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 اآليـــــــــــــــة القرآنيــــــــــــــة
 

 

 بسن اهلل الزمحي الزحين

 

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

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

 "وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِزْ لَنَا وَارْحَوْنَا أًَتَ هَىْلَنَا فَاًصُزًَْا عَلَى الْقَىْمِ الْكَافِزِييَ

 صدق اهلل العظين

 

 (826سىرة البقزة اآليت )
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 الدلــــيل بإعدادالجهــة التــي قامــــت 

ـــا   ا 7108-7107لل ففما صلمففمد ً ... للتكلٌففا صلدففمن  دففة انص و صللففمية صل لدٌفف   وفقـــــــــ

لمسفا صلمفمنية بتكلٌا لمن  دبنئٌ  دة صلدختدٌة يأعضمء هٌئ  صلتفن ٌ،  لرف إ انلفمء نلٌف  

 -بحٌث تكينت دة:

 .صلممنية ئٌ، لسا                   عبن صلفتمح صنبٌ  مد           ن. 

 .دنسك صلمينو بملمسا.          صلبدٌ       حدزو صبيبك ص 

  .عضي هٌئ  تن ٌ، لم                     فتحٌ  علً نخٌ          أ 

 

يفمفم للتكلٌفا صلدفمن  دفة صنص و صللفمية صل لدٌف  بلففة تكلٌفا لمنف  دفة صلدختدفٌة يأعضفمء 

-7171لل ما صلمفمد ً  صلممنية  هٌئ  صلتن ٌ، لر إ صل د  على د صم   يتحنٌث نلٌ  لسا 

 ا بحٌث تكينت صللمن  دة صالتً : 7170

 لمن  ت نٌ  نلٌ  :   

 .ئٌ، لسا.                                صلدٌ ي أحدن عبنصل زصقن  

 .دنسك صلمينو بملمسا.                           علً اب صهٌا حنٌشأ 

  .عضي هٌئ  تن ٌ، لم                  فتحٌ  علً نخٌ                    أ 

 

 ي لن تكينت لمن  صألل صا دة

  ئٌسم   دـــنٌ  انص و صللـــــمية صل ــلــدٌ  صلزصئني صلدم ي، ن. عبن صلحدٌن علً 0
 عضيص   دنٌ  دكتب ضدمة صلمينو يتمٌٌا صألنصءاكرمالهاديدمحم .أ 7

 عضيص   أعضمء هٌئ  صلتن ٌ،دنٌ  دكتب لمية    أ. دمحم علً صلنــــمئلً 3

 عضيص    دنٌ  دكتب صللمية صلممنينٌ  عبن صلفتمح صنبٌ  مد                            ن. 4
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 محتويات الدليل

 الصفحـــــة البيــــــــــــــــــــان

 أ صآلٌ  صلم آنٌ 

 ب لمن  اعنصن صلنلٌ 

 ج دحتيٌمت صلنلٌ 

 ن يدفمهٌا عمد ددطلحمت 

 ز كلدـــــ   ئٌ، صلمســـــا

 0 صلدمند 

 7 صلمسا نبذو عة .0

 3  مٌ  ي سمل  يأهنصا صلمسا .7

 4 صلهٌك  صلتنظٌدً للمسا .3

 4 دهما  ئٌ، صلمسا .4

 5 دهما صلد لن صألكمنٌدً .5

 5 دهما صللمن  صل لدٌ  بملمسا .6

 5 دهما دنسك صلمينو بملمسا .7

 5 صاللكت ينًصلتنظٌا صإلنص ي للت لٌا  .8

 8 ديصدفمت صلخ ٌج بمسا صلممنية .9

 8 صلممنيةدممالت صل د  صلدتمح  أدما خ ٌمً لسا  .01

 8 صلدٌثمق صألخاللً لخ ٌج صلممنية .00

 01 صلخط  صلن صسٌ  لمسا صلممنية .07

 07 دف نصت صلدم  صت صلن صسٌ  بملمسا .03

 31 أعضمء هٌئ  صلتن ٌ، بمسا صلممنية .04

 30 صللمية صلطالبٌ  .05

 38 ام صءصت صلب صدج صلت لٌدٌ  .06

 39 .ام صءصت لمية أعضمء هٌئ  صلتن ٌ، .07

 44 ط ق ييسمئ  يتمنٌمت صلتن ٌ، صلدستخند  .08

 44 نظما صلتمٌٌا يصالدتحمنمت .09

 45 نلٌ  دل يع صلتخ ج لطملب .71

 53 صلالئح  صلنصخلٌ  للن صس  يصالدتحمنمت .70

 66 ندمذج يصم صءصت صللمية صلطالبٌ   .77

 077 ندمذج تخص نظما صلمينو  .73

 049 صلخــــــــمتــدـــ 
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 مصطلحات ومفاهيم عامة

 المؤسسة التعليمية: 

 ك  دمسس  ت لٌدٌ  حكيدٌ  أي خمد  تمنا ب صدج ن صسٌ  دنتظد  )ممد ٌ   علٌم(.

 الجامعة: 

بلخدٌ  دمسس  علدٌ  ت نى بملت لٌا صل ملً يصلبحث صل لدً يخند  صلدمتدع يصلبٌئ   تتدتع 

صعتبم ٌ  يذد  دملٌ  دستمل   يتدنح لهمنصت صإلممزو صلدتخدد  )صلبكملي ٌي،  أي صللٌسمن،(  يصإلممزو 

 صل ملٌ  )صلدممستٌ (  يصإلممزو صلنلٌم  )صلنكتي صه(  دة خال  صلكلٌمت يصأللسما صلدختلف  بهم.

 الكلية: 

ية لهم لخدٌتهم صالعتبم ٌ  يحنو ت لٌا عمٍ  يبحث علدً دة يحنصت صلممد    يٌميز أة ٌك

صلدستمل   يهً فً ك  صألحيص  كٌمة علدً دستم  نصخ  نطمق صلممد    تضا دمديع  ألسما علدٌ  تتنمسب 

دع طبٌ   صلتخددمت صل لدٌ  فً صلكلٌ   يتدنح ن م  صإلممزو صلدتخدد  )صلبكملي ٌي،  أي صللٌسمن،(  

 م  )صلنكتي صه(  دة خال  ألسمدهم صلدختلف .يصإلممزو صل ملٌ  )صلدممستٌ (  يصإلممزو صلنلٌ

 

 القسم: 

يحنو علدٌ  أسمسٌ  دة يحنصت صلكلٌ  فً صلبنمء صلممد ً يصلت لٌا صل ملً  دتخدد  فً حم  دة 

 حمي  صلد  ف   تتيلى دهد  اعنصن يتنظٌا يتنفٌذ صلب صدج صلت لٌدٌ  يصلبحثٌ .

 الشعبة:

 تتيلى دهد  اعنصن يتنظٌا صلب صدج صلت لٌدٌ  يصلبحثٌ .يحنو علدٌ  دة يحنصت صلمسا صلدتخدد  

 عضو هيئة التدريس القار: 

 صلذي ٌخدص ُم َّ يلته لل د  فً دمسس  دة دمسسمت صلت لٌا صل ملً.

 

 عضو هيئة التدريس غير القار: 

 صلذي ٌخدص مزءص  دة يلته لل د  فً دمسس  دة دمسسمت صلت لٌا صل ملً.

