

 س وٌنتهً مع نهاٌة شهر ٌونٌو.ٌبدأ فصل الربٌع مع بداٌة شهر مار .4

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

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

 ( 5مادة رلم ) 

 ) البرنامج األكادٌمً (

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

 علمٌة تخصصٌة.

 )الفصــــــل الثانً ( 

 نظام الدراسة والمتحانات

 نظام المبول والنمل

 اختصاصها المادة

 ضوابط وشروط لبول الطلبة (6مادة رلم )

 المستندات المطلوبة للتسجٌل (7مادة رلم )

 نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل

 صرف رلم المٌد (8مادة رلم )

 التسجٌل واإلرشاد (9مادة رلم )

 حموق الطالب األكادٌمٌة (10مادة رلم )

 النتمال بٌن األلسام (11مادة رلم )

 تجدٌد المٌد (12مادة رلم )

 الغٌاب وولف المٌد

 الغٌاب (13مادة رلم )

 ولف المٌد (14مادة رلم )

 التمٌٌم والمتحانات

 لجنة لإلشراف على المتحانات النهابٌة (15)مادة رلم 

 تمٌم درجات الممرر الدراسً (16مادة رلم )

 الغٌاب عن المتحانات الدورٌة (17مادة رلم )

 الغٌاب عن المتحانات النهابٌة (18مادة رلم )

 الغٌاب عن المتحانات النهابٌة (19مادة رلم )

 الطعن والتظلم (20مادة رلم )

 تمدٌر الدرجات (21)مادة رلم 

 اإلنذارات والفصل (22مادة رلم )
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 :  نظام المبول والنمل()أولا  

 (6مادة رلم )

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتٌة:

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

 اسجراءات والنظم المنصول علٌها من وزارة التعلٌم العالً والنافدة فً الجامعات اللٌبٌة .وفك 

أل لتخصص  واسجراءات واللوائو  .2 للطالا الحك فً الدراسة بالمسم المطلوا حسا رؼبت  ووفما

 المعمول بها الجامعة   .

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

 الالئحة .

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

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

 ٌمً إلى المسم المختل ستمام إجراءات المعادلة .والدرجات المتحصل علٌها وٌحال الملؾ األكاد

كل الممررات الدراسٌة للجنة العلمٌة بالمسم ، بشرط ان ت تزٌد  أوتكون صالحٌة لبول بعا  .5

 الممررات الدراسٌة التً تعادل للطالا عن نصؾ الممررات الالزمة للتخرج بالمسم المختل.

تً لم ٌتم لبولها وفما للخطة الدراسٌة المعتمدة من ٌشترط فً الطالا المنتمل أن ٌدرس الممررات ال .6

 المسم المختل.

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

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

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

 : تسجٌل طالب جدٌد أولا 
 ما ٌعادلها. أوللشهادة الثانوٌة العامة  األصلٌةالنسخة  .1
 شهادة المٌالد . .2
 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد   .3
 شهادة صحٌة حدٌثة .4
 تعبئة نموذج المعلومات الشخصٌة الخال بالجامعة . .5
 تعبئة نموذج الرؼبات الخال بالجامعة . .6

ا   طالب منتمل: تسجٌل ثانٌا
 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 المٌالد . .4
 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد   .5
 بالجامعة.تعبئة نموذج المعلومات الشخصٌة الخال  .6



 

23 
 

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 اسلامة سارٌة المفعول. .2

 (8مادة رلم )

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

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

 .  الرلم الثانً والثالث ٌدل على السنة التً التحك بها الطالا 

  الرابع والخامس ٌدل على رلم المسم .الرلم 

 . الرلم السادس والسابع والثامن ٌدل على الرلم التسلسلً للطالا 
 

 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :

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

الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتا مسجل الجامعة خالل األسبول السابك تتم إجراءات تسجٌل  .2

 لبدء الدراسة .

 ت ٌجوز تسجٌل اي طالا بعد انتهاء األسبول الثالث من بداٌة التسجٌل . .3

ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالا بالحذؾ واسضافة لبعا الممررات الدراسٌة بعد اتمتحانات النصفٌة  .4

 الثانٌة. األولى ولبل

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

 وكذلن حسا الخطة الدراسٌة المعتمدة  من لبل المسم المختل .

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

( 18ٌجوز التسجٌل فً أكثر من   ( وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وت12الحد األدنى للتسجٌل   .7
( 21%( على ان ت ٌزٌد على الحد األعلى وهو  75وحدة دراسٌة إت إذا كان معدل  العام أكثر من  

  وحدة دراسٌة .
 (10مادة رلم )

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

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

 تخرج .
 (11مادة رلم )

من لسم إلى لسم أخر فً الجامعة بعد موافمة المرشد األكادٌمً بالمسم المسجل ب   ٌجوز للطالا اتنتمال

 .الطالا أوتأل تم موافمة المسمٌن المعنٌٌن وإحالة اسجراءات 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 رئٌس المسم المختل 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

 -: التًخالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجا على الطالا متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وت ٌحك ل  الدخول لالمتحان النهائً  .1

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

 واتمتحان النهائً لذلن الممرر، وتطبك عموبة الؽٌاا بعد اعتمادها من المسم .

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

 هذا الممرر بناء على التراح المسم المختل.

 (14مادة رلم )

 -ٌمكن للطالب إٌماف لٌده حسب الحالت اآلتٌة:

ٌمبل  مرشده ٌولؾ لٌد الطالا لفصل دراسً واحد خالل فترة دراست  بالجامعة إذا لدم المعنً طلبا  .1

 األكادٌمً وٌعتمده المسم المختل وت ٌحتسا هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخرج.

ٌولؾ لٌد الطالا لفصل دراسً ثان خالل فترة دراست  بالجامعة إذا تمدم بعذر تمبل  اللجنة العلمٌة بالمسم  .2

 ج.المختل وت ٌحتسا هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخر

ٌجوز فً حالة اضطرارٌة إٌماؾ لٌد الطالا لفصل دراسً ثالث وللمرة األخٌرة خالل فترة دراست   .3

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

 للتخرج.

 ( 15مادة رلم )

ا:  التمٌٌم والمتحانات( -)رابعا

العلمٌة بالجامعة لجنة لإلشراؾ على اتمتحانات النهائٌة مع نهاٌة كل فصل دراسً تسمى تشكل اللجنة 

 لجنة اتمتحانات والمرالبة تتولى كافة األمور المتعلمة بسٌر اتمتحانات وتنظٌمها.

 (16مادة رلم )

 % خمسٌن بالمائة على50حصل على مجمول 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 بعا الممررات الدراسٌة  % لالمتحان النهائ60ً% ألعمال السنة و 40وذلن بنسبة 

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

 .العلمً وٌتم إعتمادها بمحضر اجتمال اللجنة العلمٌة للجامعة

تشمل أعمال الفصل الدراسً امتحانات دورٌة ت ٌمل عددها عن اثنٌن وتدخل اتمتحانات الشفهٌة  .3

 والتمارٌر فً أعمال الفصل الدراسً.

المسم المختل وكذلن رئٌس لسم الدراسة ٌتم اعتماد النتٌجة النهائٌة للممرر الدراسً من لبل رئٌس  .4

 واتمتحانات بالجامعة.

 (17مادة رلم )

فً حالة تؽٌا الطالا عن حضور أي من اتمتحانات الدورٌة ألسباا ممنعة ٌجوز إجراء اتمتحان 

 -وذلن وفك الشروط التالٌة:

 تخلف .أن ٌتمدم الطالا بطلا كتابً بالخصول مرفما بالمستندات التً توضو أسباا  .1

 موافمة أستاذ المادة وكذلن موافمة رئٌس المسم . .2
 
 

 (18مادة رلم )
ت ٌسمو ألي طالا بنجراء اتمتحان النهائً للممرر إذا تؽٌا عن اتمتحان النهائً المحدد ل  وٌمنو 

 درجة صفر فً ذلن اتمتحان.

 (19مادة رلم )

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

 -المسجل العام  حسا الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الؽٌاا عن اتمتحان لاهرا. .1

 من اتمتحانات النهائٌة بالفصول السابمة. أيأن ت ٌكون الطالا لد سبك تؽٌب  عن  .2

أسباا تخلف  وفً موعد أن ٌتمدم الطالا بطلا كتابً بالخصول مرفما بالمستندات التً توضو  .3

 ألصاه أسبوعا من انتهاء اتمتحانات النهائٌة لذلن الفصل.

 

 (20مادة رلم )

ٌجوز للطالا التمدم بطلا لمراجعة كراسة إجابت  فٌما ت ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اسجراءات 

 -والضوابط التالٌة:

خالل مدة ت تزٌد على أسبوعٌن من أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتا الدراسة واتمتحانات  .1

 تارٌخ إعالن النتائج.
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 أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة  . .2

تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس لهم اختصال فً  .3

جنة مراجعة كراسة اسجابة ووضع النتٌجة النهائٌة بعد مجال الممرر موضول المراجعة، وعلى الل

 المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم المختل ولسم الدراسة واتمتحانات بالجامعة.

صحة ادعاء الطالا وتمرر نجاح  بالممرر فنن  ٌتم تعدٌل درجة الطالا وٌتم إعادة لٌمة  تبثفً حالة  .4

 م ٌثبت صحة ادعاءه فنن الدرجة تبمى كما هً علٌ .الطعن ل  ، وأما إذا ل

 (21مادة رلم )

 -: التًتحسب 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 مجمول النماط على العدد الكلً للوحدات 

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

مائة 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 الحالت التالٌة:

و ٌلؽى أي إنذار فً  % مع نهاٌة إي فصل دراسً  وٌعتبر إنذار،50تدنى معدل  العام إلى الل من  إذا .1

 % .50حالة تجاوز الطالا المعدل العام 

 ٌفصل الطالا من الجامعة وت ٌسمو ل  باتستمرار فً الدراسة فً الحاتت اآلتٌة:

 .%(35بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا   الل من  ٌةإذا تحصل على ثالثة 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 )

ٌمنو الطالا درجة اسجازة المتخصصة   البكالورٌوس، اللٌسانس( بعد استٌفائ  للمتطلبات الدراسٌة 

%( خمسٌن بالمائة بعد اجتٌازه لجمٌع الممررات 50لتخصص  وبمعدل عام ت ٌمل عن   المطلوبة

 .المطلوبة التً درسها فً المسم بنجاح

 (24مادة رلم )

ٌدرس الطالا للحصول على درجة اسجازة المتخصصة  البكالورٌوس ، اللٌسانس( ممررات تكون 

 -مجمول 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 اتنجلٌزٌة

 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 التأدٌبٌة(

 

 (25مادة رلم )

على الطالا اتلتزام بؤداء واجبات  على أحسن وج  والحفاظ على سمعة الجامعة وأن ٌسلن فً  

تصرفات  مسلكا ٌتفك مع وضع  باعتماده طالبا جامعٌا وان تتفك تصرفات  مع الموانٌن واللوائو والنظم 

 ة المستمرةالمعمول بها فً مإسسات التعلٌم العالً  واألصول والتمالٌد الجامعٌ

 (26مادة رلم )

 أيٌخضع الطالا للتؤدٌا إذا ارتكا فعال ٌشكل مخالفة للموانٌن أو اللوائو واألنظمة بالجامعة  وفً  

 مكان من ملحماتها بارتكاا فعل تحضره الموانٌن واللوائو أو اتمتنال عن أداء الواجا كطالا  

بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرج  أو وٌظل الطالا خاضعا ألحكام التؤدٌا من تارٌخ تسجٌل  

 إلؽاء تسجٌل  .

 (27مادة رلم )

 -ل ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالٌة :

 اتعتداء على أعضاء هٌئة التدرٌس أو الطالا أو العاملٌن بالجامعة. - أ

 اتعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة . - ب

 واتمتحانات بالجامعةالدراسة سٌر اسخالل بنظام  - ت

 ارتكاا أي سلون منافً لألخالق أو ٌمس النظام العام واآلداا العامة بالجامعة. - ث

 الجرائم المخلة بالشرؾ . - ج

 (28مادة رلم )

 -:ٌعد من مخالفات العتداء على أعضاء هٌبة التدرٌس أو العاملٌن أو الطالب

 الضرا أو اسٌذاء أو التهدٌد. - أ

 .السا أو المذؾ - ب

 .هانةاس - ت

وٌتحمك اتعتداء إذا تم بصورة علنٌة أو ؼٌرها ، وبحضور المعتدي علٌ  أو فً ؼٌاب  وسواء ارتكا 

 كتابة أو مشافهة أو باسشارة.

 (29) مادة رلم

 -ٌعد من مخالفات العتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة:

اء بجعلها ؼٌر صالحة لالستعمال أو إتالؾ أو تخرٌا األدوات أو المعدات التابعة لمرافك الجامعة سو - أ

 بتؽٌٌر وج  استعمالها لو جزئٌا.
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 سرلة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتا أو ؼٌرها من ممتلكات الجامعة أو اتستٌالء علٌها  - ب

 اتحتفاظ بما سلم للطالا على سبٌل األمانة أو اسعارة وعدم إرجاع  فً الولت المحدد. - ت

 

 (30)مادة رلم 

  -ٌلً: ٌعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة والمتحانات ما

الوثائك سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن ؼٌرها و  تزوٌر المحررات الرسمٌة الشهادات واسفادات - أ

 إذا كانت ذات صلة بنجراءات الدراسة .

خصٌة دخول طالا بدت عن انتحال الشخصٌة سواء لتحمٌك مصلحة الفاعل أو لؽٌره وٌعد انتحات للش - ا

طالا أخر ألداء اتمتحان وتسرل العموبة على الطالبٌن وكل من سهل ذلن أو كان شرٌكا فٌ  من 

 الطالا 

 إثارة الفوضى أو الشؽا وعرللة سٌرا لدراسة أو اتمتحانات بؤٌة صورة كانت. - ت

ؼٌرها مما ٌتعلك  أوالنتائج  أوالتمٌٌم  أوالعاملٌن فٌما ٌخل سٌر اتمتحانات  أوالتؤثٌر على األساتذة  - ث

 بشإون الدراسة واتمتحانات.

ممارسة أعمال الؽش فً اتمتحانات فٌها بؤٌة صورة من الصور وٌعتبر من لبٌل الشرول فً الؽش   - ج

إدخال الطالا إلى لاعة اتمتحانات أٌة أوراق أو أدوات  أو أجهزة ذات عاللة بالمنهج الدراسً موضول 

 كن مرخصا بندخالها من لبل لجنة اتمتحانات اتمتحانات ما لم ٌ

 اتمتنال عن اسدتء بالشهادة أمام لجان التحمٌك أو مجالس التؤدٌا المشكلة وفك األحكام هذه الالئحة. - ح

 أي مخالفة للموانٌن واللوائو والنظم المتعلمة بالتعلٌم العالً. - خ

 

 (31مادة رلم )

 -واآلداب العامة األفعال اآلتٌة :ٌعد سلوكا منافٌا لألخالق والنظام العام 

شرٌكا  األخرالمعتدل علٌ  وفً هذه الحالة ٌكون الطرؾ  برضًاتعتداء على العرا ولو تم جرائم  - 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 شؤن  أن ٌخل بالشرؾ أو المساس باآلداا العامة وفما للموانٌن واللوائو النافذة . - ث
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 (الخامسالفصـــــــــــل )

 )العموبات التأدٌبٌة(

 

 (32مادة رلم )

( من هذه الالئحة ٌعالا مرتكب  28كل سلون ٌدخل ضمن المخالفات المنصول علٌها فً المادة  

 كان عائداأل. إذاباسٌماؾ عن الدراسة مدة ت تمل عن سنتٌن دراسٌتٌن، وٌفصل الطالا من الجامعة 

 

 (33مادة رلم )

( بالولؾ عن الدراسة مدة ت تمل عن سنة دراسٌة  29ٌعالا على المخالفات المنصول علٌها فً المادة   

 وتضاعؾ العموبة عند العود ، وت ٌعود إلى مواصلة الدراسة إت إذا دفع لٌمة اسضرار التً أحدثها.

 

 (34مادة رلم )

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

تمل عن سنة دراسٌة وت تزٌد على سنتٌن دراسٌتٌن كل من ارتكا  ٌعالا بالولؾ عن الدراسة لمدة ت - أ

( من المادة المذكورة  وٌفصل الطالا من الدراسة فصال نهائٌا -ا -المخالفات الواردة فً الفمرتٌن  أ

 عند العود .

ن الفمرتٌ ٌعالا الطالا بالحرمان من دخول تمتحانات كلٌا أو جزئٌا إذا ارتكا المخالفات المحددة فً - ب

ث( من المادة المذكورة، وفً جمٌع األحوال ٌعتبر امتحان  ملؽٌا فً المادة التً ارتكا فٌها -ت 

 المخالفة.

