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 القرآنيــــــــــــــةاآليـــــــــــــــة 
 

 

 بسن اهلل الزمحي الزحين

 

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

حَوَلْتَهُ عَلَى الَّذِييَ هِي َقبْلِنَا رَبَّنَا وَالَ تُحَوِّلْنَا هَا الَ أَوْ أَخْطَأًَْا رَبَّنَا وَالَ تَحْوِلْ عَلَيْنَا إِصْزاً كَوَا 

 "نَا فَاًصُزًَْا عَلَى الْقَىْمِ الْكَافِزِييَلَنَا وَارْحَوْنَا أًَتَ هَىْلَ طَاقَتَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِزْ

 صدق اهلل العظين

 

 (826سىرة البقزة اآليت )
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 الدلــــيل بإعدادالجهــة التــي قامــــت 

لل ففما صلمففمد   ... للتكليففا صلدففمن  دففة انص و صللففمية صل لديفف   وفقــــــــــــا  

بتكليا لمن  دبنئي  دة صلدختدية يأعضمء هيئ  صلتن يس، لغف   ا 7107-7108

 -بحيث تكينت دة:لمسا صلتدييل يصلددم ا انلمء نليل 

 صلتدييل يصلددم ا  ئيس لسا             صحدن س ن صحدن دس ين  .ن. 

 دنسك صلمينو بملمسا.                 صيدة دندي  ت فمس.أ 

         عضي هيئ  تن يس لم                     ن.عل  دملح صحدن 

 .عضي هيئ  تن يس لم دمحم صلدهني صلليبمن                        أ  

يفمففم للتكليففا صلدففمن  دففة صنص و صللففمية صل لديفف  بلففمة تكليففا لمنفف  دففة صلدختدففية 

صلتدييففل يأعضففمء هيئفف  صلتففن يس لغفف   صل دففل علففد د صم فف  يتحففنيث نليففل لسففا 

 ا بحيث تكينت صللمن  دة صالت  : 7170-7171لل ما صلممد    يصلددم ا

 صللمن  ت نيل نليل :   

 .صلتدييل يصلددم ا  ئيس لسا              سملا صلتييى دمحم صلغييل  ن. 

 دنسك صلمينو بملمسا.               دحدين صلدهني س ين زصين.أ 

 عضي هيئ  تن يس لم                   فيزى دمحم عبنصلسالا مح . أ    

                             عضي هيئ  تن يس لم ن. عل  دملح أحدن    

 

 والمراجعة من :وقد تكىنت لجنة االشراف 

  ئيسم   دـــني  انص و صللـــــمية صل ــلــدي  ن. عبن صلحدين عل  صلدم يس صلزصئني 0

 عضيص   دني  دكتب ضدمة صلمينو يتمييا صألنصء  اكرم الهادي محمـد  . أ 7

 عضيص   دني  دكتب لمية أعضمء هيئ  صلتن يس  أ. دمحم عل  صلنــــمئل    3

 

 

 م  0202 – 0202 العام الجامعي  



 

 ن
 

 محتويات الدليل

 الصفحـــــة البيــــــــــــــــــــان

 أ صآلي  صلم آني 

 ب لمن  اعنصن صلنليل

 ج دحتييمت صلنليل

 ن ددطلحمت يدفمهيا عمد 

 ز كلدـــــ   ئيس صلمســـــا

 0 صلدمند 

 7 صلمسا نبذو عة .0

 3  مي  ي سمل  يأهنصا صلمسا .7

 4 صلهيكل صلتنظيد  للمسا .3

 4 دهما  ئيس صلمسا .4

 5 دهما صلد لن صألكمنيد  .5

 5 دهما صللمن  صل لدي  بملمسا .6

 5 دهما دنسك صلمينو بملمسا .7

 5 صلتنظيا صإلنص ي للت ليا صاللكت ين  .8
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 8 صلتدييل يصلددم اصلديثمق صألخالل  لخ يج  .00
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 03 دف نصت صلدم  صت صلن صسي  بملمسا .03

 35 صلتدييل يصلددم اأعضمء هيئ  صلتن يس بمسا  .04
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 مصطلحات ومفاهيم عامة

 المؤسسة التعليمية: 

 ، عليم(. كل دمسس  ت ليدي  حكيدي  أي خمد  تمنا ب صدج ن صسي  دنتظد  )ممد ي 

 الجامعة: 

، تتدتع  دمسس  علدي  ت ند بملت ليا صل مل  يصلبحث صل لد  يخند  صلدمتدع يصلبيئ 

، أي  ييس، يتدنح لهمنصت صإلممزو صلدتخدد  )صلبكملي  بلخدي  صعتبم ي  يذد  دملي  دستمل 

صلليسمنس(، يصإلممزو صل ملي  )صلدممستي (، يصإلممزو صلنليم  )صلنكتي صه(، دة خالل صلكليمت 

 يصأللسما صلدختلف  بهم.

 الكلية: 

، ييميز أة يكية لهم لخديتهم  يحنو ت ليا عمٍل يبحث علد  دة يحنصت صلممد  

، تضا  نصخل نطمق صلممد  ، يه  ف  كل صألحيصل كيمة علد  دستمل  صالعتبم ي  صلدستمل 

، يتدنح ن م  صإلممزو  دمديع  ألسما علدي  تتنمسب دع طبي   صلتخددمت صل لدي  ف  صلكلي 

، أي صلليسمنس(، يصإلممزو صل ملي  )صلدممستي (، يصإلممزو صلنليم   صلدتخدد  )صلبكملي ييس

 ، دة خالل ألسمدهم صلدختلف . )صلنكتي صه(

 القسم: 

  دة يحنصت صلكلي  ف  صلبنمء صلممد   يصلت ليا صل مل ، دتخدد  ف  يحنو علدي  أسمسي

 حمل دة حميل صلد  ف ، تتيلد دهد  اعنصن يتنظيا يتنفيذ صلب صدج صلت ليدي  يصلبحثي .

 الشعبة:

يحنو علدي  دة يحنصت صلمسا صلدتخدد  تتيلد دهد  اعنصن يتنظيا صلب صدج صلت ليدي  

 يصلبحثي .

 لقار: عضو هيئة التدريس ا

 صلذي يخدص ُملَّ يلته لل دل ف  دمسس  دة دمسسمت صلت ليا صل مل .

 عضو هيئة التدريس غير القار: 

 صلذي يخدص مزءص  دة يلته لل دل ف  دمسس  دة دمسسمت صلت ليا صل مل .

 :الكوادر المساندة

 صلد ينية يصلفنيية. 

 طالب مؤسسة التعليم العالي: 

يفمم  لليصئح يصلنظا صلد ديل بهم ف  دمسس  دة دمسسمت صلُدسّمل لنيل ن م  علدي  

 صلت ليا صل مل .

 إدارة البرنامج: 

صلمه  صلدسميل  )صلكلي  أي صلمسا أي صلل ب ( عة تنفيذ صلب نمدج صلن صس  صلدنتظا صلذي 

 يمني الد دخ ممت ت ليدي  )ممد ي  أي ن صسمت عليم(.

 المرشد األكاديمي:

 علد دتمب   انممز صلطالب ف  صلب نمدج صل لد  صلذي ين سينه صألستمذ صلدكلا بمإلل صا

 ، يدمنص  تمندها فيه.
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 األستاذ المشرف: 

 صلدكلا بمإلل صا علد  سمل  أي أط يح .

 الممتحن: 

صألستمذ صلدكلا ضدة لمن  صلميما بمدتحمة طملب ممد  ، أي دنملل   سمل  أي أط يح  

 طملب ن صسمت عليم.

 الساعة المعتمدة: 

صنتظما صلطملب ف  صلن صس  لدنو سمع  تن يسي  أسبيعيم  طيل  صلسن  صلن صسي ، أي علد 

( سمع  زدني  فدلي  ف  06أسبيعم ( أي نيصا صلطملب لدنو ) 05-07دنى فدل ن صس  كمدل )

، دع د صعمو أة صلسمع  صلد تدنو ف  صلدم  صت صلد دلي  سمع  زدني  يندا،  دمنو د ين 

م حسب صلد ميي  صلت  تطبمهم دمسس  صلت ليا صل مل ، يف  حمل صلت ليا صلممئا علد يصلنممح يكية فيه

حل صلد ضالت فإة صلسمع  صلن صسي  تحسب بنمء  علد صلسمعمت صلت  يحتممهم صلطملب الستي مب 

 صلدنهج ف  دختلا صألنلط  صلت ليدي .

 : التخصص األكاديمي

 ب نمدج أي دمديع  ب صدج أكمنيدي 

 :ألكاديميالبرنامج ا

دمديع  دة صألنلط  صل لدي  صلنظ ي  يصل دلي ، تن س للحديل علد ن م  علدي  

 تخددي .

 : ودةالج

 ت ن  صلنل  يصإلتممة عب  صاللتزصا بتطبيك صلد ميي  صلميمسي  ف  صألنصء.

 : ضمان الجودة

 صلتمكن دة تطبيك صآلليمت يصإلم صءصت ف  صليلت صلدحيح يصلدنمسب، للتحمك دة بليغ

 صلمينو صلدستهنف  بغ  صلنظ  عة كيفي  تحنين د ميي  هذه صلنيعي .

 التقييم:

 عدلي  ليمس صلمينو صألنصء ف  كل صألنلط  بهنا صلتحسية صلدستد  لألنصء صلدستمبل .

 التقويم: 

، تكفل ضدمة تنفيذ  دمديع  دة صإلم صءصت يصألسمليب تتخذ بنمء  علد نتمئج صلتمييا

 عليهم لبليغ دستييمت صلمينو صلدستهنف  ف  صلدمسسمت صلت ليدي .صلد ميي  صلدت م ا 

 : النتائج التعليمية المستهدفة

دمديع  دة صلد م ا يصلفها يصلدهم صت تستهنفهم صلدمسس  صلت ليدي  دة ي صء ب صدمهم 

 صلد تبط  ب سملتهم يأهنصفهم.

 المقرر الدراسي: 

صلدحننو تن س طيل  صلفدل  دحتيى علد  يدمغ علد دي و دمديع  دة صلدف نصت

 ، أي صليحنو صلت ليدي  أي صلسن  صلن صسي . صلن صس 

 المنهج: 

صلدكية صلد  ف  يصلدهم ي يصليمنصن  صلدطليب لتحميك صلدخ ممت صلت ليدي  صلدستهنف  

 )دف نصت صلدم  (.
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 : التعليم والتعلم اتعملي

يصلطلب  لتحميك صلنتمئج  دمديعتمة دة صألسمليب صلت  يستخندهم أعضمء هيئ  صلتن يس

 صلت ليدي  صلدستهنف  للدم  .

 : المعيار

صلديصدفمت صلالزد  للت ليا صلذي يدكة لبيله لضدمة مينته يزيمنو ف مليته يلن ته علد 

، يدميمس د م   يدكة صالست لمن به عنن تمييا صألنصء صلممد   يذلن دة خالل  صلدنمفس 

 لينو.دمم نته دع صلدستييمت صلميمسي  صلدن

 أطراف العملية التعليمية: 

أعضمء هيئ  صلتن يس، يصلكيصن  صلدسمننو يصلطلب  يصلديظفية، يكل دة له دل  بمل دلي  

 صلت ليدي .

 : المستفيدون

دمديع  لنيهم صهتدما بمألنلط  صلت ليدي  صلت  تمندهم صلدمسس  دة حيث ف ملي  صلنظا 

، يي تبط تحنين دمديع  صلدستفينية  ت ليدي يصل دليمت صلديضيع  لضدمة مينو صلدخ ممت صل

: صلطلب   ، يدة أدثل  صلدستفينية ب سمل  يأهنصا صلدمسس  يصلب صدج يصألنلط  صلت  تمندهم

 يأعضمء هيئ  صلتن يس يأيليمء صألدي  يدمسسمت صلدمتدع صلدحل ...صلخ.

 

 :  المدخالت

دة أمل تلغيل نظما دم، صلحما صلكل  للديص ن صلدخدد  لغ   د ية، يصلت  تست دل 

 : صلديص ن صلبل ي  يصلدمني  يصلدملي  يصلتمني  يصلد ليدمت يصليلت. يتلدل

 العمليات: 

 سلسل  دة صألنلط  يصالتدمالت صلدت صبط  دددد  لتحميك هنا دحنن.

 المخرجات: 

ل سملته ، يتتحنن دخ ممته يفمم   صإلنممزصت يصلنتمئج صلنهمئي  صلت  يحممهم صلنظما صلت ليد 

 يأهنصفه.
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 : كلمة رئيس القسم
 

صلحدن هلل  ب صل ملدية، يصلدالو يصلسالا علد خمتا صألنبيمء يصلد سلية، سيننم دمحم             

 ، يدة صلتفد أث ه ال  ييا صلنية، يب ن،،، صلنب  صآلدية، يعلد آله يدحبه أمد ية

أف يميم ـ ممد    صلتدييل يصلددم اانه لدة نيصع  س ي ي أة أ حب بكا ف  لسا           

. يمنا صلمسا ب صدج ت ليدي  دتديزو لطالبه ييميا بتن يسهم دمديع  لل ليا صإلنسمني  يصلتطبيمي 

دتديزو دة صألسمتذو صلدتخددية. يي دل صلمسا علد تطيي  فها صلطالب لمضميم صلدمتدع يذلن 

ت ليا صلذي يغ س ف  صلطالب صستماللي  صلتفكي  يصإلحسمس بملدسئيلي  يتزيينها علد ط يك صل

بدهم صت صلت ليا صلدستد  صلذي يفينها ف  حيمتها صلدستمبلي ، ييكتسب صلنص سية دة خالل 

ف  دمـمالت تخـ مها بمسـا صلتدييل ن صستها بملمسا عنينص  دة صلخب صت صلت  تسمعنها 

 . ص صلمنينو ف  دمتد هايصلبحث عة صلف يصلددم ا

يكلنم أدل ف  تحميك صلدستهنا دنه يصلذي يحمك  صل دلي   صألكمنيد فإننم نمنا هذص صلب نمدج 

 بدمدلهم . صلليبي صلت ليدي  بملممد مت 

 ينسمل هللا أة ييفمنم مدي م  ال  دم يحبه يي ضمه، انه سديع دميب
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 كلمة ترحيب
 

 أخ  صلطملب أخت  صلطملب :

 

صلتدييل يصلددم ا  يمنا صلنليل صل لد  للدمسسمت صلت ليدي  صلدم  صت صلن صسي  للمسا          

ممد   اف يميم لل ليا صلت  علد صلطملب صة يمتمزهم للحديل علد ن م  صلبكملي ييس دة 

،  كدم يمنا يدفم للديصن صلت  ين سهم صلطملب يصلهنا دة ن صستهم يب    صإلنسمني  يصلتطبيمي 

صلد صمع صلت  ي تدن عليهم ف  ن صستهم ، يذلن تدمليم دع صلتطي  صل لد  ، بمإلضمف  الد عنن دة 

صلط يك  –بإذة هللا ت ملد  –للمبيل يصلتسميل ، يصلن صس  ، دضينم  له  صلضيصبط يصلليصئح صلدنظد 

ف  دسي ته صلت ليدي  بملد حل  صلممد ي . فهي ييضح ييل ح صإلم صءصت يصلد ميي  يصلل يط 

، كمة دة  صلت  يتا عة ط يمهم لبيل صلطلب  ، يدة أمل تحسية مينو يدخ ممت صلت ليا صل مل 

علد تحنيث صلديصن صلدم  و  ي تيحين دف نصتهم  حتد يتسند ألعضمء  صليصمب علينم صل دل نيدم

هيئ  صلتن يس صالست لمن بهم ، اضمف  الد ذلن  بط صلديصن صلن صسي  بدخ ممت صلممد   يتن يس 

 كل دم له عالل  بملممد  .

يح دم   دة لسا صلتدييل يصلددم ا علد  أهدي  تلم  صلطلب  علد صختالا صلفديل           

صلن صسي  يصختالا أعضمء هيئ  صلتن يس ،  أينم أة نمنا هذص صلنليل لضدمة حديل صلطملب علد 

أفضل صلدنمهج ، دة خالل الدمده صلكمدل يصلتما بمديع دف نصت صلدم  صت صلن صسي  صلدطملب 

 .بن صستهم ، يتيحين دف نصت هذه صلدم  صت بية دختلا صلدمديعمت 

 

 

 وما التوفيق إال من عند هللا

 

 

 

https://www.facebook.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-902385009853519/?fref=nf
https://www.facebook.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-902385009853519/?fref=nf
https://www.facebook.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-902385009853519/?fref=nf
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 الممدمة

 

والذي ٌوضح  التموٌل والمصارؾأن نضع بٌن ٌدي طبلبنا األعزاء هذا الدلٌل الخاص بمسم  ٌسرنا   

لمعرفة المفردات العلمٌة  أعضاء هٌبة التدرٌس  اوكذلن زمبلبن تخصصهذا ال للطلبة الراؼبٌن فً دراسة 

اإللزامٌة واالختٌارٌة. ونفٌدكم بتوفٌر المناخ األكادٌمً  الممرراتلهذا البرنامج الذي ٌختص بتدرٌس 

دراسة هذا التخصص بجامعة وإنماء روح التعاون داخل هذا الصرح العلمً. ونشكركم فً اختٌاركم ل

 .أفرٌمٌا

 

 

 التموٌل والمصارفلسم رئٌس 
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نبذة عن المسم: .  1 

 

ة والتطبٌمٌة ، من األلسام الرابدة فً ٌفرٌمٌا للعلوم االنسانأبجامعة  لسم التموٌل والمصارؾ   

بتارٌخ    ادرــــــــــم الص 2017ة ــــــــــ( لسن4رلم ) ةـــــس الجامعــــــربٌرار ــــوفك ل ، تؤسس الجامعة

 ( وحدة دراسٌة. 131( ممرر دراسً وبوالع )  43م ، بعـــدد )  2/2017/  15

توفٌر بٌبة علمٌة وعملٌة محفزة فً تخصص التموٌل والمصارؾ وتحمٌا لرسالة المسم فً           

واالستثمار لتؤهٌل كادر لادر على العمل فً المإسسات المالٌة المختلفة للمساهمة فً خدمة المجتمع 

سنوات من تارٌخ صدور لرار  ثبلثةالبرامجً لمدة المإسسً وفمد تحصل المسم على االعتماد ، والبٌبة

 .2019( لسنة 25مدٌر عام المركز الوطنً لضمان جودة واعتماد المإسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة رلم )
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لسم التموٌل والمصارف ولٌم أهداف و رسالة و رؤٌة  .2 

 الرؤٌــــــــــــة

 التمٌز فً مجال التموٌل والعلوم المالٌة والمصرفٌة

المسم رسالــــــــــــة  

المسم إلى توفٌر بٌبة علمٌة وعملٌة محفزة فً تخصص التموٌل والمصارؾ واالستثمار  ٌسعى       

العمل فً المإسسات ، لتؤهٌل كادر لادر على  تستمطب أفضل الكفاءات فً مجاالت التعلٌم والبحث العلمً

  .المالٌة المختلفة للمساهمة فً خدمة المجتمع والبٌبة

 أهداف القســـم: 

 علمٌا فً مجال التموٌل والمصارؾ. . إعداد كوادر مإهلة1

لدرات الطبلب وأعضاء هٌبة التدرٌس فً اثراء حركة البحث العلمً بالمشاركة فً المحافل تنمٌة . 2

 البرامج التعلٌمٌة المابمة . العلمٌة والمساهمة فً تطوٌر

 . المساهمة فً تطوٌر وتحسٌن مجال التموٌل والمصارؾ لخدمة المجتمع والبٌبة .3

 . تعزٌز مفاهٌم التطوٌر والتحسٌن المستمر فً مجال التموٌل والمصارؾ4

 التواصل وتوطٌد االتفالٌات والعبللات مع المإسسات الخدمٌة والتعلٌمٌة.. 5

ــــم المٌـــــــــــ   

.العمل فً روح الفرٌك –المرونة   -التحفٌز  –التمٌز  –الشفافٌة  –المصدالٌة  –االخبلص  –االمانة   
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 الهٌكل التنظٌمً للمسم.3
 الفنٌة برباسة ربٌس المسم بنظام اإلدارة المسم تدٌر ركابزأربعة  من التموٌل والمصارؾ لسم ٌتؤلؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهام رئٌس المسم .4

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

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

 الشإون العلمٌة وبما ٌتبلءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسٌن المستمر.

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

 ذلن . إلى

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

 ممرراتها. 

 . ًمتابعة سٌر العملٌة التعلٌمٌة بالمسم خبلل الفصل الدراس 

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

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

 . إعداد التمارٌر الدورٌة عن نشاطات المسم وسٌر العمل به 

 . التعامل مع المضاٌا والمشاكل األكادٌمٌة ، وإٌجاد الحلول المبلبمة لها 

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

 . تحدٌد احتٌاجات المسم من أعضاء هٌبة التدرٌس ، والعمل على توفٌر أفضل اإلمكانٌات المتوفرة 

  توجٌه وإرشاد أعضاء هٌبة التدرٌس الجدد، والمساعدة فً تذلٌل العمبات التً تواجههم وتمٌٌم أدابهم

 العلمً .

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

 . تؤدٌة ما ٌسند من أعمال مماثلة 

 رئٌس المسم

 المرشد  األكادٌمً

 

 

 للقصم

 وحدة التعلٌم االلكترونً منسك الجودة 

 

 اللجنة العلمٌة
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 مهام المرشد األكادٌمً: .5

 دراسً. تابجه الدراسٌة المتضمنة لكل فصلمتابعة الملؾ العلمً للطالب، وٌتم فٌه حفظ نسخ من ن 

 على الطالب بملفه  تدوٌن وتسجٌل حاالت: االنمطاع، إٌماؾ المٌد، الطلبة المتعثرٌن، كذلن العموبات التً تولع

 العلمً وبطالته الدراسٌة وإببلؼه.

  الرد على جمٌع استفسارات الطبلب فٌمــا ٌخص الدراسة ومتابعته مع أعضــاء هٌبة التدرٌس الذٌن

 ٌدرسونه فً جمٌع المواد.

  ًعلى سجبلتهم الدراسٌة بشكل منظم. االطبلعمساعدة الطبلب ف 
 

 مهام اللجنة العلمٌة بالمسم. 6

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

 المحاضر ومتابعتها بصفة دورٌة.

  ًمراجعة وتحدٌت واعتماد الخطة الدراسٌة ومتابعة تنفٌذها وتنسٌك الجدول الدراسً الفصل 

 ًحسب معاٌٌر الجودة . وصؾ وتوصٌؾ مفردات الممررات الدراسٌة والبرنامج األكادٌم 

 . اختٌار وتمٌٌم أعضاء هٌبة التدرٌس عند التعالد وإثناء العمل 

 . التخطٌط إللامة نشاطات علمٌة بالمسم 

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

 مهام منسك الجودة بالمسم .7

 ٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً وخدمة المجتمع . ملالمساهمة فً تجوٌد الع 

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

 .وضع آلٌة لتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة 

  تحلٌل نماذج واستمارات التمٌٌم 

 المساعدة فً إعداد الدراسة الذاتٌة وتوصٌؾ البرامج والممررات الدراسٌة 

 وعً الخاص بثمافة الجودة.تعزٌز ال 
 

 التنظٌم اإلداري للتعلٌم االلكترونً : .8

 لغُ اٌرؼ١ٍُ اإلٌىرشٟٚٔ  

 :اٌٛفف اٌؼـــاَ

ٌنشا على مستوى  2020( لسنة 15( من البحة التعلٌم اإللكترونً  وفك لرار رلم )3وفماً ألحكام المادة )
الشةةإون العلمٌةةة  ، وٌعنةةى باإلشةةراؾ   ةإدارالجامعةةة لسةةم للتعلةةٌم اإللكترونةةً علةةى أن ٌكةةون برباسةةة مةةدٌر 

 االلكترونً. موالمتابعة وتطوٌر التعلٌ
 :وٌتولى المهام التالٌة 

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

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

 الفنً واالستشاري لهم.
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ات والمعارؾ راستخدام تمنٌات التعلٌم اإللكترونً الكتساب المهاتنمٌة وتطوٌر مهارات الطبلب على  -
  .احتٌاجات المجتمع ومتطلبات  سوق العمل والمدرات التً تلبً

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

 .البرنامج األكادٌمًالؽرض على مستوى 
ٌختص لسم التعلٌم اإللكترونً  على مستوى الجامعة بعملٌات اإلشراؾ والتنسٌك بٌن وحدات التعلٌم  -

اإللكترونً لكل برنامج أكادٌمً والمرافك التعلٌمة بالجامعة وتوفٌر التجهٌزات والبرمجٌات والبنٌة 
 لنشاطات التعلٌم اإللكترونً.التحتٌة والكوادر البلزمة 

 
 وحدة التسجٌل الرلمً: -1

 الوصف العـــام:

ً ألحكام المادة )          تنشا   2020( لسنة 15( من البحة التعلٌم اإللكترونً وفك لرار رلم )4وفما

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

 تنٌة لكل عناصر العملٌة التعلٌمٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس والطبلب المستهدفٌن والممررااإللكترو

الدراسٌة لكل برنامج أكادٌمً  ٌمدم التعلٌم اإللكترونً على أن تكون برباسة مدٌر مكتب التوثٌك 

 والمعلومات.

 وتتولى المهام التالٌة:

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

 تسجٌل أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة وممرراتهم فً المنصة اإللكترونٌة. -

 التؤكد من بٌانات أعضاء هٌبة التدرٌس وضمان خصوصٌتها  -

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

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

  وحدة إنتاج وتحرٌر المحتوى الرلمً -2

 الوصف العـــام:

تنشةا وحةدة إنتةاج  2020( لسةنة 15وفك لرار رلةم ) ( من البحة التعلٌم اإللكترون5ًوفماً ألحكام المادة )

اإللكترونٌةةة للجامعةةة وتكةةون تحةةت اشةةراؾ  لسةةم التعلةةٌم وتحرٌةةر المحتةةوى الرلمةةً المخصةةص للمنصةةة 

اإللكترونً وتعنى بمراعاة اسلوب ومعاٌٌر ومكونات جودة إنتاج المحتةوى الرلمةً علةى ان تكةون برباسةة 

 مدٌر األنظمة االلكترونٌة للجامعة .

 وتتولى المهام التالٌة:

العلمٌة بوحدة التعلٌم اإللكترونً بالبرنامج تحدٌد اسلوب انتاج المحتوى الذي ٌتم اعتماده من لبل اللجنة  -

 االكادٌمً وفك أهداؾ ومتطلبات الممرر الدراسً .

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

 الوحدات والصفحات .

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

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

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

 بالدولة اللٌبٌة .
 

 المفتوحة:المعاٌٌر الفنٌة 

 معاٌٌر الصورة
 1920x1080 FHD مستحسن

 1280x720 HD حد أدنى

 معاٌٌر الصوت
 مستحسن

 أنعدام فً الخلفٌة
 Noise Eliminated from background 

 حد أدنى
 الضوضاء ال تمنع وضوح صوت المتحدث

 Noise Does Not Prevent Vocal  
 

  والخطط التدرٌبٌة وحدة الدعم الفنً -3
 الوصف العـــام:

 2020( لسةةنة 15( مةن البحةة التعلةةٌم اإللكترونةً وفةك لةةرار رلةم )7( )6وفمةاً ألحكةام المةةادتٌن )         
تنشا وحدة الدعم الفنً والخطط التدرٌبٌة وتكةون تحةت اشةراؾ  لسةم التعلةٌم اإللكترونةً تتةولً إجةراءات 

و طةةرق ومعةةاٌٌر التعلةةٌم اإللكترونةةً  لعناصةةر  إعةةداد وتنفٌةةذ الخطةةط التدرٌبٌةةة الشةةاملة إلسةةتخدام اسةةالٌب
العملٌةةة التعلٌمٌةةة مةةن أعضةةاء هٌبةةة التةةدرٌس والطلبةةة والكةةوادر المسةةاندة وإجةةراءات الةةدعم الفنةةً والتمنةةً 
المطلوب من االدوات و التمنٌات والبرامج الحدٌثة والتً تساعد على االستخدام االمثةل فةً عملٌةات التعلةٌم 

 ن برباسة ربٌس وحدة تمنٌة المعلومات  .اإللكترونً على ان تكو
 

 :وتتولى المهام التالٌة

 المشاركة فً وضع وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس على إستخدام المنصة اإللكترونٌة.  -

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

 هارات التدرٌس االلكترونً.أنشاء المحتوى وم

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

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

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

 المختلفة للتعلٌم االلكترونً.

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

 هٌبة التدرٌس.

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

 منهــا.

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

 وحدة ضمان الجودة وتمٌٌم األداء -4

 :الوصف العـــام

تنشةا وحةدة   2020( لسةنة 15( من البحة التعلٌم اإللكترونةً وفةك لةرار رلةم )8وفماً ألحكام المادة )

تحةةت إشةةراؾ  لسةةم التعلةةٌم اإللكترونةةً وتعنةةى بضةةمان جةةودة التعلةةٌم  ضةةمان الجةةودة وتمٌةةٌم األداء وتكةةون

االلكترونً ولٌاس رضا المستفٌدٌن واالستفادة من التؽذٌة الراجعة فً عملٌات التطوٌر والتحسٌن علةى أن 

 تكون برباسة مدٌر مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداء وعضوٌة منسمً الجودة بالبرامج التعلٌمٌة .
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 :ام التالٌةوتتولى المه

لمتطلبات الممرر الدراسً الصادر من الناحٌة األكادٌمٌة ومطابمته االشراؾ على تمٌٌم جودة المحتوى  -

 عن مركز ضمان الجودة. 

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

الناحٌة الفنٌة ومدى التزامه بمعاٌٌر التصمٌم الموضوعة من االشراؾ على تمٌٌم جودة المحتوى من  -

 إدارة الجامعة.

 مواصفات الخرٌج بمسم التموٌل:. 9

 ان ٌكون الخرٌج لادرا على:

 .المنافسة فً سوق العمل 

 .تطبٌك المعرفة فً مجال التموٌل والمصارؾ 

 منه فً الحٌاة العملٌة. استخدام االسالٌب والمهارات و معرفة كتابة البحث المصٌر واالستفادة 

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

  لتموٌل والمصارفمجاالت العمل المتاحة أمام خرٌجً لسم ا. 01

ٌتم تؤهٌل خرٌجً لسم التموٌل والمصارؾ للعمل فً مختلؾ مجاالت النشاط اإلداري فً                   

منظمات األعمال االلتصادٌة والخدمٌة فً لطاعات المصارؾ بجمٌع أنواعها ) التملٌدٌة واإلسبلمٌة( سوق 

، مإسسات  األوراق المالٌة )البورصة(، شركات االستثمار ، شركات الوساطة المالٌة ، شركات التؤمٌن ،

الضمان االجتماعً ، محلل مالً أو مستشار فنً ومالً ، إدارة المحافظ االستثمارٌة وصنادٌك االستثمار ، 

والعدٌد من الوظابؾ األخرى ذات الطبٌعة المالٌة المتمحورة حول العابد والمخاطرة ، والوزارات 

جارة وإلامة وإدارة المشروعات والهٌبات الحكومٌة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة ، كما ٌمكن ممارسة الت

فً  التموٌل والمصارؾالخاصة الصؽٌرة والمتوسطة الحجم ، كما ٌمكن للخرٌجٌن أن ٌموموا بتعلٌم 

مختلؾ المدارس والمإسسات لؽٌر المتخصصٌن فً هذا المجال ، فضبلً عن إمكانٌة مواصلة دراستهم 

 العلٌا.

  المٌثاق األخاللً لمهنة التموٌل والمصارف:. 00

إن أخبللٌات العمل تشٌر إلى لٌم السلون واألخبلق التً توضح التصرفات الصاببة والخطؤ التً            

تظهر فً بٌبة العمل. إن المماٌٌس األخبللٌة السٌبة تإدي إلى مشاكل فٌما ٌتعلك بصورة المنشؤة لدى 

مستوى عالً من السرلة بٌن  ، لضاٌا لانونٌة مكلفة ، ، والى مجموعة من المشاكل المكلفة الجمهور

الموظفٌن.. إلخ. إن اتخاذ المرار األخبللً ٌدٌم الثمة مع الجمهور كما انه عنصر أساسً فً عبللة المنشؤة 

مع الجمهور والموظفٌن والشركات األخرى. ومن المهم أٌضا أن تعكس اإلدارة العلٌا سلون أخبللً ألنه 

ً ٌتمثل بها جمٌع العاملٌن بالمنشؤة. بالنسبة للمدٌرٌن والموظفٌن فإن من المتعارؾ علٌه إنها دابما المدوة الت

حماٌة البٌبة هً مسبولٌة اجتماعٌة كما إنها هدؾ مهم للمنشؤة ألنها أصبحت حجر الزاوٌة للنجاح. إن أي 

، أي معاٌٌر  منشؤة ترؼب فً االزدهار على المدى الطوٌل ال ٌمكنها تحمٌك ذلن دون أخبللٌات العمل

 .السلون والمٌم األخبللٌة التً تحكم التصرفات والمرارات فً بٌبة العمل
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 مبادئ أخاللٌة عالمٌة تشتمل على االتً:

 : مساواةال عدالةال

، وال ٌحك ألي شخص االنتفاع  العدالة والمساواة تلتزم اإلداري بالتعامل بعدل مع كافة األطراؾ        

التبلعب أو إخفاء المعلومات أو إساءة استعمال المعلومات السرٌة بشكل ؼٌر عادل من أي فرد عن طرٌك 

 .أو تشوٌه الحمابك أو ؼٌرها من التصرفات أو الممارسات ؼٌر العادلة

 األمانة والصدق:

تعنً األمانة واالستمامة والتحلً بكل خلك حمٌد ، مما ٌتطلب من اإلدارٌٌن وموظفٌها أداء          

 .واجباتهم المهنٌة بكل أمانة وتجرد وحٌاد ومسإولٌة ، مع الحرص على االلتزام بالموانٌن والتشرٌعات 

 اإلتمان فً األداء الوظٌفً:

لمرونة ، تحمل الضؽط ، التعلم المستمر ، العبللات االلتزام ، اإلتمان ، العمل ضمن فرٌك ، ا           

 الجٌدة مع اآلخرٌن ، تحمل المسإولٌة.