 :الكوادر المساندة

  ٌنية يصلفنٌية.صلد 

 طالب مؤسسة التعليم العالي: 

 صلُدسّم  لنٌ  ن م  علدٌ  يفمم  لليصئح يصلنظا صلد دي  بهم فً دمسس  دة دمسسمت صلت لٌا صل ملً.

 إدارة البرنامج: 

صلمه  صلدسميل  )صلكلٌ  أي صلمسا أي صلل ب ( عة تنفٌذ صلب نمدج صلن صسً صلدنتظا صلذي ٌمني الى 

 ت لٌدٌ  )ممد ٌ  أي ن صسمت علٌم(.دخ ممت 

 المرشد األكاديمي:

صألستمذ صلدكلا بمإلل صا على دتمب   انممز صلطالب فً صلب نمدج صل لدً صلذي ٌن سينه  يدمنص  

 تمندها فٌه.

 األستاذ المشرف: 

 صلدكلا بمإلل صا على  سمل  أي أط يح .



 ه
 

 الممتحن: 

لب ممد ً  أي دنملل   سمل  أي أط يح  طملب صألستمذ صلدكلا ضدة لمن  صلمٌما بمدتحمة طم

 ن صسمت علٌم.

 الساعة المعتمدة: 

صنتظما صلطملب فً صلن صس  لدنو سمع  تن ٌسٌ  أسبيعٌم  طٌل  صلسن  صلن صسٌ   أي على دنى فد  

( سمع  زدنٌ  فدلٌ  فً دمنو د ٌن   دع 06أسبيعم ( أي نيصا صلطملب لدنو ) 07-05ن صسً كمد  )

د صعمو أة صلسمع  صلد تدنو فً صلدم  صت صلد دلٌ  سمع  زدنٌ  يندا  يصلنممح ٌكية فٌهم حسب صلد مٌٌ  

  تحسب صلتً تطبمهم دمسس  صلت لٌا صل ملً  يفً حم  صلت لٌا صلممئا على ح  صلد ضالت فإة صلسمع  صلن صسٌ

 بنمء  على صلسمعمت صلتً ٌحتممهم صلطملب الستٌ مب صلدنهج فً دختلا صألنلط  صلت لٌدٌ .

 : التخصص األكاديمي

 ب نمدج أي دمديع  ب صدج أكمنٌدٌ 

 :البرنامج األكاديمي

 دمديع  دة صألنلط  صل لدٌ  صلنظ ٌ  يصل دلٌ   تن ، للحدي  على ن م  علدٌ  تخددٌ .

 : ودةالج

 صلنل  يصإلتممة عب  صاللتزصا بتطبٌك صلد مٌٌ  صلمٌمسٌ  فً صألنصء.ت نً 

 : ضمان الجودة

صلتفكن دة تطبٌك صآللٌمت يصإلم صءصت فً صليلت صلدحٌح يصلدنمسب  للتحمك دة بليغ صلمينو 

 صلدستهنف  برإ صلنظ  عة كٌفٌ  تحنٌن د مٌٌ  هذه صلنيعٌ .

 التقييم:

 نلط  بهنا صلتحسٌة صلدستد  لدأنصء صلدستمبلً.مينو صألنصء فً ك  صألعدلٌ  لٌم، 

 التقويم: 

دمديع  دة صإلم صءصت يصألسملٌب تتخذ بنمء  على نتمئج صلتمٌٌا  تكف  ضدمة تنفٌذ صلد مٌٌ  

 صلدت م ا علٌهم لبليغ دستيٌمت صلمينو صلدستهنف  فً صلدمسسمت صلت لٌدٌ .

 : النتائج التعليمية المستهدفة

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

 ب سملتهم يأهنصفهم.

 المقرر الدراسي: 

دحتيى علدً ٌدمغ على دي و دمديع  دة صلدف نصت صلدحننو تن ، طٌل  صلفد  صلن صسً  أي 

 صليحنو صلت لٌدٌ  أي صلسن  صلن صسٌ .

 المنهج: 

صليمنصنً صلدطليب لتحمٌك صلدخ ممت صلت لٌدٌ  صلدستهنف  )دف نصت صلدكية صلد  فً يصلدهم ي ي

 صلدم  (.

 

 : التعليم والتعلم عمليات

دمديعتمة دة صألسملٌب صلتً ٌستخندهم أعضمء هٌئ  صلتن ٌ، يصلطلب  لتحمٌك صلنتمئج صلت لٌدٌ  

 صلدستهنف  للدم  .
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 : المعيار

لضدمة مينته يزٌمنو ف ملٌته يلن ته على صلدنمفس   صلديصدفمت صلالزد  للت لٌا صلذي ٌدكة لبيله 

يدمٌم، د م ً ٌدكة صالست لمن به عنن تمٌٌا صألنصء صلممد ً يذلن دة خال  دمم نته دع صلدستيٌمت 

 صلمٌمسٌ  صلدنلينو.

 أطراف العملية التعليمية: 

 ل دلٌ  صلت لٌدٌ .أعضمء هٌئ  صلتن ٌ،  يصلكيصن  صلدسمننو يصلطلب  يصلديظفية  يك  دة له دل  بم

 : المستفيدون

دمديع  لنٌهم صهتدما بمألنلط  صلت لٌدٌ  صلتً تمندهم صلدمسس  دة حٌث ف ملٌ  صلنظا يصل دلٌمت 

صلديضيع  لضدمة مينو صلدخ ممت صلت لٌدٌ   يٌ تبط تحنٌن دمديع  صلدستفٌنٌة ب سمل  يأهنصا 

دستفٌنٌة: صلطلب  يأعضمء هٌئ  صلتن ٌ، يأيلٌمء صلدمسس  يصلب صدج يصألنلط  صلتً تمندهم  يدة أدثل  صل

 صألدي  يدمسسمت صلدمتدع صلدحلً...صلخ.

 

 : المدخالت

صلحما صلكلً للديص ن صلدخدد  لر إ د ٌة  يصلتً تست د  دة أم  تلرٌ  نظما دم  يتلد : 

 صلديص ن صلبل ٌ  يصلدمنٌ  يصلدملٌ  يصلتمنٌ  يصلد ليدمت يصليلت.