ارتكا المخالفات الواردة بٌانها فً  إذا األللٌعالا بنلؽاء نتٌجة امتحان الطالا فً فصل واحد على  - ت

ن  لفصلٌن دراسٌٌن ، وٌفصل الطالا امتحا إلؽاءالفمرة  ج( من المادة المذكورة، وٌجوز لمجلس التؤدٌا 

 فصالأل نهائٌا عند العود.

ٌعالا الطالا بالحرمان من حموق الطالا النظامً أو إٌماف  عن الدراسة مدة ت تزٌد على سنة دراسٌة  - ث

 واحدة إذا ارتكا إحدل المخالفات المنصول علٌها فً الفمرتٌن   ح،خ ( من المادة المذكورة.

 

 (35مادة رلم )

( بالولؾ عن الدراسة مدة ت تمل عن سنة دراسٌة 31على المخالفات المنصول علٌها فً المادة  ٌعالا 

 وت تزٌد عن سنتٌن دراسٌتٌن وإذا كان الطالا عائدا ٌفصل من الجامعة.

 

 (36مادة رلم )

 .واحدةالتؤدٌبٌة المنصول علٌها فً هذه الالئحة ٌحسا كل فصلٌن دراسٌٌن سنة دراسٌة  األحكامفً تطبٌك 
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 )الفصـــــــــل السادس(

 

 )إجراءات التأدٌب(

 (37مادة رلم )

على كل من ٌعلم بولول مخالفة للموانٌن واللوائو واألنظمة المعمول بها فً الجامعة أن ٌمدم بالؼا عن 

 هذه المخالفة ٌتضمن تمرٌرا مكتوبا عن الوالعة ٌمدم  إلى إدارة الجامعة.

 

 (38مادة رلم )

عن الوالعة ٌتعٌن على  إدارة الجامعة تكلٌؾ لجنة تحمٌك تتكون من ثالثة أعضاء هٌئة فور اسبالغ 

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

 

 (39مادة رلم )

للطالا وت ٌحسا الٌوم الذي تم فٌ  اسعالن ،  األللٌتم اسعالن عن التحمٌك لبل موعده بٌوم كامل على 

 ٌجوز إن ٌتم التحمٌك فوراأل فً حاتت الضرورة واتستعجال  .و

 

 (40مادة رلم )     

بعد اتنتهاء من التحمٌك أو عدم حضور الطالا رؼم إعالم  تمدم اللجنة تمرٌرا مشفوعا بالمحاضر التً 

 أعدتها إلى إدارة الجامعة.

 (41مادة رلم )  

للتؤدٌا بمرار من رئٌس الجامعة على أن ٌتكون من ثالثة  فً حالة اتنتهاء من التحمٌك ٌتم تشكٌل مجلس 

أعضاء هٌئة التدرٌس من ذوي الخبرة وعضو من اسدارة المانونٌة على أن ٌكونوا من ؼٌر أعضاء لجنة 

التحمٌك ومندوا عن الشإون الطالبٌة وٌتم إعالن من تمت إحالت  على اللجنة المذكورة بالموعد الذي 

هم وذلن خالل مدة ت تمل عن ثالثة أٌام وت ٌحتسا الٌوم الذي تم فٌ  اسعالن وفً ٌنبؽً فٌ  مثول  أمام

 .حالة عدم الحضور ٌصدر المرار ؼٌابٌا

 

 (42مادة رلم )

الطالا وٌجوز للمجلس استدعاء الشهود ، كما ٌجوز ل   ألوالٌصدر مجلس التؤدٌا لرارات  بعد سمال 

 استدعاء من لام بالتحمٌك .

 (43مادة رلم )

 ٌتم اسعالن عن موعد التحمٌك أو التؤدٌا بلوحة اسعالنات فً الجامعة وٌعتبر ذلن لرٌنة على العلم بذلن.
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 (44مادة رلم )

ٌصدر مجلس التؤدٌا لرارات  بؤؼلبٌة أصوات األعضاء وت تعتبر لرارات المجلس نافذة ات بعد 

 اعتمادها من رئٌس الجامعة .

 (45مادة رلم )

س التؤدٌا بلوحة اسعالنات فً الجامعة، وتسلم للطالا نسخة، وتودل نسخة ثانٌة من  ٌعلن لرار مجل

 بالملؾ الشخصً للطالا.

 (46مادة رلم )

تعتبر لرارات مجلس التؤدٌا التً تصدر طبما ألحكام هذه الالئحة نهائٌة بعد اعتمادها وت ٌجوز الطعن 

 فٌها إت بالطرق المضائٌة أمام المحكمة المختصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 إجراءات الشؤون الطالبٌة  .21

 

 إجراءات اللتحاق للدراسة بالجامعة -1

 النماذج المستخدم لهذا الغرض:  

 (:1نموذج البٌانات الشخصٌة رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهدددؾ هددذا النمددوذج إلددى معرفددة البٌانددات الشخصددٌة للطلبددة الددراؼبٌن فددً اتلتحدداق للدراسددة 

أل الددى توثٌددك بٌانددات الشددهادة الثانوٌددة او مددا بالجامعددة و  بٌانددات ولددً األمددر كمددا ٌهدددؾ اٌضددا

 ٌعادلها للطالا أو الطالبة المتمدمٌن لاللتحاق بالدراسة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مدن وحددة 3ٌمكن الحصول على نسخة من نمدوذج البٌاندات الشخصدٌة للطلبدة  رلدم أ.م.ج  

 المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.المبول والتسجٌل بندارة 

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

( مدن وحددة المبدول والتسدجٌل بدندارة 3استالم نموذج البٌانات الشخصٌة  رلم أ.م.ج   -3

 التسجٌل.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة ب . -5

 إرفاق النموذج بالمستندات المطلوبة للتمدٌم والتً تحددها الالئحة الدراسٌة بالجامعة.  -0

تسددلٌم نمددوذج الطلددا مددع المسددتندات  المطلوبددة للتسددجٌل لوحدددة المبددول والتسددجٌل  -3

 لؽرا فحصها والتؤكد من توفر الشروط المطلوبة للمبول.
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 نموذج البٌانات الشخصٌة
 

 

 

 اللما:.....................إسم الجد:........ ....................إسم األا: .....................السم : 

 ، أنثى() ذكر(تارٌخ المٌالد: الٌوم.......الشهر........ السنة.......... مكان المٌالد:........... الجنس

الشخصٌة: ............................( رلم ورلة العائلة 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 المئوٌة :.................... ................سنة الحصو

 التخصل:..................................... الشعبة:..................................................

ل المسئولٌة 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 الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:2نموذج تسجٌل الرغبات للطالب رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى معرفة رؼبات الطالا حسا األولوٌة و وفك التخصصات والبدرامج 

 التعلٌمٌة الموجودة بالجامعة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مدن وحددة 5رلدم أ.م.ج   جٌل الرؼبدات للطالداٌمكن الحصدول علدى نسدخة مدن نمدوذج تسد

 المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مدن وحددة المبدول والتسدجٌل 5استالم نمدوذج تسدجٌل الرؼبدات للطالدا رلدم أ.م.ج   -3

 الجامعة.بندارة التسجٌل أو عن طرٌك مولع 

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة ب . -5

( مدددع المسدددتندات  المطلوبدددة 5تسدددلٌم نمدددوذج تسدددجٌل الرؼبدددات للطالدددا رلدددم أ.م.ج   -0

 للتسجٌل  التً تحددها الالئحة الدراسٌة بالجامعة إلى  وحدة المبول والتسجٌل. 
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 نموذج تسجٌل الرغبات للطلبــة

 

مكان وتارٌخ  ..................:.............................. الجنسٌة: ...............الرباعًم ـــــــــاتس

 المٌالد:............................العنوان:.......................... رلم الهاتؾ:............................

 المدرسة المتحصل منهـــا على الثانوٌة:......................................................................

 ...........:........التمدٌر.......... النسبة المئوٌة:.................:..................ٌهاسنة الحصول عل

 التخصل:................................... الشعبة:...........................................

 

 التخصصات الموجودة بالجامعة

 ٌجا على الطالا إختٌار

 األللثالثة 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 النجلٌزٌة

 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 الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:3نموذج تعــــــــــــهد رلم أ.م.ج  )

 

 أ( الهدف من النموذج: 

النموذج إلى  تعهد الطالا باتلتزام بكافة اللدوائو والدنظم بالجامعدة وعددم التدؤخٌر ٌهدؾ هذا 

 عن مواعٌد التسجٌل وفك خطة البرنامج التعلٌمً المعلنة من إدارة الشإون العلمٌة .

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

رة ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج تعهددد الطالددا مددن وحدددة المبددول والتسددجٌل بددندا

 المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مدن وحددة المبدول والتسدجٌل بدندارة المسدجل أو 0استالم نموذج التعهد رلدم أ.م.ج   -3

 عن طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة ب . -5

 تزام الطالا بالتولٌع على التعهد.التؤكد من إل -0

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .0تسلٌم  نموذج التعهد رلم أ.م.ج   -3
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 نموذج تعهـــــــد

 .............................د: ــــرلم المٌ  .........................................:  أتعهـــد أنا الطالب

 ...................................: الشعبـــة...................................................ـم: ـــــــالمس

 

بأننً سوف ألتزم بجمٌع اللوابح والنظم بالجامعــة، وأننً لن أتأخر عن التسجٌل فً الموعد المحدد له وعند 

اإلجراءات المانونٌة والمالٌة  التً تمتضٌها النظم واللوابح  ةسجٌل فً الموعد المحدد اتحمل كافتأخري عن الت

 المعمول بها فً الجامعة.

  ........................................ الطالــا:اسم 

 ........................................ التولٌـــــــــع:

  .........../.................../: .........التارٌـــــــــخ

 

 والمتحانات لسم الدراسة اعتماد                                                          اعتماد ربٌس المسم

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

 

 اعتماد مسجل عام الجامعة

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

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  الجامعـــــــةمسجل إدارة 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  3رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20...../ .... التاريخ: ..... / 
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 (4إلرار بالطالع على لبحة الدراسة والمتحانات لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج )

 

 أ( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هدذا النمدوذج إلدى إلدرار الطالدا بداتطالل علدى تئحدة الدراسدة واتمتحاندات لجامعدة 

الطالددا معرفدة أهددم المددواد المتعلمددة  بالحدد األدنددى واألعلددى للوحدددات أفرٌمٌدا وبددذلن ٌضددمن 

وعددد اتندذارات واجدراءات الطعدن  الحضدور للمحاضدرات الدراسٌة المسموح بها وإلزامٌدة

 وؼٌره من مواد الالئحة الدراسٌة ذات األهمٌة.

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

ل علددى تئحددة الدراسددة واتمتحانددات ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج إلددرار بدداتطال

( من وحدة المبدول والتسدجٌل بدندارة  المسدجل بالجامعدة او عدن 3لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج  

 طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

اسددتالم نمددوذج إلددرار بدداتطالل علددى تئحددة الدراسددة واتمتحانددات لجامعددة  .3

( مددن وحدددة المبددول والتسددجٌل بددندارة المسددجل أو عددن 3أ.م.ج  أفرٌمٌددا رلددم 

 طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة ب . .5

 التؤكد من إلتزام الطالا بالتولٌع على اسلرار. .0

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .3تسلٌم  نموذج اسلرار رلم أ.م.ج   .3
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 إلرار بالطالع على لبحة الدراسة والمتحانات لجامعة أفرٌمٌا

 ........................: يدــــرلم لٌ  .......................................:  أنا المولع أدناه الطالبألـر 

 ...............: للعام الجامعً...................دراسً: ـل الـفصـلل ..........................م: ـمسبوالمسجل 

ت ٌحك لً الدخول بؤننً لد أطلعت على تئحة الدراسة واتمتحانات لجامعة أفرٌمٌا، وأن  

محاضرات( متصلة  4ٌعادل   %( ما25لالمتحان النهائً ألي مادة تزٌد نسبة ؼٌابً فٌهــا عن  

 أو منفصلة بدون عذر.

كما ألر بؤننً على علم تام بؤن  سوؾ ٌتم فصلً وإعادة مساري إلً أحد األلسام األخرل التابعة 

 الحاتت التالٌـة:للجامعة، ولن ٌسمو لً باتستمرار فً الدراسة فً 

 

 %(35. إذا تحصلت على ثالث إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ جداأل  ألل من 1

 %(50.إذا تحصلت على أربعة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ  ألل من 2

 

وأتعهـد بعدم المطالبــة بفرصة إضافٌة لتحسٌن وضعً األكادٌمً واتلتزام الكامل بما ٌصدر عن 

 بهذا الخصول. الجامعــة

 

 

 وهـــذا إلرار منً بذلن

 والســــــــ علٌكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالم

 
 

 التولٌع: ....................................................... البصمة: ................................

 53التارٌخ:          /         /         

 

 

 

 

 ٌونس هدٌةإعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 الداخلٌة للدراسة والمتحاناتبعض المواد من الالبحة 
 (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 خالل األسبول  .9

 ت ٌجوز تسجٌل اي طالا بعد انتهاء األسبول الثالث من بداٌة التسجٌل . .10
 ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالا بالحذؾ واسضافة لبعا الممررات الدراسٌة بعد اتمتحانات 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 المختل .
 ٌسجل الطالا فً مشرول التخرج فً أخر فصل دراسً . .13
( وحدة دراسٌة إت إذا كان 18( وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وت ٌجوز التسجٌل فً أكثر من  12الحد األدنى للتسجٌل   .14

 ( وحدة دراسٌة .21ت ٌزٌد على الحد األعلى وهو   أن%( على 75أكثر من   معدل  العام
 

 (13مادة رلم )
 -التً:خالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجا على الطالا متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وت ٌحك ل  الدخول لالمتحان النهائً ألي ممرر تزٌد نسبة ؼٌاب   .3
الفصل واتمتحان النهائً لذلن الممرر، وتطبك عموبة الؽٌاا بعد  أعمال% بدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من 25فٌ  عن 

 اعتمادها من المسم .
% من عدد األسابٌع الممررة للدراسة لممرر ما، ٌلؽى هذا الممرر بناء على 75روؾ خاصة طارئة دون تؽطٌة حالت ظ إذا .4

 التراح المسم المختل.
 (18مادة رلم )

 
 ت ٌسمو ألي طالا بنجراء اتمتحان النهائً للممرر إذا تؽٌا عن اتمتحان النهائً المحدد ل  وٌمنو درجة صفر فً ذلن اتمتحان.

 
 (19رلم ) مادة

( بموافمة كل من ربٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام  حسب 18ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة )
 -الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الؽٌاا عن اتمتحان لاهرا. .1

 .من اتمتحانات النهائٌة بالفصول السابمة أيأن ت ٌكون الطالا لد سبك تؽٌب  عن  .2
ٌتمدم الطالا بطلا كتابً بالخصول مرفما بالمستندات التً توضو أسباا تخلف  وفً موعد ألصاه أسبوعا من انتهاء اتمتحانات أن  .3

 .النهائٌة لذلن الفصل
 (20مادة رلم )

 -ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ل ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات والضوابط التالٌة:
 ن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتا الدراسة واتمتحانات خالل مدة ت تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتائج.أ .5
 أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة  . .6
درٌس لهم اختصال فً مجال الممرر موضول تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة الت .7

المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اسجابة ووضع النتٌجة النهائٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم 
 المختل ولسم الدراسة واتمتحانات بالجامعة.

تعدٌل درجة الطالا وٌتم إعادة لٌمة الطعن ل  ، وأما إذا لم ٌثبت صحة ادعاء الطالا وتمرر نجاح  بالممرر فنن  ٌتم  تبثفً حالة  .8
 صحة ادعاءه فنن الدرجة تبمى كما هً علٌ .

 (22مادة رلم )
 -ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحالت التالٌة:

ٌلؽى أي إنذار فً حالة تجاوز الطالا المعدل العام  دراسً وٌعتبر إنذار% مع نهاٌة إي فصل 50إذا تدنى معدل  العام إلى الل من  .2
50. % 

 ٌفصل الطالا من الجامعة وت ٌسمو ل  باتستمرار فً الدراسة فً الحاتت اآلتٌة: .3
 %(35بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا   الل من  متتالٌةإذا تحصل على ثالثة إنذارات  .4

 .إذا تحصل على أربعة إنذارات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات التسجٌل الفصلً -2
إجددراءات التسددجٌل فددً الممددررات الدراسددٌة للطالددا خددالل الفصددل الدراسددً مددن خددالل إتبددال تددتم 

 الخطوات التالٌة:
 

 (5نموذج حجز مبدبً رلم ا.م.ج )
 

 الهدف من النموذج:  ( أ

لكدل فصدل   الممررات الدراسٌة التً ٌمكدن للطالدا التسدجٌل فٌهدا ٌهدؾ هذا النموذج إلى تحدٌد
ؾ( تحت إشراؾ المرشدد األكدادٌمً للطالدا ووفدك اسدبمٌة صٌ –ربٌع  -دراســــً   خرٌؾ

 الممررات بخطة البرنامج اتكادٌمً ووفك الالئحة الدراسٌة لالمتحانات بالجامعة.
 