 االلتزام بالموانٌن والتشرٌعات:

ٌجب على جمٌع من ٌشؽل الوظٌفة االلتزام بالموانٌن والتشرٌعات الموجودة داخل الدولة واحترامه            

  .والتمٌٌد بها

 اآلخرٌن:حموق المحافظة واحترام 

ٌكون االحترام منّا لآلخرٌن دلٌبلً التمدٌر لما ُهم علٌه ، حٌث ٌجب علٌنا تولٌرهم واحترامُهم ،           

حٌث ٌعمل الشخص بؽض النظر  ، وهذا االحترام ٌشمل األدب فً الحدٌث ، والتلّطؾ فً التكلّم والحوار

بهذه المبادئ األخبللٌة كدلٌل ومرشد لعمله مما عن مولعه فً السلم االداري ) لابد او مرإوس( بااللتزام 

ٌخلك فٌه الموازنة بٌن االهتمام بالذات واآلخرٌن والمصلحة العامة والتصرؾ بشكل أخبللً ومستمل 

،  بؽض النظر عن تولعات اآلخرٌن و إشران المرإوسٌن فً اتخاذ المرارات وتدرٌبهم وتطوٌر لدراتهم

ن وٌزٌد من مستوى رضاهم و الذي ٌعود بالوالء للمنظمة  كبٌبة داخلٌة مما ٌرفع الروح المعنوٌة للعاملٌ

 والوطن كبٌبة خارجٌة. 

 : وتحدث أخاللٌات العمل على أربعة مستوٌات

والمٌادة األخبللٌة. لو اختفت واحدة من تلن  –التصرؾ األخبللً  –التفكٌر األخبللً  -الوعً األخبللً  

 .المنشؤة سٌضعؾالعناصر فإن المناخ األخبللً فً 

 :الوعً األخاللً •
 

حٌث أن المؤزق األخبللً دابما ٌحدث فً مولع العمل. لذلن  أساس المناخ األخبللً هو الوعً األخبللً 

فإن الموظفٌن ٌحتاجوا للمساعدة لتحدٌد المسابل األخبللٌة عند حدوثها وٌحتاج العاملٌن أٌضا إلرشادهم إلى 

كاستجابة للموالؾ المختلفة التخاذ المرار األخبللً. والطرٌمة المثلى لتظهر المنشؤة ما تتولعه المنشؤة منهم 

المواعد األخبللٌة التً ترؼب فً وجودها داخل منطمة العمل هً بؤن تحدد أنماط السلون األخبللً كتابة 

توضح أٌضا  : ي توضح السلون الممبول ٌجب إن وٌعلك فً مكان ظاهر لجمٌع العاملٌن. أن هذه األخبللً

 .الموانٌن والتعلٌمات التً ٌجب أن ٌطٌعها العاملٌن
 

    :التفكٌر األخاللً  •

 أخبللً.ومع أن التدرٌب على البحة السلون األخبللً تساعد العاملٌن على التعرؾ والتفكٌر فً المسابل إال

ذلن فؤن المإسسات ٌجب أن تعطً اإلطار والوسٌلة التً تسمح للمرارات أن تتحول إلى تصرؾ أخبللً. 
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أن األهداؾ المحددة لمإسسة ككل ولؤلفراد واأللسام كجزء ٌمكنها أن تإثر على السلون األخبللً. فؤن 

لؽش والكذب واألفعال المإسسة التً ٌضع مدٌرها أهداؾ ؼٌر والعٌة ألداء الموظفٌن ستجد الكثٌر من ا

  السٌبة األخرى ألن الموظفٌن سٌحاولون حماٌة أنفسهم.
 التصرف األخاللً •

بإعطابها الدعم للموظؾ عندما ٌكون فً مؤزق أخبللً. أحد هذه األسالٌب هً وجود خط ساخن               

ب منه بصورة مرضٌة مع اإلدارة ٌستطٌع الموظؾ من خبلله السإال عن ما ٌجب عمله حتى ٌنفذ ما ٌطل

خاص للرد على أي استفسار من العاملٌن للمحافظة على  دون الحاجة للكذب. بعض الشر األخبللٌة:

 .السلون األخبللً داخل المنشؤة
 

  :المٌادة األخاللٌة  •

التنفٌذٌون ال ٌجب إن ٌتكلمون عن السلون األخبللً فمط بل ٌجب أن ٌظهر ذلن فً كل تصرفاتهم          
أٌضا. هذا المبدأ ٌتطلب أن ٌكونوا شخصٌا ملتزمٌن بمٌم ومبادئ المإسسة ومستعدون أن ٌتصرفوا على 

المستوٌات أن  هذا األساس. وٌجب على المابد األخبللً أن ٌتمدم خطوة أبعد وٌطالب الموظفٌن على كل
ٌتحملوا المسبولٌة األخبللٌة كمادة أمام من هم ألل منهم فً المستوى. وطبعا لسوء الحظ لٌست كل 

 : المإسسات لادرة على إنشاء هذا اإلطار الصلب من السلون األخبللً وسابل ترسٌخ أخبللٌات المهنة
 . تنمٌة الرلابة الذاتٌة • 
 .االجتهادات الفردٌة الخاطبةوضع األنظمة الدلٌمة التً تمنع  • 
 . المدوة الحسنة •

 . تصحٌح الفهم الدٌنً والوطنً للوظٌفة • 
 .محاسبة المسإولٌن والموظفٌن • 
 .التمٌٌم المستمر للموظفٌن •
 

 التموٌل والمصارفالخطة الدراسٌة لمسم .12

 

 التموٌل والمصارفالممررات الدراسٌة بمسم 

 

 الوحداتعدد  الممررات الدراسٌة ر.م

 46 واإلنسانٌةالممررات العامة  1

 51 اإللزامٌة التخصصٌة الممررات 2

 15 الممررات ؼٌر التخصصٌة اإللزامٌة 3

 9 رات  االختٌارٌة التخصصٌةالممر 4

 6 الممررات االختٌارٌة ؼٌر التخصصٌة 5

 4 مشروع التخرج  6

7 
لسم للحصول على درجة البكالورٌوس فً مجموع وحدات التخرج 

 التموٌل والمصارؾ
131 
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   وحدة ( 46الممررات العامة واإلنسانٌة )المجموع الكلً للوحدات : 

 متطلبات الممرر عــدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 GA100  3 عربٌةالاللؽة --- 

2 GI 101 3 سبلمٌةاالدراسات ال --- 

3 GE103  3 االنجلٌزٌةاللؽة --- 

4 LW102 ً3 مبادئ المانون المدن --- 

5 ECO110  3 (1مبادئ االلتصاد الجزبً )التصاد --- 

6 ECO111  3 (2مبادئ االلتصاد الكلً )التصاد ECO110 

7 BMG120 4 مبادئ ادارة األعمال --- 

8 ACC130  3 1مبادئ المحاسبة --- 

9 ACC131  3 2مبادئ المحاسبة ACC130 

10 GS 140  3 1أساسٌات اإلحصاء --- 

11 GS141  3 2أساسٌات اإلحصاء GS 140 

12 GM142  3  الرٌاضًأساسٌات التحلٌل --- 

13 CSC144 ً3 مبادئ الحاسب االل --- 

14 POS150 3 مبادئ العلوم السٌاسٌة --- 

15 FINB160  3 مبادئ التموٌل --- 

 46                    مجموع الوحدات   
 

 وحدة دراسٌة 51المجموع الكلً للوحدات    الممررات اإللزامٌة التخصصٌة

 متطلبات الممرر عــدد الوحدات  اسم الممرر رلم الممرر  ت

1 FINB  161 3 مبادئ االستثمار FINB  160 

2 FINB 260 3 المالٌة اإلدارة FINB 160 /ACC131 

3 FINB  261  3 مصارؾإدارة FINB 160 

4 FINB 262 3 اساسٌات التامٌن FINB 160 

5 FINB 268 3 المصرفً االبتمان FINB261 

6 FINB  263 3 صنادٌك ومحافظ االستثمار FINB 161 

7 FINB  264 ً3 التحلٌل والتنبإ المال FINB 260 

8 FINB  265 3 مالٌة شركات FINB 260 

9 FINB  267 3 مصارؾ إسبلمٌة GA 101/ FINB  261 

10 FINB  360 3 تحلٌل أوراق مالٌة FINB  264 

11 FINB  361 3 العملٌات المصرفٌة ACC130 /  FINB 261 

12 FINB  362 3 مالٌة أسواق FINB360- 265 

13 FINB  364 3 أجنبٌة عمبلت FINB  265 

14 FINB  365 3 المالٌة المإسسات FINB  260-161 

15 FINB  367 3 اإلسبلمً التموٌل فً دراسات FINB  267 / FINB  360 

16 FINB 369 3 الدولً واالستثمار التموٌل FINB 263/ FINB360 

17 FINB 463 3 الدولٌة المصرفٌة المإسسات FINB 263/ FINB 267/ FINB365 

  51مجمــــــــــــــــوع الوحــــدات                             
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 وحدة دراسٌة 15الممررات ؼٌر التخصصٌة اإللزامٌة المجموع الكلً للوحدات 

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رمز الممرر ت

1 LW 202 3 المانون معامبلت تجارٌة LW 102 

2 ACC230  3 1المحاسبة المتوسطة ACC131 

3 MBG 433 3 طرق البحث BMG120 

4 ECO210  3 التحلٌلً جزبًااللتصاد ECO 111 

5  CS146 ً3 تطبٌمات الحاسب اآلل CS144 

         15              دات  ـــــــوحوع الــــــــــمجم            
 
 

 ( وحدات دراسٌة 9)ٌختار الطالب  رات  االختٌارٌة التخصصٌةرالمم
 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رمز الممرر ت

1 FINB 266 3 تؤمٌنات متنوعة FINB262 

2 FINB 269 3 تمٌٌم االستثمار FINB 263 

3 FINB 368 3 المشتمات المالٌة FINB 360 

4 FINB 467 3 نظم معلومات مصرفٌة FINB  361 

5 FINB 461  3 المخاطرإدارة FINB362-365 

 9                        وحدات  مجموع ال
 

 ( وحدات دراسٌة 6)ٌختار الطالب ؼٌر التخصصٌة رات  االختٌارٌةالممر
 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 BMG 225 3 مبادئ التسوٌك BMG 120 

2 BMG 322  3  1بحوث عملٌات GS 140/ GS141 

3 ECO211 ً3 االلتصاد التحلٌلً الكل ECO111 

4 ECO511 3 دراسة الجدوى االلتصادٌة ECO111 

5 ECO313 3 نمود ومصارؾ BMG120/ECO111 

6 ACC231 متوسطة محاسبة II 3 ACC230 

 6        وحدات  مجموع ال

 

 

 مشروع التخرج  

 متطلبات الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 FINB 468 موافمة المسم  4 مشـــروع تخــــــرج 

     4            وحدات  مجموع ال
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 التموٌل والمصارفبمسم ممررات الدراسٌة ال مفردات. 01

 توصٌف الممررات

 160رلم الممرر:                                               مادة :مبادئ التموٌل

       -الممرر:    أسبمٌة                          ساعات  3 للممرر :   المعتمدة  الوحدات

 أهداف الممرر:

 تيدف ىذه المادة إلي تعريف الطالب بالتمويل وأىدافو، وما ىي الميام الموكمة إلى المديرين الماليين، وما ىي مصادر
وتعرف عمى اشكال التمويل ومحدداتو وتطرق الى مصادر التمويل المتوسطة والقصيرة وطويمة  التمويل والوسائط المالية

  االختالف بين مصادر التمويل التقميدي واإلسالمي .اإلسالمي وأوجو ومصادر التمويل  االجل 
 محتوى المقرر:

 المفردات األسبوع

 ومكوناتو والمبادئ االساسية لعمم التمويل . مقدمة في مفيوم التمويل وأىدافو 1

 .عالقة التمويل بالعموم االخرى ومحددات االختيار بين مصادر التمويل وخصائصو  2

 مصادر التمويل قصيرة االجل ، االئتمان التجاري واالئتمان المصرفي اشكالو وشروطو ومزاياه وتكمفتو  4_  3

 .التمويل متوسطة االجل ، التمويل باالستئجار تعريفو  انواعو ومبرراتو وعيوبومصادر  5

 .تكمفتو مصادر التمويل طويمة االجل التمويل باألسيم العادية تعريفو ومزاياه وعيوبو و  7 -6

 .مصادر التمويل طويمة االجل ، االسيم الممتازة اسباب االصدار ومزاياه وعيوبو وتكمفتو  8

 مصادر التمويل طويمة االجل ، السندات مزاياه وعيوبو وانواع السندات وتكمفتو وواجو اختالفو مع االسيم  9

 التمويل االرباح المحجوزة مزاياه وعيوبو وتكمفتو والقروض طويمة االجل مزاياه وعيوبو وتكمفتو  10

 مصادر التمويل اإلسالمي ، اساليب التمويل في مؤسسات المالية االسالمية ، مضاربة ومشاركة والمرابحة  12_ 11

 المراجع المقررة:
 .2010، 1والتوزيع _ عمان، ططارق الحاج، مبادئ التمويل، دار صفاء لمنشر  .1
 .2005فرد ويستون، لوجين برجام، التمويل اإلداري، الجزء األول والجزء الثاني، دار المريخ، الرياض،  .2
 .  2018، مكتبة العربية لمطباعة والنشر  2رضا شيتو ،وليد سالم ، مبادى التمويل ،ط  .3
 .2014 ، مكتبة العربية لمنشر 1الصادق بمقاسم ، مبادى التمويل ط .4
 . 2014،دار عزة لمنشر والتوزيع الخرطوم  1عبدالمنعم بالكور ، مبادى التمويل ط .5
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 161رلم الممر:                                   االستثمار        مادة : مبادئ

                             160أسبمٌة   الممرر:                     ساعات 3للممرر:      المعتمدة الوحدات

 أهداف الممرر:

بؤهمٌة االستثمار وانواع االستثمار وعملٌة اعداد دراسة ٌهدؾ هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالب  

كؾ وتعرؾ على مخاطر االستثمار وتكوٌن محفظة  استثماريجدوى التصادٌة وكٌؾ ٌحدد لرار 

استثمارٌة وكٌفٌة استخراج عابد للمحفظة وتعرؾ على االسواق المالٌة وكٌفٌة استثمار فٌها ومفهوم 

 المشتمات المالٌة .

 محتوى الممرر:

 المفردات األسبوع

 تعريف االستثمار ، اىمية االستثمار وانواع االستثمار ومحددات االستثمار 1

 دراسة الجدوى االقتصادية لالستثمار ، مفيوم دراسة الجدوى وانواع دراسة الجدوى االقتصادية  2

 قرارات االستثمار )انواع قرارات االستثمار ، والمقومات االساسية لقرارات االستثمار ( 3

 ستثمار مخاطر االستثمار ) تعريف مخاطر االستثمار وقياس مخاطر االستثمار وانواع مخاطر اال 4

 والعمالت االجنبية وصناديق االستثمار  2وادوات اسثمار 1ادوات االستثمار  6- 5

 المحافظ االستثمارية )تعريف المحفظة واستخدام مبدا التنوع فى تخفيض مخاطر المحفظة ( 8_ 7

 المحافظ االستثمارية ) استعمال معامل بيتا لمتنبؤ بمخاطر المحفظة واىم السياسات المتبعة  9

 االسواق المالية ) مفيوم السوق المالى واركان السوق المالى والسوق المالى الميبيى  10

 االسواق المالية )انواع االسواق المالية ( 11

 التعامل بالمشتقات المالية .المشتقات المالية مفيوم ومزايا ومخاطر  12

 

 

 الممرر: مراجع
 .2005،دار وابل للنشر والتوزٌع االردن  3 ط والحمٌمً المالًزباد رمضان ،مبادى االستثمار  .1

 .1999منٌر هندى صنادٌك االستثمار ،منشاة المعارؾ ،االسكندرٌة  .2

 .1999االوراق المالٌة منشاة المعارؾ االسكندرٌة  منٌر هندى ، اساسٌات االستثمار فى .3

 .1997طارق حٌدر حردان ، مبادى االستثمار ،دار المستمبل للنشر والتوزٌع عمان  .4
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 260رلم الممرر:                           مادة: اإلدارة المالٌة                               

                                             160-130أسبمٌة الممرر:                                ساعات 3الوحدات المعتمدة للممرر: 

 الهدف من الممرر: 

ٌكون الطالب الذي لد استكمل هذا الممرر الدراسً بنجاح ملم بمفهوم اإلدارة المالٌة محتوٌاتها وتطبٌماتها، 

 بدرجة عالٌة من الكفاءة والفاعلٌة. وأهمٌة ذلن لنجاح المنشؤة وتحمٌك أهدافها

 محتوى الممرر:

 المفردات األسبوع
 أىمية اإلدارة المالية  1
 وظائف اإلدارة المالية   2
 القيمة الزمنية لمنقود  3
 التحميل المالي لمقوائم المالية: األفقي والرأسي 4-5
 تحميل القوائم المالية باستخدام النسب المالية 6-7
 رأس المال العاملإدارة  8
 إدارة وسياسة االئتمان 9

 إدارة المخزون  10
 مصادر التمويل طويل االجل -مصادر التمويل قصير األجل  11

12 
بالطريقة التي تعترف بالقيمة الزمنية  -تقييم االقتراحات االستثمارية بالطريقة التي تتجاىل القيمة الزمنية لمنقود

 لمنقود
 

 المراجع المقررة:
 .2006فرد ويستون، يوجين برجام، التمويل اإلداري، الجزء األول، دار المريخ،  .1
 .2004منير ىندي، اإلدارة المالية، مدخل تحميمي معاصر، المكتب العربي الحديث، الطبعة السادسة،  .2
 .1993عدنان ىاشم السامرائي، اإلدارة المالية، منشورات الجامعة المفتوحة طرابمس،  .3
 .1991محمود عبدالحفيظ المغبوب، أساسيات اإلدارة المالية، منشورات كمية المحاسبة، جامعة الجبل الغربي،  .4
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 261رلم الممرر:                                                     إدارة   المصارفمادة : 

 160أسبمٌة الممرر:                  ساعات                         3الوحدات   المعتمدة   للممرر  : 

 الهدف من الممرر: 

تزوٌد الطالب بالمفاهٌم واألسس التً تموم علٌها إدارة المصارؾ وتشمل  ٌهدؾ هذا الممرر إلى 

السٌاسات المالٌة والمصرفٌة وعبللة المصارؾ التجارٌة بالمصارؾ المركزٌة وسٌاسة اإللراض 

 وإدارة الرلابة على المصارؾ.واستراتٌجٌات تنمٌة الودابع وسٌاسة االستثمار فً األوراق المالٌة 

 ر:محتوي الممر

 المفردات ألسبوعا

  نشؤة المصارؾ التجارٌة وأهمٌتها. 1

 .أهداؾ وأنواع المصارؾ التجارٌة ووظابفها والحدٌثة 2

 عبللة المصارؾ التجارٌة بالمصرؾ المركزي. 3-4

 إستراتٌجٌة تنمٌة الموارد المالٌة. 5

 استراتٌجٌات تنمٌة الودابع. 6

 استراتٌجٌات ال تتطلب موارد مالٌة. 7

 سٌاسة اإللراض. 8

 سٌاسة االستثمار فً األوراق المالٌة. 10- 9

 السٌاسات التً تحكم إدارة المحفظة. 11

 الرلابة على المصارؾ التجارٌة. 12

 

 
 :المراجع المقررة

. سعيد سيف النصر، دور البنوك التجارية في استثمار أموال العمالء دارسة تطبيقية تحميمية، الناشر مؤسسة شباب 1
 .2000الجامعة، 

 .1998. خالد أمين عبدهللا التدقيق والرقابة في المصارف، دار وائل لمطباعة والنشر، عمان، 2

دارة البنوك، المكتب العربي الحديث اإلسكندرية، 3  .1987.  عبدالغفار خنفي، عبد السالم أبوقحف، تنظيم وا 

 .1996القرارات، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، مدخل اتحاد  –. منير ىندي، إدارة البنوك التجارية 4

 .1997المالية، اإلسكندرية، منشأة المعارف،  والمنشأة. منير ىندي، إدارة األسواق 5
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    262رلم الممر:                                         أساسٌات التأمٌن          مادة : 

                             160أسبمٌة   الممرر:                             ساعات 3المعتمدة    للممرر:    الوحدات 

 أهداف الممرر:

بالخطر ومسبباته وانواعه وتحلٌل عناصره واالخطار المابلة ٌهدؾ هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالب  

وانواع عمود التؤمٌن والمواعد للتؤمٌن ولٌاس الخطر وتعرؾ على التؤمٌن ونشؤته ومبادى المانونٌة للتؤمٌن 

 الفنٌة لعمد التؤمٌن انواع شركات التؤمٌن .

 محتوى الممرر:

 المفردات األسبوع

 نشؤة التؤمٌن اهمٌته ومفهوم الخطر والسامه المختلفة  1

 انواع الخطر ومسبباته ومصادر الخطر وعبء الخطر على المجتمع  2

 لٌاس الخطر وعبللة الخطر باحتمال الخسارة  3

 سٌاسات ادارة الخطر وطرق مواجهة الخطر  4

 تعرٌؾ التؤمٌن وعمد التامٌن واركان عمد التامٌن والخصابص الربٌسة للتامٌن  6- 5

 السام التامٌن والمبادئ المانونٌة لعمد التامٌن  8_ 7

 انواع وثابك التامٌن على الحٌاة التً تؽطى خطر الوفاة  9

 ومفهوم الخطر بهم  البحرين الحرٌك والتامٌن نات العامة وتامٌالتؤمٌ 10

  البحريومراحل التعالد للتامٌن  البحريانواع وثابك التامٌن  11

 شركات التامٌن مفهومه واهمٌته ووظابؾ شركات التامٌن  12

 

 

 الممرر: مراجع
 .1993سلٌمان بن ابراهٌم بن تنٌان ، التامٌن واحكامه ،دار العواصم المتحدة بٌروت  .1

 .1987عبدالعزٌز فهمى هٌكل ، مبادى فى التؤمٌن ، دار الجامعٌة بٌروت  .2

 .1998دمحم رفٌك المصرى ، التامٌن وادارة الخطر ، دار زهران عمان  .3
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 268رلم الممر:                                      المصرفًاالئتمان مادة : 

                             261أسبمٌة   الممرر:                  ساعات 3للممرر:      الوحدات المعتمدة

 أهداف الممرر:

على االبتمان مفهومه وانواع االبتمان واسس منح االبتمان ٌهدؾ هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالب  

ٌتعامل بها المصارؾ التجارٌة بشكل ٌسهل على االدارة االختٌار من بٌن السٌاسات المالٌة  التًكٌفٌة الو

المصرفٌة وسٌاسة االلراض وتنمٌة الودابع وسٌاسة االستثمار واالستراتٌجٌات البدٌلة التى تحمك الهدؾ 

 الذى من اجله  انشى المصرؾ 

 محتوى الممرر:

 المفردات األسبوع

 مفهوم االبتمان المصرفً واهمٌته 1

 انواع االبتمان المصرفً  2

 المروض المصرفٌة واشكال االبتمان المصرفً 3

 المصارؾ التجارٌة واالعتمادات المستندي  4

 االوراق التجارٌة وخطابات الضمان  6- 5

 لرارات االبتمان المصرؾ واشكال االبتمان النمدي فً مصارؾ االسبلمٌة  8_ 7

 تحلٌل المخاطر وعناصر المخاطر االبتمانٌة   9

 العوامل المإثرة فً منح االبتمان  10

 عناصر المخاطر االبتمانٌة  11

 العبللة بٌن السند االدنى والكمبٌالة وانواع الصكون  12

 

 

 الممرر: مراجع
 .2005اإلسكندرية، منير الجنبييي، ممدوح الجنبييي، البنوك االلكترونية، دار الفكر الجامعي ،  1 .1
دارتيا، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  –عبد المطمب عبد الحميد، البنوك الشاممة  .2  .2000عممياتيا وا 
 .1992منير ىندي، إدارة البنوك التجارية، مدخل إتحاد القرارات، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية،  .3
دارة البنوك، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية،  .4  . 1987عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف، تنظيم وا 
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 263ِادج:   فٕاد٠ك   ِٚحافع   اعرثّاس                                                        سلُ    اٌّمشس: 

 161عاػاخ                                               أعثم١ح    اٌّمشس:    3اٌٛحذاخ   اٌّؼرّذج    ٌٍّمشس:   

 الهدف من الممرر:

ٌهدؾ هذا الممرر إلى دراسة أسس تكوٌن المحافظ االستثمارٌة والنظرٌات والنماذج المستخدمة فً تحدٌد 

ٌشمل مواضٌع مثل الممومات األساسٌة لمرار االستثمار، العابد ومخاطر العابد وتمٌٌم أداء المحفظة حٌث 

وكٌفٌة حسابها، تمٌٌم األسهم والسندات، بناء وإدارة المحافظ االستثمارٌة، نظرٌة تسعٌر األصول 

 الرأسمالٌة، المتاجرة فً األوراق المالٌة بؤسلوب الهامش.

 محتوى الممرر:

 األسبوع  المفردات 

 1 العام للمحفظة ومكوناتهالمفهوم 

 2 الممومات األساسٌة لمرار االستثمار

 4-3 عابد ومخاطر االستثمار

  6 -5  تمٌٌم األسهم والسندات

  8-7 بناء وإدارة المحافظ االستثمارٌة

 10-9 نظرٌة تسعٌر األصول الرأسمالٌة

 12 -11 المتاجرة فً األوراق المالٌة بؤسلوب الهامش

 
 

 المقررة:المراجع 

 .1995. حسنً على خرٌوش وآخرون، إدارة المحافظ االستثمارٌة، الطبعة الثانٌة، دار زهران، عمان األردن، 1

 .1999. منٌر هندي، الفكر الحدٌث فً مجال االستثمار، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، 2

 .2007،. معجب العتٌبً، المحافظ المالٌة اإلسبلمٌة، دار النفابس، عمان، األردن3

 .2005. دمحم مطر، فاٌز تٌم، إدارة المحافظ االستثمارٌة، دار وابل للنشر والتوزٌع، األردن، 4
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 264سلُ اٌّمشس:                                                            ِادج: اٌرح١ًٍ ٚاٌرٕثؤ اٌّاٌٟ  

                                                         260  أعثم١ح اٌّمشس:                                              عاػاخ 3اٌٛحذاخ اٌّؼرّذج ٌٍّمشس:   

 

 الهدف من المقرر:

ييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساسيات التحميل المالي وكيفية االستفادة من تحميل القوائم المالية 
لغرض تقييم أدائيا وجدوى قراراتيا والتعريف بالبعد االستراتيجي لمتحميل المالي وأساليبو ، لشركات األعمال 

وأساليب تقييم األداء وأساليب تقييم نمو الشركة وأساليب التنبؤ بالفشل وتعثر شركات األعمال ، وتحميل 
 لبنوك التجارية.القوائم المالية التقديرية باإلضافة إلى التحميل المالي وتقييم األداء في ا

 محتوى المقرر:

 المفردات األسبوع
 تعريف وأىمية التحميل المالي 1
 الجيات المستفيدة من التحميل المالي 2
 التحميل المالي .حسب الجية القائمة ،حسب الزمن ،حسب اليدف من التحميل المالي  أنواع 3
 عممية عمى ذلك . أمثمةالتحميل الرأسي والتحميل األفقي . 4
 الطرق واألساليب المستخدمة قي التحميل المالي . 5
 نسب السيولة ونسب الرفع المالي . 6
 نسب النشاط ونسب الربحية. 7
 نسب السوق . 8
 التنبؤ المالي .تعريفو وأىميتو . 9-10

 النسبة المئوية لممبيعات . أسموب 11
 تحميل االنحدار . أسموب 12

 

 :المراجع المقررة
 .2008التحميل المالي مدخل صناعة القرارات، دار وائل لمنشر، عمان،   -منير شاكر دمحم، إسماعيل إسماعيل، عبد الناصر نور .1
 .2004عمان،  االتجاىات المعاصرة في التحميل المالي، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ،الحيالي، وليد .2
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 265سلُ اٌّمشس:                                                                           ِادج: ِا١ٌح ؽشواخ 

                                                        260أعثم١ح اٌّمشس:                                                    عاػاخ 3اٌٛحذاخ اٌّؼرّذج ٌٍّمشس: 

 المقرر:الهدف من 

(" 1تستكمل ىذه المادة وبشكل معمق الموضوعات الرئيسية التي بدأىا الطالب في مادة "اإلدارة المالية )
حيث يتم تعريف الطالب بالمنيج الحديث لإلدارة المالية ويتم نقمو إلى موضوعات منيجية ميمة في الفكر 

لية في الشركات المساىمة العامة ويتم التركيز المالي المعاصر في اتخاذ القرار الذي يحقق ىدف اإلدارة الما
فييا عمى أىداف اإلدارة المالية وقراراتيا ومعايير األداء المالي ، والتنبؤ باالحتياجات المالية وصياغة ىيكل 
التمويل ونظرياتو وتكمفتو ، التقييم المالي لممقترحات االستثمارية ورفع األعمال والرفع المالي، قرارات توزيع 

 .رباحاأل

 محتوى المقرر:

 المفردات األسبوع
االستثمار وقرار  التمويل. قرارالتمويمية في الشركات وعالقتيا بالبيئة . تعريف وظيفة  اإلدارة 1

 الخارجية وتأثيرىا عمى القرارات التمويمية . التمويل. البيئة
  األجلمصادر التمويل قصيرة  2
 الممتازة . واألسيمالعادية والديون  األسيمالتمويل عن طريق  3
 . التأكدقرارات االستثمار في ظل عدم  4
 التخطيط المالي : التنبؤ باالحتياجات المالية .  5
 التخطيط المالي : طريقة نسب الميزانية إلى المبيعات . 6
 التخطيط المالي : الموازنة النقدية . 7
 التخطيط المالي : رافعة التشغيل . 8
 درجة الرافعة التمويمية والرافعة الكمية. 9
 الرقابة المالية : العائد عمى االستثمار. 10
 والتقييم . اإلرباحسياسة توزيع  - األموالتقرير مصادر واستخدامات  11-12

 
 

 :المقررةالمراجع 
 .2004العربي الحديث، ، المكتب إلسكندرية مدخل تحميمي، الطبعة السادسة، –المالية  اإلدارة منير ىندي، -1
  . 2004 الرياض، مكتبة العبيكان، مشركات، الطبعة الثانية،لالتمويمية  اإلدارة دمحم عزت الميداني، -2
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 267رلم   الممرر :                                                        مصارف   إسالمٌةمادة :  

 101-261ساعات                                    أسبمٌة    الممرر:  3الوحدات   المعتمدة   للممرر  : 

 الهدف من الممرر: 

ٌهدؾ هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالب بكٌفٌة عمل المصارؾ اإلسبلمٌة من حٌث معامبلتها  

 االلتصادي واالجتماعً للمصارؾ اإلسبلمٌة.ونشاطاتها وصٌػ التموٌل فً المصارؾ اإلسبلمٌة والنشاط 

 محتوى الممرر:

 األسبوع
 المفردات

 تعرٌؾ ونشؤة المصارؾ اإلسبلمٌة . 1

 الفرق بٌن المصارؾ التملٌدٌة والمصارؾ اإلسبلمٌة .  2

 مٌزانٌة المصرؾ اإلسبلمً ومصادر األموال فً المصارؾ اإلسبلمٌة . 3

 اإلسبلمٌة . أسالٌب صٌػ التموٌل فً المصارؾ 4

 الشراكة والمضاربة واإلجارة والمرابحة وبٌع التمسٌط  5

 عمد السلم وعمد االستصناع وعمد التورٌد وصٌػ التموٌل الزراعً وعملٌات التورق . 6

 أسالٌب الخدمات المصرفٌة اإلسبلمٌة  7

 أسالٌب استثمارات المصارؾ اإلسبلمٌة فً السوق المالً . 8

 الشرعٌة والمصرفٌة فً المصارؾ اإلسبلمٌة .الرلابة  9

 عبللة المصرؾ اإلسبلمً بالمصرؾ المركزي . -توزٌع األرباح فً المصارؾ اإلسبلمٌة  10

 النشاط االجتماعً للمصارؾ اإلسبلمٌة . 11

 معولات المصارؾ اإلسبلمٌة وكٌفٌة معالجتها وتمٌٌم أداء المصارؾ اإلسبلمٌة . 12

 الممررة:المراجع 
 .2008احمد سلٌمان خصاونة، المصارؾ اإلسبلمٌة، عالم الكتب الحدٌث، إربد، األردن،  .1
محمود عبدالكرٌم ارشٌد، الشامل فً معامبلت وعملٌات المصارؾ اإلسبلمٌة، الطبعة الثانٌة، دار النفابس،  .2

 . 2007عمان، 
اإلسبلمً، الطبعة السادسة، دار النفابس، عمان، دمحم عدنان شبٌر، المعامبلت المالٌة المعاصرة فً الفمه  .3

2007. 
 .2006فلٌح حسن خلؾ، البنون اإلسبلمٌة، عالم الكتب الحدٌث، جدارا للكتاب العالمً،  .4
حربً دمحم عرٌمات، سعٌد جمعة عمل، إدارة المصارؾ اإلسبلمٌة )مدخل حدٌث(، دار وابل للنشر  .5

 .2012، 2والتوزٌع، عمان األردن، ط
ن صوان، أساسٌات العمل المصرفً _ دراسة مصرفٌة تحلٌلٌة مع ملحك بالفتاوى الشرعٌة، محمود حس .6

 .2013، 2دار وابل للنشر والتوزٌع، عمان األردن، ط
دمحم محمود المكارى، البنون اإلسبلمٌة )النشؤة _ التموٌل _ التطوٌر(، المكتبة العصرٌة للنشر والتوزٌع،  .7
 ه.1430_ 2009، 1ط

 

 

 



23 
 

 

   360رلم   الممرر :                اق مالٌة                             تحلٌل   أورمادة :       

 264ساعات                            أسبمٌة   الممرر:    3الوحدات   المعتمدة   للممرر  :  

 الهدف من الممرر: 

ووظابؾ األوراق المالٌة وكٌفٌة ٌهدؾ هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالب بمفاهٌم وأهمٌة وأهداؾ  

 مخاطرها والتعامل فٌها وشرابها وبٌعها وإصدارها واستدعابها.  تمٌٌمها وتحلٌلها، والتعرؾ على مزاٌاها و

 محتوى الممرر:

 األسبوع
 المفردات

 العابد المتولع من االستثمار والمخاطر ومفهوم المخاطر الكلٌة وتصنٌفها . 1

 المنتظمة .لٌاس المخاطر   2

 نبذة عن نظرٌة المحفظة . 3

 فروض نموذج تسعٌر األصول الرأسمالٌة وخط سوق رأس المال . 4

 نموذج تسعٌر األصول ومإشر ؼٌاب التوازن . 5

 نظرٌة تسعٌر المراجحة . 6

 نموذج الخصم كؤسلوب لتمٌٌم األسهم . 7

 األسهم .الصورة األساسٌة لنموذج التوزٌعات كؤسلوب لتمٌٌم  8

 نموذج مضاعؾ الربحٌة لتمٌٌم األسهم . 9

 تمٌٌم األسهم الممتازة ونماذج بدٌلة لتمٌٌم األسهم العادٌة . 10

 السمات الممٌزة لبلستثمار فً السندات والمتؽٌرات المحددة لمٌمة السند . 11

 تمدٌر المٌمة العادلة للسند . -معدل العابد المطلوب على االستثمار  12

 

 المراجع الممررة:
 م.1999منٌر هندي، أساسٌات االستثمار فً األوراق المالٌة، منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة،  .1
 م .2005حمد صالح الحفاري، تحلٌل وتمٌٌم األسهم والسندات، الدر الجامعٌة اإلسكندرٌة،  .2
 م.2006الماهرة، عبد المجٌد المهٌلمً، التحلٌل الفنً لؤلسواق المالٌة ، الطبعة الرابعة،  .3
 .2005طارق عبدالعالى حماد، دلٌل المستثمر إلى بورصة األوراق المالٌة، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  .4
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 361سلُ اٌّمشس : ؼ١ٍّاخ اٌّقشف١ح                                              ِادج :   اٌ

 261 130-أعثم١ح   اٌّمشس:         عاػاخ                 3اٌٛحذاخ اٌّؼرّذج ٌٍّمشس  : 

 الهدف من المقرر: 

ييدف ىذا المقرر إلى التعريف بالعمميات المصررفية التري ترتم بالمصرارف التجاريرة بشركل يسريل عمرى اإلدارة 
االختيرررار مرررن برررين السياسرررات واالسرررتراتيجيات البديمرررة التررري تسررريم فررري تحقيرررق اليررردف الرررذي مرررن أجمرررو أنشررر  

 المصرف.