 العمليات: 

 صألنلط  يصالتدمالت صلدت صبط  دددد  لتحمٌك هنا دحنن. سلسل  دة

 المخرجات: 

 صإلنممزصت يصلنتمئج صلنهمئٌ  صلتً ٌحممهم صلنظما صلت لٌدً  يتتحنن دخ ممته يفمم  ل سملته يأهنصفه.
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 كلمة رئيس القسم :
 

 

 أخً صلطملب أختً صلطملب :

 

صلتً على صلطملب صة  صلممنية لمسامت صلت لٌدٌ  صلدم  صت صلن صسٌ  ٌمنا صلنلٌ  صل لدً للدمسس          

   كدم ٌمنا يدفم  دة ممد   صف ٌمٌم لل ليا صإلنسمنٌ  يصلتطبٌمٌ  ،صللٌسمنٌمتمزهم للحدي  على ن م  

ٌ تدن علٌهم فً ن صستهم   يذلن للديصن صلتً ٌن سهم صلطملب يصلهنا دة ن صستهم يب إ صلد صمع صلتً 

تدملٌم دع صلتطي  صل لدً   بمإلضمف  الى عنن دة صلضيصبط يصلليصئح صلدنظد  للمبي  يصلتسمٌ    يصلن صس  

صلط ٌك فً دسٌ ته صلت لٌدٌ  بملد حل  صلممد ٌ . فهي ٌيضح يٌل ح  –بإذة هللا ت ملى  –  دضٌنم  له 

ا عة ط ٌمهم لبي  صلطلب    يدة أم  تحسٌة مينو يدخ ممت صإلم صءصت يصلد مٌٌ  يصلل يط صلتً ٌت

  كمة دة صليصمب علٌنم صل د  نيدم على تحنٌث صلديصن صلدم  و  ي تيحٌن دف نصتهم  حتى  صلت لٌا صل ملً

ٌتسنى ألعضمء هٌئ  صلتن ٌ، صالست لمن بهم   اضمف  الى ذلن  بط صلديصن صلن صسٌ  بدخ ممت صلممد   

 عالل  بملممد  . يتن ٌ، ك  دم له

                                                                               

 أٌنم أة نمنا هذص صلنلٌ  لضدمة حدي  صلطملب على أفض  صلدنمهج   دة خال  الدمده  لذلن          

ٌن دف نصت هذه صلدم  صت بٌة صلكمد  يصلتما بمدٌع دف نصت صلدم  صت صلن صسٌ  صلدطملب بن صستهم   يتيح

 .دختلا صلدمديعمت 

 

 وما التوفيق إال من عند هللا

 

                                                                               

 رئــيـس الــــقسم  
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 الممدمة

 

الخاص بقسم  هــذا الدلٌــل كقــدم لعزٌزي الطالب ألنك أنت الهدؾ المنشود تعلٌمه وتؤهٌله فً الجامعة ن

هــذا الدلٌــل  ورد فً بمامــام إلل، وٌعــد ا القسم، الــذي ٌتضمــن معلومــات وافٌــة عــن القانون 

مقــررة لالدراســٌة اة بالخطــ دكوتزو،  وفــق خطــوات مســتنٌرة كدراســت ًســٌر فتلكــً  ضرورٌا

 .القسمب التً تهمك للبرنامج و مفردات المقررات وكذلك االطالع على األنظمة واللوائح

 االطالع على كافة محتوٌاته. فنؤمل منك ،،، كان البد من إخراج هذا الدلٌل علٌــــه

 .العلً المدٌر العون والتوفٌك هللاسائلٌن 

 

 

 

 رئٌس لسم المانون
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 نبذة عن  المسم  .1

م ،  2003( لســــــنة 1القــــانون بموجــــب قــــرار الســــٌد رئــــٌ  الجامعــــة رقــــم  ســــم قاء ـــــــم إنشــــــت      

ــــــدد   ـــــ    57بعــ ـــــً وبواق ـــــرر دراس ـــــٌة 129( مق ـــــدة دراس ـــــم  ( وح ـــــدم القس ـــــة وٌق ـــــدمات تعلٌمٌ خ

ـــاٌٌر الجـــودة  ـــب مع ـــزة للطـــالب تواك ـــة متمٌ ـــة وبح ٌ ـــدة وأكادٌمٌ ـــً إعـــداد العنا ـــر الجٌ ـــا ٌســـاهم ف مم

والمتمٌـــزة فـــً مجـــال العلـــوم القانونٌـــة لحمـــل رســـالة العدالـــة ، ومســـإولٌة رد الحقـــو  وترســـٌ  مبـــاد  

 دولة القانون.
      

ــــً          ــــا لرســــالة القســــم ف ــــاءات وتحقٌ ــــوادر ذات كف ــــزة وتخــــرٌج ك ــــة الممٌ ــــة القانونٌ ــــدٌم المعرف تق

ــة،  ــاد علمٌ ــى االعتم ــد تح ــل القســم عل ــدة المإسســً وفق ــةالبرامجــً لم ــارٌ   ــدور   ال  ــن ت ســنوات م

( 48قـــرار مـــدٌر عـــام المركـــز الـــوطنً لضـــمان جـــودة واعتمـــاد المإسســـات التعلٌمٌـــة والتدرٌبٌـــة رقـــم  

 .2019لسنة 
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 لسم المانون ولٌم أهداف و رسالة و رؤٌة .2

 رؤٌــة المسم

 تحقٌق التمٌز فً مجاالت علم القانون                

 رسالـــة المسم 

ٌسعى القسم لتقدٌم المعرفة القانونٌة الممٌزة وتخرٌج كوادر متمٌزة قادرة على خدمة وتطوٌر                

العلمٌة المبدعة وفقاً لمعاٌٌر الجودة ، ومواكبة التقدم البح ً ، المجتم  ، والرف  من مستوى الكفاءات 

 .            واإللمام باألس  القانونٌة

 أهداف المسم

ً  إعداد كوادر متخ  ة ومإهلة -1  للنهوض بمإسسات المجتم ت القانون ومهنٌا فً مجاال علمٌا

فً مجال القانون وتبادل  الخدمات االستشارٌةخدمة  المجتم   و تقدٌم وتطوٌر  المساهمة فً  -2

 الخبرات م  الجهات والمإسسات العلمٌة األخرى

 .تشجٌ  أعضاء هٌئة التدرٌ  والطلبة على المشاركة فً البحث العلمً لمعالجة قضاٌا المجتم  -3

 والبٌئة المحٌطة. على المساهمة فً حل قضاٌا المجتم  تحفٌز اعضاء هٌئة التدرٌ  والطلبة -4

 المٌم

العمل بروح    –المرونة   –التحفٌز  –التمٌز     –الشفافٌة    –الم داقٌة    –ص  اإلخال –األمانة 

 .الفرٌق
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الفنٌة  بنظام اإلدارة القسم تدٌر ركائز أربعة من القانون قسم ٌتؤلؾ:  الهيكل التنظيمي لمقسم .3

 برئاسة رئٌ  القسم
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهام رئٌس المسم .4

  على القائمٌن بالتدرٌ  .التعلٌمٌة تنظٌم شإون القسم ، وتوزٌ  المحاضرات والدرو  واألعباء 

  وضــ  الخطط والبـــرامج التً من شؤنها تطوٌر األداء األكادٌمً بالقســم ، بالتنسٌق والتعــاون 

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

 اإلشراؾ على وض  الخطط الدراسٌة للبرامج المختلفة ، وتقٌٌمها وتطوٌرها متى دعت الحاجـة 

 ى ذلك .إل

 اإلشراؾ على إعداد دلٌل للمقررات الدراسٌة الذي ٌوضح محتوٌـات الخطط الدراسٌة وتو ٌؾ 

 مقرراتها. 