 كٌفٌة الحصول على النموذج: ( ب
مدن المسدم  لجامعة أفرٌمٌا(5رلم أ.م.ج )نموذج الحجز المبدئً ٌمكن الحصول على نسخة من 

 بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. والتسجٌل بندارة المسجلالمختل أو وحدة المبول 
 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
اتصال الطالا بالمرشد األكادٌمً   عن طرٌك توزٌدع المرشددٌن مدن المسدم المخدتل فدً  -1

 لوائم معلنة( لتحدٌد الممررات الدراسٌة التً ٌمكن للطالا التسجٌل فٌها.

الددذي  (5رلمم أ.م.ج )ا مددع المرشدد األكدادٌمً بمددلء نمدوذج الحجدز المبدددئً ٌمدوم  الطالد -2
ٌمكدن الحصددول علٌد  مددن البرندامج التعلٌمددً التددابع لد  الطالددا، بحٌدث ٌتضددمن الممددررات 

أل للجداول الدراسٌة.  الدراسٌة المطلوا التسجٌل فٌها وفما

أل بمدلء نمدوذج المرشدد األ  -3  ت.ج.مرلمم  كدادٌمًكما ٌمدوم المرشدد األكدادٌمً للطالدا اٌضدا
أل لكل فصل دراسً. (13)  والذي ٌبن وضع الطالا اكادٌمٌا

للمسم المالً بالجامعدة لددفع الرسدوم الدراسدٌة ( 5رلم أ.م.ج )تمدٌم نموذج الحجز المبدئً  -4

 عن الممررات المطلوا التسجٌل فٌها من لبل الطالا.
ٌستلم الطالا نسختان من إٌصال سداد الرسوم، النسخة األصلٌة بٌضاء اللون وٌحدتفظ بهدا  -5

رلم لنفس  والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مع نموذج الحجز المبدئً 
 ( وٌسلم  الى رئاسة المسم.5أ.م.ج )

ء اللجندة العلمدً ٌتولى البرنامج العلمً المخدتل عدن طرٌدك رئدٌس المسدم أو أحدد أعضدا  -6
بالمسدم بتسددجٌل الممددررات الدراسددٌة المحددددة بدالنموذج فددً منظومددة الدراسددة واتمتحانددات 

 للجامعة.
بعد اتنتهاء من تسجٌل الممررات الدراسٌة فً المنظومة تستخرج عدد نسختٌن من نموذج  -2

العلمدً و  التسجٌل النهائً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالا بعد اعتمادها من المسدم
 .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:ـــــــــالس

 ................................ـم: ــــــــالمس...........................................ً:ــــل الدراســـالفص
 

 -الجدول الدراسي :     
 التولٌت  المادةاسم  التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة  الٌوم/ التولٌت

       السبت

       األحد

       الثنٌن

       الثالثاء

       األربعاء

       الخمٌس
 

 

 

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

 اعتمبد رئيس القســـــم                                                                             
                                                                                ..................................... 

 

 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو ربٌس 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 ال ٌمل معدله التراكمً عن )21التسجٌل فً )ٌجوز لطلبة وفك الالبحة الدراسٌة   -4

ا باإلٌصال المالً لتمام –ٌ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 النهابً المستخرج من المنظومة.

 مالحــــظـــــات المجموعة عدد الوحدات اســـــــم الممـــــــــــرر الممــــــــرررمـــــز  ر.ت

3.       

5.       

0.       

3.       

2.       

2.       

2.       

2.       

   مجموع الوحدات للفصل الدراسً

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــز مبدئــــــــــــــــــــــــــــــــوذج حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  5رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات إسماط وإضافة ممررات دراسٌة -3

 (6رلم ا.م.ج ) إسماط وإضافةنموذج 

 ا( الهدف من النموذج: 

ممدررات ٌرؼبهدا الطالدا علدى أن ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالا مدن إسدماط أو إضدافة أي 

أل لمدا هدو متداح مدن ممدررات  ٌتم اسجراء خالل المدة المحددة فً تئحة الدراسة واتمتحانات ووفمدا

دراسددٌة مطلددوا إضددافتها وبعددد موافمددة المرشددد األكددادٌمً أو رئددٌس المسددم علددى عملٌددة اسسددماط 

 واسضافة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعدة أفرٌمٌدا مدن المسدم 6رلدم ا.م.ج   إسدماط وإضدافةخة مدن نمدوذج ٌمكن الحصول علدى نسد

 المختل أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسماط واإلضافة:

مددن المسددم  (6اسددتالم عدددد نسددختٌن مددن نمددوذج طلددا اسسددماط و اسضددافة رلددم ا.م.ج   .1
المخدددتل أو وحددددة المبدددول والتسدددجٌل بدددندارة المسدددجل بالجامعدددة أو عدددن طرٌدددك مولدددع 

 الجامعة.
مددلء نمددوذج طلددا اسسددماط و اسضددافة وتولٌعدد  مددن المرشددد األكددادٌمً وكددذلن رئددٌس   .2

 المسم.
ٌحتفظ المسم العلمً بنسخة من نموذج اسسماط واسضافة وٌحتفظ الطالا لنفسد  بالنسدخة  .3

 الثانٌة. 
تمدددٌم نسددخة مددن نمددوذج اسسددماط واسضددافة للمسددم المددالً لتسدددٌد أو ترجٌددع  الرسددوم  .4

الدراسٌة عن الممررات المضافة أو التً ٌرؼا الطالا فً إسماطها فً حالة عدم تدوافر 
 ممررات بدٌلة.

ٌستلم الطالا نسختان من إٌصال سدداد الرسدوم، النسدخة األصدلٌة بٌضداء اللدون وٌحدتفظ  .5
نسددخة الثانٌددة حمددراء اللددون، حٌددث ترفددك هددذه النسددخة مددع نمددوذج اسسددماط بهددا لنفسدد  وال

 (وترجع للمسم المختل. 6واسضافة رلم ا.م.ج  
( وإٌصدال 6ٌتولى المسم المخدتل بعدد اسدتالم  لنمدوذج اسسدماط واسضدافة رلدم ا.م.ج   .6

إسدددماط الممدددررات الدراسدددٌة المحدددددة بدددالنموذج فدددً منظومدددة  سدددداد الرسدددوم، إضدددافة /
 جامعة.ال

بعدد اتنتهدداء مدن عملٌددة اسسدماط واسضددافة فددً المنظومدة تسددتخرج نسدختٌن مددن نمددوذج  .7
التسجٌل النهائً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالا بعد اعتماد المسدم العلمدً التدابع 

 ل  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 ربٌس المسم العلمً المختص.  -1

ا باإلٌصال المالً لتمام 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 النهابً المستخرج من المنظومة

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   
Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  6رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات النتمال الداخلً بٌن األلسام -4

 (7ا.م.ج ) األلسام رلمبٌن  انتمالنموذج 

 من النموذج:  ا( الهدف

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالا من إتمام إجراءات اتنتمال إلى لسم أخر داخل نفس الجامعة

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعدة أفرٌمٌدا مدن المسدم 7ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج  

 المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة المختل أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة

 ج( الخطوات المتبعة لالنتمال بٌن األلسام:

(مدن 7فدً الجامعدة رلدم ا.م.ج  سدخ مدن نمدوذج اتنتمدال بدٌن األلسدام استالم عدد ثدالث ن -3

المسم المختل أو وحدة المبول والتسدجٌل بدندارة المسدجل بالجامعدة أو عدن طرٌدك مولدع 

 الجامعة.

 ( وتسلٌم  للمسم العلمً المنتمل من  الطالا.7رلم ا.م.ج   نموذج انتمال بٌن األلسامملء  -2

بدٌن  انتمدالفً حالة موافمة المسم المنتمل مند  الطالدا علدى اتنتمدال ٌمدوم بنحالدة نمدوذج  -3       

 (  إلى المسم المنتمل إلٌ  الطالا سبداء الرأي بالخصول.7األلسام رلم ا.م.ج  

إدارة المسدجل العدام سبدداء الدرأي بالخصدول إلدى فمة من المسمٌن ترسدل النسدخ بعد الموا -1

 بعدم مخالفة شروط التسجٌل والمبول ( وإنهاء كافة اتجراءات المتعلمة بصرؾ رلم المٌدد 

 والبدء فً إجراءات المعادلة إن وجدت.

م المنتمدل إلٌدة بعد إتمام اجراءات الموافمة، ٌدتم فدتو ملدؾ  أكدادٌمً جدٌدد للطالدا فدً المسد -2

 وملؾ إداري بندارة المسجل العام واستكمال بالً إجراءات التسجٌل.
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 نموذج إنتمال بٌن األلســـام

 

اسم الطالب: ..................................... رلم المٌــد:......................................... 

المســــم:......................................... أرغب فً النتمال من لسم: ........................... إلى 

لسم:................................... عدد الوحدات المنجزة:.......... عدد الفصول الدراسٌة:........... 

 تولٌع الطالب:...................

 

  موافمة ربٌس المسم المنتمل إلٌه                         موافمة ربٌس المسم المنتمل منه 

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

 موافمة المسجل العام بالجامعة

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

 رلم المٌد السابك : ....................................

 .........................رلم المٌد الجدٌد : ...........

 إعتماد المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :
 (7د ثالث نسخ من نموذج النتمال بٌن األلسام فً الجامعة رلم ا.م.ج )ٌعد من عد -1
 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو ربٌس 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 
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 إجراءات اٌماف المٌد -5

 (8نموذج اٌماف المٌد رلم ا.م.ج )

 ا( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلدى إثبدات لٌدام الطالدا بنٌمداؾ لٌدده فدً حالدة وجدود ظدروؾ تحدول دون لٌدام 

 الطالا بتجدٌد لٌده.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعددة أفرٌمٌددا مددن المسددم 8رلددم ا.م.ج   المٌددد ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج اٌمدداؾ

 المختل أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اٌماف المٌد:

(من المسم المختل أو وحددة 8استالم عدد ثالث نسخ من نموذج طلا اٌماؾ المٌد رلم ا.م.ج   .1

 بول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعةالم

ملء نموذج طلا اٌماؾ المٌد تحت إشراؾ المرشد األكادٌمً وتولٌعد   مدن رئدٌس المسدم  بعدد  .2

 عملٌة إبداء الرأي بالخصول وأعتماده من إدارة المسجل العام.

 المختل.تحفظ النسخة األولى فً ملؾ الطالا األكادٌمً بالمسم العلمً  .3

 تسلم النسخة الثانٌة للطالا لالحتفاظ بها لنفس . .4

ترسددل النسددخة الثالثددة سدارة المسددجل العددام للجامعددة لٌددتم ولددؾ لٌددد الطالددا بمنظومددة الدراسددة  .2

 .واتمتحانات ومن ثم حفظ النسخة الثالثة بندارة المسجل
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 نموذج إٌماف لٌد 

 إسم الطالا: ................................................ رلم المٌد:...........................

 المسـم:....................................... الفصل الدراسً:....................................

   تارٌخ تمدٌم الطلا ....../......./............تولٌع الطالا :..............................

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 رأي ربٌس المسم العلمً

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

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

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

 التارٌخ:...................................

 

  

 رأي ربٌس 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

 (  ل ٌحك للطالب اٌماف لٌده أكثر من مرتٌن خالل مدة دراسته بالجامعة.2
 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 
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 (  8رقم الىموذج: أ.م.ج ) 
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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 اتمتحان النهائً 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

أ( لجامعددة  -9ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج  طلددا مراجعددة كراسددة إجابددة رلددم ا.م.ج  

أفرٌمٌا من المسم المختل أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عدن طرٌدك مولدع 

 اسلكترونً. الجامعة

 مراجعة كراسة إجابة: ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات طلب

أ( مدن المسدم المخدتل أو وحددة  -9رلدم ا.م.ج   نموذج  طلا مراجعدة كراسدة إجابدةاستالم  -3

 المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

مدددلء النمدددوذج وتسدددلٌم  سدارة المسدددجل العدددام بالجامعدددة بعدددد سدددداد الرسدددوم  المالٌدددة   -5

 سجراءات الطعن.

لى رئٌس المسم العلمً المختل بتكلٌؾ لجنة من ثالثة أعضاء هٌؤة تدرٌس على أن ٌتو -0

 ٌكون أستاذ الممرر من بٌنهم لمراجعة كراسة الطالا.

تموم اللجنة بمراجعة كراسة الطالا وإعداد تمرٌر حول نتٌجدة المراجعدة وٌدتم ذلدن مدن  -3

 ا(. -2خالل التمرٌر المعد فً النموذج رلم  

 لٌم التمرٌر سدارة المسجل العام.تموم اللجنة بتس -2

المسددجل العددام  إدارة  فددً حالددة مددا ٌشددٌر التمرٌددر إلددى تعدددٌل فددً نتٌجددة الطالددا ، تمددوم -2

 بنحالة التمرٌر  بعد إعتماده إلى لسم الدراسة واسمتحانات لتعدٌل النتٌجة بالمنظومة.
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 طلب مراجعة كراسة إجابة)الطعن(

 ربٌس 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 :

 .النتابج أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة والمتحانات خالل مدة ل تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن-1

 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالبحة المالٌة بالجامعة-2

 تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.-3

 

 رقم المجموعة أستاذ المادة المقرر ر.م

1    
2    

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ -9رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 )الطعن(كراسة إجابةنموذج  تمرٌر مراجعة 
 ..............................د: ــــرلم المٌ .................................................م : ـــــــــالس

 ..............................ـم: ـــــــالمس .........................................ً: ــــدراسـل الـــــفصـال

 .............. المجموعة :................ رمز الـممـرر :  ..................................اسـم الـممــرر : 

 :)أ(الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب وفك كراسة اإلجابة لبل المراجعة 
 نفٌدكم بأننا لمنا بإجراء المراجعة الموضوعٌة للكراسة وأتضح ما ٌلً:

 
الدرجة الممنوحة للطالب هً الدرجة التً ٌستحمها وبالتالً نوصً بتثبٌت الدرجة كما هً  

 علٌه.
 الدرجة الممنوحة للطالب لٌست الدرجة التً ٌستحمها وذلن لألسباب اآلتٌة: 

 -أسبـــاب الـتغيير :
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 وبالتالً نوصً بتعدٌل الدرجة من ........    إلى  ...........      

 :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 ل تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتابج ن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة والمتحانات خاللأ-1
 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالبحة المالٌة بالجامعة-2

 تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.-3

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث: مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا
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 (ب -9رقم الىموذج: أ.م.ج )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 جٌٕٙحتٟ طلب إعادة المتحان إجراءات -7

 

 (11نموذج  طلب  إعادة المتحان النهابً رلم ا.م.ج ) 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕٛرج: 

بشؤن دراسة موضدول المبدرر  ةٌهدؾ هذا النموذج إلى إثبات حصول الطالا على الموافمة المبدئٌ

الددذي حددال دون حضددور اتمتحانددات النهائٌددة فددً الموعددد المحدددد ، علددى أن ٌنظددر مددن لبددل لجنددة 

اتمتحانات والبث فٌ  بالموافمة وتحدٌدد موعدد للطالدا سجدراء اتمتحاندات او بعددم الموافمدة علدى 

 المبرر ورفا موضول اسعادة.

 

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

( لجامعددة 10النهددائً رلددم ا.م.ج   الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج طلددا إعددادة اتمتحددان ٌمكددن

أفرٌمٌا من المسم المختل أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عدن طرٌدك مولدع 

 .الجامعة

 ج( جٌخطٛجش جٌّطرؼس إلضّحَ ئخشجءجش ئػحدز جالِطححْ :

مدددن المسدددم (  10  ج.م.متحدددان النهدددائً رلددم ااسددتالم نسدددخ  مددن نمدددوذج طلدددا إعددادة ات .1

 .المختل أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

كافدة المسدتندات التدً   ( وإرفداق10ملء نموذج طلا إعادة اتمتحان النهائً رلدم ا.م.ج   .2

 اتمتحانات النهائٌة.لعدم الحضور فً موعد اتمتحان وتمدٌم  للجنة تعد مبرر 

ٌنظر فً موضول الطلا من لبل لجنة اتمتحانات ودراسدة جمٌدع المسدتندات الممدمدة مدن  .3

الطالددا والبددث فددً الطلددا بالموافمددة إذا تددم لبددول المبددرر وتحدٌددد موعددد للطالددا سجددراء 

اتمتحانات او بعدم الموافمة على المبرر ورفدا موضدول اسعدادة و ترصدد درجدة صدفر 

 .رفً الممر

ٌعتبر المبدرر الرئٌسدً لؽٌداا  الطالدا عدن إجدراء اتمتحدان فدً الموعدد المحددد مدن لبدل  .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 الالبحة الدراسٌة بموافمة كل من ربٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام حسب الشروط التالٌة (18) ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة

 .أن ٌكون عذر الغٌاب عن المتحان لاهرا.1

 .الطالب لد سبك تغٌبه عن أي من المتحانات النهابٌة بالفصول السابمةأن ل ٌكون .2

 أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه..3

 .ن ٌمدم نموذج طلب إعادة األمتحان إلى لجنة المتحانات خالل مدة ل تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ  األمتحانات النهابٌةأ-4
 ٌجب إرفاق كافة المستندات موضوع المبرر للغٌاب) مثل شهادة وفاة احد اللارب للطالب من الدرجة الولى(.-5

 
 

 أ عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 (  10رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 النتمال من الجامعات المناظرة إجراءات طلب   -8
 

 (11نموذج  طلب انتمال من جامعة مناظرة رلم ا.م.ج ) 

 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕٛرج: 

مددن إتمدام إجددراءات اتنتمدال مددن جامعدات أو معاهددد علٌددا  ٌهددؾ هددذا النمدوذج إلددى تمكدٌن الطالددا

 أخرل إلى جامعة افرٌمٌا.