 قرر:محتوى الم

 المفردات األسبوع
 الودائع المصرفية وتنميتيا والحسابات الجارية والمقاصة 1
 األوراق التجارية 2
 القروض المصرفية والتسييالت االئتمانية 3
 إدارة محفظة األوراق المالية 4
 إدارة عمميات أمناء االستثمار 5
 إدارة السيولة 6
 إدارة الخصوم 7
 المستنديةاالعتمادات  8
 خطابات الضمان والحواالت المصرفية  9
 العمميات المصرفية الخاصة بالصرف األجنبي 10
 العمميات الخاصة باالرتباط مع المراسمين الخارجيين 11
 المستجدات في اإلعمال المصرفية  12

 
 المراجع المقررة:

 .2005الفكر الجامعي ، اإلسكندرية، منير الجنبييي، ممدوح الجنبييي، البنوك االلكترونية، دار  .5
دارتيا، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  –عبد المطمب عبد الحميد، البنوك الشاممة  .6  .2000عممياتيا وا 
 .1992منير ىندي، إدارة البنوك التجارية، مدخل إتحاد القرارات، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية،  .7
دارة البنوك، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قح .8  . 1987ف، تنظيم وا 
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 362مادة: األسواق المالٌة                                                       رلم الممرر: 

 360 – 265أسبمٌة الممرر:                         ساعات  3 الوحدات المعتمدة للممرر: 

 :الممررالهدف من 

ٌهدؾ هذا إلى تعرٌؾ الطالب، طبٌعة ومكونات التً تموم علٌها أسواق المال، وبصفة خاصة  

أسواق األوراق المالٌة ألهمٌتها وخاصة أسواق األوراق المالٌة الطوٌلة األجل وهً أسواق األسهم 

 والسندات، األزمات المالٌة الدولٌة.

 :محتوى الممرر

 المفردات األسبوع

 مفهوم االسواق المالٌة واهمٌتها  1

 اهمٌة دور االسواق المالٌة فً دعم النشاط التموٌلى  2-3

 تمسٌمات االسواق المالٌة  4-5

 ادوات االستثمار فً االسواق المالٌة  6

 لواعد واالجراءات التعامل فً االسواق المالٌة  7

 مإشرات األسواق المالٌة   8-9

 الخٌارات والعمود المستمبلٌة  10-11

 االزامات المالٌة باألسواق المالٌة  12

 

 

 المراجع الممررة:
 ه.1430_ 2009، 1انس البكري، ولٌد الصافً، األسواق المالٌة والدولٌة، دار المستمبل، عمان، ط .1

والتوزٌع، عمان، األردن، محمود دمحم الداؼر، األسواق المالٌة )مإسسات _ أوراق بورصات(، دار الشروق للنشر  .2

 .2007، 2ط

 .2008. عصام حسٌن، أسواق األوراق ) البورصة (، دار المستمبل، عمان، 3

 .2019المكتبة العربٌة للنشر وتوزٌع  1رضا منصور شٌته ،ولٌد سالم ، االسواق المالٌة ،ط. 4

 .2000. ؼازي فرج، األسواق المالٌة، دار وابل للنشر، األردن، 5

 .1998ندي، األوراق المالٌة وأسواق المال، اإلسكندرٌة، منشاة المعارؾ، . منٌر ه6
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 364رلم   الممرر :                                                                عمالت   أجنبٌةمادة : 

 265أسبمٌة   الممرر: ساعات                                        3الوحدات   المعتمدة   للممرر  : 

 : الهدف من المقرر

، ونتيجة لذلك األجنبيةنتيجة  لتطور التجارية الخارجية بين دول العالم ازداد التعامل بالعمالت  
مقتصرة عمى  األجنبية، فمم تعد عمميات التعامل بالعمالت األجنبيةتطور فن عمميات التعامل بالعمالت 
لبنوك والمؤسسات المالية وأصحاب الشركات واألفراد ممارسة كافة أسواق محددة، بل أصبح باستطاعة ا

عمميات بيع وشراء العمالت األجنبية، ومتابعة تحركات أسعار صرف العمالت األجنبية من مكاتبيم عبر 
ن التعامل بالعمالت األجنبية من أخطر أنواع المعامالت لمن ال يممك  االنترنت ووسائل االتصال الحديثة، وا 

 .  ة الكافية، بينما يحقق من يممك الخبرة الكافية أرباح كبيرة، ومن ىنا تأتي أىمية ىذا المقررالخبر 

 محتوى الممرر:

 المفردات األسبوع

 المفاهٌم األساسٌة للتعامل بالعمبلت األجنبٌة  1

 أسعار الصرؾ وتسمٌة أسعار العمبلت األجنبٌة 2

 عملٌات التعامل االنً 3

 المتماطعةاألسعار  4

 عملٌات المراجحة 5

 السوق النمدي 6

 عملٌات التعامل باآلجل 7

 مخاطرة التعامل بالعمبلت األجنبٌة 8

 حموق خٌار العمبلت 9

 متملبات العملة 10

 مشاكل التعامل بالعمبلت األجنبٌة 11

 أمثلة عملٌة على التعامل بالعمبلت األجنبٌة 12

 المراجع الممررة :

 . 1988االستثمار والتمويل، معيد الدراسات المصرفية، عمان،  – األجنبيةمروان عوض، العمالت  .1
 .2001إسماعيل إبراىيم الطراد، إدارة عمالت األجنبية، مطبعة الروزنا، أربد، األردن،  .2
 .2004دمحم كمال الحمزاوي، سوق الصرف األجنبي، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  .3
 .2008أسواق العمالت، ترجمة دار الفاروق، القاىرة، برايان كويل،  .4
 .2005، 2إسماعيل إبراىيم الطراد، إدارة العمالت األجنبية، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان األردن، ط .5
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 365رلم الممرر:                                         المؤسسات المالٌةمادة: 

 260 – 161ساعات                                أسبمٌة الممرر:  3الوحدات المعتمدة للممرر: 

 الهدف من الممرر:

تهدؾ هذه المادة إلى تعرٌؾ ودراسة وتحلٌل المإسسات المالٌة من حٌث مفهومها ودورها  

 تطوٌرها.وخصابصها وأنواعها، إلى جانب معرفة نماط ضعفها ومشاكلها وحلولها وكٌفٌة 

 :محتوى الممرر

 المفردات األسبوع

 مفهوم المصارؾ التجارٌة 1

 عبللة المصارؾ التجارٌة بالمصرؾ المركزي 2

 األسواق المالٌة  3-4

 مإسسات اإللراض المتخصصة 5

 المصارؾ اإلسبلمٌة وصٌػ التموٌل اإلسبلمٌة 6-7

 شركات التؤمٌن وكٌفٌة االستثمار فٌها 8-9

 االستثمار والصنادٌك التً تدٌرهاشركات  10

 صندوق التضامن -صندوق الضمان االجتماعً  11

 شركات التموٌل متعددة الجنسٌات 12

 

 

 :المراجع الممررة

 ه.1432_ 2011شمٌرى نوري موسً وزمبلبه، المإسسات المالٌة المحلٌة والدولٌة، دار المسٌرة للنشر، عمان األردن،  .1

 .2009المال والمإسسات المالٌة محاور التموٌل االستراتٌجً، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، فرٌد النجار، أسواق  .2

 .1999. منٌر هندي، صنادٌك االستثمار، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، 3

 .2007. محمود عبدالكرٌم أرشٌد، الشامل فً معامبلت وعملٌات المصارؾ اإلسبلمٌة، الطبعة الثانٌة، دار النفابس، عمان، 4

 .1996منشاة المعارؾ،  . منً هندي، إدارة األسواق والمنشاة المالٌة،5
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 367رلم الممرر :                                                   دراسات فً التموٌل اإلسالمًمادة : 

 360-267أسبمٌة الممرر:                                 ساعات             3الوحدات المعتمدة للممرر  : 

 الهدف من الممرر: 

المختمفة في  اإلسالميييدف ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بمعرفة معمقة لمشروعية صيغ التمويل  
ظل النمو المطرد الذي يشيده العالم في صناعة الصيرفة والتمويل واالستثمار اإلسالمي، ومن ىنا تأتي 

 أىمية ىذا المقرر.  

 :الممررمحتوى 

 األسبوع
 المفردات

 النمود فً اإلسبلم . 1

 أحكام التعامل بالبطالات االبتمانٌة .  2

 األسهم وضوابط التعامل بها . 3

 السندات وحكم التعامل بها . 4

 سندات الممارضة وحكمها الشرعً . 5

 األوراق التجارٌة : الكمبٌاالت 6

 و الصكون . األوراق التجارٌة : السند أألذنً 7

 أحكام التعامل باألوراق التجارٌة . 8

 المرابحة لؤلمر بالشراء وضوابطها الشرعٌة . 9

 اإلجارة المنتهٌة بالتملن وحكمها الشرعً . 10

 المضاربة المشتركة . 11

 ضوابط نظام التؤمٌن اإلسبلمً البدٌل . -عمد التؤمٌن التجاري فً نظرة الشرٌعة  12

 
 

 

 الممررة:لمراجع ا
 .2013، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، 1حسٌن دمحم سمحان، أسس العملٌات المصرفٌة اإلسبلمٌة، ط .1
 .  2012محً الدٌن ٌعموب أبو الهول ، تمٌٌم أعمال البنون اإلسبلمٌة االستثمارٌة ، الطبعة األولى، دار النفابس، عمان،  .2
 .2007، دار النفابس للنشر والتوزٌع، عمان ، 6لٌة المعاصرة فً الفمه اإلسبلمً، الطبعة دمحم عثمان شبٌر، المعامبلت الما .3
 .2007محمود عبدالكرٌم  أرشٌد، الشامل فً معامبلت وعملٌات المصارؾ اإلسبلمٌة، الطبعة الثانٌة، دار النفابس، عمان،  .4
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 369رلم الممرر:                                            التموٌل واالستثمار الدولًمادة :

 360 - 263ساعات                    أسبمٌة الممرر:   3الوحدات   المعتمدة   للممرر  :   

 

 الهدف من الممرر: 

 ٌكون الطالب الذي لد استكمل هذا الممرر الدراسً بنجاح على دراٌة بؤهم المواضٌع المتعلمة بالجانب

النمدي فً العبللات التجارٌة وااللتصادٌة الدولٌة، والتعرؾ على الصرؾ األجنبً وعبللته بمٌزان 

المدفوعات واثر هذا المٌزان على الوضع االلتصادي للدولة، ومعرفة أهم النظرٌات المتعلمة بمعالجة 

السٌولة الدولٌة وصندوق  االختبلالت الحاصلة فً مٌزان المدفوعات وتؤثٌر النظام النمدي الدولً من خبلل

 النمد الدولً. 

 محتوى الممرر:

 المفردات األسبوع

 تعرٌؾ الصرؾ األجنبً ومصادره ، وعبللات الطلب والعرض من الصرؾ األجنبً  1

 مٌزان المدفوعات، حساباته، والمساواة فٌه   2

 اختبلل مٌزان المدفوعات، النظم النمدٌة  3

 مٌزان المدفوعاتأنواع االختبلالت فً  4

 العوامل المإثرة على أسعار الصرؾ: من خبلل الطلب والعرض على الصرؾ 5

 أسواق الصرؾ المإجل 6

 موازنات أسعار الفابدة ، تساوي الموة الشرابٌة 7

 الدخل واثؤر مضاعؾ التجارة الدولٌة  8

 وتؽٌر سعر الصرؾمعالجة مٌزان المدفوعات حسب النظرٌة التملٌدٌة فً حالة ثبات  9

 شرط مارشال لرنر لمعالجة مشكلة المرونة ، مشكلة االستٌعاب 10

 التوازن الداخلً والخارجً - النظام النمدي الدولً ومنظماته 11

 النظام النمدي الدولً 12

 

 المراجع المقررة:

هٌل عجمً جمٌل الجنابً، التموٌل الدولً والعبللات النمدٌة الدولٌة، دار وابل للنشر، عمان، األردن، الطبعة  .1
 . 2014األولى، 

عطٌة المهدي الفٌتوري، االلتصاد الدولً،  منشورات مركز بحوث العلوم االلتصادٌة، بنؽازي، لٌبٌا، الطبعة  .2
 .1988األولى، 
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 463رلم الممرر :                         المؤسسات المصرفٌة  الدولٌة   مادة :

 365-267-263الممرر: اسبمٌة ساعات                3الوحدات المعتمدة   للممرر  : 

 الهدف من الممرر: 

الهدؾ من هذا الممرر هو تعرٌؾ الطلبة بنشاط المصارؾ الدولٌة الكبرى، حٌث ٌؽلب على  

نشاطها نشاط المصارؾ الشاملة، باإلضافة إلى استعراض التطورات التً شهدتها هذه المصارؾ، ومن 

 هنا تؤتً أهمٌة هذا الممرر.  

 محتوى الممرر:

 المفردات األسبوع

 .الودابع المصرفٌة وتنمٌتها  1

 األوراق التجارٌة .  2

 المروض المصرفٌة . 3

 إدارة استثمارات محفظة األوراق المالٌة . 4

 إدارة عملٌات أمناء االستثمار . 5

 تسوٌك الخدمات المصرفٌة . 6

 الفروع وإدارة عملٌاتها . 7

 إدارة السٌولة ورأس المال فً المصارؾ الدولٌة . 8

 االعتمادات المستندٌة . 9

 العملٌات الخاصة بالصرؾ األجنبً . 10

 االستثمارات والمروض الخارجٌة . 11

 اإلصدارات الدولٌة والعملٌات الخاصة باالرتباط مع المراسلٌن الخارجٌٌن . 12

 
 

 : المراجع الممررة
للنشر والتوزٌع، عمان،  ؼازي عبدالرزاق النماش، التموٌل الدولً والعملٌات المصرفٌة الدولٌة، الطبعة الثالثة، دار وابل .1

2006. 
 .2000عبد المطلب عبدالحمٌد، البنون الشاملة، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  .2
 .1999طارق عبدالعالى، التطورات العالمٌة وانعكاساتها على أعمال البنون، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  .3
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                      266رلم الممرر :                                                      مادة : تأمٌنات متنوعة       

                                                      262أسبمٌة الممرر :                                             ساعات3الوحدات المعتمدة للممرر: 

 الهدف من الممرر: 

و التعرٌؾ بؤنواع سوق التؤمٌن وتركٌبته و أعضاء السوق ، بؤالطالب  ٌهدؾ هذا الممرر إلى التعرٌؾ 

و كوناته واسعار التؤمٌن متؤمٌن الحوادث الشخصٌة وو  ، األساسٌة لعمد التؤمٌن  والمبادئشركات التؤمٌن 

 تامٌن االمانة ونمل النمدٌة.

 : محتوى المقرر

 المفردات األسبوع
 تعريف سوق التأمين وتركيبتو واعضاء سوق وانواع الوسطاء والمؤمنين  1
 االساسية لعقد التأمين وفترة سريان العقد  والمبادئانواع شركات التامين  2
 تصدر عنو  التيتامين الحوادث الشخصية امثمة عمى تامين الحوادث الشخصية والوثائق  3
 عممية انتقاء الخطر  فيتعريف الحادث وعناصر المكونة لمحادث والعوامل الرئيسية  4
 والمستديم وشروطو  والجزئيوثيقة التامين ، الوفاة والعجز الكمى  5
 امثمة حسابية عمى تعويض الموقت والوفاة  ال تغطييا والتيتغطييا الوثيقة  التياالخطار  7-6

 اسعار التامين من الحوادث الشخصية ومنافع التامين واالخطار غير مؤمنة  8
 وثيقة التأمين حوادث شخصية جماعية وتغطيات االضافية االستثناءات وشروط  9
تأمين خيانة االمانة والفرق بين السرقة وخيانة االمانة ووثيقة تامين خيانة االمانة وانواع  10

 وثائقو
 ة تحكم غطاء وثيقة نقل النقدي التينقدية وشروط نقل ال تأمينات 11
 التامين من المسؤولية المدنية انواع والفرق بينيا والتعاقدية  12

 :المراجع المقررة

 .1986ة، عمكتبة النيضة العربية، الطبعة الساب الخطر والتامين، عبد هللا، سالمة، .1
 .2000 الطبعة الثانية، الجامعية،دار المطبوعات  التامين، أصول رمضان، السعود، أبو .2
 .2012 كمية التجارة، جامعة بنيا، التامين ورياضياتو، دمحم احمد خميل، .3
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 269سلُ  اٌّمشس : ذم١١ُ   االعرثّاس                                                               ِادج :  

  263عاػاخ                                        أعثم١ح  اٌّمشس:  3اٌٛحذاخ   اٌّؼرّذج   ٌٍّمشس  : 

 الهدف من المقرر: 

ة تيدف ىذه المادة إلى تعريف الطالب بماىية المشروع االستثماري، تعريف االستثمارات وأنواعيا، والعوامل المحددة لالستثمارات، باإلضاف
مى معايير المشاريع في ظل ظروف التأكد، وأيضا معايير تقييم الربحية في ظل ظروف المخاطرة، وتحميل حساسية إلى التعرف ع

 المشروع لمتقمبات والمتغيرات في االقتصاد.

 محتوى المقرر:

 المفردات األسبوع
 ماىية المشروع االستثماري وتعريف االستثمارات وأنواعيا  1
 أىداف االستثمار والعوامل المؤثرة عمى االستثمار   2
 االستثمارية ، أسس اتحاد القرار االستثماري  تالييكل التنظيمي إلدارة االستثمار والقرارا 3
 أدوات االستثمار ، األوراق المالية ، العمالت األجنبية 4
 العائد عمى االستثمار، تعريفو وأنواعو وطرق قياسو 5
 وتعريفياالمخاطر  6
 أنواع المخاطر االستثمارية  7
 معايير تقييم المشاريع في ظل ظروف التأكد ) فترة االسترداد ( 8
 معايير تقييم المشاريع في ظل ظروف التأكد ) معدل العائد المحاسبي ( 9
 المعايير التي تأخذ بعين االعتبار عنصر الزمن ) صافي القيمة الحالية ( 10
 التي تأخذ بعين االعتبار عنصر الزمن ) معدل العائد الداخمي (المعايير  11
 معايير تقييم الربحية في ظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد  12

 

  المراجع المقررة:
 .2009دريد أل شبيب، االستثمار والتحميل االستثماري، دار اليازوري، العالمية لمنشر والتوزيع، الطبعة العربية، عمان،  .1
 .2012نوري، صالح الرزقان، إدارة االستثمار، دار المسيرة، الطبعة األولى، عمان، شقير  .2
 .2004عبد الغفار حنفي، أساسيات التحميل المالي ودراسات الجدوى، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  .3
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 368سلُ اٌّمشس :                                                             اٌّؾرماخ   اٌّا١ٌحِادج :  

 360عاػاخ                                        أعثم١ح   اٌّمشس:   3اٌٛحذاخ   اٌّؼرّذج   ٌٍّمشس : 

 الهدف من المقرر: 

المالية، وىي عقود تشتق قيمتيا بالمشتقات المواضيع المتعمقة  بأىميكون الطالب الذي قد استكمل ىذا المقرر الدراسي بنجاح عمى دراية 
من قيمة األصول التي تمثل موضوع العقد والتي بدورىا تتنوع ما بين األسيم والسندات والسمع والعمالت األجنبية وغيرىا. وتسمح 

والعقود  المشتقات لممستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا عمى أداء األصل موضوع العقد. ومن أىم المشتقات عقود االختيارات
 المستقبمية وعقود المبادالت، وأدوات مالية أخرى.

  محتوى المقرر:

 المفردات األسبوع
 أنواع المشتقات المالية -التعريف بالمشتقات المالية  1
 عقود االختيار مفيوميا وأنواعيا  2
 العالقة بين أسعار عقود االختيار وأسعار األسيم وأسعار التنفيذ 3
 االختيارات لماذا يتم التعامل في أسواق عقود االختيارات وكيف تعمل عقود االختيارعقود  4
 االستراتيجيات األساسية لخيارات البيع والشراء األجل  5
 تقييم خيارات البيع والشراء األجل وحدود األسعار 6
 العقود اآلجمة واالختالفات بين العقود اآلجمة والعقود المستقبمية 7
 ىيكل أسواق العقود المستقبمية وأليات التداول  8
 المتعاممون في سوق العقود المستقبمية واليات التسوية 9
 العمميات المالية اآلجمة 10
 المبادالت : مفيوميا ، مبادالت أسعار الفائدة ، مبادالت أسعار الصرف  11
 وأنواع المبادالت األخرى والمخاطرة االئتمانيةمبادالت العممة  -أليات عمل مبادالت أسعار الفائدة  12

 
 المراجع المقررة:

 .2005دمحم مطر، فايز تيم، إدارة المحافظ االستثمارية، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  .1
 .2005دمحم صالح الحناوي، تحميل وتقييم األسيم والسندات، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  .2
 .2003حماد، المشتقات المالية، الدار الجامعية، القاىرة،  طارق عبدالعالى .3
 .1999فريد النجار، البورصات واليندسة المالية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  .4
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 467سلُ   اٌّمشس :                                                        ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ اٌّقشف١ح:  ِادج 

 361عاػاخ                                        أعثم١ح   اٌّمشس:    3اٌٛحذاخ   اٌّؼرّذج   ٌٍّمشس : 

 الهدف من المقرر: 

الى تعرف عمى كيفية  باإلضافةتيدف ىذه المادة الى تعريف الطالب بماىية نظم المعمومات المصرفية 
لنظم المعمومات  االستراتيجية االتصاالت واالستخدام استخدام الحاسب والبرامج والقواعد البيانات وانظم

وتطوير نظم المعمومات والجوانب االجتماعية واالخالقية المتعمقة بنظم المعمومات والخدمات المالية 
 والمصرفية االلكترونية الحديثة .

 محتوى المقرر:

 المفردات األسبوع
 مفاىيم عامة حول النظم  1
 نظرية والعممية  –نظم المعمومات المصرفية   2
 التوثيق ومكوناتو  3
 نظم المعمومات المحاسبية المصرفية  فيخرائط ومخططات التدفق  4
 المحاسبة  فيعناصر نظام تشغيل البيانات  5
 العناصر المساعدة لنظام تشغيل البيانات  6
 امن المعمومات المصرفية  7
 المحاسبية واالدارية والمصرفيةنظام المعمومات  8
 الخدمات المالية والمصرفية االلكترونية الحديثة 9
  المصرفي الماليمجال  فينظم دعم القرارات  10
 االصطناعيالذكاء  11
  اإللكترونيالتدقيق  12

 
 

  المراجع المقررة:
 . 2011لمنشر والتوزيع لمطبعة العربية الخرطوم  فياض حمزه رممى ، نظم المعمومات المحاسبية ،دار االباد .1
 .2001سونيا دمحم البكرى ،ابراىبم سمطان ،نظم المعمومات االدارية دار الجامعية االسكندارية  .2
 .1999مكتبة طرابمس العالمية  1بشير عمى التويرقى نظم المعمومات الفعالة ط  .3

. 
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  461سلُ  اٌّمشس :                                           إداسج اٌّخاطش اٌّا١ٌح                       

 

  362 - 365أعثم١ح  اٌّمشس:              عاػاخ                       3اٌٛحذاخ   اٌّؼرّذج   ٌٍّمشس  : 
 اٌٙذف ِٓ اٌّمشس: 

فً أسوالها المحلٌة  ٌشرح هذا الممرر الجوانب األساسٌة إلدارة المخاطر التً تتعرض لها منشآت األعمال

والخارجٌة، وٌشمل هذا السٌاق تعرٌؾ الخطر وأنواعه وكٌفٌة لٌاسه ومواجهته للمحافظة على استمرار وبماء 

المنشؤة فً السوق . كما ٌتناول هذا الممرر أهم النظرٌات المتعلمة بالعابد والمخاطرة والمضاٌا األخرى ذات 

 .العبللة

 محتوى المقرر:

 المفردات األسبوع
 الغرض من املستند 1
 تعريف إدارة املخاطر  2
 أهداف إدارة املخاطر 3
 املصطلحات واالختصارات 4
 طرق إدارة املخاطر 5
 االختبار الدوري االول 6
 حتديد املخاطر 7
 حتليل املخاطر 8
 االستجابة للمخاطر 9
 تتبع املخاطر ورفع تقارير عنها 10
املخاطرعملية إدارة  11  
 االختبار الدوري الثاين 12

 
 المراجع المقررة:

 1 . 8002. مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث ، جامعة القاهرة ، ،تقييم وادارة املخاطر، عاطف عبد املنعم واخرون .

. 8002ادارة املخاطر ، ، دار الوراق للنشر ،   ،بن علي بلعوز واخرون . 2 

 
 499سلُ  اٌّمشس :                                      ِؾشٚع  اٌرخشج                            

 

 اٌمغُ أعثم١ح  اٌّمشس: أرْ ِٓ                 عاػاخ                   4اٌٛحذاخ   اٌّؼرّذج   ٌٍّمشس  :
 

بعد ان درس الطالب معظم ممررات التموٌل والمصارؾ ٌصبح مإهبل لكتابة بحث التخرج، حٌث ٌموم الطالب 

بتطبٌك ما درسه من خبلل هذا الممرر على احدى المإسسات العامة او الخاصة، بشرط ان ٌتنةاول فٌةه منهجٌةة 

 .درسها كؤحد الممررات أنالبحث العلمً التً سبك 
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 التموٌل والمصارفمسم .أعضاء هٌئة التدرٌس ب14 

 

 الصفة االسم ت
المؤهل 
 العلمً

 التخصص
جهة المانحة 

 للمؤهل
سنة الحصول 

 علٌه
 الدرجة العلمٌة

 دكتوراه لسم ربٌس ل ٌسالم اشتٌوى دمحم الؽو 1
تموٌل 

 ومصارؾ

جامعة 
سنمدٌنٌوم 

 صربٌا
 محاضر 2018

 عجٌلة ابراهٌم حسن دخٌل ابو 2
عضو هٌبة 
 التدرٌس 

 ماجستٌر 
تموٌل 

 ومصارؾ
اكادٌمٌة 

 اللٌبٌة
 مساعد محاضر 2012

 فوزى دمحم عبدالسبلم جحً 3
عضو هٌبة 
 التدرٌس 

 ماجستٌر 
تموٌل 

 ومصارؾ
جامعة 
 طرابلس

 محاضرمساعد  2015

 على صالح احمد 4
عضو هٌبة 

 تدرٌس
 دكتوراه

تموٌل 
 ومصارؾ

الجامعة 
الوطنٌة 
 المالٌزٌة

 استاذ مساعد 2013

 دمحم المهدي الشٌبانً                        5
عضو هٌبة 

 تدرٌس
 ماجستٌر

تموٌل 
 ومصارؾ

جامعة 
 طرابلس

 مساعد محاضر 2016

 سعد المهدي زاٌد 6
عضو هٌبة 

 تدرٌس
 ماجستٌر

تموٌل 
 ومصارؾ

جامعة 
 طرابلس

 مساعد محاضر 2019
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 الشؤون الطالبٌة  .15

 سٌاسة المبول بالمسم

 -وفك الضوابط والشروط اآلتٌة : بالمسمٌتم لبول الطلبة الجدد 

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

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

 العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

ً لتخصصه واإلجراءات والل .2 وابح للطالب الحك فً الدراسة بالمسم المطلوب حسب رؼبته ووفما

 المعمول بها داخل الجامعة.

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

 التعلٌم العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

 وفك اإلجراءات واللوابح المعمول بها داخل المسم.الطلبة المنتملٌن من جامعات أخرى  ٌمبل المسم .4

وٌشترط فً الطالب المنتمل أن ٌمدم المستندات التً تبٌن المواد والممررات التً درسها والمحتوى   .5

 والتمدٌرات.فً كل ممرر والدرجات  الساعات والوحداتالعلمً لكل منها وعدد 

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

 اسٌة التً تعادل للطالب عن نصؾ الممررات البلزمة للتخرج بالمسم المختص.الممررات الدر

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

 . التموٌل والمصارؾمن 

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

  .بالمسمٌحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والممررات التً أنجزها  .9

 المستندات المطلوبة للتسجٌل: 

 تسجٌل طالب جدٌد - أ

 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 شهادة المٌبلد . -2

 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد ) -3

 شهادة صحٌة حدٌثة -4

 المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة . تعببة نموذج -5

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

 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 كشؾ درجات أصلً من الجامعة المنتمل منها الطالب . -2

 مفردات الممررات الدراسٌة معتمدة من الجامعة المنتمل منها. -3

 المٌبلد .شهادة  -4

 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد ) -5

 تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة. -6

 إلزام الطلبة بحضور المحاضرات

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

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

 -اٜرٛخ:

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

  ٌتم رصد ؼٌاب الطلبة عن طرٌك عضو هٌبة التدرٌس المكلؾ بتدرٌس الممرر الدراسً وفً حالة تؽٌب

 محاضرات ٌبلػ المسم بؤسماء المتؽٌبٌن.% من ال25الطالب عن فترة تتعدى 

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

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

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

 بهم حسب البلبحة.