 . ًمتابعة سٌر العملٌة التعلٌمٌة بالقسم خالل الف ل الدراس 

 . عقد لقاءات دورٌة م  الطلبة للوقوؾ على المعوقات التً تواجههم ، ووض  الحلول المالئمة لها 

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

 . إعداد التقارٌر الدورٌة عن نشاطات القسم وسٌر العمل به 

 . التعامل م  القضاٌا والمشاكل األكادٌمٌة ، وإٌجاد الحلول المالئمة لها 

 ات والندوات .تشجٌ  أعضاء هٌئة التدرٌ  على عمل البحوث ونشرها ، والمشاركة فً المإتمر 

 . تحدٌد احتٌاجات القسم من أعضاء هٌئة التدرٌ  ، والعمل على توفٌر أفضل اإلمكانٌات المتوفرة 

  توجٌه وإرشاد أعضاء هٌئة التدرٌ  الجدد، والمساعدة فً تذلٌل العقبات التً تواجههم وتقٌٌم أدائهم

 العلمً .

 علٌمٌة والعمل على توفٌرها .دراسة احتٌاجات القسم من كتب ومجالت ودراسات ووسائل ت 

 . تؤدٌة ما ٌسند من أعمال مما لة 

 

 رئٌس المسم

 المرشد  األكادٌمً

 

 

 للقصم

 وحدة التعلٌم االلكترونً منسك الجودة 

 

 اللجنة العلمٌة
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 مهام المرشد األكادٌمً: .5

 دراسً. تائجه الدراسٌة المتضمنة لكل ف لمتابعة الملؾ العلمً للطالب، وٌتم فٌه حفظ نس  من ن 

  على الطالب بملفه  تدوٌن وتسجٌل حاالت: االنقطاع، إٌقاؾ القٌد، الطلبة المتع رٌن، كذلك العقوبات التً توق

 العلمً وبطاقته الدراسٌة وإبالؼه.

  الرد على جمٌ  استفسارات الطالب فٌمــا ٌخص الدراسة ومتابعته م  أعضــاء هٌئة التدرٌ  الذٌن

 ٌدرسونه فً جمٌ  المواد.

  ًعلى سجالتهم الدراسٌة بشكل منظم. االطالعمساعدة الطالب ف 
 

 مهام اللجنة العلمٌة بالمسم. 6

   سٌاسات القسم ومتابعتها وحل المشاكل األكادٌمٌة بعقد اجتماعات دورٌة ألعضاء اللجنة واعتماد وض

 المحاضر ومتابعتها ب فة دورٌة.

  ًمراجعة وتحدٌت واعتماد الخطة الدراسٌة ومتابعة تنفٌذها وتنسٌق الجدول الدراسً الف ل 

 ًحسب معاٌٌر الجودة . و ؾ وتو ٌؾ مفردات المقررات الدراسٌة والبرنامج األكادٌم 

 . اختٌار وتقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌ  عند التعاقد وإ ناء العمل 

 . التخطٌط إلقامة نشاطات علمٌة بالقسم 

  ٌةهٌئة والطالب ومتابعتها ومراجعتها ب فة دور التدرٌ  الخا ة بؤعضاء اآللٌاتوض  واعتماد. 

 ِٙاَ ِٕغك اٌعٛدج تاٌمغُ .7

 ٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً وخدمة المجتم  . ملالمساهمة فً تجوٌد الع 

  .وض  خطط التحسٌن للعمل على إزالة مواطن الضعؾ والحفاظ على مواطن القوة 

 .وض  آلٌة لتقٌٌم العنا ر التعلٌمٌة 

  تحلٌل نماذج واستمارات التقٌٌم 

 المساعدة فً إعداد الدراسة الذاتٌة وتو ٌؾ البرامج والمقررات الدراسٌة 

 وعً الخاص ب قافة الجودة.تعزٌز ال 
 

 ُ االٌىرشٟٚٔ :١اٌرٕظ١ُ اإلداسٞ ٌٍرؼٍ .8

 لغُ اٌرؼ١ٍُ اإلٌىرشٟٚٔ  

 :اٌٛفف اٌؼـــاَ

ٌنشئ على مستوى  2020( لسنة 15( من الئحة التعلٌم اإللكترونً  وفق قرار رقم  3وفقاً ألحكام المادة  
الشــإون العلمٌــة  ، وٌعنــى باإلشــراؾ   ةإدارالجامعــة قســم للتعلــٌم اإللكترونــً علــى أن ٌكــون برئاســة مــدٌر 

 االلكترونً. موالمتابعة وتطوٌر التعلٌ
 :وٌتولى المهام التالٌة 

 لتطبٌق التعلٌم اإللكترونً.ث فً إٌجاد بٌئة تعلٌمٌة مالئمة توظٌؾ تقنٌات المعلومات واالت ال الحدٌ -
وتطبٌق المعاٌٌر والمتطلبات الفنٌة إٌجاد مناخ علمً لمساٌرة التطورات المعرفٌة والتقنٌة المستمرة  -

 للجودة فً التعلٌم اإللكترونً.
تنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌ  فً مجاالت تقنٌة  وتطوٌر المقررات اإللكترونٌة م  توفٌر الدعم  -

 الفنً واالستشاري لهم.
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ات والمعارؾ راستخدام تقنٌات التعلٌم اإللكترونً الكتساب المهاتنمٌة وتطوٌر مهارات الطالب على  -
  .احتٌاجات المجتم  ومتطلبات  سو  العمل والقدرات التً تلبً

إنشاء وحدة تعلٌم إلكترونً متخ  ة لكل برنامج أكادٌمً  تتولى اإلشراؾ والمتابعة على نمط التعلٌم   -
ة لهذا االلكترونً و تعنى بضبط الجودة وتطبٌق المعاٌٌر والقواعد التنفٌذٌة الخا ة التً تتبناها الجامع

 .البرنامج األكادٌمًالؽرض على مستوى 
ٌختص قسم التعلٌم اإللكترونً  على مستوى الجامعة بعملٌات اإلشراؾ والتنسٌق بٌن وحدات التعلٌم  -

اإللكترونً لكل برنامج أكادٌمً والمرافق التعلٌمة بالجامعة وتوفٌر التجهٌزات والبرمجٌات والبنٌة 
 لنشاطات التعلٌم اإللكترونً.التحتٌة والكوادر الالزمة 

 
 حذج اٌرغع١ً اٌشلّٟ:ٚ -1

 :اٌٛفف اٌؼـــاَ

ً ألحكام المادة            تنشئ   2020( لسنة 15( من الئحة التعلٌم اإللكترونً وفق قرار رقم  4وفقا

قسم التعلٌم اإللكترونً بؽرض العمل على تفعٌل المن ة وتكون تحت اشراؾ وحدة التسجٌل الرقمً 

 تاإللكترونٌة لكل عنا ر العملٌة التعلٌمٌة من أعضاء هٌئة التدرٌ  والطالب المستهدفٌن والمقررا

الدراسٌة لكل برنامج أكادٌمً  ٌقدم التعلٌم اإللكترونً على أن تكون برئاسة مدٌر مكتب التو ٌق 

 والمعلومات.