 

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

( لجامعدة 11ٌمكن الحصول على نسخة مدن نمدوذج طلدا انتمدال مدن جامعدة منداظرة رلدم ا.م.ج  

 لجامعةأفرٌمٌا من وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع ا

 ج( جٌخطٛجش جٌّطرؼس ٌالٔطمحي:

( من وحدة 11استالم عدد  نسختٌن من نموذج طلا انتمال من جامعة مناظرة رلم ا.م.ج   .1

 المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ملء النموذج وتسلٌم  للمسم العلمً المطلوا اتنتمال إلٌ . .2

ى الطلدا ، ٌحدال إلدى إدارة المسدجل العدام للجامعدة سبدداء الدرأي فً حالة موافمة المسم عل .3

 واستكمال إجراءات اتنتمال..

 تحفظ النسخة األولى لدل المسم العلمً المختل بالجامعة فً الملؾ اتكادٌمً للطالا. .4

تحفظ النسخة الثانٌة لدل لسم التسجٌل والمبول بالملؾ اسداري للطالا بندارة المسجل بعدد  .5

 ل اجراءات المعادلة إن وجدت.استكما
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 ))  ّٔٛرج طٍد جٔطمحي ِٓ خحسج جٌدحِؼس((

 
 جٌطحٌد : ......................................................... جٌطخقـ : .................................... أعُ

 جعُ جٌدحِؼس جٌّٕطمً ِٕٙح جٌطحٌد : ................................................................................

 ذحٌدحِؼس : ...............................................................................  جٌمغُ جٌّطٍٛخ جالٔطمحي ئ١ٌٗ

 أعرحخ جالٔطمحي :

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

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

 جٌّؼحدٌس:

 جٌذسجع١س ٌٍدحِؼس سػذد جٌّمشسجش جٌّغّٛذ ذّؼحدٌطٙح ).......................................( ٚفك جٌالتح

 

 مغُ جٌؼٍّٟ                                              سأٞ لغُ جٌمرٛي ٚجٌطغدً جٌ ظسأٞ ست١   

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

 .................                     جالعُ :........................................            جالعُ :.......................

 جٌطٛل١غ : .....................................                    جٌطٛل١غ : ......................................          

 ...............                    جٌطحس٠خ : ......................................جٌطحس٠خ : ......................

 

 ٠ؼطّذ/ِغدً  جٌدحِؼس

 جٌطٛل١غ :  ...............................................................                                                   

 جٌطحس٠خ : .................................................................                                

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظس:

 .(جٌّغدًٔغخس إلدجسز -)ٔغخس  ٌٍمغُ جٌؼٍّٟ ٔغخط٠ٓ١ؼذ جٌّٕٛرج ِٓ   -1
 ٠دد جْ ٠شفك ّٔٛرج جخشجء جٌّؼحدٌس ئْ ٚخذ. -2

 وحفس جٌّغطٕذجش جٌّطٛذس ٌٍطغد١ً.٠دد ضٛف١ش -3

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة والمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 جٌٕٙحت١س إجراءات تخص المتحانات -9

 

 أ(-12نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهابٌة رلم أ.م.ج )

 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود كشؾ تفصٌلً ٌبٌن اسم المادة واسم اتسدتاذ وكدذلن عددد الكراسدات 

 الممررات الدراسٌة وفك جدول اتمتحانات النهائٌة .وعدد الحضور لجمٌع 

 

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج اسددتالم كراسددات اسجابددة لالمتحانددات النهائٌددة رلددم ا.م.ج 

 ( لجامعة أفرٌمٌا من إدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة12 

 ئخشجءجش ّٔٛرج جعطالَ وشجعحش جإلخحذس ٌالِطححٔحش:ج( جٌخطٛجش جٌّطرؼس إلضّحَ 

 

( 12اسدتالم كراسدات اسجابدة لالمتحاندات النهائٌدة رلدم ا.م.ج  استالم  نسخ  مدن نمدوذج  .1

 .من إدارة المسجل بالجامعة أوعن طرٌك مولع الجامعة

 جندة( مدن لبدل ل12النهائٌدة رلدم ا.م.ج   ملء نموذج استالم كراسات اسجابة لالمتحانات  .2

 اتمتحانات النهائٌة.

 بندارة المسجل. ( 12استالم كراسات اسجابة لالمتحانات النهائٌة رلم ا.م.ج  تحفظ نموذج  .3
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 كراسات اإلجابة لالمتحانات النهابٌةنموذج استالم 

 

 ٌعتمد / لجنة المتحانات للفصل الدراسً )....................( 
 اسم عضو اللجنة..................................................................التولٌع.....................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظس:

 ٠دد ِشجخؼس ػذد وشجعحش جإلخحذس ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١حخ جٌطٍرس ذحالِطححْ جٌٕٙحتٟ.  -1
 جٌّغدً ذؼذ جعطىّحي جػّحي ٌدٕس جالِطححٔحش جٌٕٙحت١س٠دد ٠حطفع ذٗ ذادجسز  -2

 ٠دد جٌطأوذ ِٓ ًِء وحفس جٌر١حٔحش جٌّطٍٛذس .-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 والمتحانات
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 ب( -12نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهابً رلم أ.م.ج )

 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن أسماء الطلبة و ارلام المٌد وتولٌعهم بما 

فٌد حضور الطلبة لالمتحان النهائً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باسشراؾ وفك لرار ٌ

 لجنة اتمتحانات النهائٌة .

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

ا(  -35ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً رلم أ.م.ج  

 الجامعة .من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع 

 

 الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات حضور الطلبة لالمتحان النهابً:ج( 

ا( مدن لجندة  -35إستالم  نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحدان النهدائً رلدم أ.م.ج   .3

 اسمتحانات النهائٌة .

ا( مددن لبددل المشددرفٌن  -35مددلء نمددوذج حضددور الطلبددة لالمتحددان النهددائً رلددم أ.م.ج   .5

 لجنة اتمتحانات النهائٌة .واعضاء 

ا( بدندارة المسدجل بعدد  -35ٌحفظ نموذج حضور الطلبة لالمتحدان النهدائً رلدم أ.م.ج   .0

 استكمال اجراءات لجنة اتمتحانات النهائٌة .
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 نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهابً
 

 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 الجابة من مشرفٌن الماعات رلم أ.م.ج )

 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕٛرج: 

كشؾ  ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن عدد كراسات اسجابة المستلمة وفك

حضور وؼٌاا الطلبة لالمتحان النهائً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باسشراؾ وكذلن 

 اثبات مراجعتهم وتسلٌمها للجنة اتمتحانات النهائٌة .

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات اتجابة من مشرفٌن الماعات 

 ( من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة .30رلم أ.م.ج  

 

 ج( جٌخطٛجش جٌّطرؼس إلضّحَ ئخشجءجش ضغ١ٍُ ٚجعطالَ وشجعحش جالخحذس :

إستالم  نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات اتجابة مدن مشدرفٌن الماعدات رلدم أ.م.ج  .3

 (  من لجنة اسمتحانات النهائٌة .30 

( مدن 30واستالم كراسدات اتجابدة مدن مشدرفٌن الماعدات رلدم أ.م.ج  ملء نموذج تسلٌم  .2

 لبل المشرفٌن واعضاء لجنة اتمتحانات النهائٌة .

( بددندارة المسددجل بعددد 30ٌحفددظ نمددوذج تسددلٌم واسددتالم كراسددات اتجابددة رلددم أ.م.ج   .2

 استكمال اجراءات لجنة اتمتحانات النهائٌة .
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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
 ِالحظس:

 وشجعحش جإلخحذس ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١حخ جٌطٍرس ذحالِطححْ جٌٕٙحتٟ.٠دد ِشجخؼس ػذد   -1
 ٠دد ٠حطفع ذٗ ذادجسز جٌّغدً ذؼذ جعطىّحي جػّحي ٌدٕس جالِطححٔحش جٌٕٙحت١س -2

 ٠دد جٌطأوذ ِٓ ًِء وحفس جٌر١حٔحش جٌّطٍٛذس .-3

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتوصاهية و للعلوم إلا  
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 (41) ج.م.رلم أنموذج ورلة أسبلة المتحان النهابً

 

 : الهدف من النموذج( ا

هذا النموذج إلى توفر مستند استرشادي لورق اسئلة اتمتحان النهائً ٌبٌن اتجراءات  ٌهدؾ

الشكلٌة والموضوعٌة، التً ٌجا على أعضاء هٌئة التدرٌس التمٌد بها وفك اللوائو المعمول بها 

 فً الجامعة عند أجراء اتمتحان النهائً للممررات المكلفٌن بتدرٌسها.

 

 :نموذجكٌفٌة الحصول على ال( ب

من المسم  (14  ج.م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج ورلة أسئلة اتمتحان النهائً رلم أ

 المختل أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 الخطوات المتبعة للتمٌد بنموذج ورلة اسبلة المتحان النهابً:( ج

من المسم (14  ج.م.نموذج ورلة أسئلة اتمتحان النهائً رلم أ استالم نسخة إلكترونٌة من.1

 العلمً أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

ٌجا على جمٌع اعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة التمٌد وبشكل إلزامً باتبال كافة الشروط .2

 ج.م.ن وفك نموذج ورلة أسئلة اتمتحان النهائٌة رلم أالشكلٌة والموضوعٌة لورق اسئلة اتمتحا

 14.) 

للجنة اتمتحانات النهائٌة الحك فً إلؽاء امتحان نهائً ألي ممرر دراسً ت ٌلتزم بنموذج . 3

 (.14  ج.م.أ رلم ورلة أسئلة اتمتحان النهائً

. ٌجا على عضو هٌئة التدرٌس لكل ممرر دراسً إعداد نسختٌن مختلفتٌن من ورلة اتسئلة 4

 (.(A&Bلالمتحان النهائً نموذج 
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 نموذج أسبلة المتحان النهابً

  ................ ............:ل الدراسًـــــــالفص ...........: .......رمز الممرر......: ................. سم الممررإ

زمن المتحان: ).......( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول:

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثانً 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث

 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الرابع

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

متنيبتي للجميع                                 أستبذ املبدة: ..........................      
 ببلتوفيق  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظس:

 ج.َ.أ ثٍس جالِطحيحْ جٌٕٙيحتٟ سليٌٍُدٕس جالِطححٔحش جٌٕٙحت١س جٌحك فيٟ ئٌغيحء جِطحيحْ ٔٙيحتٟ ألٞ ِميشس دسجعيٟ ال ٠ٍطيضَ ذّٕيٛرج ٚسليس أعي -1

(14). 
 .((٠A&Bدد ػٍٝ ػضٛ ١٘ثس جٌطذس٠ظ  ٌىً ِمشس دسجعٟ ئػذجد ٔغخط١ٓ ِخطٍفط١ٓ ِٓ ٚسلس جالعثٍس ٌالِطححْ جٌٕٙحتٟ ّٔٛرج  -2

 

 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (  14رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (15) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أ

 
 : الهدف من النموذج( ا

حاتت الؽش بالجامعة وفك الشروط الشكلٌة ٌهدؾ هذا النموذج إلى توفر مستند  رسمً لضبط 

والموضوعٌة وبشكل لانونً بحٌث ت ٌخالؾ اللوائو المعمول بها فً الجامعة وٌتم استخدام  من 

 لبل المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة من رئاسة الجامعة.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم المختل أو (15  ج.م.ثبات حالة ؼش أٌمكن الحصول على نسخة من نموذج محضر ا
 وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 

 الخطوات المتبعة باستخدام نموذج محضر اثبات حالة الغش:( ج

من المسم المختل أو وحدة (15  ج.م.استالم نسخة من نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ.1

 جٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة..المبول والتس

ٌجا على جمٌع المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة بضبط والتحمٌك مع حاتت .2

عند اثبات حالة  (15  ج.م.الؽش التمٌد وبشكل إلزامً باستخدام نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ

 الؽش.

ولجنة التحمٌك إرفاق كافة المستندات و األشٌاء المضبوطة  ٌجا على المشرفٌٌن والمالحظٌن. 3

 .فً حالة الؽش
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 ...........................................................اسم الطالب: ...............................
 رقم القيد: ...................................... اسم المادة: .........................................

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

1.................................................................................................................... 
2................................................................................................................... 
3.................................................................................................................... 

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

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

 رئيس المجنة                                     عضو المجنة                    
 االسم :.....................................                رئيس المجنة:.............................
 التوقيع :...................................                التوقيع:....................................
 التاريخ:....................................                التاريخ:....................................

 رأي لجنة  التحقيق:
......................................................................................................................
......................................................................................................................

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

 اعتماد لجنة التحقيق  
...................... 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظس:

ٚجٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕس جٌطحم١ك جٌّىٍفس ذضرظ ٚجٌطحم١ك ِغ ححالش جٌغؼ جٌطم١ذ ٚذؾىً ئٌضجِٟ ذحعطخذجَ ّٔٛرج ِحضش ٠دد ػٍٝ خ١ّغ جٌّؾشف١١ٓ .1

 ػٕذ جثرحش ححٌس جٌغؼ. (15) ج.َ.جثرحش ححٌس غؼ أ

 .. ٠دد ػٍٝ جٌّؾشف١١ٓ ٚجٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕس جٌطحم١ك ئسفحق وحفس جٌّغطٕذجش ٚ جألؽ١حء جٌّضرٛطس فٟ ححٌس جٌغؼ2

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 حمضر اثببث حبلت غش 
 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  15رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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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 المختل 

إلى إدارة المسجل واستالم   وبعد استٌفاء كافة شروط التخرج بالجامعة وفك اللوائو 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

 المختل أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :الخطوات ( ج

من المسم العلمً المختل  (16  ج.م.استالم نسخة من نموذج إحالة ملؾ  طالا خرٌج رلم  أ.1

 أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة 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

 المختل.

.ٌجا مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالا من لبل المرشد اتكادٌمً ورئٌس 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 لدل المسم العلمً المختل 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

 تستكمال اجراءات التخرج. بالجامعة مرفك بها الملؾ اتكادٌمً للطالا
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 منوذج إحبلت ملف طبلب خريج
.....................................................  رلم المٌد: ......................... اسم الطالب: 

.( عدد لسم.............................المرشد الكادٌمً: .....................................عدد المواد المـنجزة: )................

 الفصول الدراسٌة: )        ( الوحدات المنجزة: )        (  عدد

 عنوان مشروع التخرج:

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

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

 )          ( :م21تارٌخ المنالشة:     /       /     رلم لرار المنالشة 

 ........................................ :المشرف 

 ..................................... :الممتحن الول 

 ... : ًالممتحن الثان.................................. 

 المعادلة:         ل توجد       توجد

 الجهة الصادر عنها كشف الدرجات المعادلة:....................................................................

 )          ( عدد الوحدات التً تم معادلتها:  عدد المواد التً تم معادلتها: )        (    

هذا إلرار من المسم بأن الطالب المذكور أعاله لد استوفى كافة  اللتزامات الكادٌمٌة 

 بالمسم.

 المرشد الكادٌمً ...............................              التولٌع .......................................