 اطالع الطالب الجدد على طبٌعة ومتطلبات البرنامج التعلٌمً

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

 لٌطلع علٌه الطبلب الجدد. المولع االلكترونً،

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

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

 وح الذي تمٌمه استهداؾ الطلبة الجدد بالمحاضرات التعوٌضٌة للبرامج واللوابح التعلٌمٌة فً الٌوم المفت

 الجامعة.
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 االنتمال ضمن البرامج التعلٌمٌة

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

 .ٌتم إبداء الرأي من لبل المسم الذي ٌرؼب الطالب فً االنتمال إلٌه 

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

 واستكمال كافة اإلجراءات التً تإكد انتماء الطالب للمسم الجدٌد.

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

 مراجعة سٌاسة المبول 

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

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

 المتبعة فً اجتذاب الطلبة للتسجٌل فً البرنامج المستهدؾ.

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

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

 تزوٌد الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبً 

ات الدعم وجود وحدة خاصة بشإون الطلبة والتً تجٌب على جمٌع استفسارات الطلبة حول خدم .1

 الطبلبً.

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

 الطبلبً وكل ما ٌتعلك بحموق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة.

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

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

 آلٌة توفٌر الدعم المناسب للطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة

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

 -بنغبيؼخ :انظؼبة انزٙ رٕاعٓٓى ث

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

 اإلدارٌة واألكادٌمٌة لهم بالجامعة.

 تسهٌل مهمة االتصال والتواصل فٌما بٌن الطبلب وألسامهم العلمٌة واإلدارات األخرى ذات العبللة. .2

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

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

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

 ض.األكبدًٚٙ انزبثغ نهمسى انًخز

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

 آلٌة تنظٌم عملٌة اطالع الطالب على سجالتهم

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

 -انشخظٛخ أٔ ػٍ طشٚك ٔنٗ األيش ٔفك اٜنٛخ انزبنٛخ:

 على ملؾ طالب( وتمدٌمه إلدارة المسجل. االطبلعذج من لبل الطالب )نموذج طلب تعببة نمو - أ

على ملفه المدنً عن طرٌك وحدة  والطبلعبعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمح للطالب بالمراجعة   - ب

 األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.

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

 المرشد األكادٌمً للطالب.

 آلٌة االختٌار وتسمٌة المرشد األكادٌمً

ؽٛش ٚزى انزجبدل  ثأَّ ػًهٛخ نزجبدل انًؼهٕيبد ثٍٛ انًششذ ٔانطبنت، ٠ؼشف اإلسؽاد األواد٠ّٟ ...

 ثبسزًشاس خالل انفظم انذساسٙ.نهًؼهٕيبد ثُٛٓى 

... األسزبر انًكهف ثبإلششاف ػهٗ يزبثؼخ إَغبص انطالة فٙ انجشَبيظ انؼهًٙ  اٌّشؽذ األواد٠ّٟ

 انز٘ ٚذسسَّٕ، ٔيمذاس رمذًٚٓى فّٛ.

 :الهدف من اإلرشاد األكادٌمً

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

 به الطالب.

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

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

ة للمحافظة على المستوى األكادٌمً المطلوب من متابعة الطالب فً التحصٌل العلمً وتوجٌهه عن الحاج -3

 خبلل اإلشراؾ والمتابعة الدورٌة.

تمٌٌم وتوثٌك النتابج الفصلٌة للطالب من خبلل إعداد تمارٌر دورٌة عن نسب اإلنجاز الفصلً للممررات  -4

 الدراسٌة.
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 :وظائف ومهام المرشد األكادٌمً

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

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

 بملفه العلمً وبطالته الدراسٌة وإببلؼه.

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

 ٌدرسونه فً جمٌع الممررات.

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

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

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

 آلٌة اختٌار المرشد األكادٌمً:

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

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

 حصر أعداد أعضاء هٌبة التدرٌس بالبرنامج التعلٌمً.. -1

 حصر أعداد الطلبة الدراسٌن بالبرنامج. -2

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

 أكادٌمً.

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

 آلٌات الطعن والتظلم والشكاوي الطالبٌة

 لطعن:آلٌة ا - أ

  أن ٌمدم طلب المراجعة لممرر الدراسً المطعون فٌه إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خبلل مدة ال تزٌد

 على أسبوعٌن من تارٌخ إعبلن النتابج.

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

 .ٌحال الطلب إلى لجنة المراجعة بالمسم العلمً المختص 

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

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

 .المختص ومكتب الدراسة واالمتحانات بالجامعة

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

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

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

 -نغبيؼخ رزجغ انطشق انزبنٛخ:ا

 .ٌوثك الطالب شكواه فً نموذج خاص بالتظلمات 

 .ٌموم الطالب بوضع تظلمه فً صندوق الشكاوي 

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

 البٌانات للمشتكً والمشتكً علٌه وموضوع التظلم.

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

 .ًاإلعبلن عن نتٌجة التحمٌك على لوحة اإلعبلنات وعلى المولع االلكترون 

 آ١ٌح ذّى١ٓ اٌطالب ِٓ اٌّؾاسوح فٟ فٕاػح اٌمشاساخ ٚحً اٌّؾاوً

 .ًتوزٌع استبٌانات خاصة بالطلبة فً نهاٌة كل فصل دراس 

 .تفرغ االستبٌانات وتحلل إحصابٌاً لمعرفة نماط الضعؾ وتطوٌرها 

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

 .ٌعتمد مجلس الجامعة نتابج االستبٌان وٌحدد سبل التحسٌن والتطوٌر 

 تب شإون الطلبة.مشاركة الطبلب فً صناعة المرارات وحل المشاكل عن طرٌك مك 

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

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

 

 آلٌة التعامل والتوثٌك لمعامالت الطــالب المتعثرٌــن

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

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

 المسم.

 .ٌدرس المرشد األكادٌمً وضع الطالب وٌتنالش معه لمعرفة أسباب التعثر وإمكانٌة معالجة المسببات 

  األكادٌمً والطالب ال ٌمكنه التؽلب على هذه المسببات بنفسه فإن فً حالة أن التعثر كان فً الجانب

المرشد األكادٌمً ٌمدم توصٌات إلدارة البرنامج تحوي الحلول الممترحة التً ٌجب تمدٌمها للطالب 

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

 الجامعة.

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

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

 

 آ١ٌح اٌرؼاًِ ٚاٌرٛث١ك ٌّؼاِالخ اٌطــالب اٌّرفٛل١ٓ

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

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

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

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

 .متابعة أي تمارٌر من المرشدٌن األكادٌمٌٌن عن الطبلب المتفولٌن 

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

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

 .تكرٌم أوابل الدفعات سنوٌاً فً حفل الخرٌجٌن 

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

 نشاطات اتحاد الطلبة داخل أو خارج الجامعة.

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

 الجامعة.
 

 آ١ٌح ِؼشفح ِذٜ ِالئّح اٌثشاِح ٌّرطٍثاخ عٛق اٌؼًّ ِٓ ٚخٙح ٔظش خش٠د١ٙا

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

 مع بمٌة اإلدارات والمكاتب. بٌن وحدة الخرٌجٌن

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

 الخرٌجٌن.

  جٌن والبرامج الدراسٌة ٌفً مدى مبلبمة الخر أراءهمٌتم تسلٌم استبٌان ألرباب العمل؛ الستطبلع

 لمتطلبات سوق العمل.

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

 هًٛٙ.ٔانزمٛٛى انذٔس٘ نهجشايظ انزؼ
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 إجراءات البرامج التعلٌمٌة  .16
 

 آلٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً

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

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

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

 -الطلبة وٌكون ذلن بناءاً على الخطوات التالٌة:

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

 مجلس إدارة الجامعة.

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

 هٌبة التدرٌس.

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

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

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

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

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

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

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

 .التعلٌمٌة به

 

 آلٌة المراجعة والتمٌٌم الدوري للبرنامج التعلٌمً

المراجعة الدورٌة للبرامج التعلٌمٌة مهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحٌح أخطاء سابمة 

 -وتجوٌد المخرجات وتكون كل أربع سنوات بإشراؾ إدارة الشإون العلمٌة على النحو اآلتً:

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

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

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

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

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

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

 )ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثبلثة(.

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

 الجامعة.

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

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

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

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

 حولها.

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

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

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

 إجراءات شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس .17
 

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

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

فةةً االسةةتمامة  والمةةدوةاإلبةةبلغ األمةةٌن للمعةةارؾ، وهةةو راعةةً المةةٌم  ٌعتبةةر عضةةو هٌبةةة التةةدرٌس رسةةول

 التعلٌمٌةةإن التوسةع المعرفةً جعةل صةاحب الرسةالة  واجبةات. علٌةه مةنوالتجرد فٌما له من حموق ومةا 

لدٌه من معلومات، كً ٌستطٌع توصةٌل األفكةار بطرٌمةة ممنعةة لهةا  واالطبلع فٌمامطالبا باإللمام الواسع 

لبناء المجتمع  شباب الجٌل الصاعد، هذا الجٌل الذي توفرت له سبل وأسالٌب من المعلومات تؤثٌرها على

 .والخوض فً مجاالت البحث العلمً المتنوع

 التدرٌس عضو هٌئة  وواجبات حموق    

فةةً اطةةار اهتمةةام الجامعةةة بضةةمان حةةك العنصةةر الربٌسةةً فةةً العملٌةةة التعلٌمٌةةة لامةةت بتخصةةٌص مكتةةب 

شإون اعضاء هٌبة التدرٌس لدعم وتنظٌم معامبلت كل عضو هٌبة تدرٌس لٌضمن حموله والتؤكٌةد علةى 

 ى حٌةاة عابلةةعلةفالعنصر المادي الذي ٌتطلب توفٌره من لبل إدارة الجامعة له انعكاسات ادابه لواجباته، 

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

  .صرؾ مكافاته فور استحمالها حسب االجراءات المتبعة بالجامعة 

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

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

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

  35له الحك بالمشاركة فً نشر مشاركة علمٌة بمجلة الجامعة بتخفٌض .% 

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

 .من حموله طلب مكافاة عن اي خدمة ٌمدمها ومكفول له حك الرفض دون عموبة 
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  من مصارٌؾ عضو هٌبة التدرٌس حال مشاركته فً عمل علمً باسم  64تتكفل الجامعة بنسبة %

 الجامعة محلٌا او خارجٌا.

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

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

 .العلم واألخبلق الحمٌدةأفكار الشباب الباحث عن 

التدرٌس، والمهام األخرى كما ٌتولى عضو هٌبة التدرٌس المٌام باألعمال التً تنسجم مع مهمة ومهنة 

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

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

 انًؾذدح فٙ عذٔل انًؾبضشاد.

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

 أٔ انظٕٓس ثًظٓش ال ٚهٛك ثششف انًُٓخ.

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

 ضًٍ نٕائؼ انغبيؼخ.

هٕكبَ ٚسدد   نهددذٍٚ اإلسدداليٙ، أٔ أٌ ٚؾددبفع ػهددٗ شددشف انًُٓددخ ٔأٌ ال ٚزظددشف رظددشفبد أٔ ٚسددهك سدد .4

 .ثبنًغزًغٚضش 

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

 ٚسزخذيٓب فٙ انغشع انز٘ أػذد يٍ أعهّ.

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

 ثزذسٚسٓب، ٔخبطخ رؾسٍٛ ٔرطٕٚش انًُبْظ انذساسٛخ.

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

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

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

 من اعضاء هٌئة التدرٌس والكفاٌة خطة الجامعة لتحدٌد االحتٌاجات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٔيؤْالد انًزمذيٍٛ ػهٗ انمسى انؼهًٙ.

 ة التدرٌس بجامعة افرٌمٌااختٌار أعضاء هٌئ

هةةا العملٌةةة ٌعةد أعضةةاء هٌبةة التةةدرٌس مةن أهةةم المةةدخبلت فةً المإسسةةات التعلٌمٌةة الجامعٌةةة التةً تحتاج

وجةود معةاٌٌر الختٌةار فً ضوء الثورة المعلوماتٌة واالتصاالت والتكنولوجٌا، وبالتةالً ٌتطلةب  التعلٌمٌة

التدرٌس هو أساس تجوٌد مخرجةات العملٌةة التعلٌمٌةة ، هٌبة التدرٌس وبجامعة افرٌمٌا ٌعتبر عضو هٌبة 

من خبلل التمتةع بالممومةات لذا من المهم التمٌٌم الدوري له للحفاظ على األداء العالً والمستوى المتمٌز و

 .الشخصٌة واألكادٌمٌة

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

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

 االتً:

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

 التٌة:واختٌار المناسب منهم للممررات التً بها عجز على ان ٌراعى االختٌار حسب المعاٌٌر ا

  مجال الشهادة ٌطابك التخصص المطلوب، حٌث تخصص عضو هٌبة التدرٌس ٌجب ان ٌكون

 موافك لمتطلب الممرر الدراسً حتى ٌكلؾ بتدرٌسه.

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

 الممرر الدراسً.

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

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

 تدرٌس من ذوي العبللة بتخصصه(.

 .التزكٌة من لبل اللجنة العلمٌة بالمسم 

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

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

 .مفردات الممرر بكفاءة

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

 وهً: صال بهم للتؤكٌد على احضارهم مصوؼات التعاون كاملةلبلت

   صور شخصٌة. 2عدد 

  .السٌرة الذاتٌة 

  .ًاثبات شخص 

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

  .)افادة بالدرجة العلمٌة معتمدة )ما امكن 

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

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

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

ٌكلؾ  (43)م.ش.أ.هـ.ت. ر عضو هٌبة تدرٌس عن ممرر (، كذلن عند وجود عجز او اعتذا07

 (.04استثنابٌا ؼٌره )م.ش.أ.هـ.ت. 

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

ٌا للعلوم المإهل العلمً للمتمدم واحمٌته فً االلتحاق بركب العملٌة التعلٌمٌة المتمٌزة بجامعة افرٌم

 االنسانٌة والتطبٌمٌة.

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

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

تابعة أوضاع الطبلب او كؤعضاء فً لجان تخصصٌة واألطروحات الجامعٌة ومنالشتها، واإلشراؾ وم

 تحددها حاجة الجامعة وفك النظم واللوابح.

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

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

 التدرٌس وكافة امورهم الوظٌفٌة األخرى.

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

 رباسة الجامعة.

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

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

 تمٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا

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

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

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

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

امل مساعد فً تكوٌن الصورة الصحٌحة لكفاءة المحاضرٌن وٌكون ذلن مكمل لتمٌٌم الطالب وع

 ونشاطاتهم فً المسم والمشاركة فً البحث العلمً وخدمات المجتمع والبٌبة.

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

 .ذج التمٌٌملها عن طرٌك نمو المحاضرات وااللتزام باستٌفاء الوعاء الزمنً

 والحصول على نتابج التمٌٌمات. تجمٌع هذه المإشرات وتحلٌلها  (4

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

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

 ٌم عضو هٌبة التدرٌس او باستمراره او انهاء عمده.تمو

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

( وٌتخذ االجراء المناسب حسب نسبة االنجاز لمفردات الممرر الدراسً كمحاضرات تعوٌضٌة 34

 .(45)م.ش.أ.هـ.ت. 

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

 ألعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا تمدٌم الدعم التمنً

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

 التمنً هً كاالتً: العلمٌة بالجامعة، والٌة الدعم

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

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

 .(22)م.ش.أ.هـ.ت. 

 .تكلٌؾ جهات االختصاص بالجامعة لتوفٌر الدعم التمنً المطلوب  .3

 

 طرق ووسائل وتمنٌات التدرٌس المستخدمة  .18
 

 محاضرات منهجٌة نظرٌة باستخدام السبورة وأجهزة العرض 

 النشاط والمنالشة والمشاركة داخل المحاضرات 

 الواجبات وورلات العمل 
 

 واالمتحاناتنظام التمٌٌم  .19
 

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

 ( وذلن على أساس100تحسب تمدٌرات كل ممرر من )%  أعمال السنة للطالب  وامتحان نهاٌة
 % لبلمتحان النهابً .60% ألعمال السنة و 40الفصل وذلن بنسبة 

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

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

 لً للطالب بضرب الوحدات الدراسٌة لكل ممرر فً النسبة المبوٌة المتحصل ٌحسب المعدل الفص
علٌها الطالب فً ذلن الممرر ثم بمسمة مجموع النماط على العدد الكلً للوحدات التً درسها 
الطالب بنفس الفصل الدراسً وٌدرج ضمن حساب المعدل العام جمٌع الممررات التً درسها 

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

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

 ؽست انُست انزبنٛخ 

 

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إنٗ  85يٍ  1

 جٌد جدا 85من  إلى ألل   75من   2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    50من  4

 ضعٌؾ 50إلى ألل من   35من   5

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

 ممدمـــــــــــة

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

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

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

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

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

النصح واإلرشاد من المشرؾ على مشروع التخرج و ٌجب على كل طالب تمدٌم مشروع مستمل ما لم 

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

 -ٌلً:

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

 تعد من لدراته الكتابٌة والخطابٌة والبحثٌة والعلمٌة.

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

 بؤخبللٌات المهنة لبل التحاله فعلٌاً بالعمل.تحلً الطالب  .3

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

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

 .المشروع

 متطلبات التمدٌم على مشروع التخرج
 

لسم علمً بالجامعة عدد وحدات ٌجب على الطالب أن ٌنجزها لٌمنح الحك فً تسجٌل مشروع لكل 

 -التخرج والبدء فٌه وهً كاآلتً:
 

 المسم العلمً
 عدد الوحدات المطلوبة لإلنجاز لبل المشروع

 الحد األدنى                     الحد األعلى

 126 120 إدارة األعمال

 126 120 المحاسبة

 126 120 التموٌل والمصارف

 137 131 المانون

 122 116 اللغة االنجلٌزٌة

 133 127 علوم الحاسوب

 144 138 الهندسة المدنٌة

 149 143 الهندسة المعمارٌة

 147 137 هندسة النفط
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 آلٌة اعتماد التسجٌل والتمٌٌم فً مشارٌع التخرج 
 

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

 -تسجٌل مشروع تخرجه وتمٌٌم نتٌجته بشكل رسمً:

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

 الطالب لعدد الوحدات البلزمة للبدء فً المشروع.

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

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

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

 التخرج.

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

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

صرا ( والذي ٌكون الطالب لد عرض ممترح المشروع مخت4)رلم أ.ش. ع  العلمً، فً النموذج 

للتنبٌه على نوالص ٌجب إكمالها أو إضافة تلحك به، ٌلً ذلن استكمال بٌانات هذا النموذج والذي 

ٌصبح ممهدا الستصدار لرار المنالشة والمحدد فٌه تارٌخ وٌوم المنالشة، مع مراعاة إال تزٌد المدة 

 الكلٌة فصلٌن متتالٌٌن كحد ألصى.

كرم فٌه الطالب على ما بذله من جهد وٌحصد ثمار جهود ٌوم منالشة مشروع التخرج هو الٌوم الذي ٌ .4

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

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

 ً المشروع أو بدون تعدٌبلت.وتكلل بنجاح الطالب سواء بتعدٌبلت ف

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

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

 شروط عامة فً اختٌار مشارٌع التخرج
 

الممررات السابمة لمشروع التخرج أن ٌصبح لدٌه تصور ٌجب على كل طالب أنهى 

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

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

علٌة لمشاكل والعٌة أن ٌختار الطالب موضوع المشروع الذي ٌرٌد تمدٌمه بحٌث ٌمدم حلول ف .1

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

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

 الموجودة أو المواضٌع التً هً بحاجة للتطوٌر.

فٌة وموثمة )كمسودة( عن الموضوع المختار لبل أن ٌكون لدى الطالب معلومات نظرٌة كا   .3

 البدء فً تنفٌذ المشروع .

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

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

 . لذي اختاره الطالبٌفضل أن ٌكون األستاذ المشرؾ متخصص فً مجال المشرع ا .6
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 لواعد لبول مشارٌع التخرج
 

 -:االتًوٌمكن تلخٌصها فً 

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

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

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

 أن ٌمدم المشروع : .4

 .أفكار جدٌدة 

 .تطوٌر لفكرة مشروع  سابك بإضافات جوهرٌة 

 .حلول لمشاكل موجودة مسبما 

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

 المهنة.

 ٌجب على الطالب أن ٌؤخذ الموافمة من المسم والمشرؾ لبل البدء بالمشروع . .6

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

 علٌها األستاذ المشرؾ على المشروع والمسم  .

عد لهذا الؽرض  وٌسمح للطالب تمدٌم أكثر من ممترح ٌمدم الطالب ممترح مشروع حسب النموذج الم .8

 مشروع وٌتم االختٌار حسب  األولوٌة.

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

 كافً فً لوحة إعبلنات المسم.

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

 الطالب إعادة تمدٌم ممترح المشروع مرة أخرى بعد إجراء تعدٌبلت ممبولة.

 

 طرٌمة كتابة مشروع التخرج

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

على الموضوع من طبلب وباحثٌن. لذا ٌجب أن  االطبلعالذي أنجزه. كما انه ٌعتبر مرجعا لمن ٌرٌد 

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

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

 

 تبوٌب المشروع

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

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

 الشكر. .2

 اإلهداء. .3

 الجداول(. –األشكال  –الفهرس )المحتوٌات  .4

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

 صفحة(.

 فصول المشروع : .6



54 
 

 لممدمة.ا 

 .ًالجزء النظري والعمل 

 النتابج. 

 .التحلٌل 

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

 الخطوط والترلٌم
 -وتؤخذ الخصابص اآلتٌة:

 18بحجم  Times New Romanعنوان المشروع: نوع الخط  .1

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

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

 النص.

 ٌعتمد تباعد السطور مفرداً. .4

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

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

 ة العمل بالشكل التالً:تكتب المراجع فً نهاٌ .7

اسم المإلؾ؛ "اسم المرجع"؛ الطبعة؛ دار النشر؛ تارٌخ النشر، وترتب حسب  –الرلم المتسلسل 

 الحروؾ األبجدٌة ألسماء المإلفٌن.

 .A4ٌراعى حجم الورق  .8

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

 خقائـ اٌثحث اٌد١ذ

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

 انجؾش انغٛذ ثؼذح طفبد يُٓب : 

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

 خبلل حسن اختٌار األلفاظ  واالبتعاد عن المصطلحات المعمدة.

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

 على مصادر المعلومات الموثوق فٌها.

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

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

 ولكن بما ال ٌخل أٌضاً بالتؽطٌة الوافٌة المطلوبة لجوانب الموضوع .

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

 ، وذلن من خبلل : 

  التدرج عند عرض الموضوعات من البسٌط إلى المعمد فاألكثر ً  تعمٌدا

 .الترتٌب الزمنً لؤلحداث الواردة بالتمرٌر 

 الترتٌب المكانً ، كلما أمكن ذلن . -ج 

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

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

 ػشك ِمرشذ ِؾشٚع اٌرخشج

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

 مشرؾ المشروع. .1

 أحد أعضاء اللجنة العلمٌة بالمسم. .2

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

 ٔانؼشع ٚكٌٕ ػهٗ انشكم اٜرٙ:

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

 المربً.

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

 به لٌتبٌن للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نوالصه.

 نوالص مة للطالب باستكمالها وإضافةفتح باب المنالشة للحضور وتسجٌل المبلحظات لتكون ملز .3

 للمشروع حال موافمة المشرؾ واللجنة العلمٌة بالمسم.

 ػشك ِؾشٚع اٌرخشج

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

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

مشارٌع أخرى للمسم ما أمكن موزعة على جدول زمنً ٌوضح بدأ كل مشروع والٌوم المخصص 

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

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

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

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

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

 -لبل البدء فً عرض المشروع هً:توفرها 

 األربع نسخ من المشروع. .1

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

 -والمتكونة من اآلتً:

  اسم  –اسم الطالب )أسماء الطلبة(  –عنوان المشروع  –اسم المسم  –الؽبلؾ )اسم الجامعة
 راسً الحالً(.الفصل الد –المشرؾ 

 .المحتوٌات 

 .الملخص 

 .الممدمة 

 .أساسٌات المشروع 

 .النتابج 

 .التحلٌل 

 .الخبلصة 

 .التوصٌات 

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

 استكمال الطالب لكافة االلتزامات المالٌة تجاه الجامعة. .4
 

 شروط منالشة مشروع التخرج 

 -وبالتالً ٌصبح الطالب جاهزا لمنالشة مشروع التخرج والذي ٌشترط فٌه اآلتً:

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

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

 بعذر دون أن ٌكلؾ عنه بدٌل.

 ٌمسم زمن عرض مشروع التخرج كما ٌلً: .2

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

  دلٌمة لؤلسبلة والنماش من لبل لجنة المنالشة. 60ألل من 

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

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

جلسة منالشة المشروع تكون مفتوحة للحضور أو مؽلمة حسب رؼبة طالب المشروع والمشرؾ  .4

 وبموافمة المسم.

المشروع حال انتهاء المنالشة ٌطلب من الحضور المؽادرة وٌبمى المشرؾ والمنالشٌن ومنسك جلسة  .5

 للتداول حول تمٌٌم أداء الطالب ولبول المشروع من عدمه.

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

 بدونها.

 

 توزٌع درجات تمٌٌم مشروع التخرج

ب النموذج المعد لهذا % من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالب )لكل طالب( حس40ٌتم إعطاء  .1

 الؽرض.

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

 )لكل طالب(.

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

جه له األسبلة أو ٌطلب منه الشرح وٌجب أن ٌتم التنسٌك والتمٌد بالولت وٌموم باإلجابة الشخص الذي تو

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

 .الطالب بؤخر من نفس المجموعة

 نتٌجة تمٌٌم مشروع التخرج

 -تٌة:تمٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتابج الثبلث اآل

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

 الرسوب: ٌعتبر الطالب راسبا فً إحدى الحاالت التالٌة: .ب 

  50حصوله على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

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

 المشروع للنماش وٌعلن رسوب الطالب مباشرة.

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

 الطالب من إنهاء المشروع فً الولت المحدد ألسباب تتعلك بطبٌعة  الحالة األولى: عدم تمكن

 المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

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

 دة المناسبة للتؤجٌل.أو استكمال أجزاء نالصة فً المشروع، وفً الحالتٌن ٌجب تحدٌد الم

  .)الحالة الثالثة: استحالة إنجاز المشروع بسبب ظروؾ خاصة تتعلك بالطالب )صحٌة أو ؼٌرها

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

عض الولت. ولد تصل التً لدمها وٌؤخذ بعٌن االعتبار رأي المشرؾ إن كان عمل مع الطالب لب

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

درجة للطالب وٌعتبر العمل ؼٌر مكتمل،  وٌجب األخذ بعٌن االعتبار عدم تؤجٌل المشروع ألكثر 

 من مرة واحدة وإال ٌتحول التؤجٌل إلى رسوب.

 

 خرجمتطلبات إنهاء مشروع الت

بعد أداء الطالب لمنالشة المشروع ولبوله فانه ٌنهً دراسته الجامعٌة الممتدة لسنوات طوٌلة من 

 -الجد واالجتهاد لٌصل إلى نٌل الدرجة العلمٌة المناسبة، وما تبمى إال إجراءات روتٌنٌة هً:

التعدٌبلت من المنالشٌن ٌمنح الطالب فرصة أسبوعٌن لتعدٌل المطلوب فً نسخة المشروع، ثم بعد لبول  .1

 ٌطلب التجلٌد فً مدة ال تزٌد عن أسبوعٌن آخرٌن.

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

 ًالمسم العلم 

 المشرؾ 

 المكتبة 

 لون التجلٌد للعلوم اإلنسانٌة أسود وللعلوم التطبٌمٌة أزرق. .3

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

 ببجلبمعت الداخليت اللوائح إصدار بشأن
 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 تطبٌك الالئحة ( 1مادة رلم ) 

 لغة الدراسة ( 2مادة رلم ) 

 ألسام الجامعة ( 3مادة رلم ) 

 الدراسةمدة  ( 4مادة رلم ) 

 البرنامج األكادٌمً ( 5مادة رلم ) 
 

 

 ( 1مادة رلم ) 

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

 .التخصصٌة )البكالورٌوس أو اللٌسانس(
 

 (2مادة رلم )

 ) لغة الدراسة (

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

 .لؽات أخرى بلؽتها إلى نصها العربً وٌجوز التدرٌس بؽٌر العربٌة وذلن حسب التخصص
 

 (3مادة رلم )

 ) ألسام الجامعة (

 -:تشتمل الجامعة على األلسام العلمٌة التالٌة 

 العـــــــــــلوم تطبٌمٌـــــة العلــــــــوم إنسانٌـــــــة

 لسم علوم الحاسوب لسم إدارة إعمال

 المدنٌةالهندسة  لسم ا لسم المحاسبة

 لسم الهندسة المعمارٌة لسم المانون

 لسم هندسة النفط اللؽة االنجلٌزٌة لسم 

 ----------- مصارؾلسم التموٌل وال
 

 ( 4مادة رلم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -: بالجامعة لها خصابص متعددة هًالدراسة 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 5مادة رلم ) 

 ) البرنامج األكادٌمً (

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

 علمٌة تخصصٌة.

 )الفصــــــل الثانً ( 

 نظام الدراسة واالمتحانات

 نظام المبول والنمل

 اختصاصها المادة

 ضوابط وشروط لبول الطلبة (6مادة رلم )

 المستندات المطلوبة للتسجٌل (7مادة رلم )

 نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل

 صرف رلم المٌد (8مادة رلم )

 التسجٌل واإلرشاد (9مادة رلم )

 حموق الطالب األكادٌمٌة (10مادة رلم )

 االنتمال بٌن األلسام (11مادة رلم )

 تجدٌد المٌد (12مادة رلم )

 الغٌاب وولف المٌد

 الغٌاب (13مادة رلم )

 ولف المٌد (14مادة رلم )

 التمٌٌم واالمتحانات

 لجنة لإلشراف على االمتحانات النهائٌة (15مادة رلم )

 تمٌم درجات الممرر الدراسً (16مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات الدورٌة (17مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات النهائٌة (18مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات النهائٌة (19مادة رلم )

 الطعن والتظلم (20رلم )مادة 

 تمدٌر الدرجات (21مادة رلم )

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

 (6مادة رلم )

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتٌة:

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

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

ً لتخصصه واإلجراءات واللوابح  .2 للطالب الحك فً الدراسة بالمسم المطلوب حسب رؼبته ووفما

 المعمول بها الجامعة   .

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

 البلبحة .

تمبل الجامعة الطلبة المنتملٌن من جامعات أخرى وٌشترط فً الطالب المنتمل أن ٌمدم المستندات التً  .4

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

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

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

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

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

 المسم المختص.

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

 بالكامل.ٌحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والممررات التً أنجزها  .8

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

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

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

 (8مادة رلم )

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

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

 على السنة التً التحك بها الطالب  . الرلم الثانً والثالث ٌدل 

 . الرلم الرابع والخامس ٌدل على رلم المسم 

 . الرلم السادس والسابع والثامن ٌدل على الرلم التسلسلً للطالب 
 

 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :

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

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

 لبدء الدراسة .

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

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

 األولى ولبل الثانٌة.

ٌجب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول وذلن حسب التسلسل المحدد للممررات  .5

 وكذلن حسب الخطة الدراسٌة المعتمدة  من لبل المسم المختص .

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

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

  وحدة دراسٌة .
 (10مادة رلم )

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

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

 جه.تخر
 (11مادة رلم )

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

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

على الطالب تجدٌد لٌده فً بداٌة كل فصل دراسً وٌكون تجدٌد المٌد بالتولٌع على النموذج المعد لذلن 

من لبل ربٌس المسم المختص والمرشد األكادٌمً متضمنا الممررات الدراسٌة الممٌد بها الطالب، وٌعد 

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

 (13مادة رلم )

ا:  الغٌاب وولف المٌد( -)ثالثا

 -: االتًخالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول لبلمتحان النهابً  .1

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

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

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

 هذا الممرر بناء على التراح المسم المختص.

 (14مادة رلم )

 -ٌمكن للطالب إٌماف لٌده حسب الحاالت اآلتٌة:

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

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

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

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

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

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

 للتخرج.

 ( 15مادة رلم )

ا:  التمٌٌم واالمتحانات( -)رابعا

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

 لجنة االمتحانات والمرالبة تتولى كافة األمور المتعلمة بسٌر االمتحانات وتنظٌمها.

 (16مادة رلم )

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

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

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

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

 .العلمً وٌتم إعتمادها بمحضر اجتماع اللجنة العلمٌة للجامعة

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

 والتمارٌر فً أعمال الفصل الدراسً.