 ٚذرٌٛٝ اٌّٙاَ اٌرا١ٌح:

 اإللكترونٌة وفق التقوٌم االكادٌمً للجامعة.تحدٌد الفترات الزمنٌة لإلشراك فً المن ة  -

 تسجٌل أعضاء هٌئة التدرٌ  والطلبة ومقرراتهم فً المن ة اإللكترونٌة. -

 التؤكد من بٌانات أعضاء هٌئة التدرٌ  وضمان خ و ٌتها  -

 التؤكد من بٌانات الطالب وضمان خ و ٌتها وتوفٌر أنظمة التحقق من الهوٌة.  -

 .البرٌد اإللكترونً للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌ  والكوادر المساندة اإلشراؾ على عملٌات إنشاء -

  ٚحذج إٔراض ٚذحش٠ش اٌّحرٜٛ اٌشلّٟ -2

 :اٌٛفف اٌؼـــاَ

تنشـئ وحـدة إنتـاج  2020( لسـنة 15وفق قرار رقـم   ( من الئحة التعلٌم اإللكترون5ًوفقاً ألحكام المادة  

ــٌم وتحرٌــر المحتــوى الرقمــً المخ ــص للمن ــة  ــة للجامعــة وتكــون تحــت اشــراؾ  قســم التعل اإللكترونٌ

اإللكترونً وتعنى بمراعاة اسلوب ومعاٌٌر ومكونات جودة إنتاج المحتـوى الرقمـً علـى ان تكـون برئاسـة 

 مدٌر األنظمة االلكترونٌة للجامعة .

 ٚذرٌٛٝ اٌّٙاَ اٌرا١ٌح:

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

 االكادٌمً وفق أهداؾ ومتطلبات المقرر الدراسً .

تحدٌد المعاٌٌر والمكونات المستخدمة فً إنتاج المحتوي باتباع ت امٌم وهٌكلٌة معٌارٌة  ابتة لكافة  -

 الوحدات وال فحات .

 تدعم إحتٌاجات وتفضٌالت الطالب .إنتاج محتوي عالً الجودة مرتكز على التفاعل الب ري بحٌث  -
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ضمان حقو  النشر على المحتوى م ل شعار الجامعة وؼٌرها من الضوابط التً تضمن حقو  الملكٌة  -

 الفكرٌة.

والملفات ال وتٌة الخا ة بالجامعة وفق القواعد والمعاٌٌر المعمول بها  تالعمل على تحرٌر الفٌدٌوها -

 بالدولة اللٌبٌة .
 

 اٌّفرٛحح:اٌّؼا١٠ش اٌف١ٕح 

 معاٌٌر ال ورة
 1920x1080 FHD مستحسن

 1280x720 HD حد أدنى

 معاٌٌر ال وت
 مستحسن

 أنعدام فً الخلفٌة
 Noise Eliminated from background 

 حد أدنى
 الضوضاء ال تمن  وضوح  وت المتحدث

 Noise Does Not Prevent Vocal  
 

  ٚاٌخطظ اٌرذس٠ث١ح ٚحذج اٌذػُ اٌفٕٟ -2

 

 :اٌٛفف اٌؼـــاَ

 

 2020( لســنة 15( مـن الئحـة التعلــٌم اإللكترونـً وفـق قــرار رقـم  7(  6وفقـاً ألحكـام المــادتٌن           

تنشئ وحدة الدعم الفنً والخطط التدرٌبٌة وتكـون تحـت اشـراؾ  قسـم التعلـٌم اإللكترونـً تتـولً إجـراءات 

اســالٌب و طــر  ومعــاٌٌر التعلــٌم اإللكترونــً  لعنا ــر إعــداد وتنفٌــذ الخطــط التدرٌبٌــة الشــاملة إلســتخدام 

العملٌــة التعلٌمٌــة مــن أعضــاء هٌئــة التــدرٌ  والطلبــة والكــوادر المســاندة وإجــراءات الــدعم الفنــً والتقنــً 

المطلوب من االدوات و التقنٌات والبرامج الحدٌ ة والتً تساعد على االستخدام االم ـل فـً عملٌـات التعلـٌم 

 ان تكون برئاسة رئٌ  وحدة تقنٌة المعلومات  .اإللكترونً على 
 

 ٚذرٌٛٝ اٌّٙاَ اٌرا١ٌح:

 المشاركة فً وض  وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌ  على إستخدام المن ة اإللكترونٌة.  -

المشاركة فً وض  وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌ  على إستخدام أدوات وبرمجٌات  -

 المحتوى ومهارات التدرٌ  االلكترونً.أنشاء 

 المشاركة فً وض  وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة للطلبة على إستخدام المن ة اإللكترونٌة. -

 تقدٌم الدعم الفنً فٌما ٌخص المن ة االلكترونٌة وإنتاج المحتوى ألعضاء هٌئة التدرٌ . -

طرٌق توفٌر أدلة إرشادٌة عن االنماط تقدٌم الدعم الفنً فٌما ٌخص المن ة االلكترونٌة للطلبـــة عن   -

 المختلفة للتعلٌم االلكترونً.

والتقنٌات الالزمة إلنتاج المحتوى واستخدامه من قبل الطلبة وأعضاء  تالعمل على توفٌر التجهٌزا -

 هٌئة التدرٌ .

ة العمل على توفٌر من ة الدعم الفنً الخا ة بالجامعة م  توفٌر أدلة إسترشادٌة أللٌات االستفاد -

 منهــا.

 والنس  االحتٌاطٌة لهــا.المن ة االلكترونٌة العمل على وض  وتنفٌذ الٌات مراقبة  أداء  -
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 ٚحذج ضّاْ اٌعٛدج ٚذم١١ُ األداء -4

 :اٌٛفف اٌؼـــاَ

تنشـئ وحـدة   2020( لسـنة 15( من الئحة التعلٌم اإللكترونـً وفـق قـرار رقـم  8وفقاً ألحكام المادة  

األداء وتكــون تحــت إشــراؾ  قســم التعلــٌم اإللكترونــً وتعنــى بضــمان جــودة التعلــٌم ضــمان الجــودة وتقٌــٌم 

االلكترونً وقٌا  رضا المستفٌدٌن واالستفادة من التؽذٌة الراجعة فً عملٌات التطوٌر والتحسٌن علـى أن 

 تكون برئاسة مدٌر مكتب ضمان الجودة وتقٌٌم األداء وعضوٌة منسقً الجودة بالبرامج التعلٌمٌة .

 ٚذرٌٛٝ اٌّٙاَ اٌرا١ٌح:

لمتطلبات المقرر الدراسً ال ادر من الناحٌة األكادٌمٌة ومطابقته االشراؾ على تقٌٌم جودة المحتوى  -

 عن مركز ضمان الجودة. 

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

محتوى من الناحٌة الفنٌة ومدى التزامه بمعاٌٌر الت مٌم الموضوعة من االشراؾ على تقٌٌم جودة ال -

 إدارة الجامعة.
 

 

 :ِٛاففاخ اٌخش٠ط تمغُ اٌمأْٛ  .9

 

 :المنافسة فً سو  العمل. ان ٌكون الخرٌج قادرا على 

  القانونتطبٌق المعرفة فً مجال. 