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

 

 ٌعتمـــــــد ربٌـــــــــــس المســـــــــــم

  التولٌع:............................    السم: .............................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظس:

 ِٓ لرً جٌمغُ جٌؼٍّٟ جٌّخطـ. (16) ج.َ.٠دد ئػذجد ٔغخط١ٓ ِٓ ّٔٛج ئححٌس ٍِف طحٌد خش٠ح سلُ  أ-1

. ٠دد ِشجخؼس جٌٍّف جألوحد٠ّٟ ٌٍطحٌد جٌخش٠ح ٚجٌطأوذ ِٓ جعط١فحء وحفس جٌر١حٔحش ٚجٌّغطٕذجش جٌّطٍٛذس ِٓ لرً جٌّشؽيذ جالويحد٠ّٟ 2

 .ٌٍطحٌد ٚست١ظ جٌمغُ

ٚئسفيحق جٌٍّيف جألويحد٠ّٟ ٌطحٌيد ٚ  (16) ج سليُ.َ.٠دد جٌطأوذ ِٓ ًِء وحفس جٌر١حٔحش جٌٛجسدز ذّٕيٛرج ئححٌيس ٍِيف  طحٌيد خيش٠ح أ.3

 ضحفع جٌٕغخس جألٌٚٝ ٌذٜ جٌمغُ جٌؼٍّٟ جٌّخطـ ذحٌدحِؼس.

.ئٌٝ ٚحذز جٌخشخ١ٓ ذحٌدحِؼس ِشفك ذٙح جٌٍّف جالوحد٠ّٟ (16) ج.َ..ضشعً جٌٕغخس جٌثح١ٔس ِٓ ّٔٛرج ئححٌس ٍِف طحٌد خش٠ح سلُ  أ4

 ٌٍطحٌد العطىّحي جخشجءجش جٌطخشج.

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020اإلصدار: تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  16رقم الىموذج: 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  تخل الطالا و 

 ٌعتمد بان ل  الحك فً إتخاذ اسجراءات المانونٌة سرجال الحك ل  .

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم العلمً المختل أو وحدة  (17 ج رلم .م.من نموذج التظلم أ ٌمكن الحصول على نسخة

 المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :( ج

من المسم العلمً المختل أو وحدة المبول  (17  ج.م.استالم نسخة من نموذج التظلم رلم  أ.1

 والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

وإرفاق كافة  (17  ج رلم.م.. ٌجا التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج التظلم أ2

 البٌانات موضول التظلم.

 (17  ج رلم.م.نموذج التظلم أ.ٌجا أن ٌكون موضول التظلم   الشكول( محدد بشكل دلٌك ب3

 .وكذلن األطراؾ المشتكى فٌهم

تحال إجراءات نموذج التظلم بعد استٌفاء كافة اسجراءات اسدارٌة إلى مكتا الشإون المانونٌة  .3

 للبث فً اسجراءات المانونٌة  الواجا إتخاذها وفك النظم واللوائو ذات العاللة بموضول التظلم.
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 نموذج تظلــــم

 الطرف المتظلـــم

 الصفــة/ ........................................اتســم/ .............................................  

 المســـم/ ............................................             

 الطرف المشتكً علٌـه

 اتســم/ .............................................  الصفــة/ ........................................

 ..........................................             المســـم/ ..

 نص التظلــــم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تتفضلوا بمبول فائك اتحترام

 والســــ علٌكم ـــــــالم
 

 تولٌع المتظلم: ..........................................................

 ...................................................تولٌع المشتكً علٌ : 
 

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

أفريقياجامعة   

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  17رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ئخشجءجش  طٍد جالطالع ػٍٝ ٍِف طحٌد -12

 (18) الطالع على ملف رلم أ.م.جنموذج 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕٛرج: 

لضدمان سدرٌة ٠ٙوؾ ٘يث ثٌّٕٛىػ إٌةٝ صّىة١ٓ ثٌطجٌةخ ِةٓ ثالؽةال  عٍةٝ ثٌذ١جٔةجس ٚثٌْةؾالس ثٌنجطةز دةٗ 

المعلومات الخاصة ب  ، فنن  ت ٌسمو باتطالل على ملؾ الطالدا إت بموافمتد  الشخصدٌة أو عدن طرٌدك 

 -ولى األمر وفك اآللٌة التالٌة:

 على ملؾ طالا( وتمدٌم  سدارة المسجل.تعبئة نموذج من لبل الطالا  نموذج طلا اتطالل  - أ

بعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمو للطالا بالمراجعة واتطالل على ملف  اسداري عن طرٌك   - ا

 وحدة األرشٌؾ التابعة سدارة المسجل العام.

أما فٌما ٌخل الملؾ األكادٌمً للطالا فنن  ٌتم مراجعة المسم العلمً المختل عن طرٌك   - ح

 ً للطالا.المرشد األكادٌم

 

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

من المسم  (18 م. ج رلم .أ طلا اتطالل على ملؾ طالاٌمكن الحصول على نسخة من نموذج 

 العلمً المختل أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 :ٌطٍد جالطالع ػٍٝ ٍِف طحٌدج( جٌخطٛجش جٌّطرؼس 

مدن المسدم العلمدً المخدتل أو  (18 م. ج رلدم .أ نموذج طلا اتطالل علدى ملدؾ طالدااستالم  -1

 وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

( وتمدٌمدد  18 م. ج رلددم .أ تعبئددة نمددوذج مددن لبددل الطالددا نمددوذج طلددا اتطددالل علددى ملددؾ طالددا -2

 سدارة المسجل.

 طرٌدك عدن اتداري ملفد  علدى واتطدالل بالمراجعة للطالا ٌسمو الجامعة مسجل موافمة عدب -3

 .العام المسجل سدارة التابعة األرشٌؾ وحدة

 طرٌدك عدن المخدتل العلمدً المسدم مراجعدة ٌدتم فنند  للطالدا األكادٌمً الملؾ ٌخل فٌما أما -4
 .للطالا األكادٌمً المرشد
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 جالطالع ػٍٝ ٍِف طحٌدطلب   ّٔٛرج

 

 السٌد/ مسجل الجامعة:

 /............................................... رلم المٌد.....................................أنا الطالا 

 لسم.........................................

 أرغب فً الطالع على/

 الملؾ اسداري

 الملؾ اتكادٌمً

 الملؾ اسداري واألكادٌمً            

 

 

 اتحترامتتفضلوا بمبول فائك 

 والســــ علٌكم ـــــــالم
 

 : ..........................................................ممدم الطلاتولٌع 

 : ...................................................التارٌخ

-------------------------------------------------------------------------- 

 خاصة بإدارة المسجلبٌانات 

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

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

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

 

 مالحظة/ الطالع على ملف الطالب ل ٌتم إل 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 الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ئخشجءجش ِؼحدٌس ِمشسجش دسجع١س -13

 (1) أ.ش.عمعادلة ممررات دراسٌة رلم نموذج 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕٛرج: 

ثٌّعّةٛي دٙةج ـةٟ  ـ٠ٙوؾ ٘يث ثٌّٕةٛىػ إٌةٝ صّىة١ٓ ثٌطجٌةخ ِةٓ ؽٍةخ ِعجهٌةز ِمةًٌثس هًثّة١ز ٚـةك ثٌٍةٛثة

 ثٌؾجِعز.

 

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

من المسم العلمً  (1 ش. ل .ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلم أ

 المختل أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 ج( جٌخطٛجش جٌّطرؼس ٌطٍد ِؼحدٌس ِمشسجش دسجع١س:

مدن المسدم العلمدً المخدتل أو وحددة  (1 ش. ل .استالم نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلدم أ -1

 المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

مدلء النمددوذج وإرفالدد  بكشددؾ درجددات ٌبددٌن الممددررات الدراسددٌة التددً درسددها الطالددا بالجهددة  -2

 المنتمل منها وتسلٌم  للمسم العلمً المختل.

 مٌة للمسم مكونة من ثالث اعضاء هٌئة تدرٌس.ٌتولى المسم عرض  على اللجنة العل -3

من لبل المسدم العلمدً  (1  ل.ش.ٌجا إعداد نسختٌن من نموج معادلة ممررات دراسٌة رلم  أ -4

 المختل.

% من عدد الوحددات اتجمالٌدة للبرندامج العلمدً فمدط بحٌدث ٌددرس 50ٌجا اتلتزام بمعدلة   -5

 .% من الوحدات المتبمٌة بالجامعة50الطالا 

معدلت  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
 .......................................................................................الســــــــــم: 

 الجهة المنتمل منهـــا الطالب: .................................................................... 

 :............................................. للطالبجقرر اعحماد معادلة كافة املقررات الدراسية املدرجة باجلدول 

 : .............................حتث رقم قيد     : ................................ ومت  جنسيبه   إىل قســم

 
 
 

إعتماد/ مسجل         إعتمـاد/ ربٌس لسـم الدراسة والمتحانات      إعتمـاد/ ربٌس المسـم              
 الجامعـة

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

 

 إعتمـــاد/ مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة
.................................................. 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2017تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 ِالحظس:

 ِٓ لرً جٌمغُ جٌؼٍّٟ جٌّخطـ. (1) ع.ػ.٠دد ئػذجد ٔغخط١ٓ ِٓ ّٔٛج ِؼحدٌس ِمشسجش دسجع١س سلُ  أ-1

جٌٛحيذجش جٌّطرم١يس % ِيٓ 50% ِٓ ػذد جٌٛحذجش جالخّح١ٌس ٌٍرشٔحِح جٌؼٍّٟ فمظ ذح١يث ٠يذسط جٌطحٌيد 50. ٠دد جالٌطضجَ ذّؼذٌس 2

 .ذحٌدحِؼس

.٠دد -4ِؼذٌطٗ ِٓ جٌدحِؼس جٌّٕطمً ِٕٙح جٌطحٌد ٚوزٌٍه ِطحذمس ػذد جٌٛحذجش ٌٍّمشس .   ٠ُدد جٌطأوذ ِٓ ِفشدجش وً ِمشس ٠ط.3

 ........(صفحة. رلم )......./.جٌدحِؼس ذؼذ جػطّحد٘ح ِٓ وحفس جٌدٙحش جٌّغإٌٚس فٟ جٌدحِؼس. سجدخحي ِؼحدٌس ِمشسجش جٌذسجع١س ٌّٕظِٛ

 

 

 ت
 املقــــررات الدراسيـــــة اليت متث معادلحهـــا املقـــررات الدراسيـــــة املنحقل  هبـــــا

رمز 

 املقرر
 الدرجة الىحدات أسم املقرر رمز املقرر الدرجة أسم املقرر

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

1
0 

       

 جامعة أفريقيا
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 (  1)  ع.شرقم الىموذج: أ.

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ضغد١ً ِؾشٚع جٌطخشجئخشجءجش  -14

 

 (2سلُ أ.ػ. ع )ضغد١ً ِؾشٚع جٌطخشج ّٔٛرج 

 

 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕٛرج: 

٠ٙةةوؾ ٘ةةيث ثٌّٕةةٛىػ إٌةةٝ صّىةة١ٓ  ثٌطجٌةةخ ِةةٓ صْةةؾ١ً ِشةةٌٚ  ثٌضنةةٌػ  وّمةةًٌ هًثّةةٟ دٙةةوؾ ثّةةضىّجي 

 ِضطٍذجس ثٌضنٌػ.

 

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

ِٓ ثٌمُْ ثٌعٍّٟ  (2نسخة من نموذج تنزٌل مشرول التخرج رلم أ.ش. ل   على  ٌمكن الحصول

 .ثٌّنضض أٚ ٚفور ثٌمذٛي ٚثٌضْؾ١ً دئهثًر ثٌّْؾً دجٌؾجِعز أٚعٓ ؽ٠ٌك ِٛلع ثٌؾجِعز

 

   ضغد١ً ِؾشٚع جٌطخشج:خشجءجش ج( جٌخطٛجش جٌّطرؼس إل

عدد الوحدات المسموح أو على األلل ٌصل إلى جمٌع الممررات الدراسٌة  الطالا بعد أن ٌنهً .1

بها وفك الالئحة الدراسٌة بالبدء فً إجراءات مشرول التخرج ، ٌموم الطالا بتسجٌل مشدرول 

  ( .2التخرج بنستخدام نموذج تنزٌل مشرول التخرج رلم أ.ش. ل   

وٌمدوم بسدداد الرسدوم المالٌدة  ( 2ٌملع الطالا نموذج تنزٌدل مشدرول التخدرج رلدم أ.ش. ل    .2

 المالٌة للجامعة.وفك الالئحة 

ٌستلم الطالا نسدختٌن مدن إٌصدال سدداد الرسدوم، النسدخة األصدلٌة بٌضداء اللدون وٌحدتفظ بهدا  .3

لنفس  والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مع نموذج تنزٌل مشرول التخدرج 

 وتسلم الى رئاسة المسم. (2رلم أ.ش. ل   

 اسدتٌفاءمراجعة الملؾ األكادٌمً للطالدا للتحمدك مدن ٌموم رئٌس المسم مع المرشد األكادٌمً ب .4

كافة شروط تسجٌل مشدرول التخدرج مدن مطابمدة اسجدراءات اتكادٌمٌدة والمالٌدة ، وعلٌد  ٌدتم 

 تسجٌل مشرول 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                 

 ربٌس المســـم                                   الدراســة والمتحانات          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المســــم المالً:
 

 نفٌدكم بأن الطالب المذكور أعاله

 ل ٌوجد علٌــه إلتزام مالً        

 ٌوجد علٌـه إلتزام مالً ولدره )         (       

 
 

 اعتماد

 ربٌس المسم المالً

 

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 (2رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 طخشججخط١حس جٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع جٌ ئخشجءجش

 (3سلُ أ.ػ. ع ) طخشججخط١حس جٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع جٌّٔٛرج 

 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن  الطالا من إختٌدار موضدول البحدث وكدذلن إختٌدار المشدرؾ علدى 

 مشرول التخرج  بهدؾ استكمال متطلبات التخرج.

 

 

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

اختٌدار المشدرؾ وموضدول مشدرول التخدرج رلدم أ.ش. ل  على نسخة من نمدوذج ٌمكن الحصول

ِةةٓ ثٌمْةةُ ثٌعٍّةةٟ ثٌّنةةضض أٚ ٚفةةور ثٌمذةةٛي ٚثٌضْةةؾ١ً دةةئهثًر ثٌّْةةؾً دجٌؾجِعةةز أٚعةةٓ ( 3 

 .ؽ٠ٌك ِٛلع ثٌؾجِعز

 

 

 ج( جٌخطٛجش جٌّطرؼس الخط١حس جٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع ضخشج: 

 

مباشرة إجراءات اختٌار  ٌتعٌن على الطالا بعد أن ٌنهً جمٌع الممررات الدراسٌة  .1

ابتداءأل من  أول فصل دراسً ٌلً الفصل الذي  مشرؾ وموضول مشرول التخرج

  .أنهى فٌ  تلن الممررات

 بمساعدة المرشد األكادٌمً ورئٌس المسم موضول البحث والمشرؾ وفكٌحدد الطالا  .2

 .( 3اختٌار المشرؾ وموضول مشرول التخرج رلم أ.ش. ل  نموذج 

رؾ وموضول اختٌار المشنموذج ٌستخدم الجزء األول من لبل اتستاذ المشرؾ  ل .3

( ، وتموم اللجنة العلمٌة بالمسم بمنالشة ممترح 3مشرول التخرج رلم أ.ش. ل  

 .مشرول التخرج وملء الجزء الثانً من النموذج

اختٌار المشرؾ وموضول مشرول نموذج تخاطا إدارة الشإون العلمٌة بنستخدام  .4

 ( للعمل على إصدار لرار إشراؾ.3التخرج رلم أ.ش. ل  
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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                                                الســــــــم              

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممدم من الطالب المذكور أعاله من لبل اللجنة بعد إجراء المنالشة المبدبٌة للمشروع ال

 العلمٌــة للمســــم.

 لبول خطة البحث بدون تعدٌالت         

 لبول خطة البحث وإجراء تعدٌالت         

 رفض خطة البحث          
 اللجنــــة العلمٌــــة

 التولٌــــع                                                     الســــــــــم            
.....................................      ................................ 
.....................................      ................................ 