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

 واالمتحانات بالجامعة.

 (17مادة رلم )

فً حالة تؽٌب الطالب عن حضور أي من االمتحانات الدورٌة ألسباب ممنعة ٌجوز إجراء االمتحان 

 -وذلن وفك الشروط التالٌة:

 تخلفه.أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب  .1

 موافمة أستاذ المادة وكذلن موافمة ربٌس المسم . .2
 
 

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

 درجة صفر فً ذلن االمتحان.

 (19مادة رلم )

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

 -المسجل العام  حسب الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الؽٌاب عن االمتحان لاهرا. .1

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

اب تخلفه وفً موعد أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسب .3

 ألصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات النهابٌة لذلن الفصل.

 

 (20مادة رلم )

ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات 

 -والضوابط التالٌة:

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

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

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

راجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد مجال الممرر موضوع المراجعة، وعلى اللجنة م

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

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

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

 (21مادة رلم )

 -: االتًتحسب درجات الطالب ومعدله على النحو 

كل ممرر فً الدرجة المتحصل علٌها الطالب ٌحسب المعدل الفصلً للطالب بضرب الوحدات الدراسٌة ل .1

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

 الدراسً وٌدرج ضمن حساب المعدل العام جمٌع الممررات التً درسها الطالب فً المسم.

مابة وذلن حسب النسب  إلىعدل العام من صفر تمدر درجات الطالب وكذلن التمدٌر العام بناء على الم .2

 -التالٌة :

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 (22مادة رلم )

 -ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة:

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

 % .50حالة تجاوز الطالب المعدل العام 

 الجامعة وال ٌسمح له باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة:ٌفصل الطالب من 

 .%(35بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا ) الل من  ٌةإذا تحصل على ثبلثة إنذارات متتال .1

 .%(50إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ ) الل من  .2

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إلى  85من  1

 جٌد جدا 85إلى ألل من    75من   2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    50من  4

 ضعٌؾ 50إلى ألل من   35من   5

 ضعٌؾ جدا 35ألل من  6
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 الفصـــــــــل الثالث()

 )متطلبات التخرج(

 (23مادة رلم )

الطالب درجة اإلجازة المتخصصة ) البكالورٌوس، اللٌسانس( بعد استٌفابه للمتطلبات الدراسٌة  ٌمنح

%( خمسٌن بالمابة بعد اجتٌازه لجمٌع الممررات 50المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام ال ٌمل عن )

 .المطلوبة التً درسها فً المسم بنجاح

 (24مادة رلم )

المتخصصة )البكالورٌوس ، اللٌسانس( ممررات تكون  ٌدرس الطالب للحصول على درجة اإلجازة

 -مجموع وحداتها كالتالً :

 التصنٌف المسم
مجموع الوحدات الالزمة 

 للتخرج
 اإلجازة المتخصصة

 إدارة أعمال

 العلوم اإلنسانٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131 المحاسبة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131 تموٌل ومصارؾ

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 129 المانون

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 134 اللؽة االنجلٌزٌة

 علوم الحاسوب

 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 الطالب االلتزام بؤداء واجباته على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة وأن ٌسلن فً  

تصرفاته مسلكا ٌتفك مع وضعه باعتماده طالبا جامعٌا وان تتفك تصرفاته مع الموانٌن واللوابح والنظم 

 المعمول بها فً مإسسات التعلٌم العالً  واألصول والتمالٌد الجامعٌة المستمرة

 (26مادة رلم )

 أيٌخضع الطالب للتؤدٌب إذا ارتكب فعبل ٌشكل مخالفة للموانٌن أو اللوابح واألنظمة بالجامعة  وفً  

 مكان من ملحماتها بارتكاب فعل تحضره الموانٌن واللوابح أو االمتناع عن أداء الواجب كطالب  

تى زوال هذه الصفة بتخرجه أو وٌظل الطالب خاضعا ألحكام التؤدٌب من تارٌخ تسجٌله بالدراسة وح

 إلؽاء تسجٌله .

 (27مادة رلم )

 -ال ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالٌة :

 االعتداء على أعضاء هٌبة التدرٌس أو الطبلب أو العاملٌن بالجامعة. - أ

 االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة . - ب

 بالجامعةالدراسة واالمتحانات سٌر اإلخبلل بنظام  - ت

 ارتكاب أي سلون منافً لؤلخبلق أو ٌمس النظام العام واآلداب العامة بالجامعة. - ث

 الجرابم المخلة بالشرؾ . - ج

 (28مادة رلم )

 -:ٌعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هٌئة التدرٌس أو العاملٌن أو الطالب

 الضرب أو اإلٌذاء أو التهدٌد. - أ

 .السب أو المذؾ - ب

 .هانةاإل - ت

االعتداء إذا تم بصورة علنٌة أو ؼٌرها ، وبحضور المعتدي علٌه أو فً ؼٌابه وسواء ارتكب وٌتحمك 

 كتابة أو مشافهة أو باإلشارة.

 (29) مادة رلم

 -ٌعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة:

ا ؼٌر صالحة لبلستعمال أو إتبلؾ أو تخرٌب األدوات أو المعدات التابعة لمرافك الجامعة سواء بجعله - أ

 بتؽٌٌر وجه استعمالها لو جزبٌا.
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 سرلة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو ؼٌرها من ممتلكات الجامعة أو االستٌبلء علٌها  - ب

 االحتفاظ بما سلم للطالب على سبٌل األمانة أو اإلعارة وعدم إرجاعه فً الولت المحدد. - ت

 

 (30مادة رلم )

  -ٌلً: ن مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ماٌعد م

الوثابك سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن ؼٌرها و  تزوٌر المحررات الرسمٌة الشهادات واإلفادات - أ

 إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة .

انتحال الشخصٌة سواء لتحمٌك مصلحة الفاعل أو لؽٌره وٌعد انتحاال للشخصٌة دخول طالب بدال عن  - ب

طالب أخر ألداء االمتحان وتسرى العموبة على الطالبٌن وكل من سهل ذلن أو كان شرٌكا فٌه من 

 الطبلب 

 إثارة الفوضى أو الشؽب وعرللة سٌرا لدراسة أو االمتحانات بؤٌة صورة كانت. - ت

ؼٌرها مما ٌتعلك  أوالنتابج  أوالتمٌٌم  أوالعاملٌن فٌما ٌخص سٌر االمتحانات  أوالتؤثٌر على األساتذة  - ث

 بشإون الدراسة واالمتحانات.

ممارسة أعمال الؽش فً االمتحانات فٌها بؤٌة صورة من الصور وٌعتبر من لبٌل الشروع فً الؽش   - ج

و أدوات  أو أجهزة ذات عبللة بالمنهج الدراسً موضوع إدخال الطالب إلى لاعة االمتحانات أٌة أوراق أ

 االمتحانات ما لم ٌكن مرخصا بإدخالها من لبل لجنة االمتحانات 

 االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحمٌك أو مجالس التؤدٌب المشكلة وفك األحكام هذه البلبحة. - ح

 لٌم العالً.أي مخالفة للموانٌن واللوابح والنظم المتعلمة بالتع - خ

 

 (31مادة رلم )

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

شرٌكا  األخرالمعتدى علٌه وفً هذه الحالة ٌكون الطرؾ  برضًاالعتداء على العرض ولو تم جرابم  - أ

 طالبة  . أوكان طالبا  إذافً الجرٌمة 

 التعامل بها بؤي صورة من الصور.تعاطً المخدرات أو المسكرات أو  - ب

 تداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو عرضها. - ت

 كل ما من شؤنه أن ٌخل بالشرؾ أو المساس باآلداب العامة وفما للموانٌن واللوابح النافذة . - ث
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 (الخامسالفصـــــــــــل )

 )العموبات التأدٌبٌة(

 

 (32مادة رلم )

( من هذه البلبحة ٌعالب مرتكبه 28المنصوص علٌها فً المادة )كل سلون ٌدخل ضمن المخالفات 

 كان عابداً. إذاباإلٌماؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنتٌن دراسٌتٌن، وٌفصل الطالب من الجامعة 

 

 (33مادة رلم )

( بالولؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة  29ٌعالب على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة ) 

 وتضاعؾ العموبة عند العود ، وال ٌعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع لٌمة اإلضرار التً أحدثها.

 

 (34مادة رلم )

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

كل من ارتكب تمل عن سنة دراسٌة وال تزٌد على سنتٌن دراسٌتٌن  ٌعالب بالولؾ عن الدراسة لمدة ال - أ

( من المادة المذكورة  وٌفصل الطالب من الدراسة فصبل نهابٌا -ب -المخالفات الواردة فً الفمرتٌن )أ

 عند العود .

الفمرتٌن  ٌعالب الطالب بالحرمان من دخول المتحانات كلٌا أو جزبٌا إذا ارتكب المخالفات المحددة فً - ب

عتبر امتحانه ملؽٌا فً المادة التً ارتكب فٌها ث( من المادة المذكورة، وفً جمٌع األحوال ٌ-ت)

 المخالفة.

ارتكب المخالفات الواردة بٌانها فً  إذا األللٌعالب بإلؽاء نتٌجة امتحان الطالب فً فصل واحد على  - ت

امتحانه لفصلٌن دراسٌٌن ، وٌفصل الطالب  إلؽاءالفمرة )ج( من المادة المذكورة، وٌجوز لمجلس التؤدٌب 

 فصبلً نهابٌا عند العود.

ٌعالب الطالب بالحرمان من حموق الطالب النظامً أو إٌمافه عن الدراسة مدة ال تزٌد على سنة دراسٌة  - ث

 واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص علٌها فً الفمرتٌن ) ح،خ ( من المادة المذكورة.

 

 (35مادة رلم )

( بالولؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة 31ٌعالب على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة )

 وال تزٌد عن سنتٌن دراسٌتٌن وإذا كان الطالب عابدا ٌفصل من الجامعة.

 

 (36مادة رلم )

 .التؤدٌبٌة المنصوص علٌها فً هذه البلبحة ٌحسب كل فصلٌن دراسٌٌن سنة دراسٌة واحدة األحكامفً تطبٌك 
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 )الفصـــــــــل السادس(

 

 )إجراءات التأدٌب(

 (37مادة رلم )

على كل من ٌعلم بولوع مخالفة للموانٌن واللوابح واألنظمة المعمول بها فً الجامعة أن ٌمدم ببلؼا عن 

 ا مكتوبا عن الوالعة ٌمدمه إلى إدارة الجامعة.هذه المخالفة ٌتضمن تمرٌر

 

 (38مادة رلم )

فور اإلببلغ عن الوالعة ٌتعٌن على  إدارة الجامعة تكلٌؾ لجنة تحمٌك تتكون من ثبلثة أعضاء هٌبة 

 تدرٌس ٌكون احدهم ممررا للجنة فً ظرؾ ثبلثة أٌام من تارٌخ الببلغ.

 

 (39مادة رلم )

للطالب وال ٌحسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعبلن ،  األللٌتم اإلعبلن عن التحمٌك لبل موعده بٌوم كامل على 

 وٌجوز إن ٌتم التحمٌك فوراً فً حاالت الضرورة واالستعجال  .

 

 (40مادة رلم )     

المحاضر التً بعد االنتهاء من التحمٌك أو عدم حضور الطالب رؼم إعبلمه تمدم اللجنة تمرٌرا مشفوعا ب

 أعدتها إلى إدارة الجامعة.

 (41مادة رلم )  

فً حالة االنتهاء من التحمٌك ٌتم تشكٌل مجلس للتؤدٌب بمرار من ربٌس الجامعة على أن ٌتكون من ثبلثة  

أعضاء هٌبة التدرٌس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة المانونٌة على أن ٌكونوا من ؼٌر أعضاء لجنة 

عن الشإون الطبلبٌة وٌتم إعبلن من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي  التحمٌك ومندوب

ٌنبؽً فٌه مثوله أمامهم وذلن خبلل مدة ال تمل عن ثبلثة أٌام وال ٌحتسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعبلن وفً 

 .حالة عدم الحضور ٌصدر المرار ؼٌابٌا

 

 (42مادة رلم )

الطالب وٌجوز للمجلس استدعاء الشهود ، كما ٌجوز له  ألوالسماع  ٌصدر مجلس التؤدٌب لراراته بعد

 استدعاء من لام بالتحمٌك .

 (43مادة رلم )

 ٌتم اإلعبلن عن موعد التحمٌك أو التؤدٌب بلوحة اإلعبلنات فً الجامعة وٌعتبر ذلن لرٌنة على العلم بذلن.
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 (44مادة رلم )

عضاء وال تعتبر لرارات المجلس نافذة اال بعد ٌصدر مجلس التؤدٌب لراراته بؤؼلبٌة أصوات األ

 اعتمادها من ربٌس الجامعة .

 (45مادة رلم )

ٌعلن لرار مجلس التؤدٌب بلوحة اإلعبلنات فً الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانٌة منه 

 بالملؾ الشخصً للطالب.

 (46مادة رلم )

ألحكام هذه البلبحة نهابٌة بعد اعتمادها وال ٌجوز الطعن تعتبر لرارات مجلس التؤدٌب التً تصدر طبما 

 فٌها إال بالطرق المضابٌة أمام المحكمة المختصة.
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 إخشاءاخ اٌؾؤْٚ اٌطالت١ح -22

 

 إجراءات االلتحاق للدراسة بالجامعة -0

 النماذج المستخدم لهذا الغرض:  

 (:0نموذج البٌانات الشخصٌة رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهةةدؾ هةةذا النمةةوذج إلةةى معرفةةة البٌانةةات الشخصةةٌة للطلبةةة الةةراؼبٌن فةةً االلتحةةاق للدراسةةة 

بالجامعةةة و بٌانةةات ولةةً األمةةر كمةةا ٌهةةدؾ اٌضةةاً الةةى توثٌةةك بٌانةةات الشةةهادة الثانوٌةةة او مةةا 

 ٌعادلها للطالب أو الطالبة المتمدمٌن لبللتحاق بالدراسة.

 لى النموذج:ب( كٌفٌة الحصول ع

( مةن وحةدة 4ٌمكن الحصول على نسخة من نمةوذج البٌانةات الشخصةٌة للطلبةة  رلةم أ.م.ج )

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

والتسةجٌل بةإدارة ( مةن وحةدة المبةول 4استبلم نموذج البٌانات الشخصٌة  رلم أ.م.ج ) -4

 التسجٌل.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -2

 إرفاق النموذج بالمستندات المطلوبة للتمدٌم والتً تحددها البلبحة الدراسٌة بالجامعة.  -3

تسةةلٌم نمةةوذج الطلةةب مةةع المسةةتندات  المطلوبةةة للتسةةجٌل لوحةةدة المبةةول والتسةةجٌل  -4

 من توفر الشروط المطلوبة للمبول.لؽرض فحصها والتؤكد 
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 نموذج البٌانات الشخصٌة
 

 

 

 اللمب:.....................إسم الجد:........ ....................إسم األب: .....................االسم : 

 ،)أنثى() ذكر(تارٌخ المٌبلد: الٌوم.......الشهر........ السنة.......... مكان المٌبلد:........... الجنس

............................( رلم ورلة العابلة ........................(  ، رلم البطالة الشخصٌةجواز السفر رلم

)..................( 

 اسم األم رباعً:....................................... جنسٌتهـــا:.......................................

 األمر:.................................... صلة المرابة بالطالب:................................اسم ولً 

 عنوان ولً األمر:.................................... نمال ولً األمر:...................................

 .............................................أسم المدرسة المتحصل منهـا على الثانوٌة:.................

 سنة الحصول علٌها :.................  التمدٌر والنسبة المبوٌة :.................... ................

 التخصص:..................................... الشعبة:..................................................

المولع أدناه بصحة البٌانات المذكورة بهذا النموذج وأتحمل المسبولٌة المانونٌة وما ٌترتب علٌها من  ألر أنا
 إجراءات.

 
 أسم الطالب:....................................... 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 الطالب حسب األولوٌة و وفك التخصصات والبةرامج 

 التعلٌمٌة الموجودة بالجامعة.

 كٌفٌة الحصول على النموذج:ب( 

( مةن وحةدة 2رلةم أ.م.ج ) ٌمكن الحصةول علةى نسةخة مةن نمةوذج تسةجٌل الرؼبةات للطالةب

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

ن وحةدة المبةول والتسةجٌل (  مة2استبلم نمةوذج تسةجٌل الرؼبةات للطالةب رلةم أ.م.ج ) -4

 بإدارة التسجٌل أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -2

( مةةةع المسةةةتندات  المطلوبةةةة 2تسةةةلٌم نمةةةوذج تسةةةجٌل الرؼبةةةات للطالةةةب رلةةةم أ.م.ج ) -3

 التسجٌل. للتسجٌل  التً تحددها البلبحة الدراسٌة بالجامعة إلى  وحدة المبول و
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 نموذج تسجٌل الرغبات للطلبــة

 

مكان وتارٌخ  ..................:.............................. الجنسٌة...............: الرباعًم ـــــــــاالس

 المٌبلد:............................العنوان:.......................... رلم الهاتؾ:............................

 ...............................................المدرسة المتحصل منهـــا على الثانوٌة:.......................

 ...........:........التمدٌر.......... النسبة المبوٌة:.................:..................سنة الحصول علٌها

 التخصص:................................... الشعبة:...........................................

 

 التخصصات الموجودة بالجامعة

 ٌجب على الطالب إختٌار

 ثبلثة تخصصات على األلل

 تمدٌر حسب رؼبة الطالب

 الرؼبة حسب األولوٌة

 /.........................1 لسم إدارة األعمال

 /........................2 لسم المحاسبة

 /........................3 لسم التموٌل والمصارف
 لسم علوم الحاسوب

  لسم اللغة االنجلٌزٌة

 لسم المانون

 لسم الهندسة المعمارٌة

 لسم الهندسة المدنٌة

 لسم هندسة النفط

  

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

 

 

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 
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 (  2رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:1تعــــــــــــهد رلم أ.م.ج  )نموذج 

 

 أ( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى  تعهد الطالب بااللتزام بكافة اللةوابح والةنظم بالجامعةة وعةدم التةؤخٌر 

 عن مواعٌد التسجٌل وفك خطة البرنامج التعلٌمً المعلنة من إدارة الشإون العلمٌة .

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج تعهةةد الطالةةب مةةن وحةةدة المبةةول والتسةةجٌل بةةإدارة ٌمكةةن 

 المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مةن وحةدة المبةول والتسةجٌل بةإدارة المسةجل أو 3استبلم نموذج التعهد رلةم أ.م.ج ) -4

 عن طرٌك مولع الجامعة.

 لنموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به.ملء ا -2

 التؤكد من إلتزام الطالب بالتولٌع على التعهد. -3

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .3تسلٌم  نموذج التعهد رلم أ.م.ج ) -4
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 نموذج تعهـــــــد

 .............................د: ــــرلم المٌ  .........................................:  أتعهـــد أنا الطالب

 ...................................: الشعبـــة...................................................ـم: ـــــــالمس

 

بأننً سوف ألتزم بجمٌع اللوائح والنظم بالجامعــة، وأننً لن أتأخر عن التسجٌل فً الموعد المحدد له وعند 

اإلجراءات المانونٌة والمالٌة  التً تمتضٌها النظم واللوائح  ةسجٌل فً الموعد المحدد اتحمل كافتأخري عن الت

 المعمول بها فً الجامعة.

  ........................................ الطالــب:اسم 

 ........................................ التولٌـــــــــع:

  .........../.................../: .........التارٌـــــــــخ

 

 واالمتحانات لسم الدراسة اعتماد                                                          اعتماد رئٌس المسم

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

 

 اعتماد مسجل عام الجامعة

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

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  3رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (4إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج )

 

 أ( الهدف من النموذج: 

الطالةب بةاالطبلع علةى البحةة الدراسةة واالمتحانةات لجامعةة ٌهدؾ هةذا النمةوذج إلةى إلةرار 

أفرٌمٌةا وبةةذلن ٌضةةمن الطالةةب معرفةة أهةةم المةةواد المتعلمةةة  بالحةد األدنةةى واألعلةةى للوحةةدات 

وعةدد االنةذارات واجةراءات الطعةن  الحضةور للمحاضةرات الدراسٌة المسموح بها وإلزامٌةة

 وؼٌره من مواد البلبحة الدراسٌة ذات األهمٌة.

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

ٌمكةةن الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج إلةةرار بةةاالطبلع علةةى البحةةة الدراسةةة واالمتحانةةات 

( من وحدة المبةول والتسةجٌل بةإدارة  المسةجل بالجامعةة او عةن 4لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج )

 طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

نمةةوذج إلةةرار بةةاالطبلع علةةى البحةةة الدراسةةة واالمتحانةةات لجامعةةة  اسةةتبلم .4

( مةةن وحةةدة المبةةول والتسةةجٌل بةةإدارة المسةةجل أو عةةن 4أفرٌمٌةةا رلةةم أ.م.ج )

 طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. .2

 التؤكد من إلتزام الطالب بالتولٌع على اإللرار. .3

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .4موذج اإللرار رلم أ.م.ج )تسلٌم  ن .4
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 الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌاإلرار باالطالع على الئحة 

 ........................: يدــــرلم لٌ  .......................................:  أنا المولع أدناه الطالبألـر 

 ...............: للعام الجامعً...................دراسً: ـل الـفصـلل ..........................م: ـمسبوالمسجل 

بؤننً لد أطلعت على البحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا، وأنه ال ٌحك لً الدخول 

محاضرات( متصلة  4ٌعادل ) %( ما25لبلمتحان النهابً ألي مادة تزٌد نسبة ؼٌابً فٌهــا عن )

 أو منفصلة بدون عذر.

لسام األخرى التابعة كما ألر بؤننً على علم تام بؤنه سوؾ ٌتم فصلً وإعادة مساري إلً أحد األ

 للجامعة، ولن ٌسمح لً باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت التالٌـة:

 

 %(35. إذا تحصلت على ثبلث إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ جداً )ألل من 1

 %(50.إذا تحصلت على أربعة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ )ألل من 2

 

ضافٌة لتحسٌن وضعً األكادٌمً وااللتزام الكامل بما ٌصدر عن وأتعهـد بعدم المطالبــة بفرصة إ

 الجامعــة بهذا الخصوص.

 

 

 وهـــذا إلرار منً بذلن

 والســــــــ علٌكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالم

 
 

 ................................التولٌع: ....................................................... البصمة: 

 24التارٌخ:          /         /         

 

 

 

 

 ٌونس هدٌةإعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 
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 بعض المواد من الالئحة الداخلٌة للدراسة واالمتحانات
 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :
 وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالب بالتسجٌل لكل فصل دراسً. .8
 تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتب مسجل الجامعة خبلل األسبوع السابك لبدء الدراسة . .9

 ال ٌجوز تسجٌل اي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل . .10
 لنصفٌة األولى ولبل الثانٌة.ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب بالحذؾ واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة بعد االمتحانات ا .11
ٌجب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول وذلن حسب التسلسل المحدد للممررات وكذلن حسب الخطة الدراسٌة  .12

 المعتمدة  من لبل المسم المختص .
 ٌسجل الطالب فً مشروع التخرج فً أخر فصل دراسً . .13
( وحدة دراسٌة إال إذا كان 18ً كل فصل دراسً وال ٌجوز التسجٌل فً أكثر من )( وحدة دراسٌة ف12الحد األدنى للتسجٌل ) .14

 ( وحدة دراسٌة .21ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو ) أن%( على 75معدله العام أكثر من )
 

 (13مادة رلم )
 -االتً:خالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول لبلمتحان النهابً ألي ممرر تزٌد نسبة ؼٌابه  .3
الفصل واالمتحان النهابً لذلن الممرر، وتطبك عموبة الؽٌاب بعد  أعمال% بدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من 25فٌه عن 

 اعتمادها من المسم .
% من عدد األسابٌع الممررة للدراسة لممرر ما، ٌلؽى هذا الممرر بناء على 75روؾ خاصة طاربة دون تؽطٌة حالت ظ إذا .4

 التراح المسم المختص.
 (18مادة رلم )

 
 ال ٌسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النهابً للممرر إذا تؽٌب عن االمتحان النهابً المحدد له وٌمنح درجة صفر فً ذلن االمتحان.

 
 (19رلم ) مادة

( بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام  حسب 18ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة )
 -الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الؽٌاب عن االمتحان لاهرا. .1

 .من االمتحانات النهابٌة بالفصول السابمة أيأن ال ٌكون الطالب لد سبك تؽٌبه عن  .2
ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه وفً موعد ألصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات أن  .3

 .النهابٌة لذلن الفصل
 (20مادة رلم )

 -ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات والضوابط التالٌة:
 ن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خبلل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعبلن النتابج.أ .5
 أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالبلبحة المالٌة بالجامعة  . .6
درٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثبلثة أعضاء هٌبة الت .7

المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم 
 المختص ولسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.

تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة لٌمة الطعن له ، وأما إذا لم ٌثبت صحة ادعاء الطالب وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم  تبثفً حالة  .8
 صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه.

 (22مادة رلم )
 -ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة:

ٌلؽى أي إنذار فً حالة تجاوز الطالب المعدل العام  وٌعتبر إنذاردراسً % مع نهاٌة إي فصل 50إذا تدنى معدله العام إلى الل من  .2
50. % 

 ٌفصل الطالب من الجامعة وال ٌسمح له باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة: .3
 %(35بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا ) الل من  متتالٌةإذا تحصل على ثبلثة إنذارات  .4

 .إذا تحصل على أربعة إنذارات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 إجراءات التسجٌل الفصلً -2
إجةةراءات التسةةجٌل فةةً الممةةررات الدراسةةٌة للطالةةب خةةبلل الفصةةل الدراسةةً مةةن خةةبلل إتبةةاع تةةتم 

 الخطوات التالٌة:
 

 (5نموذج حجز مبدئً رلم ا.م.ج )
 

 الهدف من النموذج:  ( أ

لكةل فصةل   الممررات الدراسٌة التً ٌمكةن للطالةب التسةجٌل فٌهةا ٌهدؾ هذا النموذج إلى تحدٌد
ؾ( تحت إشراؾ المرشةد األكةادٌمً للطالةب ووفةك اسةبمٌة صٌ –ربٌع  -دراســــً ) خرٌؾ

 الممررات بخطة البرنامج االكادٌمً ووفك البلبحة الدراسٌة لبلمتحانات بالجامعة.
 

 كٌفٌة الحصول على النموذج: ( ب
لجامعة أفرٌمٌا مةن المسةم المخةتص  (5رلم أ.م.ج )نموذج الحجز المبدبً ٌمكن الحصول على نسخة من 

 والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.أو وحدة المبول 

 
 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

اتصال الطالب بالمرشد األكادٌمً ) عن طرٌك توزٌةع المرشةدٌن مةن المسةم المخةتص فةً لةوابم  -1
 معلنة( لتحدٌد الممررات الدراسٌة التً ٌمكن للطالب التسجٌل فٌها.

الةةذي ٌمكةةن  (5رلممم أ.م.ج )ب مةةع المرشةةد األكةةادٌمً بمةةلء نمةةوذج الحجةةز المبةةدبً ٌمةةوم  الطالةة -2
الحصةةول علٌةةه مةةن البرنةةامج التعلٌمةةً التةةابع لةةه الطالةةب، بحٌةةث ٌتضةةمن الممةةررات الدراسةةٌة 

 المطلوب التسجٌل فٌها وفماً للجداول الدراسٌة.
 (13) ت.ج.مرلممم  كةادٌمًكمةا ٌمةوم المرشةد األكةادٌمً للطالةب اٌضةاً بمةلء نمةوذج المرشةد األ  -3

 والذي ٌبن وضع الطالب اكادٌمٌاً لكل فصل دراسً.
للمسةم المةالً بالجامعةة لةدفع الرسةوم الدراسةٌة عةن ( 5رلمم أ.م.ج )تمدٌم نمةوذج الحجةز المبةدبً  -4

 الممررات المطلوب التسجٌل فٌها من لبل الطالب.
ٌستلم الطالب نسختان من إٌصال سداد الرسوم، النسخة األصلٌة بٌضاء اللون وٌحتفظ بهةا لنفسةه  -5

( 5رلمم أ.م.ج )والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مع نموذج الحجز المبةدبً 
 وٌسلمه الى رباسة المسم.

ء اللجنةة العلمةً بالمسةم ٌتولى البرنامج العلمً المختص عن طرٌةك ربةٌس المسةم أو أحةد أعضةا  -6
 بتسجٌل الممررات الدراسٌة المحددة بالنموذج فً منظومة الدراسة واالمتحانات للجامعة.

بعةةد االنتهةةاء مةةن تسةةجٌل الممةةررات الدراسةةٌة فةةً المنظومةةة تسةةتخرج عةةدد نسةةختٌن مةةن نمةةوذج  -7
العلمةً و إدارة  التسجٌل النهابً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتمادها مةن المسةم

 .التسجٌل وتحفظ النسخة الثانٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالب بالمسم العلمً
 
 

 
 

مالحظة: ٌتم األن إستخدام منظومة جدٌدة للتسجٌل ) عن طرٌك شبكة المعلومات الدولٌة ( بحٌث ٌتم إستخدام نفس الٌة التسجٌل 
 ونفس النماذج.
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 ..............................د: ــــرلم المٌ  ....................................................م:ـــــــــاالس

 ................................ـم: ــــــــالمس...........................................ً:ــــل الدراســـالفص
 

 -الجدول الدراسي :     
 التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة  الٌوم/ التولٌت

       السبت

       األحد

       االثنٌن

       الثالثاء

       األربعاء

       الخمٌس
 

 

 

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

 اعتمبد رئيس القســـــم                                                                             
                                                                                ..................................... 

 

 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. ٌملء  -0

 ( وحدة. 02الحد األدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -2

 وحدة. 08الحد األلصى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -1

 %(.75( وحدة بشرط اال ٌمل معدله التراكمً عن )20التسجٌل فً )ٌجوز لطلبة وفك الالئحة الدراسٌة   -4

ا باإلٌصال المالً  –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج   -5 عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة  ال تمامبعد لٌامه بتسدٌد الرسوم الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممرونا
 بالمنظومة ، وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة.

 مالحــــظـــــات المجموعة عدد الوحدات اســـــــم الممـــــــــــرر رمـــــز الممــــــــرر ر.ت

4.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

   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 -1

 (6رلم ا.م.ج ) إسماط وإضافةنموذج 

 ا( الهدف من النموذج: 

ممةررات ٌرؼبهةا الطالةب علةى أن ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب مةن إسةماط أو إضةافة أي 

ٌتم اإلجراء خبلل المدة المحددة فً البحة الدراسة واالمتحانات ووفمةاً لمةا هةو متةاح مةن ممةررات 

دراسةةٌة مطلةةوب إضةةافتها وبعةةد موافمةةة المرشةةد األكةةادٌمً أو ربةةٌس المسةةم علةةى عملٌةةة اإلسةةماط 

 واإلضافة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعةة أفرٌمٌةا مةن المسةم 6رلةم ا.م.ج ) إسةماط وإضةافةخة مةن نمةوذج ٌمكن الحصول علةى نسة

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسماط واإلضافة:

مةةن المسةةم  (6اسةةتبلم عةةدد نسةةختٌن مةةن نمةةوذج طلةةب اإلسةةماط و اإلضةةافة رلةةم ا.م.ج ) .1
المخةةةتص أو وحةةةدة المبةةةول والتسةةةجٌل بةةةإدارة المسةةةجل بالجامعةةةة أو عةةةن طرٌةةةك مولةةةع 

 الجامعة.
مةةلء نمةةوذج طلةةب اإلسةةماط و اإلضةةافة وتولٌعةةه مةةن المرشةةد األكةةادٌمً وكةةذلن ربةةٌس   .2

 المسم.
ٌحتفظ المسم العلمً بنسخة من نموذج اإلسماط واإلضافة وٌحتفظ الطالب لنفسةه بالنسةخة  .3

 الثانٌة. 
تمةةدٌم نسةةخة مةةن نمةةوذج اإلسةةماط واإلضةةافة للمسةةم المةةالً لتسةةدٌد أو ترجٌةةع  الرسةةوم  .4

الدراسٌة عن الممررات المضافة أو التً ٌرؼب الطالب فً إسماطها فً حالة عدم تةوافر 
 ممررات بدٌلة.

ٌستلم الطالب نسختان من إٌصال سةداد الرسةوم، النسةخة األصةلٌة بٌضةاء اللةون وٌحةتفظ  .5
نسةةخة الثانٌةةة حمةةراء اللةةون، حٌةةث ترفةةك هةةذه النسةةخة مةةع نمةةوذج اإلسةةماط بهةةا لنفسةةه وال

 (وترجع للمسم المختص. 6واإلضافة رلم ا.م.ج )
( وإٌصةال 6ٌتولى المسم المخةتص بعةد اسةتبلمه لنمةوذج اإلسةماط واإلضةافة رلةم ا.م.ج ) .6

إسةةةماط الممةةةررات الدراسةةةٌة المحةةةددة بةةةالنموذج فةةةً منظومةةةة  سةةةداد الرسةةةوم، إضةةةافة /
 جامعة.ال

بعةد االنتهةةاء مةن عملٌةةة اإلسةماط واإلضةةافة فةةً المنظومةة تسةةتخرج نسةختٌن مةةن نمةةوذج  .7
التسجٌل النهابً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتماد المسةم العلمةً التةابع 

 له الطالب وتحفظ النسخة الثانٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالب
 

 
 
 



84 
 

 
 
 
 
 

 ممررات دراسٌة  نموذج إسماط وإضافة
 

.................... اسم الطالب:........................................ رقم القيد: 
 قسم:.....................الفصل: ..............