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

 .االت ال والتوا ل بكفاءة م  االخرٌن بما فً ذلك فر  العمل المختلفة 
 

 

 اٌمأِْٛعاالخ اٌؼًّ اٌّراحح أِاَ خش٠عٟ لغُ  .10

 المحاماة -
 عقود تحرٌر -
 الهٌئات القضائٌة -

 السلك الدبلوماسً -

 باحث قانونً -

 والهٌئات والشركاتاإلدارات القانونٌة فً مختلؾ الوزارات  -

 أعوان القضاء -

 مإسسات المجتم  المدنً -

 االستشارات القانونٌة -

 المشاركة فً  ٌاؼة مشروع الدستور  -
 

 : ا١ٌّصاق األخاللٟ ٌخش٠ط اٌمأْٛ .11

هناك أخالقٌات ٌجب أن ٌتسم بها القانونً أو الوكٌل فً الخ ومة وهذه األخال  تتبلور فً أن تتطابق     

ت رفاته م  مقتضى القٌم األخالقٌة ال حٌحة المتعارؾ علٌها وأن ٌتسم سلوكه بالمحافظة على الشرؾ 
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ان وفً العموم فان ان اإلنسوالعفة والنزاهة واإلخالص وؼٌرها من القٌم األخالقٌة النبٌلة المستقرة بوجد

 -: االتًتتمحور فً  كون له عدة مباديتخرٌج القانون 

 العامة المبادئ  -أوال 

 بمهامـــه المتعلقـــة القـــرارات اتخـــاذ عنــد واألساســـٌة األولـــى الؽاٌـــة هــً العامـــة الم ـــلحة اعتبـــار علــى       

وهـــً تتم ـــل فــــً  الم ـــلحة هذهـــ لتحقٌـــق ممكنـــة طرٌقـــة بؤفضـــل قدراتـــه ٌســـتعمل أن وعلٌـــه الرســـمٌة

 اآلتً :

o المقـــررة لل ـــالحٌات  ـــحٌحة وب ـــورة القانونٌـــة الممارســـة خـــالل مـــن لـــكذو بنزاهـــة العمـــل 

 النافدة بالتشرٌعات

o ـــزام ـــادي االلت ـــدل بمب ـــد واألن ـــاؾ الع ـــرارات اتخـــاذ عن ـــمٌة الق ـــكذو الرس ـــن ل  الت ـــرؾ خـــالل م

  ثالبح مدار المسالة بشان المعنٌٌن األشخاص م  لكذ أمكن كلما بالتشاورو بؤمانة

o النافدة والتشرٌعات القوانٌن أحكام وفق المساءلة بمبدأ االلتزام 

o القوٌم والسلوك والم داقٌة النزاهة معاٌٌر وإظهار أعمال بؤي القٌام عند بالقانون التقٌد 

o  ٌـــى التشـــج ـــاة عل ـــد هـــده مراع ـــم القواع ـــذي المركـــز بحك ـــ  ال ـــه ٌتمت ـــدوة خـــالل مـــن ب  الحســـنة الق

 .للعمل

 

 وهً تتم ل فً اآلتً : النزاهة ثانٌا: 

o عدم استخدام المن ب لتحقٌق م لحة خا ة 

o   ـــدٌم ـــرار تق ـــة أو ذالإق ـــة واألمان ـــة المالٌ ـــانون إشـــهار الذم ـــام ق ـــا تقتضـــٌه أحك ـــق م ـــة وف ـــة المالٌ م

 ال د  فً تعبئة اإلقرار

o  كانتـــه معلومـــات أ ـــبحت متاحـــة لـــه بحكـــم م وأعـــدم اســـتعمال أي معلومـــات لهـــا طـــاب  الســـرٌة

 لك قبل اإلعالن عنها للعمومذالوظٌفٌة و

o االمتناع عن تقدٌم أي منفعة خا ة بحكم من به. 

   -:اإلنصاف ثالثا:

 
 األخـــر دون لشـــخص متحٌـــز ٌكـــون وال قـــرار أي اتخـــاذ عنـــد األن ـــاؾ قواعـــد ٌراعـــً أن القـــانونً علـــى 
ً  كان اأذ  .محكما

 -: المساءلة :رابعا
 
ـــى ٌجـــب  ـــانونً عل ـــدٌم الق ـــم ممارســـة ألي شـــامالً  ـــحٌحاً و تفســـٌرا تق ـــا ت ـــاء أ تؤدٌته ـــه ن  من ـــب أي تولٌ
  .مشروع قانونً أطار فً إلٌه ٌقدم طلب ألي استجابة لكذو
 : : اٌّغؤ١ٌٚحخامسا   
 

 بمـــا الضـــرورٌة المعلومـــات وتقـــدٌم الؽٌـــر تضـــلٌل عـــدم لضـــمان الالزمـــة الخطـــوات جمٌـــ  ٌتخـــذ أن علٌـــه 
 .القانون بؤحكام التقٌد على الموظفٌن جمٌ  بتشجٌ  ٌقوم أن وعلٌه النافدة التشرٌعات أحكام م  ٌتفق
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 الخطة الدراسٌة لمسم المانون .12

الدراسٌة لسم المانونالممررات   

   ( اتوحد 10المقررات العامة  المجموع الكلً للوحدات 

 اسم الممرر رلم الممرر ت
عــدد 
 الوحدات

متطلبات 
 الممرر

1 GA 100  العربٌةاللؽة  3 --- 

2 GE 103  1 م طلحات قانونٌة(1اللؽة االنجلٌزٌة  2 --- 

3 GE 104 2  2 م طلحات قانونٌة( 2اللؽة االنجلٌزٌة --- 

4 CS144 اسب اآللًمباد   الح  3 --- 

10مجموع الوحدات                                                                         

 

   ( اتوحد 8 المجموع الكلً للوحدات الؽٌر تخ  ٌة  المقررات 
 متطلبات الممرر عــدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 LW 113  اقت اد مباد  2 --- 

2 LW 205 وم ارؾ نقود  2 LW 113 

3 LW 316 عامة مالٌة  2 LW 205 

4 LW 214  القانونً البحث طر  2 --- 

8مجموع الوحدات                                                                         

 

 (وحدات دراسٌة 2مقرر بواق   ٌختار الطالب  االخز١بس٠خ اٌزخقق١خّمشساد اٌ
 متطلبات الممرر عــدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 420 LW. 2 لبْٔٛ اٌّخذساد - 

2 421 LW  .  اٌؾذٚدرؾش٠ؼبد  2 - 

3 422 LW . ٟٔ2 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغب - 

4 423 LW. ٌٟٚ318 2 اٌزٕظ١ُ اٌذ LW 

2مجموع الوحدات                                                                         

 

   وحدة ( 109 المجموع الكلً للوحدات اٌزخقق١خ اٌّمشساد اٌذساع١خ 
الممرراسم  رلم الممرر ت  متطلبات الممرر عــدد الوحدات 

1 105 LW .  1 اإلسالمًمدخل الفقه  2 --- 

2 106 LW .  2اإلسالمً مدخل الفقه  2 105 LW  

3 107 LW .  1القانون الدستوري  3 --- 

4 108 LW .  2قانون النظم السٌاسٌة  3 107 LW  

5 109 LW . 2 نظرٌة القانون --- 

6 110 LW . 109 2 نظرٌة الحق LW. 

7 111 LW .  اإلجرامعلم  2 --- 

8   LW 112    العقاب علم  2 LW 111 

9   LW 114   ٌالقانونٌة النظم تار  2  --- 

10   LW 206 1 الشخ ٌة األحوال  2 LW 106 

11 LW 207 2 الشخ ٌة األحوال  2 LW 206 
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12 LW 208 1 العام الدولً القانون  2 --- 

13   LW  209 2 العام الدولً القانون  2 LW 208 

14   LW 210 1 االلتزامات  3 LW 109،110  

15 LW 211 2 االلتزامات  3 LW 210 

16 LW  212 1 اإلداري القانون  2 --- 

17 LW 213 2 اإلداري القانون  2 LW 212 

18 LW 215 1 العام العقوبات القانون  2 LW 112 

19 LW 216 2 العام العقوبات القانون  2 LW  215   

20 LW  217  اإلنسان حقو  2 --- 

21 305 LW . 211 3 القانون التجاري LW . 