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

 ٌعتمــــد
 ربٌس المســــــــم

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

ريقياجامعة أف  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (3رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 طخشججعطقذجس لشس ِٕحلؾس  ِؾشٚع جٌ ئخشجءجش

 (4سلُ أ.ػ. ع ) طخشججعطقذجس لشس ِٕحلؾس  ِؾشٚع جٌّٔٛرج 

 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕٛرج: 

لدرار منالشدة  مشدرول التخدرج  مدن إدارة  استصددار ٌهدؾ هذا النموذج إلدى تمكدٌن  الطالدا مدن

 الشإون العلمٌة بالجامعة

 

 

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

ِةٓ  (4على نسخة من نموذج إصدار لرر منالشة مشرول التخرج رلم أ.ش. ل    ٌمكن الحصول

ض أٚ ٚفور ثٌمذٛي ٚثٌضْؾ١ً دئهثًر ثٌّْؾً دجٌؾجِعز أٚعةٓ ؽ٠ٌةك ِٛلةع ثٌمُْ ثٌعٍّٟ ثٌّنض

 .ثٌؾجِعز

 ج( جٌخطٛجش جٌّطرؼس إلفذجس لشجس ِٕحلؾس  ِؾشٚع ضخشج: 

 تخدرجاستصددار لدرر منالشدة  مشدرول النمدوذج  ٌولع اتستاذ المشدرؾ الجدزء األول مدن (1

( بعد التؤكد من جاهزٌة مشرول التخرج للمنالشدة  ، وٌعٌدده للمسدم العلمدً 4رلم أ.ش. ل  

أل مع  ثالث نسخ من مشرول التخرج لتسلٌمها  حسا عدد أعضاء لجنة المنالشة(.  مرفما

، ها وموافمدة اتسدتاذ المشدرؾ علدى تسدلٌممشدرول التخدرج الطالدا مدن إعدداد  انتهاءعند  (2

رلدم  تخدرجاستصدار لرار منالشدة  مشدرول الالم نسخة من نموذج باسترئٌس المسم  ٌموم 

 (.4أ.ش. ل  

عددد أربعدة اعضداء هٌئدة تددرٌس حتدى ٌتسدنى سدارة   بترشدٌوالمسدم ب اللجنة العلمدًموم ت (3

نمدوذج الشإون العلمٌة إختٌار لجنة منالشدة مدن بٌدنهم عدن طرٌدك مدلء الجدزء الثدانً مدن 

 (.4رلم أ.ش. ل   تخرجاستصدار لرر منالشة  مشرول ال

استصدددار لددرار منالشددة  نمددوذج تمددوم إدارة الشددإون العلمٌددة بنسددتكمال الجددزء األخٌددر مددن  (4

لددرار لجنددة منالشددة  ( والددذي بندداء علٌدد  ٌددتم استصدددار4رلددم أ.ش. ل   تخددرجمشددرول ال

 لمشرول التخرج.
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 نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج

 األستاذ المشرفأولا/

 ....................................................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 / ........................................                 ربٌس 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 الشؤون 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 الشؤون العلمٌة  بالخصوص.

 م  20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /      

 
 
 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 

 

 (4رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 طخشجضم١١ُ  ِؾشٚع جٌ ئخشجءجش

 (5سلُ أ.ػ. ع ) طخشجضم١١ُ  ِؾشٚع جٌّٔٛرج 

 (6سلُ أ.ػ. ع ) طخشجضم١١ُ  ِؾشٚع جٌّٔٛرج 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕحرج: 

مددن لبددل  تهدددؾ هددذه النمدداذج إلددى تمٌددٌم الدرجددة المتحصددل علٌهددا  الطالددا فددً  مشددرول التخددرج 

 المشرؾ والممتحنٌن وفك لرار المنالشة سدارة الشإون العلمٌة بالجامعة

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

 (6)رلدم أ.ش. ل  (5)على نسخة من نماذج تمٌدٌم مشدرول التخدرج رلدم أ.ش. ل   ٌمكن الحصول

عةٓ ؽ٠ٌةك ِٓ ثٌمُْ ثٌعٍّٟ ثٌّنضض أٚ ٚفةور ثٌمذةٛي ٚثٌضْةؾ١ً دةئهثًر ثٌّْةؾً دجٌؾجِعةز أٚ

 .ِٛلع ثٌؾجِعز

 ج( جٌخطٛجش جٌّطرؼس ٌطم١١ُ  ِؾشٚع ضخشج:

 -مٌٌم مشرول التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتائج الثالث اآلتٌة:ٌ  -1

النجاح: ٌعلن نجاح الطالا فً حالة حصول  علً نتٌجة إجمالٌة فً كافة التمٌٌمات ت تمل عن  .د 
50.% 

 الحاتت التالٌة:الرسوا: ٌعتبر الطالا راسبا فً إحدل  .ه 

  50حصول  على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

 وفً هذه الحالة ت  بناء على رأي المشرؾ والمبررات التً ٌمدمها حول وضع الطالا
 ٌمرر المشرول للنماش وٌعلن رسوا الطالا مباشرة.

 التؤجٌل: ٌمكن تؤجٌل منالشة المشارٌع فً الحاتت التالٌة: .و 

  الطالا من إنهاء المشرول فً الولت المحدد ألسباا تتعلك الحالة األولى: عدم تمكن
 بطبٌعة المشرول وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

  الحالة الثانٌة: تمدٌم المشرول للنماش والتراح لجنة النماش فترة إضافٌة سجراء بعا
ة التعدٌالت أو استكمال أجزاء نالصة فً المشرول، وفً الحالتٌن ٌجا تحدٌد المد

 المناسبة للتؤجٌل.

  الحالة الثالثة: استحالة إنجداز المشدرول بسدبا ظدروؾ خاصدة تتعلدك بالطالدا  صدحٌة أو
 ؼٌرها(.

% من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالا  لكل طالا( حسا 40ٌتم إعطاء .  2

 (.6( رلم أ.ش. ل   5نماذج تمٌٌم مشرول التخرج رلم أ.ش. ل   

  

نماذج تمٌٌم مشرول حسا  الممتحنٌندرجة المستحمة من لبل % من ال60ٌتم إعطاء  .4

 للطالا  لكل طالا(. (6( رلم أ.ش. ل   5التخرج رلم أ.ش. ل   
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  تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 

 

 عنوان البحث/ ..........................................................................................................
 ........................................................................................................تارٌخ المنالشة/ 

 ممدم البحث الطالب/ ...........................التخصص/...................  رلم المٌد/ ...........................
 ................................................................................إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............

 أولا/ درجة األستاذ المشرف

 الدرجــــة البٌــــــــــان

  درجات 2سلون الطالا                  -

  درجات 2الجدٌة واتلتزام بالمواعٌد     -

  درجات 2اتلتزام باسرشاد               -

  درجات 2سالمة اللؽة العربٌة            -

  درجات 2اتلتباس واتستشهاد           -

  درجات 2الطباعة واسخراج النهائً     -

  41المجمــــوع                      

ا/ درجة األساتذة الممتحنٌن:  ثانٌا

 الممتحن الثانً الممتحن األول البٌــــــــــان

   درجات  2وأهداف                     تحدٌد مشكلة البحث  -

   درجات  2صٌاؼة الفرضٌات                               -

   درجات  2أسلوا جمع البٌانات                             -

   درجات  2العٌنة وأسباا إختٌارهـا                         -

   درجات  2   إسلوا التحلٌل                                -

   درجات  2دلة النتائج والتوصٌات                          -

   درجات  2اسلنال والحوار                                  -

   درجات  2درجة اتستٌعاا لموضول البحث              -

   61المجمــــــــوع 
 

األعداد والمراجع والمصادر التً أعتمد علٌهــا الباحث وأسلوب بعــد تمٌٌم البحث ومستوى المنهجٌة التً أتبعت فً 

 التحلٌل والنتابج والتوصٌات التً تم التوصل إلٌهــا أوصت لجنة المنالشة بالتً:

 ٌعتمد البحث دون أي تعدٌالت وٌمنو الطالا التمدٌرات التالٌــة:      
 درجـة: ................. بتمدٌر: ...................الطالا: ......................................... 

 
 

 ٌعتمد البحث مع إجراء تعدٌالت وٌمنو الطالا التمدٌرات التالٌــة:

 .................الطالا: ......................................... درجـة: ................. بتمدٌر: 
 

 

 اعتماد/ إدارة الشؤون العلمٌة     اعتماد/ ربٌس المســـم

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020اإلصدار: تارٌخ  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (5رقم الىموذج: أ.ش.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 
 النهائٌة

03 03 03 033 

0       
 

 المشرف / ........................................ التولٌع .......................

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

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

 لرار اللجنة / .......................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عتمــــــادإ

 أدارة الشؤون العلمٌة                      ربٌس المســــــم      

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

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (6رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20.... التاريخ: ..... / ...../ 
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 طخشجئخشجءجش ضغ١ٍُ ِؾشٚع جٌ

 

 (7سلُ أ.ػ. ع ) طخشجضغ١ٍُ ِؾشٚع جٌّٔٛرج 

 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕحرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى بٌان إستكمال كافة اسجراءات المتعلمة بمشرول التخرج من تعددٌالت وفدك 

 لرار لجنة المنالشة و إجراءات التجلٌد للمشرول  وفك نتائج تمٌٌم منالشة المشرول.

 

 

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

ِٓ ثٌمُْ ثٌعٍّةٟ  (7)من نموذج تسلٌم مشرول التخرج رلم أ.ش. ل  على نسخة  ٌمكن الحصول

 .ثٌّنضض أٚ ٚفور ثٌنٌؽ١ٓ  دئهثًر ثٌّْؾً دجٌؾجِعز أٚعٓ ؽ٠ٌك ِٛلع ثٌؾجِعز

 

 ثٌنطٛثس ثٌّضذعز ٌض١ٍُْ  ِشٌٚ  صنٌػ: ج( 

دعو أهثء ثٌطجٌخ ٌّٕجلشز ثٌّشٌٚ  ٚلذٌٛٗ ـجٔٗ ٠ٕٟٙ هًثّضٗ ثٌؾجِع١ز ثٌّّضور ٌْٕٛثس 

ؽ٠ٍٛز ِٓ ثٌؾو ٚثالؽضٙجه ١ٌظً إٌٝ ١ًٔ ثٌوًؽز ثٌع١ٍّز ثٌّٕجّذز، ِٚج صذمٝ إال إؽٌثءثس 

 -ًٚص١ٕ١ز ٟ٘:

٠ّٕـ ثٌطجٌخ ـٌطز أّذٛع١ٓ ٌضعو٠ً ثٌّطٍٛح ـٟ ْٔنز ثٌّشٌٚ ، عُ دعو لذٛي ثٌضعو٠الس  .5

 ِٓ ثٌّٕجلش١ٓ ٠طٍخ ثٌضؾ١ٍو ـٟ ِور ال ص٠َو عٓ أّذٛع١ٓ آم٠ٌٓ.

 -:وجالصٟ(، صٍٛ  4عوه ثٌْٕل ثٌّؾٍور ) .6

 ٍّٟثٌمُْ ثٌع 

 ثٌّشٌؾ 

 ثٌّىضذز 

 ٌْٛ ثٌضؾ١ٍو ٌٍعٍَٛ ثإلْٔج١ٔز أّٛه ٌٍٚعٍَٛ ثٌضطذ١م١ز أًٍق. .7

 هعُ ثٌْٕنز ثٌّؾٍور دْٕنز ثٌىض١ٌٔٚز ِقض٠ٛز آمٌ صقو٠ظ. .8

 صٌـك وً ْٔنز صُ صؾ١ٍو٘ج ِٓ ِشٌٚ  ثٌضنٌػ دْٕنز إٌىض١ٌٔٚز ) عٍٝ لٌص ِوِؼ( .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 

 ربٌس المسم المختص.

 

 علٌـــه لد استكمال الطالب أو الطالبة/

 ........................ رلم المٌد ....................................................... (1

 ........................................................ رلم المٌد ....................... (2

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (3

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (4

 

 متطلبات التخرج األكادٌمٌة ول مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارٌة الخاصة بالتخرج 

 

 ..........المشرف / ...........................................     التولٌع ....................

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

 ........................... التولٌعالمنالش الثانً / .........................       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعتماد  

 ربٌس المســــــم                             أدارة الشؤون العلمٌة          

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

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (7رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 حدض ِٛػذ ٚ لحػس ٌّٕحلؾس ِؾشٚع جٌطخشجئخشجءجش  

 

 (8سلُ أ.ػ. ع )حدض ِٛػذ ٚ لحػس ٌّٕحلؾس ِؾشٚع جٌطخشج ّٔٛرج 

 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕٛرج: 

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن المسم من حجز لاعة  وتحدٌد موعد لمنالشة مشرول التخرج 

 

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

أ.ش. ل التخدرج رلدم على نسخة من نموذج حجز موعد و لاعدة لمنالشدة مشدرول  الحصول ٌمكن

بالجامعدة أو عدن طرٌدك ( من المسم العلمً المختل أو وحدة المبول والتسجٌل بدندارة المسدجل 8 

 .مولع الجامعة

 

 ٚ لجعز ٌّٕجلشز  ِشٌٚ  صنٌػ:  وثٌنطٛثس ثٌّضذعز ٌقؾَ ِٛعج( 

ٌجا على أعضاء لجنة المنالشة من اتلتزام بموعد المنالشة وفك الموعد المحددد بدالمرار  -1

 الصادر عن إدارة الشإون العلمٌة.

بحجز لاعة المنالشة وفك نمدوذج حجدز ٌلتزم السٌد رئٌس المسم بعد اخطار لجنة المنالشة  -2

 ( ومخاطبة إدارة الشإون العلمٌة.8موعد و لاعة لمنالشة مشرول التخرج رلم أ.ش. ل  

ٌموم المسم  العلمً بتحدٌدد جددول لجمٌدع المنالشدات المتولعدة بالتنسدٌك مدع إدارة الشدإون  -3

 ولع الجامعة.العلمٌة، لبل نهاٌة الفصل الدراسً وٌكون معلن فً لوحة اتعالنات 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

 ئخشجءجش ئدجسز جٌؾإْٚ جٌؼ١ٍّس:

 عميــــه ،،،

 

يوم.................... الموافق ...../ ..... / نفيدكم بأنه تقرر الموافقة عمى حجز قاعة المناقشات  
 ......... عمى تمام الساعة ............ بقاعة رقم.............

 الشؤون العممية  ةمدير إدار                                                                          
............................. 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م  2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (8رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 جألوحد٠ّٟ حئخشجءجش ضمش٠ش ِشجخغ خحسخٟ ٌٍرشٔحِ-15

 

 (9) ّٔٛرج ضمش٠ش ِشجخغ خحسخٟ ٌٍرشٔحِح جألوحد٠ّٟ ذحٌدحِؼس سلُ أ.ػ.ع
 

 ج( جٌٙذف ِٓ جٌّٕٛرج: 

أحددد أعضدداء هٌئددة التدددرٌس الخددارجٌٌن  ذوي الخبددرة العلمٌددة ٌهدددؾ هددذا النمددوذج إلددى تمٌددٌم البرنددامج اتكددادٌمً مددن لبددل 

الدورٌددة للبددرامج  ةالمراجعدد األكددادٌمً الخاضددع للتمٌددٌم وذلددن فددً إطددار جواتكادٌمٌددة والعملٌددة فددً نفددس تخصددل البرنددام

كدل أربدع  التحددٌثٌتم سابمة وتجوٌد المخرجات و أخطاءمهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحٌو باعتبارها آلٌة  التعلٌمٌة 

 .الشإون العلمٌة إدارةسنوات بنشراؾ 

 خ( و١ف١س جٌحقٛي ػٍٝ جٌّٕٛرج:

ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج األكادٌمً بالجامعة  رلم 
من المسم العلمً المختل أو وحدة المبول والتسجٌل بندارة المسجل بالجامعة أو عن  (9  أ.ش.ل

 طرٌك مولع الجامعة.
 

 ّٔٛرج ضمش٠ش جٌّشجخغ جٌخحسخٟ: َج( جٌخطٛجش العطخذج

تصدر إدارة الشإون العلمٌة تعلٌماتها للبرامج التعلٌمٌة التً تتبعهدا بالبددء فدً المراجعدة والتمٌدٌم  .7

 .الداخلً

هٌئة التدرٌس سجراء  وأعضاءٌتبع البرنامج التعلٌمً نظام اتجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج  .8

المراجعة والتمٌٌم لٌنتج عنها تحدٌثات فً البرنامج التعلٌمً المستندة على مراجع ومناظرات 

 موثوق بها.

للبرنامج  ٌجا عا البرنامج اتكادٌمً للمسم العلمً مرفك بنموذج تمرٌر مراجع خارجً  .9

على مختصٌن خارجٌٌن فً نفس المجال لتمٌٌم البرنامج  (9  األكادٌمً بالجامعة  رلم أ.ش.ل

 ت ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثالثة(.بحٌث  العلمً المحدث  

 اسجراءاتتعمم 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 رئاسة الجامعة لتطرح على  التمٌٌم والتحدٌث إلى إدارة تحال نتائج  .12

 تعتمادها.الجامعة  إدارةمجلس 
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 ّٔٛرج ضمش٠ش ِشجخغ خحسخٟ ٌٍرشٔحِح جألوحد٠ّٟ ذحٌدحِؼس

ٌٍغ١ذ جٌذوطٛس.......................................................... جٌطمش٠ش جٌطحٌٟ ػٓ جٌشأٞ جٌؼٍّٟ ٠عذٌ 

جٌدحِؼس جٌطٟ ضؼًّ ذٙح .......................... جٌى١ٍس:........................... جٌمغُ....................... 

 .......................................جٌطخقـ:...........................جٌٛظ١فس جٌحح١ٌس:.....................