 

 إسقــــبط
 تعدد الوحدا رمز المقرر   اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلسقاط
 

 إضبفـــــت
 عدد الوحدات رمز المقرر اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلضافة
 

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

 مالحظــــــــــــات.......................................................................................
اعتماد رئيس قسم المختص        

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص.  -0

ا باإلٌصال المالً التمام عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة ، بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم  –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج -2 الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممرونا
 وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   
Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  6رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات االنتمال الداخلً بٌن األلسام -4

 (7رلم ا.م.ج ) بٌن األلســـام انتمالنموذج 

 ا( الهدف من النموذج: 

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب من إتمام إجراءات االنتمال إلى لسم أخر داخل نفس الجامعة

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعةة أفرٌمٌةا مةن المسةم 7ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج )

 ل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعةالمختص أو وحدة المبول والتسجٌ

 ج( الخطوات المتبعة لالنتمال بٌن األلسام:

(مةن 7فةً الجامعةة رلةم ا.م.ج )سةخ مةن نمةوذج االنتمةال بةٌن األلسةام استبلم عدد ثةبلث ن -4

المسم المختص أو وحدة المبول والتسةجٌل بةإدارة المسةجل بالجامعةة أو عةن طرٌةك مولةع 

 الجامعة.

 ( وتسلٌمه للمسم العلمً المنتمل منه الطالب.7رلم ا.م.ج ) ملء نموذج انتمال بٌن األلسام -2

بةٌن  انتمةالفً حالة موافمة المسم المنتمل منةه الطالةب علةى االنتمةال ٌمةوم بإحالةة نمةوذج  -3       

 (  إلى المسم المنتمل إلٌه الطالب إلبداء الرأي بالخصوص.7األلسام رلم ا.م.ج )

إدارة المسةجل العةام إلبةداء الةرأي بالخصةوص إلةى بعد الموافمة من المسمٌن ترسةل النسةخ  -1

)بعدم مخالفة شروط التسجٌل والمبول ( وإنهاء كافة االجراءات المتعلمة بصرؾ رلم المٌةد 

 والبدء فً إجراءات المعادلة إن وجدت.

ب فةً المسةم المنتمةل إلٌةة بعد إتمام اجراءات الموافمة، ٌةتم فةتح ملةؾ  أكةادٌمً جدٌةد للطالة -2

 وملؾ إداري بإدارة المسجل العام واستكمال بالً إجراءات التسجٌل.
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 بٌن األلســـام انتمالنموذج 

 

اسم الطالب: ..................................... رلم المٌــد:......................................... 

المســــم:......................................... أرغب فً االنتمال من لسم: ........................... إلى 

............................. عدد الوحدات المنجزة:.......... عدد الفصول الدراسٌة:........... لسم:......

 تولٌع الطالب:...................

 

  موافمة رئٌس المسم المنتمل إلٌه                         موافمة رئٌس المسم المنتمل منه 

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

 موافمة المسجل العام بالجامعة

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

 رلم المٌد السابك : ....................................

 رلم المٌد الجدٌد : ....................................

 جل العام بالجامعةإعتماد المس
.......................................... 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :
 (7د ثالث نسخ من نموذج االنتمال بٌن األلسام فً الجامعة رلم ا.م.ج )ٌعد من عد -0
 ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. -2

 ٌرفك كشف درجات ونموذج  إجراءات المعادلة ان وجدت.-1

 ثانٌة للمسم المنتمل الٌه الطالب ونسخة ثالثة الى ادارة المسجل العام بعد استكمال كافة  اإلجراءات.تسلم نسخة للمسم المنتمل منه الطالب والنسخة ال-4
 

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  7رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات اٌماف المٌد -5

 (8نموذج اٌماف المٌد رلم ا.م.ج )

 ا( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلةى إثبةات لٌةام الطالةب بإٌمةاؾ لٌةده فةً حالةة وجةود ظةروؾ تحةول دون لٌةام 

 الطالب بتجدٌد لٌده.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعةةة أفرٌمٌةةا مةةن المسةةم 8رلةةم ا.م.ج ) ٌمكةةن الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج اٌمةةاؾ المٌةةد

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اٌماف المٌد:

(من المسم المختص أو وحةدة 8ستبلم عدد ثبلث نسخ من نموذج طلب اٌماؾ المٌد رلم ا.م.ج )ا .1

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

ملء نموذج طلب اٌماؾ المٌد تحت إشراؾ المرشد األكادٌمً وتولٌعةه  مةن ربةٌس المسةم  بعةد  .2

 اده من إدارة المسجل العام.عملٌة إبداء الرأي بالخصوص وأعتم

 تحفظ النسخة األولى فً ملؾ الطالب األكادٌمً بالمسم العلمً المختص. .3

 تسلم النسخة الثانٌة للطالب لبلحتفاظ بها لنفسه. .4

ترسةةل النسةةخة الثالثةةة إلدارة المسةةجل العةةام للجامعةةة لٌةةتم ولةةؾ لٌةةد الطالةةب بمنظومةةة الدراسةةة  .5

 .الثالثة بإدارة المسجلواالمتحانات ومن ثم حفظ النسخة 
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 نموذج إٌماف لٌد 

 ................................................ رلم المٌد:...........................إسم الطالب: 

 المسـم:....................................... الفصل الدراسً:....................................

   ..................تارٌخ تمدٌم الطلب ....../......./............تولٌع الطالب :............

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 رأي رئٌس المسم العلمً

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

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

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

 التارٌخ:...................................

 

  

 رأي رئٌس لسم الدراسة واإلمتحانات

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

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

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

 التارٌخ:.....................................

 

 

 المرار/...........................................................................
 

 

 موافمة المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 نسخة إلدارة المسجل العام (.   -نسخة  للمسم العلمً     -من ثالث نسخ ) نسخة للطالب  ( ٌعد النموذج 0

 (  ال ٌحك للطالب اٌماف لٌده أكثر من مرتٌن خالل مدة دراسته بالجامعة.2
 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  8رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات مراجعة كراسة إجابة )الطعن( -6

 أ( -9نموذج  طلب مراجعة كراسة إجابة رلم ا.م.ج ) 

 ا( الهدف من النموذج: 

 .ٌهدؾ هذا النموذج إلى إثبات حك الطالب فً مراجعة كراسة إجابة االمتحان النهابً فمط

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

أ( لجامعةةة  -9ٌمكةةن الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج  طلةةب مراجعةةة كراسةةة إجابةةة رلةةم ا.م.ج )

ل بإدارة المسجل بالجامعة أو عةن طرٌةك مولةع أفرٌمٌا من المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌ

 اإللكترونً. الجامعة

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات طلب مراجعة كراسة إجابة:

أ( مةن المسةم المخةتص أو وحةدة  -9رلةم ا.م.ج ) نموذج  طلب مراجعةة كراسةة إجابةةاستبلم  -4

 معةالمبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجا

مةةةلء النمةةةوذج وتسةةةلٌمه إلدارة المسةةةجل العةةةام بالجامعةةةة بعةةةد سةةةداد الرسةةةوم  المالٌةةةة   -2

 إلجراءات الطعن.

ٌتولى ربٌس المسم العلمً المختص بتكلٌؾ لجنة من ثبلثة أعضاء هٌؤة تدرٌس على أن  -3

 ٌكون أستاذ الممرر من بٌنهم لمراجعة كراسة الطالب.

وإعداد تمرٌر حول نتٌجةة المراجعةة وٌةتم ذلةن مةن تموم اللجنة بمراجعة كراسة الطالب  -4

 ب(. -9خبلل التمرٌر المعد فً النموذج رلم )

 تموم اللجنة بتسلٌم التمرٌر إلدارة المسجل العام. -5

المسةةجل العةةام  إدارة  فةةً حالةةة مةةا ٌشةةٌر التمرٌةةر إلةةى تعةةدٌل فةةً نتٌجةةة الطالةةب ، تمةةوم -6

 اإلمتحانات لتعدٌل النتٌجة بالمنظومة.بإحالة التمرٌر  بعد إعتماده إلى لسم الدراسة و
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 طلب مراجعة كراسة إجابة)الطعن(

 المسم............................................ رئٌس/  السٌد

 بعد التحٌــــة  ،،،،،،،،،،،

 ........................................ رلم المٌد: ............... لسم : .........................: أنا الطالب

 الفصل الدراسً : ................ 

 إلجابة الخاصة بً فً الممررات التالٌة:اتمدم إلٌكم بطلب مراجعة كراسة ا

 

 االسم : ....................................         التوقيع : ...................................  

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

 القسم العممي المختص .................................اعتماد رئيس 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ اإلصدار: مسجل الجامعـــــــةإدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 .طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتائج أن ٌمدم نموذج-0

 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة-2

 اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة. تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس لهم-1

 

 رقم المجموعة أستاذ المادة المقرر ر.م

0    
2    

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ -9رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 )الطعن(كراسة إجابةنموذج  تمرٌر مراجعة 
 ..............................د: ــــرلم المٌ .................................................م : ـــــــــاالس

 ..............................ـم: ـــــــالمس .........................................ً: ــــدراسـل الـــــفصـال

 .............. المجموعة :................ رمز الـممـرر :  ..................................اسـم الـممــرر : 

 :)أ(الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب وفك كراسة اإلجابة لبل المراجعة 
 نفٌدكم بأننا لمنا بإجراء المراجعة الموضوعٌة للكراسة وأتضح ما ٌلً:

 
الدرجة الممنوحة للطالب هً الدرجة التً ٌستحمها وبالتالً نوصً بتثبٌت الدرجة كما هً  

 علٌه.
 الدرجة الممنوحة للطالب لٌست الدرجة التً ٌستحمها وذلن لألسباب اآلتٌة: 

 -أسبـــاب الـتغيير :
....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 وبالتالً نوصً بتعدٌل الدرجة من ........    إلى  ...........      

 :)ب(  الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب بعد مراجعة كراسة اإلجابة

 -جعة :الجنة المر
 التولٌع : ................ ......................ع : ..................ــــاسم المراج .1
 ......التولٌع : ........... ...........................ع: ..............ــــالمراجاسم  .2
 .....التولٌع : ............ .......................ع: ..................ــــاسم المراج .3

 

 
 
 

 اعتماد رئيس قسم الدراسة واإلمتحانات   .................................
 

 

 

 -مالحظات :

 .ن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتائجأ-0
 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة-2

 تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.-1

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث: الجامعـــــــة مسجلإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (ب -9رقم الىموذج: أ.م.ج )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إٌٙائٟ إجراءات طلب إعادة االمتحان -7

 

 (01نموذج  طلب  إعادة االمتحان النهائً رلم ا.م.ج ) 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

بشؤن دراسة موضةوع المبةرر  ةإثبات حصول الطالب على الموافمة المبدبٌٌهدؾ هذا النموذج إلى 

الةةذي حةةال دون حضةةور االمتحانةةات النهابٌةةة فةةً الموعةةد المحةةدد ، علةةى أن ٌنظةةر مةةن لبةةل لجنةةة 

االمتحانات والبث فٌه بالموافمة وتحدٌةد موعةد للطالةب إلجةراء االمتحانةات او بعةدم الموافمةة علةى 

 ادة.المبرر ورفض موضوع اإلع

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( لجامعةةة 10النهةةابً رلةةم ا.م.ج ) ٌمكةةن الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج طلةةب إعةةادة االمتحةةان

أفرٌمٌا من المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عةن طرٌةك مولةع 

 .الجامعة

 اْ :ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلذّاَ إخشاءاخ إػادج االِرح

مةةةن المسةةةم (  10) ج.م.اسةةتبلم نسةةةخه مةةن نمةةةوذج طلةةةب إعةةادة االمتحةةةان النهةةةابً رلةةم ا .1

 .المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

كافةة المسةتندات التةً   ( وإرفةاق10ملء نموذج طلب إعادة االمتحان النهابً رلةم ا.م.ج ) .2

 الحضور فً موعد االمتحان وتمدٌمه للجنة االمتحانات النهابٌة.لعدم تعد مبرر 

ٌنظر فً موضوع الطلب من لبل لجنة االمتحانات ودراسةة جمٌةع المسةتندات الممدمةة مةن  .3

الطالةةب والبةةث فةةً الطلةةب بالموافمةةة إذا تةةم لبةةول المبةةرر وتحدٌةةد موعةةد للطالةةب إلجةةراء 

موضةوع اإلعةادة و ترصةد درجةة صةفر االمتحانات او بعدم الموافمة على المبرر ورفةض 

 .فً الممرر

ٌعتبر المبةرر الربٌسةً لؽٌةاب  الطالةب عةن إجةراء االمتحةان فةً الموعةد المحةدد مةن لبةل  .4

 .إدارة الجامعة ) حالة الوفاة من الدرجة األولى (
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 منوذج طلب إعبدة االمتحبن 
<< 

 ............................................................. اسم الـطالب :

 ............................................................ رقم القيــــــــد :

 ............................................................. اسم المقــــرر :

 ............................................................. أستاذ المادة :

 ............................................................. القســــــــــــــــم:
 

 -سبب تقديم الطلب :
........................................................................................ 

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

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

 توقيع الطبلب :  ...........................................

 موافقت جلنت االمتحبنبث  : ....................................

 

 -مالحظات :
 -: فً الالئحة الدراسٌة بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام حسب الشروط التالٌة (08) ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة

 .أن ٌكون عذر الغٌاب عن االمتحان لاهرا.0

 .أن ال ٌكون الطالب لد سبك تغٌبه عن أي من االمتحانات النهائٌة بالفصول السابمة.2

 ً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه.أن ٌتمدم الطالب بطلب كتاب.1

 .ن ٌمدم نموذج طلب إعادة األمتحان إلى لجنة االمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ  األمتحانات النهائٌةأ-4
 االولى(. ٌجب إرفاق كافة المستندات موضوع المبرر للغٌاب) مثل شهادة وفاة احد االلارب للطالب من الدرجة-5

 
 

 أ عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  10رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 االنتمال من الجامعات المناظرة إجراءات طلب   -8
 

 (00نموذج  طلب انتمال من جامعة مناظرة رلم ا.م.ج ) 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهةدؾ هةةذا النمةوذج إلةةى تمكةٌن الطالةةب مةةن إتمةام إجةةراءات االنتمةال مةةن جامعةات أو معاهةةد علٌةةا 

 أخرى إلى جامعة افرٌمٌا.

 

 ػٍٝ إٌّٛرج:ب( و١ف١ح اٌحقٛي 

( لجامعةة 11ٌمكن الحصول على نسخة مةن نمةوذج طلةب انتمةال مةن جامعةة منةاظرة رلةم ا.م.ج )

 أفرٌمٌا من وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌالٔرماي:

( من وحدة 11لم ا.م.ج )استبلم عدد  نسختٌن من نموذج طلب انتمال من جامعة مناظرة ر .0

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ملء النموذج وتسلٌمه للمسم العلمً المطلوب االنتمال إلٌه. .2

فً حالة موافمة المسم على الطلةب ، ٌحةال إلةى إدارة المسةجل العةام للجامعةة إلبةداء الةرأي  .3

 واستكمال إجراءات االنتمال..

 النسخة األولى لدى المسم العلمً المختص بالجامعة فً الملؾ االكادٌمً للطالب.تحفظ  .4

تحفظ النسخة الثانٌة لدى لسم التسجٌل والمبول بالملؾ اإلداري للطالب بإدارة المسجل بعةد  .5

 استكمال اجراءات المعادلة إن وجدت.
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 ))  ّٔٛرج طٍة أرماي ِٓ خاسج اٌداِؼح((

 
 ....................................أعُ اٌطاٌة : ......................................................... اٌرخقـ : 

 اعُ اٌداِؼح إٌّرمً ِٕٙا اٌطاٌة : ................................................................................

 ..............  اٌمغُ اٌّطٍٛب االٔرماي إ١ٌٗ تاٌداِؼح : .................................................................

 أعثاب االٔرماي :

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

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

 اٌّؼادٌح:

 اٌذساع١ح ٌٍداِؼح حػذد اٌّمشساخ اٌّغّٛذ تّؼادٌرٙا ).......................................( ٚفك اٌالئح

 

 مغُ اٌؼٍّٟ                                              سأٞ لغُ اٌمثٛي ٚاٌرغدً اٌ ظسأٞ سئ١   

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

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

 اٌرٛل١غ : .....................................                    اٌرٛل١غ : ......................................          

 ...............                    اٌراس٠خ : ......................................اٌراس٠خ : ......................

 

 ٠ؼرّذ/ِغدً  اٌداِؼح

 اٌرٛل١غ :  ...............................................................                                                   

 اٌراس٠خ : .................................................................                                

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 .(اٌّغدًٔغخح إلداسج -)ٔغخح  ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ ٔغخر٠ٓ١ؼذ إٌّٛرج ِٓ   -1
 ٠دة اْ ٠شفك ّٔٛرج اخشاء اٌّؼادٌح إْ ٚخذ. -2

 وافح اٌّغرٕذاخ اٌّطٛتح ٌٍرغد١ً.٠دة ذٛف١ش -3

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  11رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 



96 
 

 إٌٙائ١ح إجراءات تخص االمتحانات -9

 

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

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود كشؾ تفصٌلً ٌبٌن اسم المادة واسم االسةتاذ وكةذلن عةدد الكراسةات 

 الممررات الدراسٌة وفك جدول االمتحانات النهابٌة .وعدد الحضور لجمٌع 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكةةن الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن نمةةوذج اسةةتبلم كراسةةات اإلجابةةة لبلمتحانةةات النهابٌةةة رلةةم ا.م.ج 

 ( لجامعة أفرٌمٌا من إدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة12)

 إخشاءاخ ّٔٛرج اعرالَ وشاعاخ اإلخاتح ٌالِرحأاخ:ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلذّاَ 

 

( 12اسةتبلم كراسةات اإلجابةة لبلمتحانةات النهابٌةة رلةم ا.م.ج )استبلم  نسخه مةن نمةوذج  .1

 .من إدارة المسجل بالجامعة أوعن طرٌك مولع الجامعة

 جنةة( مةن لبةل ل12النهابٌةة رلةم ا.م.ج ) ملء نموذج استبلم كراسات اإلجابة لبلمتحانات  .2

 االمتحانات النهابٌة.

 بإدارة المسجل. ( 12استبلم كراسات اإلجابة لبلمتحانات النهابٌة رلم ا.م.ج )تحفظ نموذج  .3
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 كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌةنموذج استالم 

 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 ٠دة ِشاخؼح ػذد وشاعاخ اإلخاتح ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١اب اٌطٍثح تاالِرحاْ إٌٙائٟ.  -1
 اٌّغدً تؼذ اعرىّاي اػّاي ٌدٕح االِرحأاخ إٌٙائ١ح٠دة ٠حرفع تٗ تئداسج  -2

 ٠دة اٌرأوذ ِٓ ًِء وافح اٌث١أاخ اٌّطٍٛتح .-3

ر. 
 اسم أستاذ المادة اسم المادة م

عدد 
 الكراسات

 التولٌع الحضور

0.       

2.       

1.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

01.       

00.       

02.       

01.       

04.       

05.       

06.       

07.       

08.       

09.       

21.       
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 ب( -02نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن أسماء الطلبة و ارلام المٌد وتولٌعهم بما 

فٌد حضور الطلبة لبلمتحان النهابً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وفك لرار ٌ

 لجنة االمتحانات النهابٌة .

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ب(  -42ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج حضور الطلبة لبلمتحان النهابً رلم أ.م.ج )

 الجامعة .من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع 

 

 الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات حضور الطلبة لالمتحان النهائً:ج( 

ب( مةن لجنةة  -42إستبلم  نسخة من نموذج حضور الطلبة لبلمتحةان النهةابً رلةم أ.م.ج ) .4

 اإلمتحانات النهابٌة .

ب( مةةن لبةةل المشةةرفٌن  -42مةةلء نمةةوذج حضةةور الطلبةةة لبلمتحةةان النهةةابً رلةةم أ.م.ج ) .2

 لجنة االمتحانات النهابٌة .واعضاء 

ب( بةإدارة المسةجل بعةد  -42ٌحفظ نموذج حضور الطلبة لبلمتحةان النهةابً رلةم أ.م.ج ) .3

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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 نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً
 

 اسم الممرر/..................... الفصل الدراسً/............... رلم الماعة /.................
 

 التولٌع رلم المٌد اسم الطالب ر.م

0)     

2)     

1)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

01)     

00)     

02)     

01)     

04)     

05)     

06)     

07)     

08)     

09)     

21)     

 

 اسم المشرف : .....................................  التولٌع : .........................
 ..........................اسم المشرف : .....................................  التولٌع : 
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 (01نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

كشؾ  ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن عدد كراسات اإلجابة المستلمة وفك

حضور وؼٌاب الطلبة لبلمتحان النهابً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وكذلن 

 اثبات مراجعتهم وتسلٌمها للجنة االمتحانات النهابٌة .

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تسلٌم واستبلم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات 

 ( من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة .43رلم أ.م.ج )

 

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلذّاَ إخشاءاخ ذغ١ٍُ ٚاعرالَ وشاعاخ االخاتح :

إستبلم  نسخة من نموذج تسلٌم واستبلم كراسات االجابة مةن مشةرفٌن الماعةات رلةم أ.م.ج  .4

 (  من لجنة اإلمتحانات النهابٌة .43)

( مةن 43واستبلم كراسةات االجابةة مةن مشةرفٌن الماعةات رلةم أ.م.ج )ملء نموذج تسلٌم  .5

 لبل المشرفٌن واعضاء لجنة االمتحانات النهابٌة .

( بةةإدارة المسةةجل بعةةد 43ٌحفةةظ نمةةوذج تسةةلٌم واسةةتبلم كراسةةات االجابةةة رلةةم أ.م.ج ) .6

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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 )...............(من مشرفين القاعات اإلجابةنموذج تسميم واستـــالم كراسات 

 اسم مشرف الماعة :............................................ 

 ر:  ) ................(اسم الممر 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 رلم الماعة ) ............. ( : 

 تولٌع مشرف الماعة ........................................ : 

 

 اسم المستلم ........................................ : 

 الصفة ............................................... : 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 تولٌع المستلم ...................................... : 

 

 المالحظــــات :

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 وشاعاخ اإلخاتح ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١اب اٌطٍثح تاالِرحاْ إٌٙائٟ.٠دة ِشاخؼح ػذد   -1
 ٠دة ٠حرفع تٗ تئداسج اٌّغدً تؼذ اعرىّاي اػّاي ٌدٕح االِرحأاخ إٌٙائ١ح -2

 ٠دة اٌرأوذ ِٓ ًِء وافح اٌث١أاخ اٌّطٍٛتح .-3
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 (40) ج.م.رلم أنموذج ورلة أسئلة االمتحان النهائً

 

 : الهدف من النموذج( ا

هذا النموذج إلى توفر مستند استرشادي لورق اسبلة االمتحان النهابً ٌبٌن االجراءات  ٌهدؾ

الشكلٌة والموضوعٌة، التً ٌجب على أعضاء هٌبة التدرٌس التمٌد بها وفك اللوابح المعمول بها 

 فً الجامعة عند أجراء االمتحان النهابً للممررات المكلفٌن بتدرٌسها.

 

 :نموذجكٌفٌة الحصول على ال( ب

من المسم  (14) ج.م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابً رلم أ

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 الخطوات المتبعة للتمٌد بنموذج ورلة اسئلة االمتحان النهائً:( ج

من المسم (14) ج.م.نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابً رلم أ استبلم نسخة إلكترونٌة من.0

 العلمً أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

ٌجب على جمٌع اعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة التمٌد وبشكل إلزامً باتباع كافة الشروط .2

 ج.م.ن وفك نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابٌة رلم أالشكلٌة والموضوعٌة لورق اسبلة االمتحا

(14.) 

للجنة االمتحانات النهابٌة الحك فً إلؽاء امتحان نهابً ألي ممرر دراسً ال ٌلتزم بنموذج . 1

 (.14) ج.م.أ رلم ورلة أسبلة االمتحان النهابً

. ٌجب على عضو هٌبة التدرٌس لكل ممرر دراسً إعداد نسختٌن مختلفتٌن من ورلة االسبلة 4

 (.(A&Bلبلمتحان النهابً نموذج 
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 نموذج أسئلة االمتحان النهائً

 .....زمن االمتحان: ).......( .......:الفصل الدراسً ...........: .......رمز الممرر......: ................. سم الممررإ

 المسم العلمً )................(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال األول:

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثانً 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث

 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الرابع

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

متنيبتي للجميع                                 أستبذ املبدة: ..........................      
 ببلتوفيق  

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 ج.َ.أ ٌٍدٕح االِرحأاخ إٌٙائ١ح اٌحك فيٟ إٌاياء اِرحياْ ٔٙيائٟ ألٞ ِميشس دساعيٟ ال ٠ٍريضَ تّٕيٛرج ٚسليح أعينٍح االِرحياْ إٌٙيائٟ سليُ -1

(14). 
 .((٠A&Bدة ػٍٝ ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ  ٌىً ِمشس دساعٟ إػذاد ٔغخر١ٓ ِخرٍفر١ٓ ِٓ ٚسلح االعنٍح ٌالِرحاْ إٌٙائٟ ّٔٛرج  -2

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 
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 (05) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أ

 
 : الهدف من النموذج( ا

الشكلٌة ٌهدؾ هذا النموذج إلى توفر مستند  رسمً لضبط حاالت الؽش بالجامعة وفك الشروط 

والموضوعٌة وبشكل لانونً بحٌث ال ٌخالؾ اللوابح المعمول بها فً الجامعة وٌتم استخدامه من 

 لبل المشرفٌٌن والمبلحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة من رباسة الجامعة.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

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

 

 الخطوات المتبعة باستخدام نموذج محضر اثبات حالة الغش:( ج

من المسم المختص أو وحدة (15) ج.م.استبلم نسخة من نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ.0

 ن طرٌك مولع الجامعة..المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو ع

ٌجب على جمٌع المشرفٌٌن والمبلحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة بضبط والتحمٌك مع حاالت .2

عند اثبات حالة  (15) ج.م.الؽش التمٌد وبشكل إلزامً باستخدام نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ

 الؽش.

المستندات و األشٌاء المضبوطة ٌجب على المشرفٌٌن والمبلحظٌن ولجنة التحمٌك إرفاق كافة . 1

 .فً حالة الؽش
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 ...........................................................الطالب: ...............................اسم 
 رقم القيد: ...................................... اسم المادة: .........................................

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

1.................................................................................................................... 
2................................................................................................................... 
3.................................................................................................................... 

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

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

 يس المجنةعضو المجنة                                                         رئ
 االسم :.....................................                رئيس المجنة:.............................
 التوقيع :...................................                التوقيع:....................................

 .....                التاريخ:....................................التاريخ:...............................
 رأي لجنة  التحقيق:

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

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

...................................................................................................................... 
 اعتماد لجنة التحقيق  
...................... 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕح اٌرحم١ك اٌّىٍفح تضثظ ٚاٌرحم١ك ِغ حاالخ اٌاؼ اٌرم١ذ ٚتؾىً إٌضاِٟ تاعرخذاَ ّٔٛرج ِحضش ٠دة ػٍٝ خ١ّغ اٌّؾشف١١ٓ .1

 ػٕذ اثثاخ حاٌح اٌاؼ. (15) ج.َ.اثثاخ حاٌح غؼ أ

 .. ٠دة ػٍٝ اٌّؾشف١١ٓ ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕح اٌرحم١ك إسفاق وافح اٌّغرٕذاخ ٚ األؽ١اء اٌّضثٛطح فٟ حاٌح اٌاؼ2

 

 ٌ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 ) 
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 جراءات المتبعة فً إحالة ملف طالب خرٌج  اإل -01 

 (16) ج.م.إحالة ملف  طالب خرٌج رلم أ نموذج
 

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد إحالة الملؾ األكادٌمً للطالب من المسم العلمً المختص 

إلى إدارة المسجل واستبلمه  وبعد استٌفاء كافة شروط التخرج بالجامعة وفك اللوابح المعمول بها

 من لبل وحدة الخرٌجٌن.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم العلمً (16)ج رلم .م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج إحالة ملؾ  طالب خرٌج أ

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :الخطوات ( ج

من المسم العلمً المختص  (16) ج.م.استبلم نسخة من نموذج إحالة ملؾ  طالب خرٌج رلم  أ.0

 أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

لبل المسم العلمً من  (16) ج.م.. ٌجب إعداد نسختٌن من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج رلم  أ2

 المختص.

.ٌجب مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالب من لبل المرشد االكادٌمً وربٌس لسم الخرٌج والتؤكد 3

 .من استٌفاء كافة البٌانات والمستندات المطلوبة

 (16) ج رلم.م.ٌجب التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج إحالة ملؾ  طالب خرٌج أ.1

 وإرفاق الملؾ األكادٌمً للطالب.

تحفظ النسخة األولى لدى المسم العلمً المختص بالجامعة من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج . 4

 .(16) ج.م.رلم  أ

.إلى وحدة الخرٌجٌن (16) ج.م..ترسل النسخة الثانٌة من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج رلم  أ5

 الستكمال اجراءات التخرج. بالجامعة مرفك بها الملؾ االكادٌمً للطالب
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 منوذج إحبلت ملف طبلب خريج
.....................................................  رلم المٌد: ......................... اسم الطالب: 

.( عدد لسم.............................المرشد االكادٌمً: .....................................عدد المواد المـنجزة: )................

 الفصول الدراسٌة: )        ( الوحدات المنجزة: )        (  عدد

 عنوان مشروع التخرج:

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

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

 )          ( :م21تارٌخ المنالشة:     /       /     رلم لرار المنالشة 

 ........................................ :المشرف 

 ..................................... :الممتحن االول 

 ... : ًالممتحن الثان.................................. 

 المعادلة:         ال توجد       توجد

 الجهة الصادر عنها كشف الدرجات المعادلة:....................................................................

 )          ( عدد الوحدات التً تم معادلتها:  عدد المواد التً تم معادلتها: )        (    

هذا إلرار من المسم بأن الطالب المذكور أعاله لد استوفى كافة  االلتزامات االكادٌمٌة 

 بالمسم.

 المرشد االكادٌمً ...............................              التولٌع .......................................

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

 

 ٌعتمـــــــد رئٌـــــــــــس المســـــــــــم

  التولٌع:............................    االسم: .............................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 ِٓ لثً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخرـ. (16) ج.َ.٠دة إػذاد ٔغخر١ٓ ِٓ ّٔٛج إحاٌح ٍِف طاٌة خش٠ح سلُ  أ-1

. ٠دة ِشاخؼح اٌٍّف األواد٠ّٟ ٌٍطاٌة اٌخش٠ح ٚاٌرأوذ ِٓ اعر١فاء وافح اٌث١أاخ ٚاٌّغرٕذاخ اٌّطٍٛتح ِٓ لثً اٌّشؽيذ االوياد٠ّٟ 2

 .ٌٍطاٌة ٚسئ١ظ اٌمغُ

ٚإسفياق اٌٍّيف األوياد٠ّٟ ٌطاٌية ٚ  (16) ج سليُ.َ.٠دة اٌرأوذ ِٓ ًِء وافح اٌث١أاخ اٌٛاسدج تّٕيٛرج إحاٌيح ٍِيف  طاٌية خيش٠ح أ.3

 ذحفع إٌغخح األٌٚٝ ٌذٜ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخرـ تاٌداِؼح.

.إٌٝ ٚحذج اٌخشخ١ٓ تاٌداِؼح ِشفك تٙا اٌٍّف االواد٠ّٟ (16) ج.َ..ذشعً إٌغخح اٌثا١ٔح ِٓ ّٔٛرج إحاٌح ٍِف طاٌة خش٠ح سلُ  أ4

 ٌٍطاٌة العرىّاي اخشاءاخ اٌرخشج.

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020اإلصدار: تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 تظلم  إجراءات نموذج ال -00

 (17) ج.م.التظلم رلم أ نموذج
 

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد تمدٌم التظلم ضد إجراء أو إجراءات  تخص الطالب و 

 ٌعتمد بان له الحك فً إتخاذ اإلجراءات المانونٌة إلرجاع الحك له .

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم العلمً المختص أو وحدة  (17)ج رلم .م.من نموذج التظلم أ ٌمكن الحصول على نسخة

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :( ج

من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول  (17) ج.م.استبلم نسخة من نموذج التظلم رلم  أ.0

 والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

وإرفاق كافة  (17) ج رلم.م.. ٌجب التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج التظلم أ2

 البٌانات موضوع التظلم.