22 306 LW .  1قانون العمل  2 --- 

23 307 LW .  2قانون العمل  2 306 LW . 

24 308 LW .  1الرقابة على أعمال اإلدارة  3 213،212 LW . 

25 309 LW .  2الرقابة على أعمال اإلدارة  3 308 LW . 

26 310 LW .  1العقود المسماة  2 210،211 LW . 

27 311 LW .  2العقود المسماة  2 310 LW . 

28 312 LW .  1قانون المرافعات  3 210،211 LW  

29 313 LW .  2قانون المرافعات  3 312 LW  

30 314 LW .  1قانون العقوبات الخاص  2 215،216 LW  

31 315 LW .  2العقوبات الخاص قانون  2 314 LW  

32 317 LW .  1المٌراث والو ٌة  2 207 LW  

33 318 LW .  2المٌراث والو ٌة  2 317 LW 

34 319 LW . 209 2 العالقات الدولٌة LW . 

35 405 LW .  1حقو  عٌنٌة  2 313 LW . 

36 406 LW .  2حقو  عٌنٌة  2 405 LW . 

37 407 LW .  1أورا  تجارٌة  3 305 LW . 

38 408 LW .  2أورا  تجارٌة  3 407 LW . 

39 409 LW .  1اإلجراءات الجنائٌة  3 315 LW . 

40 410 LW .  2اإلجراءات الجنائٌة  3 409 LW . 

41 411 LW .  1القانون الدولً الخاص  2 --- 

42 LW  412  2 الخاص الدولً القانون  2 LW 411  

43 LW 413 للبحار الدولً القانون  2 LW  319  

44 LW 414 الجبري التنفٌذ  2 LW 311 

45 LW 415 1 الفقه أ ول  2 LW 317 

46 LW 416 2 الفقه أ ول  2 LW 415 

47 LW 417 البحري القانون  2 --- 

48 LW 419 التخرج مشروع  2 --- 

    109                          دات ـــــــــــــمجموع الوح
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 مفردات الممررات الدراسٌة بالمسم  .13
 

 (LW212) سِض اٌّمشس   3ػذد اٌٛحذاخ (  1ِفشداخ ِادج اٌمأْٛ اإلداسٞ ) 
ٔؾأح  -اسرجبه إٌؾأح ِغ فىشح اٌفقً ث١ٓ اٌغٍطبد  -: ٔؾأح اٌمبْٔٛ اإلداسٞ  -اٌزؼش٠ف ثبٌمبْٔٛ اإلداسٞ 

اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ  -ػاللخ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ثغ١شح ِٓ اٌمٛا١ٔٓ   -اٌمبْٔٛ اإلسادٞ فٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ 

 -أعبط اٌمبْٔٛ اإلداسٞ  -اٌفمٗ  –اٌمنبء  -اٌؼشف اإلداسٞ -اٌزؾش٠غ   -ِقبدس اٌمبْٔٛ اإلداسٞ  -اإلداسٞ 
 (اٌزٕظ١ُ اإلداسٞ) -اٌّؼ١بس اٌّخزٍو  -ِؼ١بس اٌغٍطخ اٌؼبِخ  -ِؼ١بس اٌّشفك اٌؼبَ

اٌؾخق١خ االػزجبس٠خ فٟ اٌزؾش٠ؼبد _ أٔٛاع األؽخبؿ االػزجبس٠خ_ٔظش٠خ اٌؾخق١خ اٌّؼ٠ٕٛخ اٌؼبِخ _ 

 األؽخبؿ اٌّشفم١خ فٟ اٌزؾش٠غ ا١ٌٍجٟ_ ا١ٌٍج١خ
أ١ّ٘خ  -رف٠ٛل اٌغٍطخ اإلداس٠خ -اٌالِشوض٠خ اإلداس٠خ   -اٌّشوض٠خ اإلداس٠خ (_ أعب١ٌت اٌزٕظ١ُ اإلداسٞ _ )

 -رف٠ٛل اٌغٍطخ ٚاٌؾٍٛي فٟ اٌغٍطخ -رف٠ٛل اٌغٍطخ ٚرف٠ٛل اٌزٛل١غ  -ِجبدٞ اٌزف٠ٛل  -اٌزف٠ٛل
 رف٠ٛل اٌغٍطخ ٚاإلٔبثخ فٟ اٌغٍطخ

 (أعب١ٌت ِجبؽشح اإلداسح ألٚعٗ ٔؾبهٙب _)
اٌنجو اإلداسٞ _ِب١٘خ اٌنجو اإلداسٞ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌنجو اإلداسٞ ٚاٌنجو اٌمنبئٟ  -اٌنجو اإلداسٞ  _

اٌنجو اإلداسٞ  _ٚعبئً رؾم١ك اٌنجو اإلداسٞ_أ٘ذاف اٌنجو اإلداسٞ  _اإلداسٞ اٌخبؿاٌؼبَ ٚاٌنجو 

 أٔٛاع اٌّشفك اٌؼبَ_اٌزؼش٠ف ثبٌّشفك اٌؼبَ _اٌّشفك اٌؼبَ _ ث١ٓ اٌظشٚف اٌؼبد٠خ ٚاٌظشٚف االعزضٕبئ١خ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 أفٛي اٌمبْٔٛ اإلداسٞ. دمحم ػجذ هللا اٌؾشاسٞ . د . ا _ 1
 اٌّجبدٞ فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ا١ٌٍجٟ. ع١ٍّبْ اٌىج١غٟ أسؽ١ُ . د. ا_ 2
 أفٛي اٌمبْٔٛ اإلداسٞ. ٔقش اٌذ٠ٓ اٌمبمٟ . د. ا_ 3
 

 (LW213)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (   2ِفشداخ ِادج اٌمأْٛ اإلداسٞ )
أسوبْ اٌمشاس _ ؽشٚه اٌمشاس اإلداسٞ _  اٌزؼش٠ف ثبٌمشاس اإلداسٞ ِٚؼ١بسٖ ر١ّضٖ _ اٌمشاس اإلداسٞ _ 

أٔٛاع اٌمشاساد اإلداس٠خ _  ٔفبد اٌمشاس اإلداسٞ ٚرٕف١ز اٌمشاس اإلداسٞ _ ِؾشٚػ١خ اٌمشاس اإلداسٞ_ اإلداسٞ 

اٌؼمذ _ اٌّجبدٞ اٌزٟ رؾىُ رقشف اإلداسح فٟ ئٔٙبء لشاس٘ب _ ٔٙب٠خ اٌمشاس اإلداسٞ ٚئٔٙبء اٌمشاس اإلداسٞ _ 