 ضّص ِشجخؼس ٚضم١١ُ ضٛف١ف جٌرشٔحِح جٌّشفك ذٕحء ػٍٝ طٍد:

 لغُ:............................................... ذدحِؼس أفش٠م١ح ٌٍؼٍَٛ جإلٔغح١ٔس ٚجٌططر١م١س. -

 :.....................................................................................أعُ جٌرشٔحِح  -

 

ٔأًِ ِشجخؼس جٌّىٛٔحش جٌطح١ٌس جٌطٟ ضغحػذ ػٍٝ جٌطم١١ُ جٌؾحًِ ٌطٛف١ف جٌرشٔحِح جٌّؼٕٟ، ٚرٌه 

 جٌّشفك:ذحعطخذجَ جٌّم١حط جٌطحٌٟ ٚفك ّٔٛرج جٌّططٍرحش جألوحد١ّ٠س ٌٍرشٔحِح  جألوحد٠ّٟ 

 غ١ش ِغطٛف١س ِغطٛف١س جٌّؼٍِٛحش جٌؼحِس ٌٍرشٔحِح:

   جٌر١حٔحش  جألعحع١س

   أعُ جٌّٕغك

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:      

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

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

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

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

 غ١ش ٚجضحس ٚجضحس (أ٘ذجف جٌرشٔحِح1)

  

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:        

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

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

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

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

                     

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:               

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

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

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

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

 

 ( جٌّغطٙذفحش2)
 غ١ش ٚجضحس ٚجضحس

  

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (9رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ال ضإدٞ جٌغشك ضإدٞ جٌغشك ( ِمحسٔس ِح ٠طُ ضمذ٠ّٗ ِغ جٌّشجخغ جٌخحسخ١س3)

  

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:             

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

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

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

 غ١ش ِغطٛفٟ ِغطٛفٟ ( ٔظُ جٌمرٛي4) 

  

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:                

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

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

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

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

 ( ِخشخحش جٌطؼ١ٍُ جٌّغطٙذفس ٌٍرشٔحِح5)

 سغ١ش ٚجضح ٚجضحس ِخشخحش جٌطؼٍُ جٌّغطٙذفس

  

 غ١ش ِشضرطس ِشضرطس ئسضرحط ِخشخحش جٌطؼٍُ جٌّغطٙذفس ذأ٘ذجف جٌرشٔحِح

  

 ال ضطحمك  ضطحمك ضحمك ِخشخحش جٌطؼٍُ جٌّغطٙذفس ذأ٘ذجف جٌّمشسجش

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافك مع  مواصفات الخرٌج للبرنامج فً كل من:

 جٌّدحي جٌّؼشفٟ
 ال ٠طٛجفك ٠طٛجفك

  

 جٌّٙحسجش جٌططر١م١س ٚجٌّؼشف١س
 ال ٠طٛجفك ٠طٛجفك

  

 جٌّٙحسجش جٌز١ٕ٘س
 ال ٠طٛجفك ٠طٛجفك

  

 جٌّٙحسجش جٌؼحِس
 ال ٠طٛجفك ٠طٛجفك

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمً فً مجال التخصص
 ال ضٛجود ضٛجود

  

 احتٌاجات سوق العملمخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب 
 ال ضٛجود ضٛجود

  

 )أ( جٌّؼشفس ٚجٌفُٙ
 ال ضطٛجفك ضطٛجفك

  

 )خ( جٌّٙحسجش جٌز١ٕ٘س
 ال ضطٛجفك ضطٛجفك

  

 )ج( جٌّٙحسجش جٌؼ١ٍّس ٚ ج١ٌّٕٙس
 ال ضطٛجفك ضطٛجفك

  

 )د( جٌّٙحسجش جٌؼحِس
 ال ضطٛجفك ضطٛجفك
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 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:  

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

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

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

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

 

 غ١ش  وحف١س وحف١س ( ِىٛٔحش ِحط٠ٛحش جٌرشٔحِح6)

  

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:     

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

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

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

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

 ( ِمشسجش جٌرشٔحِح جألوحد7ّٟ٠)          

 

 
 ِٛجفك

 ِٛجفك

 ئٌٝ حذ ِح

 غ١ش

 ِٛجفك 

    ٚضٛذ أ٘ذجف جٌّمشسجش

    ئسضرحط أ٘ذجف جٌّمشسجش ذأ٘ذجف جٌرشٔحِح

    لحذ١ٍس أ٘ذجف ِخشخحش جٌطؼٍُ جٌّغطٙذفس ٌٍم١حط

    ِالتّس ِحشخحش جٌطؼٍُ جٌّغطٙذفس أل٘ذجف جٌّمشسجش

    ِالتّس طشق جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ جٌّغطخذِس ٌطحم١ك ِخشخحش جٌطؼ١ٍُ جٌّغطٙذفس

    جٌّمشسجش ذحٌحذجثسأضغحَ ِحط٠ٛحش 

    جٌٛعحتً جٌّغطخذِس ٌٍطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ ِٕحعرس ٌٍطشق جٌّزوٛسز

    طشق ضم١١ُ جٌطالخ جٌّغطخذِس ِالتّس

    جٌّشجخغ جٌّزوٛسز حذ٠ثس
 

ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ: )فٟ ححٌس ػذَ ِٛجفمس أٞ ِمشس ٠شخٝ ضحذ٠ذٖ ٚجٌطؼ١ٍك ػ١ٍٗ ٚروش وً جٌّالحظحش( 

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

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

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

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

 غ١ش  وحف١س وحف١س ( طشق جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼ8ٍُ)

  
 

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:    

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

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

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

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

............................................................................................................ 
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 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:          

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

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

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

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

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

 غ١ش ِالتُ ِالتّس ح( ضم١١ُ جٌرشٔح10ِ)

  

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:                

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

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

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

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

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

 ( ضق١ٕف جٌطم11ُ١١)

 

 غ١ش  ِالتُ ُِالت

  

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:

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

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

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

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

 ( ِططٍرحش جالعطّشجس فٟ جٌذسجعس ذحٌرشٔحِح12)

 

 غ١ش  وحف١س وحف١س

  

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:     

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

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

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

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

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

 غ١ش  وحف١س وحف١س ( ِقحدس جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ ٚجإلِىحٔحش13)

  

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:      

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

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

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

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

 غ١ش  ِالتّس ِالتّس ( طشق جٌطم9ُ١١)
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 غ١ش  وحف١س وحف١س ( جٌّىطرس14)

  

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:        

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 ( جٌّخطرشجش ٚجٌّؼح15ًِ)

 

 ١ش  وحف١سغ وحف١س

  

 ضؼ١ٍمحش جٌّم١ُ:      

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

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

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

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

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

 سأٞ جٌّم١ُ جٌٕٙحتٟ:                    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 جعُ جٌّشجخغ جٌخحسخٟ:................................................. جٌطٛل١غ .....................
 

 

 

 

 تشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخدام البٌانات إل فً اإلغراض العلمٌة فمط

 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 
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 (1ملحك )

 استبٌانات تخص نظام الجودة 
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 اشتبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الدراس ي/ القصــ

 ( O )ضع دائرة حول الدرجة اليت متثل تقديرك املناسب للسؤال

 -املقرراث الدراسيت:-3
 ضؼ١ف ِمرٛي خ١ذ خذج   خ١ذ ِّطحص جٌرٕذ 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:-5
 ضؼ١ف ِمرٛي خ١ذ خذج   خ١ذ ِّطحص جٌرٕذ 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:-0
 ضؼ١ف ِمرٛي خ١ذ خذج   خ١ذ ِّطحص جٌرٕذ 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 مالئمت املعامل 3.6

 اخلدمبث املسبندة للعمليت التعليميت:-3
 ضؼ١ف ِمرٛي خ١ذ خذج   خ١ذ ِّطحص جٌرٕذ 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 الىموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 طذس٠ظجٌل١حط سضح ػضٛ ١٘ثس ئعطر١حْ 

 :الفصل الدراسً  : المسم
     

 

 :تمثل تمدٌرن المناسب للسؤال ًالتضع دابرة حول الدرجة 

 رلم البند
  الدراسٌــــــــــــــة المــــــــــــــــادة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند

 1 2 3 4 5 مع الهدؾ من توافك مفردات الممرر 3.3

 1 2 3 4 5 لدرات الطلبة عمالئمة منهجٌة الممرر م 3.5

 1 2 3 4 5 الدرجات للممرر الدراسًطرٌمة التمٌٌم وتوزٌع  3.0

 1 2 3 4 5 ًتوفر المادة العلمٌة والمراجع والكتا للممرر الدراس 3.3
 

 

 التمدٌر الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 ًمالئمة مستول الطالا مع الممرر الدراس 5.3

 1 2 3 4 5 والتزام الطالا اهتمام وجدٌة 5.5

 1 2 3 4 5 والبحوث(   أداء الواجبات والمشاركاتللمتطلبات الممرر مث اأداء الطال 5.0

 1 2 3 4 5 الرضا عن درجات أعمال الفصل الدراسً و النتائج النهائٌة 5.3

 1 2 3 4 5 لٌام الطالا بؤنشطة إضافٌة لزٌادة تحصٌل  العلمً 5.2
 

 التمدٌر العملٌة التعلٌمٌة خدمــــــــــات

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات مكتا شإون أعضاء هٌئة التدرٌس 0.3

 1 2 3 4 5 خدمات إدارة المسم 0.5

 1 2 3 4 5 خدمات لسم الدراسة و اتمتحانات 0.0

 1 2 3 4 5 الجدول الدراسً األسبوعً 0.3

 1 2 3 4 5 الدراسٌة نظافتها وتجهٌزهاالماعات  0.2

 1 2 3 4 5 المعامل تجهٌز 0.2

 1 2 3 4 5 المكتبة 0.2
 

 التمدٌر الخدمــــــــــات المساندة للعملٌة التعلٌمٌة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات التصوٌر 0.3

 1 2 3 4 5 خدمات الممهى 0.5

 1 2 3 4 5 العٌادة خدمات 0.0

 1 2 3 4 5 حجرة أعضاء هٌئة التدرٌس 0.3

 1 2 3 4 5 خدمات الشإون المالٌة 0.2

 1 2 3 4 5 كفاءة وحدة األمن 0.2

 1 2 3 4 5 كفاٌة ونظافة دورات المٌاه 0.2

 ....................................................................................................................................:مالحظات 0.2
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 جعطر١حْ ضم١١ُ أدجء جٌّشؽذ جألوحد٠ّٟ ِٓ لرً جٌطحٌد
  

 

 ............................................................. :جألوحد٠ّٟجعُ جٌّشؽذ 

 /......................................... جٌذسجعٟ جٌفقً/ ...........................................  جٌمغُ

 ضغ دجتشز حٛي جٌذسخس جٌّٕحعرس الخط١حسن.

 ضؼ١ف ِمرٛي خ١ذ خ١ذ خذج ِّطحص جٌرٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 ِىضذ١ز ِعٍٕزثٌٌّشو ثألوجه٠ّٟ ٌٗ ّجعجس  1

 1 2 3 4 5 ٚؽٛه ثٌٌّشو ثألوجه٠ّٟ فْخ ثٌْجعجس ثٌّعٍٕز 2

 1 2 3 4 5 ثإللٕج لوًر ثٌٌّشو ثألوجه٠ّٟ عٍٝ  3

 1 2 3 4 5 فوثِمجدٍز ثٌٌّشو ثألوجه٠ّٟ وً ؽجٌخ عٍٝ  4

 1 2 3 4 5 ٠ْجعو عٍٝ ثٌضٛؽ١ٗ ثٌظق١ـ ثألوجه٠ّٟثٌٍّؿ  5

 1 2 3 4 5 ـٟ ثٌضعجًِ ِع ثٌطٍذز  ثألوجه٠ٌِّٟٚٔز ثٌٌّشو  6

 1 2 3 4 5 ٌه وطجٌخ ؽجِعٟ  ثألوجه٠ّٟ ثفضٌثَ ثٌٌّشو 7

 1 2 3 4 5  ثألوجه٠ّٟثالّضفجهر ِٓ صٛؽ١ٙجس ٚٔظجةـ ثٌٌّشو  8

 1 2 3 4 5 ٠ٛػـ ثٌٌّشو ثألوجه٠ّٟ ثٌنطز ثٌوًث١ّز دّج ـٟ ىٌه صًٍْْ ثٌّمًٌثس 9

9 
 :ِالحظحش

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر خدمات اإلرشاد األكادٌمً
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 جعطر١حْ ضم١١ُ جٌطحٌد ٌؼضٛ ١٘ثس ضذس٠ظ 
  

 ........... ........جٌفقً جٌذسجعٟ/....................../.........جعُ جٌّمشس......... .........../ .................جٌمغُ

 حٛي جٌذسخس جٌّٕحعرس الخط١حسن.ضغ دجتشز 

س.

َ 

 ضؼ١ف ِمرٛي خ١ذ خ١ذ خذج ِّطحص جٌرٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 1 2 3 4 5 دّقضٜٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  ثألّضجىصع٠ٌؿ   .1

 1 2 3 4 5 ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  ثألّضجى دؤ٘وثؾصع٠ٌؿ   .2

 1 2 3 4 5 ثٌموًر ثٌضو١ْ٠ًز ٌعؼٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ  .3

 1 2 3 4 5 أٍّٛح عؼٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ ـٟ ثٌّقجػٌر   .4

 1 2 3 4 5 صمذً عؼٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ ألّتٍز ثٌطٍذز   .5

 1 2 3 4 5 ثألِغٍز ثٌّْضنوِز ـٟ ثٌّقجػٌر وفج٠ز   .6

 1 2 3 4 5 ٌِٚٔز عؼٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ ـٟ ثٌضعجًِ ِع ثٌطٍذز   .7

 1 2 3 4 5 ثٌّقجػٌرفظ عؼٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ ثٌطٍذز عٍٝ ثٌّشجًوز ـٟ   .8

 1 2 3 4 5 ( ٚدقٛط ع١ٍّز....ثٌل وفج٠ز ٔظجَ ثٌضم١١ُ ثٌّْضنوَ ) ثمضذجًثس ٚٚثؽذجس  .9

 1 2 3 4 5 ٚػٛؿ وضجدز عؼٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ عٍٝ ثٌْذًٛر   .10

 1 2 3 4 5 صقو٠و عؼٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ وضجح ِٕٙؾٟ ٌِٚؽعٟ   .11

 1 2 3 4 5 عؼٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ ٔضجةؼ ثالمضذجًثس ٌٍطالح ـٟ ِٛعو٘ج إعالْ  .12

 1 2 3 4 5 ثٌضَثَ عؼٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ دّفٌهثس ثٌّمًٌ   .13

 1 2 3 4 5 ثٌّقجػٌر ـٟ ِٛعو٘ج  ٚإعطجءثٌضَثَ عؼٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ دجٌقؼًٛ   .14

 ِالحظحش:  .15

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 ٌٍّمـــــشس جعطر١ـــحْ ضم١١ـــــُ جٌطـــــحٌد

  

 ............... جٌفقً جٌذسجعٟ/............. ........جعُ جٌّمشس/...... .................................. جٌمغُ/

 ضغ دجتشز حٛي جٌذسخس جٌّٕحعرس الخط١حسن.