 (17) ج رلم.م.نموذج التظلم أ.ٌجب أن ٌكون موضوع التظلم ) الشكوى( محدد بشكل دلٌك ب3

 .وكذلن األطراؾ المشتكى فٌهم

تحال إجراءات نموذج التظلم بعد استٌفاء كافة اإلجراءات اإلدارٌة إلى مكتب الشإون المانونٌة  .1

 للبث فً اإلجراءات المانونٌة  الواجب إتخاذها وفك النظم واللوابح ذات العبللة بموضوع التظلم.
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 نموذج تظلــــم

 الطرف المتظلـــم

 الصفــة/ ........................................االســم/ .............................................  

 المســـم/ ............................................             

 الطرف المشتكً علٌـه

 االســم/ .............................................  الصفــة/ ........................................

 ..........................................             المســـم/ ..

 نص التظلــــم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تتفضلوا بمبول فابك االحترام

 والســــ علٌكم ـــــــبلم
 

 تولٌع المتظلم: ..........................................................

 ...................................................تولٌع المشتكً علٌه: 
 

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

أفريقياجامعة   

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  17رقم الىموذج: أ.م.ج ) 
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 إخشاءاخ  طٍة االطالع ػٍٝ ٍِف طاٌة -12

 (18) االطالع على ملف رلم أ.م.جنموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لضةمان سةرٌة ٚٓذف ْزا انًُٕرط إندٗ رًكدٍٛ انطبندت يدٍ االطدالع ػهدٗ انجٛبَدبد ٔانسدغالد انخبطدخ ثدّ 

المعلومات الخاصة به ، فإنه ال ٌسمح باالطبلع على ملؾ الطالةب إال بموافمتةه الشخصةٌة أو عةن طرٌةك 

 -ولى األمر وفك اآللٌة التالٌة:

 على ملؾ طالب( وتمدٌمه إلدارة المسجل.تعببة نموذج من لبل الطالب )نموذج طلب االطبلع  - أ

بعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمح للطالب بالمراجعة واالطبلع على ملفه اإلداري عن طرٌك   - ب

 وحدة األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.

أما فٌما ٌخص الملؾ األكادٌمً للطالب فإنه ٌتم مراجعة المسم العلمً المختص عن طرٌك   - ح

 ً للطالب.المرشد األكادٌم

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

من المسم  (18)م. ج رلم .أ طلب االطبلع على ملؾ طالبٌمكن الحصول على نسخة من نموذج 

 العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 :ٌطٍة االطالع ػٍٝ ٍِف طاٌةج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح 

مةن المسةم العلمةً المخةتص أو  (18)م. ج رلةم .أ نموذج طلب االطبلع علةى ملةؾ طالةباستبلم  -1

 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

( وتمدٌمةةه 18)م. ج رلةةم .أ تعببةةة نمةةوذج مةةن لبةةل الطالةةب نمةةوذج طلةةب االطةةبلع علةةى ملةةؾ طالةةب -2

 إلدارة المسجل.

 طرٌةك عةن االداري ملفةه علةى واالطةبلع بالمراجعة للطالب ٌسمح الجامعة مسجل موافمة عدب -3

 .العام المسجل إلدارة التابعة األرشٌؾ وحدة

 طرٌةك عةن المخةتص العلمةً المسةم مراجعةة ٌةتم فإنةه للطالةب األكادٌمً الملؾ ٌخص فٌما أما -4
 .للطالب األكادٌمً المرشد
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 االطالع ػٍٝ ٍِف طاٌةطلب   ّٔٛرج

 

 السٌد/ مسجل الجامعة:

 /............................................... رلم المٌد.....................................أنا الطالب 

 لسم.........................................

 أرغب فً االطالع على/

 الملؾ اإلداري

 الملؾ االكادٌمً

 الملؾ اإلداري واألكادٌمً            

 

 

 االحترامتتفضلوا بمبول فابك 

 والســــ علٌكم ـــــــبلم
 

 : ..........................................................ممدم الطلبتولٌع 

 : ...................................................التارٌخ

-------------------------------------------------------------------------- 

 خاصة بإدارة المسجلبٌانات 

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

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

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

 

 مالحظة/ االطالع على ملف الطالب ال ٌتم إال من لبل الطالب نفسه أو ولً امر الطالب فمط.

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

 جامعة أفريقيا
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 إخشاءاخ ِؼادٌح ِمشساخ دساع١ح -13

 (1) أ.ش.عمعادلة ممررات دراسٌة رلم نموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

انًؼًدٕل ثٓدب فدٙ  ؼٚٓذف ْزا انًُدٕرط إندٗ رًكدٍٛ انطبندت يدٍ طهدت يؼبدندخ يمدشساد دساسدٛخ ٔفدك انهدٕائ

 انغبيؼخ.

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

من المسم العلمً  (1)ش. ع .ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلم أ

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌطٍة ِؼادٌح ِمشساخ دساع١ح:

مةن المسةم العلمةً المخةتص أو وحةدة  (1)ش. ع .استبلم نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلةم أ -1

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

مةلء النمةةوذج وإرفالةةه بكشةةؾ درجةةات ٌبةةٌن الممةةررات الدراسةةٌة التةةً درسةةها الطالةةب بالجهةةة  -2

 المنتمل منها وتسلٌمه للمسم العلمً المختص.

 مٌة للمسم مكونة من ثبلث اعضاء هٌبة تدرٌس.ٌتولى المسم عرضه على اللجنة العل -3

من لبل المسةم العلمةً  (1) ع.ش.ٌجب إعداد نسختٌن من نموج معادلة ممررات دراسٌة رلم  أ -4

 المختص.

% من عدد الوحةدات االجمالٌةة للبرنةامج العلمةً فمةط بحٌةث ٌةدرس 50ٌجب االلتزام بمعدلة   -5

 .% من الوحدات المتبمٌة بالجامعة50الطالب 

معدلته من الجامعة المنتمل منها الطالب وكذللن مطابمة  مٌجب التؤكد من مفردات كل ممرر ٌت - 6

 عدد الوحدات للممرر . 

الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات  ة.ٌجب ادخال معادلة ممررات الدراسٌة لمنظوم7

 المسإولة فً الجامعة.
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 منوذج معادلــــــة مقررات دراسيــة
 .......................................................................................االســــــــــم: 

 الجهة المنتمل منهـــا الطالب: .................................................................... 

 :............................................. للطالبجقرر اعحماد معادلة كافة املقررات الدراسية املدرجة باجلدول 

 : .............................حتث رقم قيد     : ................................ ومت  جنسيبه   إىل قســم

 
 
 

إعتماد/ مسجل         إعتمـاد/ رئٌس لسـم الدراسة واالمتحانات      إعتمـاد/ رئٌس المسـم              
 الجامعـة

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

 

 إعتمـــاد/ مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة
.................................................. 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2017تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 ِالحظح:

 ِٓ لثً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخرـ. (1) ع.ػ.٠دة إػذاد ٔغخر١ٓ ِٓ ّٔٛج ِؼادٌح ِمشساخ دساع١ح سلُ  أ-1

اٌٛحيذاخ اٌّرثم١يح % ِيٓ 50% ِٓ ػذد اٌٛحذاخ االخّا١ٌح ٌٍثشٔاِح اٌؼٍّٟ فمظ تح١يث ٠يذسط اٌطاٌية 50. ٠دة االٌرضاَ تّؼذٌح 2

 .تاٌداِؼح

.٠دة -4ِؼذٌرٗ ِٓ اٌداِؼح إٌّرمً ِٕٙا اٌطاٌة ٚوزٌٍه ِطاتمح ػذد اٌٛحذاخ ٌٍّمشس .   ٠ُدة اٌرأوذ ِٓ ِفشداخ وً ِمشس ٠ر.3

 .........(صفحة. رلم )......./ اٌداِؼح تؼذ اػرّاد٘ا ِٓ وافح اٌدٙاخ اٌّغؤٌٚح فٟ اٌداِؼح. حادخاي ِؼادٌح ِمشساخ اٌذساع١ح ٌّٕظِٛ
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 الدرجة الىحدات أسم املقرر رمز املقرر الدرجة أسم املقرر

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

1
0 

       

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1)  ع.شرقم الىموذج: أ.

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ذغد١ً ِؾشٚع اٌرخشجإخشاءاخ  -14

 

 (2سلُ أ.ػ. ع )ذغد١ً ِؾشٚع اٌرخشج ّٔٛرج 

 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٚٓددذف ْددزا انًُددٕرط إنددٗ رًكددٍٛ  انطبنددت يددٍ رسددغٛم يشددشٔع انزخددشط  كًمددشس دساسددٙ ثٓددذف اسددزكًبل 

 يزطهجبد انزخشط.

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يٍ انمسى انؼهًٙ  (2نسخة من نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )على  ٌمكن الحصول

 .انًخزض أٔ ٔؽذح انمجٕل ٔانزسغٛم ثئداسح انًسغم ثبنغبيؼخ أٔػٍ طشٚك يٕلغ انغبيؼخ

 

   ذغد١ً ِؾشٚع اٌرخشج:خشاءاخ ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إل

عدد الوحدات المسموح أو على األلل ٌصل إلى جمٌع الممررات الدراسٌة  الطالب بعد أن ٌنهً .1

بها وفك البلبحة الدراسٌة بالبدء فً إجراءات مشروع التخرج ، ٌموم الطالب بتسجٌل مشةروع 

  ( .2التخرج بإستخدام نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )

وٌمةوم بسةداد الرسةوم المالٌةة  ( 2ٌملا الطالب نموذج تنزٌةل مشةروع التخةرج رلةم أ.ش. ع  ) .2

 المالٌة للجامعة.وفك البلبحة 

ٌستلم الطالب نسةختٌن مةن إٌصةال سةداد الرسةوم، النسةخة األصةلٌة بٌضةاء اللةون وٌحةتفظ بهةا  .3

لنفسه والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مع نموذج تنزٌل مشروع التخةرج 

 وتسلم الى رباسة المسم. (2رلم أ.ش. ع  )

 اسةتٌفاءمراجعة الملؾ األكادٌمً للطالةب للتحمةك مةن ٌموم ربٌس المسم مع المرشد األكادٌمً ب .4

كافة شروط تسجٌل مشةروع التخةرج مةن مطابمةة اإلجةراءات االكادٌمٌةة والمالٌةة ، وعلٌةه ٌةتم 

 تسجٌل مشروع التخرج للطالب بالمنظومة. 
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 مشروع تخرج تسجٌلنموذج 

 

 م. 20الخرٌف        الربٌع            لسنة        للفصل الدراسً    

 أسم الطالب ................................................................. -1

 

 رلم المٌد )             ( عدد الوحدات المنجزة )      ( المتبمٌة )      (

 

 اعتماد               اعتماد                 

 رئٌس المســـم                                   الدراســة واالمتحانات          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المســــم المالً:
 

 نفٌدكم بأن الطالب المذكور أعاله

 ال ٌوجد علٌــه إلتزام مالً        

 ٌوجد علٌـه إلتزام مالً ولدره )         (       

 
 

 اعتماد

 رئٌس المسم المالً

 

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (2رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رخشجاخر١اس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع اٌ إخشاءاخ

 (3سلُ أ.ػ. ع ) رخشجاخر١اس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن  الطالب من إختٌةار موضةوع البحةث وكةذلن إختٌةار المشةرؾ علةى 

 مشروع التخرج  بهدؾ استكمال متطلبات التخرج.

 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

اختٌةار المشةرؾ وموضةوع مشةروع التخةرج رلةم أ.ش. ع  على نسخة من نمةوذج ٌمكن الحصول

يددٍ انمسددى انؼهًددٙ انًخددزض أٔ ٔؽددذح انمجددٕل ٔانزسددغٛم ثددئداسح انًسددغم ثبنغبيؼددخ أٔػددٍ ( 3)

 .طشٚك يٕلغ انغبيؼخ

 

 

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح الخر١اس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع ذخشج: 

 

مباشرة إجراءات اختٌار  ٌتعٌن على الطالب بعد أن ٌنهً جمٌع الممررات الدراسٌة  .1

ابتداًء من  أول فصل دراسً ٌلً الفصل الذي  مشرؾ وموضوع مشروع التخرج

  .أنهى فٌه تلن الممررات

 بمساعدة المرشد األكادٌمً وربٌس المسم موضوع البحث والمشرؾ وفكٌحدد الطالب  .2

 .( 3اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )نموذج 

رؾ وموضوع اختٌار المشنموذج ٌستخدم الجزء األول من لبل االستاذ المشرؾ  ل .3

( ، وتموم اللجنة العلمٌة بالمسم بمنالشة ممترح 3مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )

 .مشروع التخرج وملء الجزء الثانً من النموذج

اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع نموذج تخاطب إدارة الشإون العلمٌة بإستخدام  .4

 ( للعمل على إصدار لرار إشراؾ.3التخرج رلم أ.ش. ع )
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 تخرجاختٌار المشرف وموضوع مشروع النموذج 

 رلم المٌــد/ ...................... إسم الطالب/ ...........................................  

 التخصص/ .........................الفصل الدراسً / .................. لسنــة/.............

 موضوع المشروع/.............................................................................

 .............. تولٌع الطالــب/.......................

نفٌدكم األستاذ/ ........................................................... بمبول اإلشراف على 

 المشروع الممدم من الطالب المذكور أعاله.

 األستاذ المشرف/ 

 التولٌــــع                                                االســــــــم              

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممدم من الطالب المذكور أعاله من لبل اللجنة بعد إجراء المنالشة المبدئٌة للمشروع ال

 العلمٌــة للمســــم.

 لبول خطة البحث بدون تعدٌالت         

 لبول خطة البحث وإجراء تعدٌالت         

 رفض خطة البحث          
 اللجنــــة العلمٌــــة

 التولٌــــع                                                     االســــــــــم            
.....................................      ................................ 
.....................................      ................................ 

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

 ٌعتمــــد
 رئٌس المســــــــم

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

ريقياجامعة أف  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (3رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رخشجاعرقذاس لشس ِٕالؾح  ِؾشٚع اٌ إخشاءاخ

 (4سلُ أ.ػ. ع ) رخشجاعرقذاس لشس ِٕالؾح  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لةرار منالشةة  مشةروع التخةرج  مةن إدارة  استصةدار ٌهدؾ هذا النموذج إلةى تمكةٌن  الطالةب مةن

 الشإون العلمٌة بالجامعة

 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يدٍ  (4على نسخة من نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  ) ٌمكن الحصول

ض أٔ ٔؽذح انمجٕل ٔانزسغٛم ثئداسح انًسغم ثبنغبيؼخ أٔػدٍ طشٚدك يٕلدغ انمسى انؼهًٙ انًخز

 .انغبيؼخ

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلفذاس لشاس ِٕالؾح  ِؾشٚع ذخشج: 

 تخةرجاستصةدار لةرر منالشةة  مشةروع النمةوذج  ٌولع االستاذ المشةرؾ الجةزء األول مةن (1

( بعد التؤكد من جاهزٌة مشروع التخرج للمنالشةة  ، وٌعٌةده للمسةم العلمةً 4رلم أ.ش. ع )

 مرفماً معه ثبلث نسخ من مشروع التخرج لتسلٌمها )حسب عدد أعضاء لجنة المنالشة(.

، ها وموافمةة االسةتاذ المشةرؾ علةى تسةلٌممشةروع التخةرج الطالةب مةن إعةداد  انتهاءعند  (2

رلةم  تخةرجاستصدار لرار منالشةة  مشةروع البلم نسخة من نموذج باستربٌس المسم  ٌموم 

 (.4أ.ش. ع )

عةدد أربعةة اعضةاء هٌبةة تةدرٌس حتةى ٌتسةنى إلدارة   بترشةٌحالمسةم ب اللجنة العلمةًموم ت (3

نمةوذج الشإون العلمٌة إختٌار لجنة منالشةة مةن بٌةنهم عةن طرٌةك مةلء الجةزء الثةانً مةن 

 (.4رلم أ.ش. ع ) تخرجاستصدار لرر منالشة  مشروع ال

استصةةدار لةةرار منالشةةة  نمةةوذج تمةةوم إدارة الشةةإون العلمٌةةة بإسةةتكمال الجةةزء األخٌةةر مةةن  (4

لةةرار لجنةةة منالشةةة  ( والةةذي بنةةاء علٌةةه ٌةةتم استصةةدار4رلةةم أ.ش. ع ) تخةةرجمشةةروع ال

 لمشروع التخرج.
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 نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج

 األستاذ المشرفأوالا/

 ....................................................أتمدم أنا األستاذ / ............................... ودرجتً العلمٌة 

 ومشرف المشروع لنٌل درجة ) البكالورٌوس()لٌسانس( فً .......................................................

 .........................بعنوان ..........................................................................................

 بمسم ........................................ تخصص ..................................................................

مرفك بهذا الطلب نموذج رلم ) أ (  ]لد أنهٌت مهمة اإلشراف على المشروع السابك ذكره وأطلب إصدار لرار للمنالشة 
 ج رلم ) ب ( .+ نموذ

 م . 20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا/ المسم العلمً المختص   ثانٌا

أنا األستاذ / ........................................                 رئٌس المسم ..................................... 

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

 درجته العلمٌة / ...........................................       ..................................األستاذ /  -1

 درجته العلمٌة / ............................................     األستاذ / ..................................  -2

 درجته العلمٌة / ............................................       .................................األستاذ /  -3

 األستاذ / ...................................      درجته العلمٌة / ........................................ -4

 م  20/      /      التولٌـــع / .................... التارٌخ     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا/ مدٌر إدارة 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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 رخشجذم١١ُ  ِؾشٚع اٌ إخشاءاخ

 (5سلُ أ.ػ. ع ) رخشجذم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 (6سلُ أ.ػ. ع ) رخشجذم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّارج: 

مةةن لبةةل  تهةةدؾ هةةذه النمةةاذج إلةةى تمٌةةٌم الدرجةةة المتحصةةل علٌهةةا  الطالةةب فةةً  مشةةروع التخةةرج 

 المشرؾ والممتحنٌن وفك لرار المنالشة إلدارة الشإون العلمٌة بالجامعة

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

 (6)رلةم أ.ش. ع  (5)على نسخة من نماذج تمٌةٌم مشةروع التخةرج رلةم أ.ش. ع   ٌمكن الحصول

ػدٍ طشٚدك يٍ انمسى انؼهًٙ انًخزض أٔ ٔؽدذح انمجدٕل ٔانزسدغٛم ثدئداسح انًسدغم ثبنغبيؼدخ أٔ

 .يٕلغ انغبيؼخ

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌرم١١ُ  ِؾشٚع ذخشج:

 -مٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتابج الثبلث اآلتٌة:ٌ  -1

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

 الحاالت التالٌة:الرسوب: ٌعتبر الطالب راسبا فً إحدى  .ه 

  50حصوله على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

 وفً هذه الحالة ال  بناء على رأي المشرؾ والمبررات التً ٌمدمها حول وضع الطالب
 ٌمرر المشروع للنماش وٌعلن رسوب الطالب مباشرة.

 التؤجٌل: ٌمكن تؤجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة: .و 

  الطالب من إنهاء المشروع فً الولت المحدد ألسباب تتعلك الحالة األولى: عدم تمكن
 بطبٌعة المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

  الحالة الثانٌة: تمدٌم المشروع للنماش والتراح لجنة النماش فترة إضافٌة إلجراء بعض
ة التعدٌبلت أو استكمال أجزاء نالصة فً المشروع، وفً الحالتٌن ٌجب تحدٌد المد

 المناسبة للتؤجٌل.

  الحالة الثالثة: استحالة إنجةاز المشةروع بسةبب ظةروؾ خاصةة تتعلةك بالطالةب )صةحٌة أو
 ؼٌرها(.

% من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالب )لكل طالب( حسب 40ٌتم إعطاء .  2

 (.6( رلم أ.ش. ع  )5نماذج تمٌٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )

  

نماذج تمٌٌم مشروع حسب  الممتحنٌندرجة المستحمة من لبل % من ال60ٌتم إعطاء  .4

 للطالب )لكل طالب(. (6( رلم أ.ش. ع  )5التخرج رلم أ.ش. ع  )
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  تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 

 

 عنوان البحث/ ..........................................................................................................
 ........................................................................................................تارٌخ المنالشة/ 

 ممدم البحث الطالب/ ...........................التخصص/...................  رلم المٌد/ ...........................
 ................................................................................إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............

 أوالا/ درجة األستاذ المشرف

 الدرجــــة البٌــــــــــان

  درجات 5سلون الطالب                  -

  درجات 7الجدٌة وااللتزام بالمواعٌد     -

  درجات 7االلتزام باإلرشاد               -

  درجات 7سبلمة اللؽة العربٌة            -

  درجات 7االلتباس واالستشهاد           -

  درجات 7الطباعة واإلخراج النهابً     -

  41المجمــــوع                      

ا/ درجة األساتذة الممتحنٌن:  ثانٌا

 الممتحن الثانً الممتحن األول البٌــــــــــان

   درجات  8وأهدافه                    تحدٌد مشكلة البحث  -

   درجات  8صٌاؼة الفرضٌات                               -

   درجات  8أسلوب جمع البٌانات                             -

   درجات  8العٌنة وأسباب إختٌارهـا                         -

   درجات  8   إسلوب التحلٌل                                -

   درجات  8دلة النتابج والتوصٌات                          -

   درجات  6اإللناع والحوار                                  -

   درجات  6درجة االستٌعاب لموضوع البحث              -

   61المجمــــــــوع 
 

األعداد والمراجع والمصادر التً أعتمد علٌهــا الباحث وأسلوب بعــد تمٌٌم البحث ومستوى المنهجٌة التً أتبعت فً 

 التحلٌل والنتائج والتوصٌات التً تم التوصل إلٌهــا أوصت لجنة المنالشة باالتً:

 ٌعتمد البحث دون أي تعدٌبلت وٌمنح الطالب التمدٌرات التالٌــة:      
 درجـة: ................. بتمدٌر: ...................الطالب: ......................................... 

 
 

 ٌعتمد البحث مع إجراء تعدٌبلت وٌمنح الطالب التمدٌرات التالٌــة:

 .................الطالب: ......................................... درجـة: ................. بتمدٌر: 
 

 

 اعتماد/ إدارة الشؤون العلمٌة     اعتماد/ رئٌس 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 الطالب ر.م

المنالش 
 األول

المنالش 
 الثانً

 المشرؾ
الدرجة 
 النهابٌة

03 03 03 033 

0       
 

 المشرف / ........................................ التولٌع .......................

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

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

 لرار اللجنة / .......................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عتمــــــادإ

 أدارة الشؤون العلمٌة                      رئٌس 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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 رخشجإخشاءاخ ذغ١ٍُ ِؾشٚع اٌ

 

 (7سلُ أ.ػ. ع ) رخشجذغ١ٍُ ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّارج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى بٌان إستكمال كافة اإلجراءات المتعلمة بمشروع التخرج من تعةدٌبلت وفةك 

 لرار لجنة المنالشة و إجراءات التجلٌد للمشروع  وفك نتابج تمٌٌم منالشة المشروع.

 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يٍ انمسى انؼهًدٙ  (7)من نموذج تسلٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  على نسخة  ٌمكن الحصول

 .انًخزض أٔ ٔؽذح انخشعٍٛ  ثئداسح انًسغم ثبنغبيؼخ أٔػٍ طشٚك يٕلغ انغبيؼخ

 

 انخطٕاد انًزجؼخ نزسهٛى  يششٔع رخشط: ج( 

ثؼذ أداء انطبنت نًُبلشخ انًششٔع ٔلجٕنّ فبَّ ُٚٓٙ دساسزّ انغبيؼٛخ انًًزذح نسُٕاد 

طٕٚهخ يٍ انغذ ٔاالعزٓبد نٛظم إنٗ َٛم انذسعخ انؼهًٛخ انًُبسجخ، ٔيب رجمٗ إال إعشاءاد 

 -سٔرُٛٛخ ْٙ:

ًُٚؼ انطبنت فشطخ أسجٕػٍٛ نزؼذٚم انًطهٕة فٙ َسخخ انًششٔع، صى ثؼذ لجٕل انزؼذٚالد  .22

 يٍ انًُبلشٍٛ ٚطهت انزغهٛذ فٙ يذح ال رضٚذ ػٍ أسجٕػٍٛ آخشٍٚ.

 -:كبالرٙ(، رٕصع 4ػذد انُسخ انًغهذح ) .23

 ًٙانمسى انؼه 

 انًششف 

 انًكزجخ 

 نٌٕ انزغهٛذ نهؼهٕو اإلَسبَٛخ أسٕد ٔنهؼهٕو انزطجٛمٛخ أصسق. .24

 دػى انُسخخ انًغهذح ثُسخخ انكزشَٔٛخ يؾزٕٚخ آخش رؾذٚش. .25

 رشفك كم َسخخ رى رغهٛذْب يٍ يششٔع انزخشط ثُسخخ إنكزشَٔٛخ ) ػهٗ لشص يذيظ( .26
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 تخرجتسلٌم  مشروع النموذج 

 

بعنوان/ ................................................................ وإتمام  بعد منالشة المشروع
منالشة و اللجنة المشرف واعتماده المشروع من لبل جمٌع التعدٌالت والمالحظـات المرفمة تم 

 رئٌس المسم المختص.

 

 علٌـــه لد استكمال الطالب أو الطالبة/

 ........................ رلم المٌد ....................................................... (1

 ........................................................ رلم المٌد ....................... (2

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (3

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (4

 

 متطلبات التخرج األكادٌمٌة وال مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارٌة الخاصة بالتخرج 

 

 ..........المشرف / ...........................................     التولٌع ....................

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

 ........................... التولٌعالمنالش الثانً / .........................       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعتماد  

 رئٌس المســــــم                             أدارة الشؤون العلمٌة          

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

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (7رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 حدض ِٛػذ ٚ لاػح ٌّٕالؾح ِؾشٚع اٌرخشجإخشاءاخ  

 

 (8سلُ أ.ػ. ع )حدض ِٛػذ ٚ لاػح ٌّٕالؾح ِؾشٚع اٌرخشج ّٔٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن المسم من حجز لاعة  وتحدٌد موعد لمنالشة مشروع التخرج 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

أ.ش. ع التخةرج رلةم على نسخة من نموذج حجز موعد و لاعةة لمنالشةة مشةروع  الحصول ٌمكن

بالجامعةة أو عةن طرٌةك ( من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بةإدارة المسةجل 8)

 .مولع الجامعة

 

 ٔ لبػخ نًُبلشخ  يششٔع رخشط:  ذانخطٕاد انًزجؼخ نؾغض يٕػج( 

ٌجب على أعضاء لجنة المنالشة من االلتزام بموعد المنالشة وفك الموعد المحةدد بةالمرار  -1

 الصادر عن إدارة الشإون العلمٌة.

بحجز لاعة المنالشة وفك نمةوذج حجةز ٌلتزم السٌد ربٌس المسم بعد اخطار لجنة المنالشة  -2

 ( ومخاطبة إدارة الشإون العلمٌة.8موعد و لاعة لمنالشة مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )

ٌموم المسم  العلمً بتحدٌةد جةدول لجمٌةع المنالشةات المتولعةة بالتنسةٌك مةع إدارة الشةإون  -3

 ولع الجامعة.العلمٌة، لبل نهاٌة الفصل الدراسً وٌكون معلن فً لوحة االعبلنات وم
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 نموذج طمب حجز موعد وقاعة لمناقشة مشروع تخرج
 الشؤون العممية السيد / مدير إدارة
 بعد التحيــــــة ،،،،،،،

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

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

 المقدمة من الطمبة:
 ............. المقيد تحت  رقم )...............(الطالب : ................................... (1)
 ...(..).......... رقم تحت المقيد: ................................................  الطالب (2)
 )...............( رقم تحت المقيد: ................................................  الطالب (3)

المناقشات لمناقشة مشروع التخرج  في قسم .............................     نامل منكم التكرم بحجز قاعة
 الموافق ...../ ..... / ......... عمى تمام الساعة ............ ........... يوم
 
 عميــــه ،،، نأمل التكرم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحجز مكان المناقشة. 

 والسالم عميكم ورحمة هللا وبركاته
 رئيس القسم                                                                    

        ............................. 
 هذا الجزء خاص الستعمال إدارة الشؤون العممية

 إخشاءاخ إداسج اٌؾؤْٚ اٌؼ١ٍّح:

 عميــــه ،،،

 

يوم.................... الموافق ...../ ..... / نفيدكم بأنه تقرر الموافقة عمى حجز قاعة المناقشات  
 ......... عمى تمام الساعة ............ بقاعة رقم.............

 إدارة الشؤون العممية  مدير                                                                         
............................. 

 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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 األواد٠ّٟ حإخشاءاخ ذمش٠ش ِشاخغ خاسخٟ ٌٍثشٔاِ-15

 

 (9) ّٔٛرج ذمش٠ش ِشاخغ خاسخٟ ٌٍثشٔاِح األواد٠ّٟ تاٌداِؼح سلُ أ.ػ.ع
 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

أحةةد أعضةةاء هٌبةةة التةةدرٌس الخةةارجٌٌن  ذوي الخبةةرة العلمٌةةة ٌهةةدؾ هةةذا النمةةوذج إلةةى تمٌةةٌم البرنةةامج االكةةادٌمً مةةن لبةةل 

الدورٌةةة للبةةرامج  ةالمراجعةة األكةةادٌمً الخاضةةع للتمٌةةٌم وذلةةن فةةً إطةةار جواالكادٌمٌةةة والعملٌةةة فةةً نفةةس تخصةةص البرنةةام

كةل أربةع  التحةدٌثٌتم سابمة وتجوٌد المخرجات و أخطاءمهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحٌح باعتبارها آلٌة  التعلٌمٌة 

 .الشإون العلمٌة إدارةسنوات بإشراؾ 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج األكادٌمً بالجامعة  رلم 
من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن  (9) أ.ش.ع

 الجامعة. طرٌك مولع
 

 ّٔٛرج ذمش٠ش اٌّشاخغ اٌخاسخٟ: َج( اٌخطٛاخ العرخذا

تصدر إدارة الشإون العلمٌة تعلٌماتها للبرامج التعلٌمٌة التً تتبعهةا بالبةدء فةً المراجعةة والتمٌةٌم  .7

 .الداخلً

هٌبة التدرٌس إلجراء  وأعضاءٌتبع البرنامج التعلٌمً نظام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج  .8

المراجعة والتمٌٌم لٌنتج عنها تحدٌثات فً البرنامج التعلٌمً المستندة على مراجع ومناظرات 

 موثوق بها.

ٌجب عض البرنامج االكادٌمً للمسم العلمً مرفك بنموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج   .9

المجال لتمٌٌم البرنامج  على مختصٌن خارجٌٌن فً نفس (9) األكادٌمً بالجامعة  رلم أ.ش.ع

 ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثبلثة(.بحٌث  العلمً المحدث )

 اإلجراءاتتعمم التمٌٌمات الخارجٌة حسب البرنامج التعلٌمً وتنفذ ثم تعتمد حسب  .10

 المعمول بها فً الجامعة.

عدم  وأسبابتمرٌر صادر عن البرنامج التعلٌمً ٌحوي التحدٌثات التً تم اعتمادها  إعداد .11

 .ثساس علمً بحأممترح نتٌجة التمٌٌمات والمستندة على  أيتنفٌذ 

الشإون العلمٌة ثم رباسة الجامعة لتطرح على  التمٌٌم والتحدٌث إلى إدارة تحال نتابج  .12

 العتمادها.الجامعة  إدارةمجلس 
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 ّٔٛرج ذمش٠ش ِشاخغ خاسخٟ ٌٍثشٔاِح األواد٠ّٟ تاٌداِؼح

اٌذورٛس.......................................................... اٌرمش٠ش اٌراٌٟ ػٓ اٌشأٞ اٌؼٍّٟ ٌٍغ١ذ ٚؼجش 

اٌداِؼح اٌرٟ ذؼًّ تٙا .......................... اٌى١ٍح:........................... اٌمغُ....................... 

 .................................اٌرخقـ:...........................اٌٛظ١فح اٌحا١ٌح:...........................

 ذّد ِشاخؼح ٚذم١١ُ ذٛف١ف اٌثشٔاِح اٌّشفك تٕاء ػٍٝ طٍة:

 لغُ:............................................... تداِؼح أفش٠م١ا ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح ٚاٌرطث١م١ح. -

 :.....................................................................................أعُ اٌثشٔاِح  -

 

ٔأًِ ِشاخؼح اٌّىٛٔاخ اٌرا١ٌح اٌرٟ ذغاػذ ػٍٝ اٌرم١١ُ اٌؾاًِ ٌرٛف١ف اٌثشٔاِح اٌّؼٕٟ، ٚرٌه 

 ك:تاعرخذاَ اٌّم١اط اٌراٌٟ ٚفك ّٔٛرج اٌّرطٍثاخ األواد١ّ٠ح ٌٍثشٔاِح  األواد٠ّٟ اٌّشف

 غ١ش ِغرٛف١ح ِغرٛف١ح اٌّؼٍِٛاخ اٌؼاِح ٌٍثشٔاِح:

   اٌث١أاخ  األعاع١ح

   أعُ إٌّغك

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:      

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

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

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

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

 غ١ش ٚاضحح ٚاضحح (أ٘ذاف اٌثشٔاِح1)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:        

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

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

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

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

                     

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

 

 ( اٌّغرٙذفاخ2)
 غ١ش ٚاضحح ٚاضحح

  

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (9رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



429 
 

 ال ذؤدٞ اٌاشك ذؤدٞ اٌاشك ( ِماسٔح ِا ٠رُ ذمذ٠ّٗ ِغ اٌّشاخغ اٌخاسخ١ح3)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:             

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

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

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

 غ١ش ِغرٛفٟ ِغرٛفٟ ( ٔظُ اٌمثٛي4) 

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

 ( ِخشخاخ اٌرؼ١ٍُ اٌّغرٙذفح ٌٍثشٔاِح5)

 حغ١ش ٚاضح ٚاضحح ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح

  

 غ١ش ِشذثطح ِشذثطح إسذثاط ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح تأ٘ذاف اٌثشٔاِح

  

 ال ذرحمك  ذرحمك ذحمك ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح تأ٘ذاف اٌّمشساخ

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافك مع  مواصفات الخرٌج للبرنامج فً كل من:

 اٌّداي اٌّؼشفٟ
 ال ٠رٛافك ٠رٛافك

  

 اٌّٙاساخ اٌرطث١م١ح ٚاٌّؼشف١ح
 ال ٠رٛافك ٠رٛافك

  

 اٌّٙاساخ اٌز١ٕ٘ح
 ال ٠رٛافك ٠رٛافك

  

 اٌّٙاساخ اٌؼاِح
 ال ٠رٛافك ٠رٛافك

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمً فً مجال التخصص
 ال ذٛاوة ذٛاوة

  

 احتٌاجات سوق العملمخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب 
 ال ذٛاوة ذٛاوة

  

 )أ( اٌّؼشفح ٚاٌفُٙ
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 )ب( اٌّٙاساخ اٌز١ٕ٘ح
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 )ج( اٌّٙاساخ اٌؼ١ٍّح ٚ ا١ٌّٕٙح
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 )د( اٌّٙاساخ اٌؼاِح
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:                      
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............................................................................................................ 

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

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

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

 

 واف١ح  غ١ش واف١ح ( ِىٛٔاخ ِحر٠ٛاخ اٌثشٔاِح6)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:                      

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

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

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

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

 ( ِمشساخ اٌثشٔاِح األواد7ّٟ٠)          

 

 
 ِٛافك

 ِٛافك

 إٌٝ حذ ِا

 غ١ش

 ِٛافك 

    ٚضٛذ أ٘ذاف اٌّمشساخ

    إسذثاط أ٘ذاف اٌّمشساخ تأ٘ذاف اٌثشٔاِح

    أ٘ذاف ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح ٌٍم١اط لات١ٍح

    ِالئّح ِحشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح أل٘ذاف اٌّمشساخ

    ِالئّح طشق اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ اٌّغرخذِح ٌرحم١ك ِخشخاخ اٌرؼ١ٍُ اٌّغرٙذفح

    أذغاَ ِحر٠ٛاخ اٌّمشساخ تاٌحذاثح

    اٌّزوٛسجاٌٛعائً اٌّغرخذِح ٌٍرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ِٕاعثح ٌٍطشق 

    طشق ذم١١ُ اٌطالب اٌّغرخذِح ِالئّح

    اٌّشاخغ اٌّزوٛسج حذ٠ثح
 

ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ: )فٟ حاٌح ػذَ ِٛافمح أٞ ِمشس ٠شخٝ ذحذ٠ذٖ ٚاٌرؼ١ٍك ػ١ٍٗ ٚروش وً اٌّالحظاخ( 

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

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

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

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

 غ١ش  واف١ح واف١ح ( طشق اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼ8ٍُ)

  
 

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:    

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

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

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

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

............................................................................................................ 
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 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:                    

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

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

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

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

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

 غ١ش ِالئُ ِالئّح ( ذم١١ُ اٌثشٔاِح10)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:           

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

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

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

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

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

 ( ذق١ٕف اٌرم11ُ١١)

 

 غ١ش  ِالئُ ِالئُ

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:     

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

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

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

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

 تاٌثشٔاِح ( ِرطٍثاخ االعرّشاس فٟ اٌذساعح12)

 

 غ١ش  واف١ح واف١ح

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

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

 غ١ش  واف١ح واف١ح ( ِقادس اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاإلِىأاخ13)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

 غ١ش  ِالئّح ِالئّح ( طشق اٌرم9ُ١١)
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 غ١ش  واف١ح واف١ح ( اٌّىرثح14)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:              

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 ( اٌّخرثشاخ ٚاٌّؼا15ًِ)

 

 غ١ش  واف١ح واف١ح

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

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

 سأٞ اٌّم١ُ إٌٙائٟ:                    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 ل١غ .....................اعُ اٌّشاخغ اٌخاسخٟ:................................................. اٌرٛ
 

 

 

 

 العلمٌة فمط األغراضشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخدام البٌانات إال فً ن

 

 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 
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 (0ملحك )

 استبٌانات تخص نظام الجودة 
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 اشتبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الدراس ي/ القصــ

 ( O )تقديرك املناسب للسؤالضع دائرة حول الدرجة اليت متثل 

 -املقرراث الدراسيت:-4
 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّراص اٌثٕذ 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:-2
 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّراص اٌثٕذ 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:-3
 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّراص اٌثٕذ 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 املعاملمالئمت  3.6

 اخلدمبث املسبندة للعمليت التعليميت:-4
 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّراص اٌثٕذ 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

                   ........................................................................................................................................................................ 
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 رذس٠ظاٌل١اط سضا ػضٛ ١٘نح إعرث١اْ 

 :الفصل الدراسً  : المسم
     

 

 :تمثل تمدٌرن المناسب للسؤال ًالتضع دائرة حول الدرجة 

 رلم البند
  الدراسٌــــــــــــــة المــــــــــــــــادة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند

 1 2 3 4 5 مع الهدؾ منهتوافك مفردات الممرر 4.4

 1 2 3 4 5 لدرات الطلبة عمبلبمة منهجٌة الممرر م 4.2

 1 2 3 4 5 الدرجات للممرر الدراسًطرٌمة التمٌٌم وتوزٌع  4.3

 1 2 3 4 5 ًتوفر المادة العلمٌة والمراجع والكتب للممرر الدراس 4.4
 

 

 التمدٌر الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 ًمبلبمة مستوى الطالب مع الممرر الدراس 2.4

 1 2 3 4 5 والتزام الطالب اهتمام وجدٌة 2.2

 1 2 3 4 5 والبحوث( ) أداء الواجبات والمشاركاتللمتطلبات الممرر مث بأداء الطال 2.3

 1 2 3 4 5 الرضا عن درجات أعمال الفصل الدراسً و النتابج النهابٌة 2.4

 1 2 3 4 5 لٌام الطالب بؤنشطة إضافٌة لزٌادة تحصٌله العلمً 2.5
 

 التمدٌر العملٌة التعلٌمٌة خدمــــــــــات

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات مكتب شإون أعضاء هٌبة التدرٌس 3.4

 1 2 3 4 5 خدمات إدارة المسم 3.2

 1 2 3 4 5 خدمات لسم الدراسة و االمتحانات 3.3

 1 2 3 4 5 الجدول الدراسً األسبوعً 3.4

 1 2 3 4 5 الدراسٌة نظافتها وتجهٌزهاالماعات  3.5

 1 2 3 4 5 المعامل تجهٌز 3.6

 1 2 3 4 5 المكتبة 3.7
 

 التمدٌر الخدمــــــــــات المساندة للعملٌة التعلٌمٌة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات التصوٌر 3.4

 1 2 3 4 5 خدمات الممهى 3.2

 1 2 3 4 5 العٌادة خدمات 3.3

 1 2 3 4 5 حجرة أعضاء هٌبة التدرٌس 3.4

 1 2 3 4 5 خدمات الشإون المالٌة 3.5

 1 2 3 4 5 كفاءة وحدة األمن 3.6

 1 2 3 4 5 كفاٌة ونظافة دورات المٌاه 3.7

 ....................................................................................................................................:مالحظات 3.8
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 اعرث١اْ ذم١١ُ أداء اٌّشؽذ األواد٠ّٟ ِٓ لثً اٌطاٌة
  

 

 ............................................................. :األواد٠ّٟاعُ اٌّشؽذ 

 /......................................... اٌذساعٟ اٌفقً/ ...........................................  اٌمغُ

 ضغ دائشج حٛي اٌذسخح إٌّاعثح الخر١اسن.

 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّراص اٌثٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 يكزجٛخ يؼهُخانًششذ األكبدًٚٙ نّ سبػبد  1

 1 2 3 4 5 ٔعٕد انًششذ األكبدًٚٙ ؽست انسبػبد انًؼهُخ 2

 1 2 3 4 5 اإللُبعلذسح انًششذ األكبدًٚٙ ػهٗ  3

 1 2 3 4 5 ؽذايمبثهخ انًششذ األكبدًٚٙ كم طبنت ػهٗ  4

 1 2 3 4 5 ٚسبػذ ػهٗ انزٕعّٛ انظؾٛؼ األكبدًٚٙانًهف  5

 1 2 3 4 5 فٙ انزؼبيم يغ انطهجخ  األكبدًٚٙيشَٔخ انًششذ  6

 1 2 3 4 5 نك كطبنت عبيؼٙ  األكبدًٚٙ اؽزشاو انًششذ 7

 1 2 3 4 5  األكبدًٚٙاالسزفبدح يٍ رٕعٛٓبد َٔظبئؼ انًششذ  8

 1 2 3 4 5 ٕٚضؼ انًششذ األكبدًٚٙ انخطخ انذساسٛخ ثًب فٙ رنك رسهسم انًمشساد 9

9 
 :ِالحظاخ

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر خدمات اإلرشاد األكادٌمً
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 اعرث١اْ ذم١١ُ اٌطاٌة ٌؼضٛ ١٘نح ذذس٠ظ 
  

 ........... ........اٌفقً اٌذساعٟ/....................../.........اعُ اٌّمشس......... .........../ .................اٌمغُ

 حٛي اٌذسخح إٌّاعثح الخر١اسن.ضغ دائشج 

س.

َ 

 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّراص اٌثٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 1 2 3 4 5 ثًؾزٕٖ انًمشس انذساسٙ  األسزبررؼشٚف   .1

 1 2 3 4 5 انًمشس انذساسٙ  األسزبر ثأْذافرؼشٚف   .2

 1 2 3 4 5 انمذسح انزذسٚسٛخ نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚس  .3

 1 2 3 4 5 أسهٕة ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس فٙ انًؾبضشح   .4

 1 2 3 4 5 رمجم ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ألسئهخ انطهجخ   .5

 1 2 3 4 5 األيضهخ انًسزخذيخ فٙ انًؾبضشح كفبٚخ   .6

 1 2 3 4 5 يشَٔخ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس فٙ انزؼبيم يغ انطهجخ   .7

 1 2 3 4 5 انًؾبضشحؽش ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس انطهجخ ػهٗ انًشبسكخ فٙ   .8

 1 2 3 4 5 ( ٔثؾٕس ػهًٛخ....انخ كفبٚخ َظبو انزمٛٛى انًسزخذو ) اخزجبساد ٔٔاعجبد  .9

 1 2 3 4 5 ٔضٕػ كزبثخ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ػهٗ انسجٕسح   .10

 1 2 3 4 5 رؾذٚذ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس كزبة يُٓغٙ ٔيشعؼٙ   .11

 1 2 3 4 5 ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس َزبئظ االخزجبساد نهطالة فٙ يٕػذْب إػالٌ  .12

 1 2 3 4 5 انزضاو ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ثًفشداد انًمشس   .13

 1 2 3 4 5 انًؾبضشح فٙ يٕػذْب  ٔإػطبءانزضاو ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ثبنؾضٕس   .14

 ِالحظاخ:  .15

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 ٌٍّمـــــشس اعرث١ـــاْ ذم١١ـــــُ اٌطـــــاٌة

  

 ............... اٌفقً اٌذساعٟ/............. ........اعُ اٌّمشس/...... .................................. اٌمغُ/

 ضغ دائشج حٛي اٌذسخح إٌّاعثح الخر١اسن.

 ضؼٛف يمجٕل عٛذ عٛذ عذا يًزبص انجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.و

 1 2 3 4 5 يالئًخ انٕػبء انضيُٙ نهًمشس انذساسٙ   1

 1 2 3 4 5 ثًفشداد انًمشس انذساسٙ اإلنًبو 2

 1 2 3 4 5 سٕٓنخ انفٓى نًفشداد انًمشس انذساسٙ 3

 1 2 3 4 5 اإلنًبو ثأْذاف انًمشس انذساسٙ 4

 1 2 3 4 5 رٕفٛش يزطهجبد خبطخ نهًمشس انذساسٙ )يؼًم، عٓبص ػشع ......( 5

 1 2 3 4 5 رٕفش كزبة يُٓغٙ يظبؽت نهًمشس  6

 1 2 3 4 5 يذٖ االسزفبدح يٍ انًمشس انز٘ دسسزّ 7

8 

 ِالحظاخ:

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

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

........................................................................................................................................................... 
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 اعرث١ـــاْ ذم١١ـــــُ ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ ٌٍّمـــــشس

 /....................................................................                   اٌمغُ اٌؼٍّٟ

 لــــــاسِرؼــاْٚ/............................................................   أعراراٌّمشس

 )                     ( سِـضاٌّـــــمـــــــــــــشس/.......................................اعّاٌّمــــــــــــــــــــشس

 /..................... ػذد اٌغاػاخ اٌذساع١ح)أعثٛػ١ا (/.............................. ػذد اٌٛحذاخ اٌذساع١ح

 ..................................اٌذساعٟ اٌفقً

 ضغ دائشج حٛي اٌذسخح اٌرٟ ذّثً ذمذ٠شن إٌّاعة ٌٍغؤاي:

 خ اٌــــــــثــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــاْ ِّراص خ١ذ خذا خ١ذ ِمثٛي ضؼ١ف

 1 يالئًخ انٕػبء انضيُٙ  5 4 3 2 1

 2 فٓى ٔاسزٛؼبة انطهجخ نهًمشس انذساسٙ 5 4 3 2 1

 3  ػذد انطهجخ يُبست 5 4 3 2 1

 4 رٕفش انًزطهجبد انخبطخ ثبنًمشس 5 4 3 2 1

 5 يفشداد انًمشس انذساسٙ: َظش٘ ...... %  ػًهٙ ....... %انُسجخ انًئٕٚخ نًب رى اَغبصِ يٍ 

 ِالحظاخ:

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

.................................................................................................................... 
6 
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 اعرث١اْ ذم١١ُ أداء ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ ِٓ لثً سئ١ظ اٌمغُ

 /...............................................اٌذساعٟ  اٌفقً/....................................اٌمغــــــــــــــُ

 ِرؼاْٚ Oلاس      O   .............................................اعُ ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ: 

 .ضغ دائشج حٛي اٌذسخح إٌّاعثح الخر١اسن

 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خ١ذ خذا   ِّراص اٌثٕـــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 االنزضاو ثؾضٕس انًؾبضشاد فٙ ٔلزٓب   .1

 1 2 3 4 5 إَغبص يب ٚكهف ثّ يٍ يٓبو  .2

 1 2 3 4 5 االنزضاو ثؾضٕس اعزًبػبد انمسى   .3

 1 2 3 4 5 انكفبءح انؼهًٛخ   .4

 1 2 3 4 5 انًٕضٕػٛخ فٙ رمٛٛى أداء انطبنت   .5

 1 2 3 4 5 انزغذٚذ فٙ أسهٕة انزذسٚس   .6

 1 2 3 4 5 انًشَٔخ فٙ انؾٕاس ٔػذو انزؼظت   .7

 1 2 3 4 5 ؽسٍ انزؼبيم يغ انطالة   .8

 1 2 3 4 5 ؽسٍ انزؼبيم يغ صيالئّ   .9

 1 2 3 4 5 انًجبدسح فٙ األفكبس ػُذ انهضٔو   .10

 1 2 3 4 5 انزؼبٌٔ فٙ رغٕٚذ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ثبنمسى   .11

 1 2 3 4 5 انًشبسكخ فٙ انجؾٕس انؼهًٛخ ٔٔسش انؼًم راد انؼاللخ ثبنجشَبيظ  .12

 1 2 3 4 5 انًسبًْخ فٙ خذيبد انًغزًغ ٔانجٛئخ انزٙ ٚمذيٓب انجشَبيظ  .13

 1 2 3 4 5 انؾشص ػهٗ سًؼخ انغبيؼخ   .14

 1 2 3 4 5 اسزخذاو انزمُٛخ انًزٕفشح فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ   .15

 ِالحظاخ:  .16

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

.................................................................................................................................................... 
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 استطالع أراء الخرٌجٌن استبٌان

   تحٌة طٌبة و بعد      

نعتبر الخرٌج هو محور أساسً للعملٌة التعلٌمٌة  -جامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة إننا فً 
االستفادة من آرابكم وممترحاتكم المٌمة و التعلٌمٌةولؽرض تحسٌن جودة البرامج  ،ومن أهم مخرجاتها

االستبٌان لجمع المعلومات من الخرٌجٌن والتً تعكس خبرتهم  الذا تم عمل هذ .لتطوٌر األداء بالجامعة
 .بالبرنامج الذي درسوه

 أوال: البٌانات العامة:
 ذكر )   ( أنثى )   (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعلٌمً:

 أعمل)      ( لطاع حكومً)    (لطاع خاص)    (ال:  جهة العمل الحالٌة

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

 .التعلٌم والتعلم والخدمات الممدمة من الجامعةرضاهم عن عملٌات  مستوىحول  أراء الخرٌجٌن ثانٌا:

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

 

 الممٌاس  
 العبارة

ً
ض

را
 

شدة
ب

 ً
ض

را
 

حاٌد
م

 

غٌر 

ً
ض

را
 

غٌر 
ً

ض
را

 

شدة
ب

 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 التعلٌم الذي تلمٌته فً الجامعة ؟ما مدى رضان عن مستوى 

 1 2 3 4 5 هٌئة التدرٌس بالجامعة؟ اءعضأما مدى رضان عن جودة أداء  

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة الخدمة الممدمة من لسمن العلمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة  الخدمة الممدمة من لسم التسجٌل والمبول؟

 1 2 3 4 5 مدى رضان عن شروط المبول والتسجٌل بالجامعة؟ما 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن رسوم التسجٌل بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر مهارات المعرفة والفهم

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر المهارات الذهنٌة

 1 2 3 4 5 ؟لٌة والمهنٌةمما مدى رضان عن توافر المهارات الع

 1 2 3 4 5 ؟والمنمولةما مدى رضان عن توافر المهارات العامة 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أسلوب التدرٌس بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن الممررات الدراسٌة بالبرنامج األكادٌمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن البنٌة التحتٌة بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 من لبل الجامعة؟ تهٌئتن لدخول سوق العملما مدى رضان عن 

 1 2 3 4 5 الجامعة  فً تسهٌل الحصول على وظٌفة بعد التخرج؟ مساهمةما مدى رضان على 
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 كم عدد العروض التً تلمٌتها من كل الممابالت التً أجرٌتها بشأن الوظائف؟ 

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

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الضعف بالجامعة؟
....................................................................................................................

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

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

 

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الموة بالجامعة؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

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

 أٌة مالحظات أخرى: 
....................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 البٌانات إال فً األؼراض العلمٌة فمط منشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدا
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 العملاستبٌان خاص بأرباب 

  ،،،تحٌة طٌبة و بعد

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستوى  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

من آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر  االستفادةإلى  االستبٌانٌهدؾ والخدمات التً تمدمها. ، الجامعة

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كم، علماً بان إجاباتبالجامعةاألداء 

 الجامعة: ورســالة رؤٌـة:  أوالا 

 : نتبنى التغيير لمتطوير والتحسين لتحقيق التميز.الرؤٌة

جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة خاصة متخصصة، تسعى لتحقيق التميز في  :الرسالة
والبيئة ، من خالل البرامج التعميمية التي  مجاالت: التعميم والتعمم، والبحث العممي، وخدمة المجتمع

 تقدميا.

ا   :األهداف: ثانٌا

إعداد الكوادر المتخصصة والمؤىمة لسوق العمل، والنيوض بمؤسسات المجتمع والمحافظة عمى  (1
 البيئة.

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

 تحسين مستوى األداء األكاديمي، واإلداري بالجامعة.تطوير و  (3
 إثراء حركة البحث العممي بالمشاركة في المحافل العممية والمساىمة في حل مشاكل المجتمع.  (4
 تمدٌم خطط وبرامج فاعلة لخدمة المجتمع والبٌبة لكسب االطراؾ المستفٌدة. (5

المناظرة، والمراكز البحثية، لالستفادة منيا، وتبادل التواصل، وعقد الشراكات واالتفاقيات مع الجامعات  (6
 الخبرات معيا.

 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 لراءة جٌدة . االستبٌانلراءة بنود  .1

 تعبر عن وجهة نظرن. التًالخانة  فً√( وضع عبلمة )  .2

 ن.لدر اإلمكا بإٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسبلةاالنهاٌة  فً .3

 .البٌانات و عدم ترن أسبلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .4

 شاكرٌن لكم خالص التمدٌر و الشكر على حسن التعاون
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 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتمولع الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------صفة مبدي الرأي فً الشركة /المإسسة  / -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 لطاع خاص  )     (           لطاع حكومً  )     (          نوع المإسسة : -

 

 1 2 3 4 5 السإال رلم 

       الرإٌةمدى وضوح  1

       الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدى وضوح  3

        الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

       إمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول  5

       لهدؾ الثانً اإمكانٌة تحمٌك  6

       لهدؾ الثالث اإمكانٌة تحمٌك  7

       لهدؾ الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

       لهدؾ الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

       لهدؾ السادس اإمكانٌة تحمٌك  10

      الجامعة لخرٌج)العامة(  األساسٌة المهارات توافر 11

       للخرٌج البلزمة الفنٌة تتوافر المهارا 12

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 13

 المهام ألداء البلزمة الحدٌثة والمعلومات المعارؾ توافر مدى 14

 المطلوبة

     

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 15

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدى  16

      لالعم سوقالجامعة الحتٌاجات  خرٌج مبلبمة 17



445 
 

      لخرٌج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مدى 18

      األخرىالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدى منافسة  19

      مدى رضاكم عن الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة 20

      مدى رضاكم عن األنشطة البحثٌة التً تمدمها الجامعة 21

 
 

 
 :خرٌجال فً الموةنماط  أهم -22

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

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

  
 

 :الخرٌج فً الضعؾ نماط أهم - 23
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

 
 ملالع سوقالحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -24

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

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

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

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -25
 

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

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

 
 

 : و مإسستكمالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -26
 

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

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

 
 



446 
 

 ممترحاتكم لؤلولوٌات البحثٌة : -27
...................................................................................................................

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

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

 بٌنكم وبٌن الجامعة . ممترحاتكم لؤلبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة -28
...................................................................................................................

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

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

 الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة.ممترحاتكم إلثراء  -29
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 استبٌان خاص بأرباب العمل لاللسام العلمٌة

  ،،،طٌبة و بعدتحٌة 

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستوى  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

، علماً بان بالجامعةمن آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر األداء  االستفادةإلى  االستبٌان، وٌهدؾ الجامعة

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كمإجابات

 .( مرفمة مع االستبٌان........................الرؤٌة والرسالة واألهداف لمسم ) 
 

 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتمولع الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------/المإسسة  /صفة مبدي الرأي فً الشركة  -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 لطاع خاص  )     (           لطاع حكومً  )     (          نوع المإسسة : -

 
 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 المسم المرفمة مع االستبٌان.االطبلع على رإٌة ورسالة وأهداؾ  .5

 لراءة جٌدة . االستبٌانلراءة بنود  .6

 تعبر عن وجهة نظرن. التًالخانة  فً√( وضع عبلمة )  .7

 لدر اإلمكان. بإٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسبلةاالنهاٌة  فً .8

 .البٌانات و عدم ترن أسبلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .9

 

 1 2 3 4 5 السإال رلم 

       الرإٌةمدى وضوح  1

      كمنظر وجهة من الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدى وضوح  3

      نظركم وجهة من الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

      نظركم وجهة منإمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول  5
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      نظركم وجهة منلهدؾ الثانً اإمكانٌة تحمٌك  6

      نظركم وجهة منلهدؾ الثالث اإمكانٌة تحمٌك  7

      نظركم وجهة منلهدؾ الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

      نظركم وجهة منلهدؾ الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

      الجامعة لخرٌج)العامة(  األساسٌة المهارات توافر 10

       للخرٌج البلزمة الفنٌة تتوافر المهارا 11

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 12

      المطلوبة المهام ألداء البلزمة الحدٌثة والمعلومات المعارؾ توافر مدي 13

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 14

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدي  15

      لالعم سوقالجامعة الحتٌاجات  خرٌج مبلبمة 16

      لخرٌج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مدي 17

      األخرىالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدى منافسة  18

 
 

 
 :خرٌجال فً الموةنماط  أهم -49

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

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

 
 
 

 :الخرٌج فً الضعؾ نماط أهم - 24
...................................................................................................................

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 العمل سوقالحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -24
...................................................................................................................

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

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

 الجامعة خرٌج ٌتمنها أن المطلوب والمهارات المواصفات -22
 

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

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

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

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -23
 

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

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

 لتخرٌج الخدمة من والمستفٌدٌن األعمال ورجالالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -24
 : المتطورة العمل سوقاحتٌاجات  وفك مإهلةكوادر 

 

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

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

 
 
 

 :الجامعةو شركتكم بٌن التواصل إلثراءكم ممترحات -25
 

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

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

 
 

 ممترحاتكم لؤلولوٌات البحثٌة : -26
 

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

...................................................................................................................
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 ممترحاتكم لؤلبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة بٌنكم وبٌن الجامعة . -27
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 منوذج تقييم أداء منسق اجلودة

 أوال: معلومات شخصٌة

  التخصص  االسم

  تارٌخ شغل الوظٌفة  المسم

 جٌد ممبول ضعٌف المهام الوظٌفٌة لمنسمً الجودة ثانٌا:
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      االلتزام بمهام منسك الجودة  4

      العملٌة التعلٌمٌةٌساهم فً تجوٌد  2

      ٌساهم فً وضع خطط التحسٌن والتطوٌر 3

      ٌلتزم بتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة بشكل دوري 4

      ٌلتزم بتحلٌل نماذج واستبٌانات التمٌٌم  5

      ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح بنتابج التمٌٌم 6

7 
العملٌة التعلٌمٌة ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح عن جودة 

 بالمسم بشكل دوري
     

      ٌساهم فً عملٌة الدراسة الذاتٌة والتمٌٌم الداخلً 8

      ٌساهم بتعزٌز الوعً الخاص بثمافة الجودة داخل الجامعة 9

      ٌلتزم بحضور اجتماعات مكتب ضمان الجودة 44

      ٌإدي ما ٌطلب منه برؼبة وإتمان 44

 جٌد ممبول ضعٌف الشخصٌة ثالثا: السمات
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      له عبللة متمٌزة مع منسمً الجودة باأللسام األخرى 4

      ٌتطوع لمساعدة زمبلءه من منسمً الجودة  2

      لدٌه المدرة على العمل فً فرٌك 3

      منضبط وٌحافظ على مواعٌد العمل 4

      ٌتمٌز عمله بجودة األداء 5

      النمد والتوجٌه ٌتمبل 6
 

   24التولٌع .....................  التارٌخ ../.../    ُمعد التمرٌر:......................
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 استبٌان لٌاس رضـا زوار المكتبة

  

 .....................الفصل الدراسً/ ..........................المسم/

 م20تارٌخ الزٌارة:..   ./....../...... طالب          زائر        الصفة/ عضو هٌئة تدرٌس    

 ضعٌف ممبول جٌد جٌد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.ت

 1 2 3 4 5 ساعات عمل المكتبة مناسبة 1

 1 2 3 4 5 المدرة االستٌعابٌة للمكتبة كافٌة لروادها 2

 1 2 3 4 5 المستخدم فً المكتبة مالئم ومناسبنظام اإلعارة  3

 1 2 3 4 5 توفر العدد الكافً من أجهزة الحاسب اآللً 4

 1 2 3 4 5 توفر االنترنت بالمكتبة 5

 1 2 3 4 5 سعر تصوٌر النسخة الواحدة مناسب 6

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة تلبً االحتٌاجات 7

 1 2 3 4 5 والمراجع المتوفرة فً المكتبة حدٌثةالكتب  8

 1 2 3 4 5 وسائل الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة 9

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر المكتبة بالشكل المناسب
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  ٚاٌطاٌة ٚحذج اإلسؽاد األواد٠ِّٟٛضٛع اٌٍماء ت١ٓ 

  .ٟذؼثنح ّٔٛرج اٌحدض اٌّثذئ 

    ٚإضافح . إعماطذؼثنح ّٔٛرج 

  . ّٟضؼف األداء األواد٠ 

  . ِّٟشاخؼح ِغرٜٛ األداء اٌرؼ١ٍ 

  . ِشاخؼح ٚذم١١ُ اٌّٛاظثح ٚاٌحضٛس 

  . ِشاخؼح اٌطاٌة تخقٛؿ اٌا١اب ػٓ اِرحأاخ 

  . إ٠ماف ل١ذ 

  ( ٜأخش                                                                                   . ) 
 

 اٌّشؽذ األواد٠ّٟذٛف١ح 

 
                          

 

           

 
 

 اسم وتولٌع المرشد األكادٌمً اسم وتولٌع الطالب       

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 نموذج المرشد األكادٌمً
  

 اٌث١أاخ اٌؾخق١ح ٌٍطاٌة:

 اعُ اٌطاٌة : سلُ اٌم١ـــذ :                       

:                         اٌرخقـ اٌمغــــــــــُ :  

:          اٌفقً اٌذساعٟ اٌؼاَ اٌداِؼٟ :  

 ػذد اٌغاػاخ اٌّغدٍح : اٌّغرٜٛ :

    ػذد اإلٔزاساخ : اٌّؼذي اٌرشاوّٟ :
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 نموذج لٌاس رضا العاملٌن

ٌعد مإشر رضا العاملٌن احد المإشرات الهامة فً رفع الروح المعنوٌة للعاملٌن ودفعهم ألداء أفضل. لذلن  ٌستهدؾ هذا 

 النموذج لٌاس درجة الرضا لدى العاملٌن بالجامعة. 

 الممٌاس الموضح بالجدولٌرجى لراءة العبارات التالٌة وتحدٌد إجابتن باختٌار درجة الرضا على 

 

 درجة الرضا العبارة ر.ت

 5 4 3 2 4 أسلوب اإلشراؾ على العمل المتبع بالجامعة 4

 5 4 3 2 4 وضوح المهام واالختصاصات 2

 5 4 3 2 4 وضوح إجراءات العمل وكٌفٌة تنفٌذ المهام 3

 5 4 3 2 4 تولٌت العمل وساعات الدوام 4

 5 4 3 2 4 العبللة بٌن زمبلء العمل بالمسم/المكتب  5

 5 4 3 2 4 العبللة بٌن زمبلء العمل بالجامعة  6

 5 4 3 2 4 توفٌر احتٌاجات ومستلزمات العمل 7

 5 4 3 2 4 المرتب 8

 5 4 3 2 4 المزاٌا المالٌة األخرى 9

 5 4 3 2 4 بٌبة العمل المادٌة )الكرسً/المكتب /اإلضاءة / سعة المكان(  44

 5 4 3 2 4 نظافة المرافك الخدمٌة / المصلى 44

 5 4 3 2 4 نظافة المرافك الخدمٌة / الممهى 42

 5 4 3 2 4 نظافة المرافك الخدمٌة / دورات المٌاه 43

 5 4 3 2 4 االهتمام بالشكاوي والتظلمات ومعالجتها 44

 5 4 3 2 4 االهتمام بالممترحات واألخذ بها 45

 5 4 3 2 4 شفافٌة إجراءات التعٌن واالستمالة واإللالة 46

 5 4 3 2 4 شفافٌة إجراءات التحمٌك فً إي والعة ونشر نتابجها 47
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 اٌخاذّح

 

 نهزًٕٚم ٔانًظبسف ٔفٙ خزبو ْزا انذنٛم انز٘ ٚٓذف إنٙ رؼشٚف انطبنت ثأْى رفبطٛم انجشَبيظ األكبدًٚٙ 

ؽٛش اؽزٕ٘ ْزا انذنٛم ػهٙ انكضٛش يٍ انزفبطٛم انزٙ رٓى انطبنت أيهُب أٌ ٚغذ انطبنت فّٛ انكضٛش يٍ ، 

 االسزفبدح ٔفك هللا انغًٛغ.

 

 

 

 اعتمبد جملس ادارة اجلبمعت

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