 ػع١ؿ ِمذٛي ؽ١و ؽ١و ؽوث ِّضجٍ ثٌذٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ً.َ

 1 2 3 4 5 ِالةّز ثٌٛعجء ثٌَِٕٟ ٌٍّمًٌ ثٌوًثّٟ   1

 1 2 3 4 5 دّفٌهثس ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ ثإلٌّجَ 2

 1 2 3 4 5 ٌّٙٛز ثٌفُٙ ٌّفٌهثس ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ 3

 1 2 3 4 5 ثإلٌّجَ دؤ٘وثؾ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ 4

 1 2 3 4 5 صٛـ١ٌ ِضطٍذجس مجطز ٌٍّمًٌ ثٌوًثّٟ )ِعًّ، ؽٙجٍ عٌع ......( 5

 1 2 3 4 5 صٛـٌ وضجح ِٕٙؾٟ ِظجفخ ٌٍّمًٌ  6

 1 2 3 4 5 ِوٜ ثالّضفجهر ِٓ ثٌّمًٌ ثٌيٞ هًّضٗ 7

8 

 ِالحظحش:

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

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

........................................................................................................................................................... 
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 جعطر١ـــحْ ضم١١ـــــُ ػضٛ ١٘ثس جٌطذس٠ظ ٌٍّمـــــشس

 /....................................................................                   جٌمغُ جٌؼٍّٟ

 لــــــحسِطؼــحْٚ/............................................................   أعطحرجٌّمشس

 )                     ( سِـضجٌّـــــمـــــــــــــشس/.......................................جعّحٌّمــــــــــــــــــــشس

 /..................... ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س)أعرٛػ١ح (/.............................. ػذد جٌٛحذجش جٌذسجع١س

 ..................................جٌذسجعٟ جٌفقً

 ضغ دجتشز حٛي جٌذسخس جٌطٟ ضّثً ضمذ٠شن جٌّٕحعد ٌٍغإجي:

 ش جٌــــــــرــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــحْ ِّطحص خ١ذ خذج خ١ذ ِمرٛي ضؼ١ف

 1 ِالةّز ثٌٛعجء ثٌَِٕٟ  5 4 3 2 1

 2 ـُٙ ٚثّض١عجح ثٌطٍذز ٌٍّمًٌ ثٌوًثّٟ 5 4 3 2 1

 3  عوه ثٌطٍذز ِٕجّخ 5 4 3 2 1

 4 صٛـٌ ثٌّضطٍذجس ثٌنجطز دجٌّمًٌ 5 4 3 2 1

 5 ِفٌهثس ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ: ٔظٌٞ ...... %  عٍّٟ ....... %ثٌْٕذز ثٌّت٠ٛز ٌّج صُ ثٔؾجٍٖ ِٓ 

 ِالحظحش:

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

.................................................................................................................... 
6 
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 جعطر١حْ ضم١١ُ أدجء ػضٛ ١٘ثس جٌطذس٠ظ ِٓ لرً ست١ظ جٌمغُ

 /...............................................جٌذسجعٟ  جٌفقً/....................................جٌمغــــــــــــــُ

 ِطؼحْٚ Oلحس      O   .............................................جعُ ػضٛ ١٘ثس جٌطذس٠ظ: 

 .ضغ دجتشز حٛي جٌذسخس جٌّٕحعرس الخط١حسن

 ضؼ١ف ِمرٛي خ١ذ خ١ذ خذج   ِّطحص جٌرٕـــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 ثالٌضَثَ دقؼًٛ ثٌّقجػٌثس ـٟ ٚلضٙج   .1

 1 2 3 4 5 إٔؾجٍ ِج ٠ىٍؿ دٗ ِٓ ِٙجَ  .2

 1 2 3 4 5 ثالٌضَثَ دقؼًٛ ثؽضّجعجس ثٌمُْ   .3

 1 2 3 4 5 ثٌىفجءر ثٌع١ٍّز   .4

 1 2 3 4 5 ثٌّٛػٛع١ز ـٟ صم١١ُ أهثء ثٌطجٌخ   .5

 1 2 3 4 5 ثٌضؾو٠و ـٟ أٍّٛح ثٌضو٠ًِ   .6

 1 2 3 4 5 ثٌٌّٚٔز ـٟ ثٌقٛثً ٚعوَ ثٌضعظخ   .7

 1 2 3 4 5 فْٓ ثٌضعجًِ ِع ثٌطالح   .8

 1 2 3 4 5 فْٓ ثٌضعجًِ ِع ٍِالةٗ   .9

 1 2 3 4 5 ثٌّذجهًر ـٟ ثألـىجً عٕو ثٌٍََٚ   .10

 1 2 3 4 5 ثٌضعجْٚ ـٟ صؾ٠ٛو ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز دجٌمُْ   .11

 1 2 3 4 5 ثٌّشجًوز ـٟ ثٌذقٛط ثٌع١ٍّز ًٚٚٓ ثٌعًّ ىثس ثٌعاللز دجٌذٌٔجِؼ  .12

 1 2 3 4 5 ثٌّْجّ٘ز ـٟ موِجس ثٌّؾضّع ٚثٌذ١تز ثٌضٟ ٠موِٙج ثٌذٌٔجِؼ  .13

 1 2 3 4 5 ثٌقٌص عٍٝ ّّعز ثٌؾجِعز   .14

 1 2 3 4 5 ثّضنوثَ ثٌضم١ٕز ثٌّضٛـٌر ـٟ ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز   .15

 ِالحظحش:  .16

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

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

 
 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعد على تطوٌر لدرات عضو هٌبة 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 
اتستفادة من آرائكم وممترحاتكم المٌمة و التعلٌمٌةولؽرا تحسٌن جودة البرامج  ،ومن أهم مخرجاتها

اتستبٌان لجمع المعلومات من الخرٌجٌن والتً تعكس خبرتهم  الذا تم عمل هذ .لتطوٌر األداء بالجامعة
 .بالبرنامج الذي درسوه

 أول: البٌانات العامة:
 ذكر     ( أنثى     (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعلٌمً:

 أعمل       ( لطال حكومً     (لطال خال     (ت:  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 األسبلة 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 هٌبة 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؟ تهٌبتن لدخول سوق العملما مدى رضان عن 

 1 2 3 4 5 الجامعة  فً تسهٌل الحصول على وظٌفة بعد التخرج؟ مساهمةما مدى رضان على 
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 كم عدد العروض التً تلمٌتها من كل الممابالت التً أجرٌتها بشأن الوظابف؟ 

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

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الضعف بالجامعة؟
....................................................................................................................

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

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

 

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الموة بالجامعة؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

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

 أٌة مالحظات أخرى: 
....................................................................................................................

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

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

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

....................................................................................................................  
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 العملاستبٌان خاص بأرباب 

  ،،،تحٌة طٌبة و بعد

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستول  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اسنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

من آرائكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر  اتستفادةإلى  اتستبٌانٌهدؾ والخدمات التً تمدمها. ، الجامعة

أل بان إجاباتبالجامعةاألداء   .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كم، علما

 الجامعة: ورســالة رؤٌـة:  أولا 

 : نتبنى التغيير لمتطوير والتحسين لتحقيق التميز.الرؤٌة

جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة خاصة متخصصة، تسعى لتحقيق التميز في  :الرسالة
والبيئة ، من خالل البرامج التعميمية التي  مجاالت: التعميم والتعمم، والبحث العممي، وخدمة المجتمع

 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 والبٌئة لكسا اتطراؾ 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 . اتستبٌانلراءة بنود  .1

 تعبر عن وجهة نظرن. التًالخانة  فً√( وضع عالمة    .2

 ن.لدر اسمكا بنٌجاز االرجاء اسجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسئلةالنهاٌة  فً .3

 .البٌانات و عدم ترن أسئلة بدون اسجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .4

 شاكرٌن لكم خالص التمدٌر و الشكر على حسن التعاون
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 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اسنترنتمولع الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------صفة مبدي الرأي فً الشركة /المإسسة  / -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 لطال خال        (           لطال حكومً        (          نول المإسسة : -

 

 1 2 3 4 5 السإال رلم 

       الرإٌةمدل وضوح  1

       الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدل 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 الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 12

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 13

 المهام ألداء الالزمة الحدٌثة والمعلومات المعارؾ توافر مدل 14

 المطلوبة

     

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 15

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدل  16

      لالعم سوقالجامعة تحتٌاجات  خرٌج مالئمة 17
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      لخرٌج الجامعة الفعالاتتصال  تتوافر مهارا مدل 18

      األخرلالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدل منافسة  19

      مدل رضاكم عن الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة 20

      مدل رضاكم عن األنشطة البحثٌة التً تمدمها الجامعة 21

 
 

 
 :خرٌجال فً الموةنماط  أهم -55

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

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

  
 

 :الخرٌج فً الضعؾ نماط أهم - 50
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

 
 ملالع سوقتحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -53

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

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

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

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -52
 

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

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

 
 

 : و مإسستكمالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -52
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 ممترحاتكم لألولوٌات البحثٌة : -52
...................................................................................................................

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

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

 بٌنكم وبٌن الجامعة . ممترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة -52
...................................................................................................................

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

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

 الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة.ممترحاتكم سثراء  -52

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

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

...................................................................................................................  
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 استبٌان خاص بأرباب العمل لاللسام العلمٌة

  ،،،طٌبة و بعدتحٌة 

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستول  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اسنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

أل بان بالجامعةمن آرائكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر األداء  اتستفادةإلى  اتستبٌان، وٌهدؾ الجامعة ، علما

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كمإجابات

 .( مرفمة مع الستبٌان........................الرؤٌة والرسالة واألهداف لمسم ) 
 

 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اسنترنتمولع الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------/المإسسة  /صفة مبدي الرأي فً الشركة  -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 لطال خال        (           لطال حكومً        (          نول المإسسة : -

 
 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 المسم المرفمة مع اتستبٌان.اتطالل على رإٌة ورسالة وأهداؾ  .5

 لراءة جٌدة . اتستبٌانلراءة بنود  .6

 تعبر عن وجهة نظرن. التًالخانة  فً√( وضع عالمة    .7

 لدر اسمكان. بنٌجاز االرجاء اسجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسئلةالنهاٌة  فً .8

 .البٌانات و عدم ترن أسئلة بدون اسجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .9

 

 1 2 3 4 5 السإال رلم 

       الرإٌةمدل وضوح  1

      كمنظر وجهة من الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدل 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 الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 11

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 12

      المطلوبة المهام ألداء الالزمة الحدٌثة والمعلومات المعارؾ توافر مدي 13

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 14

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدي  15

      لالعم سوقالجامعة تحتٌاجات  خرٌج مالئمة 16

      لخرٌج الجامعة الفعالاتتصال  تتوافر مهارا مدي 17

      األخرلالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدل منافسة  18

 
 

 
 :خرٌجال فً الموةنماط  أهم -32

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

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

 
 
 

 :الخرٌج فً الضعؾ نماط أهم - 53
...................................................................................................................

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 العمل سوقتحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -53
...................................................................................................................

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

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

 الجامعة خرٌج ٌتمنها أن المطلوا والمهارات المواصفات -55
 

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

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

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

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -50
 

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

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

 لتخرٌج الخدمة من والمستفٌدٌن األعمال ورجالالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -53
 : المتطورة العمل سوقاحتٌاجات  وفك مإهلةكوادر 

 

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

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

 
 
 

 :الجامعةو شركتكم بٌن التواصل سثراءكم ممترحات -52
 

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

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

 
 

 ممترحاتكم لألولوٌات البحثٌة : -52
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 ممترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة بٌنكم وبٌن الجامعة . -52
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 منوذج تقييم أداء منسق اجلودة

 أول: معلومات شخصٌة

  التخصص  السم

  تارٌخ شغل الوظٌفة  المسم

 جٌد ممبول ضعٌف المهام الوظٌفٌة لمنسمً الجودة ثانٌا:
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      اتلتزام بمهام منسك الجودة  3

      العملٌة التعلٌمٌةٌساهم فً تجوٌد  5

      ٌساهم فً وضع خطط التحسٌن والتطوٌر 0

      ٌلتزم بتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة بشكل دوري 3

      ٌلتزم بتحلٌل نماذج واستبٌانات التمٌٌم  2

      ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضو بنتائج التمٌٌم 2

2 
العملٌة التعلٌمٌة ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضو عن جودة 

 بالمسم بشكل دوري
     

      ٌساهم فً عملٌة الدراسة الذاتٌة والتمٌٌم الداخلً 2

      ٌساهم بتعزٌز الوعً الخال بثمافة الجودة داخل الجامعة 2

      ٌلتزم بحضور اجتماعات مكتا ضمان الجودة 33

      ٌإدي ما ٌطلا من  برؼبة وإتمان 33

 جٌد ممبول ضعٌف الشخصٌة ثالثا: السمات
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      ل  عاللة متمٌزة مع منسمً الجودة باأللسام األخرل 3

      ٌتطول لمساعدة زمالءه من منسمً الجودة  5

      لدٌ  المدرة على العمل فً فرٌك 0

      منضبط وٌحافظ على مواعٌد العمل 3

      ٌتمٌز عمل  بجودة األداء 2

      النمد والتوجٌ  ٌتمبل 2
 

   53التولٌع .....................  التارٌخ ../.../    ُمعد التمرٌر:......................

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 
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 استبٌان لٌاس رضـا زوار المكتبة

  

 .....................الفصل الدراسً/ ..........................المسم/

 م20تارٌخ الزٌارة:..   ./....../...... طالب          زابر        الصفة/ عضو هٌبة 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 الستٌعابٌة للمكتبة كافٌة لروادها 2

 1 2 3 4 5 المستخدم فً المكتبة مالبم ومناسبنظام اإلعارة  3

 1 2 3 4 5 توفر العدد الكافً من أجهزة الحاسب اآللً 4

 1 2 3 4 5 توفر النترنت بالمكتبة 5

 1 2 3 4 5 سعر تصوٌر النسخة الواحدة مناسب 6

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة تلبً الحتٌاجات 7

 1 2 3 4 5 والمراجع المتوفرة فً المكتبة حدٌثةالكتب  8

 1 2 3 4 5 وسابل الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة 9

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر المكتبة بالشكل المناسب

 

  

 

 

 
 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم الداء إعداد:  2020: التحدٌثتارٌخ 
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  ٚجٌطحٌد ٚحذز جإلسؽحد جألوحد٠ِّٟٛضٛع جٌٍمحء ذ١ٓ 

  .ٟضؼرثس ّٔٛرج جٌحدض جٌّرذت 

    ٚئضحفس . ئعمحطضؼرثس ّٔٛرج 

  . ّٟضؼف جألدجء جألوحد٠ 

  . ِّٟشجخؼس ِغطٜٛ جألدجء جٌطؼ١ٍ 

  . ِشجخؼس ٚضم١١ُ جٌّٛجظرس ٚجٌحضٛس 

  . ِشجخؼس جٌطحٌد ذخقٛؿ جٌغ١حخ ػٓ جِطححٔحش 

  . ئ٠محف ل١ذ 

  ( ٜأخش                                                                                   . ) 
 

 جٌّشؽذ جألوحد٠ّٟضٛف١س 

 
                          

 

           

 
 

 اسم وتولٌع المرشد األكادٌمً اسم وتولٌع الطالب       

                       السم : .................................................                                                                    

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

                       السم : .................................................                                                                    

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

 

 

 

 

 

 نموذج المرشد األكادٌمً
  

 جٌر١حٔحش جٌؾخق١س ٌٍطحٌد:

 جعُ جٌطحٌد : سلُ جٌم١ـــذ :                       

:                         جٌطخقـ جٌمغــــــــــُ :  

:          جٌفقً جٌذسجعٟ جٌؼحَ جٌدحِؼٟ :  

 ػذد جٌغحػحش جٌّغدٍس : جٌّغطٜٛ :

    ػذد جإلٔزجسجش : جٌّؼذي جٌطشجوّٟ :

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 
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يقيةطبالتإلاوصاهية و  للعلوم  

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (13رقم الىموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



 

335 
 

 

 

 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 لدل العاملٌن بالجامعة. 

 الممٌاس الموضو بالجدولٌرجى لراءة العبارات التالٌة وتحدٌد إجابتن باختٌار درجة الرضا على 

 

 درجة الرضا العبارة ر.ت

 2 3 0 5 3 أسلوا اسشراؾ على العمل المتبع بالجامعة 3

 2 3 0 5 3 وضوح المهام واتختصاصات 5

 2 3 0 5 3 وضوح إجراءات العمل وكٌفٌة تنفٌذ المهام 0

 2 3 0 5 3 تولٌت العمل وساعات الدوام 3

 2 3 0 5 3 العاللة بٌن زمالء العمل بالمسم/المكتا  2

 2 3 0 5 3 العاللة بٌن زمالء العمل بالجامعة  2

 2 3 0 5 3 توفٌر احتٌاجات ومستلزمات العمل 2

 2 3 0 5 3 المرتا 2

 2 3 0 5 3 المزاٌا المالٌة األخرل 2

 2 3 0 5 3 بٌئة العمل المادٌة  الكرسً/المكتا /اسضاءة / سعة المكان(  33

 2 3 0 5 3 نظافة المرافك الخدمٌة / المصلى 33

 2 3 0 5 3 نظافة المرافك الخدمٌة / الممهى 35

 2 3 0 5 3 نظافة المرافك الخدمٌة / دورات المٌاه 30

 2 3 0 5 3 اتهتمام بالشكاوي والتظلمات ومعالجتها 33

 2 3 0 5 3 اتهتمام بالممترحات واألخذ بها 32

 2 3 0 5 3 شفافٌة إجراءات التعٌن واتستمالة واسلالة 32

 2 3 0 5 3 شفافٌة إجراءات التحمٌك فً إي والعة ونشر نتائجها 32
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 جٌخحضّس

 

 مضجَ ٘يث ثٌو١ًٌ ثٌيٞ ٠ٙوؾ إٌٟ صع٠ٌؿ ثٌطجٌخ دؤُ٘ صفجط١ً ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ ٌٍٕٙوّز ثٌّو١ٔزٚـٟ 

ٚف١ظ ثفضٛٞ ٘يث ثٌو١ًٌ عٍٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌضفجط١ً ثٌضٟ صُٙ ثٌطجٌخ إٍِٔج أْ ٠ؾو ثٌطجٌخ ـ١ٗ ثٌىغ١ٌ ِٓ 

 ثالّضفجهر ٚـك هللا ثٌؾ١ّع.

 

 

 

 اعتمبد جملس ادارة اجلبمعت
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