 ٔٙب٠خ اٌؼمٛد اإلداس٠خ_ رٕف١ز اٌؼمٛد اإلداس٠خ _ ئثشاَ اٌؼمٛد اإلداسٞ _اٌز١ّض ث١ٓ اٌؼمٛد اإلداس٠خ _ اإلداسٞ 
 إٌظبَ اٌزأد٠جٟ ٌٍّٛظف اٌؼبَ_ ؽمٛق اٌّٛظف اٌؼبَ ٚٚاعجبرٗ _  اٌّٛظف اٌؼبَ_ 
أزٙبء خذِخ اٌّٛظف اٌؼبَ _ لشاس اٌزؼ١١ٓ _ ِذٞ عٍطخ اإلداسح فٟ اٌزؼ١١ٓ _ ؽشٚه رٌٟٛ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ _ 

 األِٛاي اٌؼبَ_ رؾذ اٌزغشثخ 
 أُ٘ اٌّشاعغ

 أفٛي اٌمبْٔٛ اإلداسٞ. دمحم ػجذ هللا اٌؾشاسٞ , د,ا_ 1
 اٌّجبدٞ فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ, أسؽ١ُ ع١ٍّبْ اٌىج١ظ  , د, ا_2
 ا١ٌٍجٟ أفٛي اٌمبْٔٛ اإلداسٞ, ٔقش اٌذ٠ٓ اٌمبمٟ      , د,ا_ 3
 

 (  LW 308)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (   1ِفشداخ ِادج اٌشلاتح ػٍٝ أػّاي اإلداسج )
ِقبدس _ ِذٞ اٌزضاَ اإلداسح ثّجذأ اٌؾشػ١خ _ ِجذأ اٌّؾشٚػ١خ ٚػاللزٗ ثشلبثخ اٌمنبء إلػّبي اإلداسح _

 هج١ؼخ اٌشلبثخ اٌمنبئ١خ ػٍٟ أػّبي اإلداسح_ اٌّؾشٚػ١خ 
اإلداسح  االخزقبؿ اٌمنبئٟ ٌٍشلبثخ ػٍٟ أػّبي _ ٔظبَ اصدٚاط اٌمنبء ٚاٌمبْٔٛ _ ٔظبَ ٚؽذح اٌمنبء

 اٌشلبثخ ػٍٟ ئػّبي اإلداسح فٟ ظً لبْٔٛ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب _االخزقبؿ اٌّؼمٛد ٌذٚائش اٌمنبء اإلداسٞ_
 1953ٌغٕخ 88اٌشلبثخ ػٍٟ أػّبي اإلداسح فٟ ظً لبْٔٛ سلُ _
 إٌّبصػبد  اٌّزؼٍمخ ثبٌٛظ١فخ اٌؼبِخ_ 
 هٍجبد ئٌغبء اٌمشاساد اإلداس٠خ_ 
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 اإلداس٠خ إٌّبصػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمٛد_ 
 دػبٚٞ اٌغٕغ١خ_ 

 اٌّغبئً اٌزٟ رغزجؼذ ِٓ اخزقبؿ اٌمنبء اإلداسٞ ثزؾش٠ؼبد خبفخ
 

 (   LW309)سِض اٌّمشس   3ػذد اٌٛحذاخ (  2ِفشداخ ِادج اٌشلاتح ػٍٝ أػّاي اإلداسج )
ػ١ت ػذَ _ أعجبة اٌطؼٓ ثبإلٌغبء _ ؽشٚه دػٛٞ اإلٌغبء _ خقبئـ دػٛٞ اإلٌغبء _ دػٛٞ اإلٌغبء _

 ػ١ت اٌّؾً _ػ١ت اٌغجت_ػ١ت اٌؾىً _االخزقبؿ 
رٕف١ز ؽىُ _ ؽغ١خ اٌؾىُ اٌقبدس فٟ اٌذػٛٞ _ِذٞ عٍطخ لبمٟ اإلٌغبء  _اٌؾىُ فٟ دػٛٞ اإلٌغبء _

 اٌؾىُ ثٛلف اٌزٕف١ز_اإلٌغبء 
 أُ٘ اٌّشاعغ

 اٌشلبثخ ػٍٟ أػّبي اإلداسح. دمحم ػجذ هللا اٌؾشاسٞ . د.ا_ 1
 اٌّجبدٞ فٟ اٌمنبء اإلداسٞ. أسؽ١ُ ع١ٍّبْ اٌىج١غٟ . د.ا_ 2
 .اٌشلبثخ ػٍٟ أػّبي اإلداسح. خ١ٍفخ ػٍٟ اٌغجشأٟ . د_ 3
 

 (LW107)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (   1ِفشداخ ِادج اٌمأْٛ اٌذعرٛسٞ )
 اٌذعبر١ش اٌّذٚٔخ ٚاٌذعبر١ش اٌؼشف١خ_رؾذ٠ذ ِفَٙٛ اٌذعزٛس ٚأٔٛاػٗ ِٚقبدسح _
 اٌغٍطخ اٌّخزقخ ثزؼذ٠ً اٌذعزٛس_اٌذعبر١ش اٌّشٔخ ٚاٌغبِذح _
 هج١ؼخ اٌمبػذح اٌذعزٛس٠خ ٚاٌغضاء اٌّزشرت ػٍٟ ِخبٌفزٙب_
 اٌغّٛ اٌؾىٍٟ ٌٍذعزٛس_ اٌغّٛ اٌّٛمٛػٟ ٌٍذعزٛس  _
 أزٙبء اٌذعبر١ش _اٌغضاء اٌمبٟٔٛٔ _اٌغضاء اٌغ١بعٟ _اٌغضاء اٌّزشرت ػٍٟ ِخبٌفخ اٌمٛاػذ اٌذعزٛس٠خ_
 

 ( LW108)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (  2ِفشداخ اٌمأْٛ إٌظُ اٌغ١اع١ح ) 
 إٌظش٠خ االعزجذاد٠خ_ رفغ١ش ٔؾأح اٌذٌٚخ _ ِفَٙٛ اٌذٌٚخ ٚأسوبٔٙب ٚٔؾىزٙب _
 إٌظُ اٌغ١بع١خ_دٌٚخ ِشوجخ _ دٌٚخ ِٛؽذح_ أٔٛاع اٌذٚي _ ٚإٌظش٠خ اٌؼمذ٠خ _
فٛس اٌؾىُ ِٓ ؽ١ش _اٌؾىُ اٌذ٠ّمشاهٟ ٚاٌؾىُ ا١ٌٕبثٟ(_األٔظّخ اٌؾ١ٌّٛخ )اٌؾىُ اٌفشدٞ ٚؽىُ اٌمٍخ _

 إٌظبَ اٌشئبعٟ ٚؽجخ اٌشئبعٟ _إٌظبَ اٌجشٌّبٟٔ _اٌؼاللخ ِغ اٌغٍطبد
 

 ( 208LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( 1( )ِمشساخ ِادج اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌؼاَ )
ِغبّ٘خ _ ِشاؽً رطٛسٖ _ خقبئـ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ _ أصِخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ _ رؼش٠ف اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ _

إٌظش٠خ  _أعبط اإلٌضاَ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ _اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ فٟ ئسعبء اٌؼذ٠ذ ِٓ لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ

 إٌظش٠خ اٌّٛمٛػ١خ _اٌٛمؼ١خ
 ِقبدس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ_
_ اٌؾشٚه اٌؾى١ٍخ _ ثشاَ اٌّؼب٘ذاد ِشاؽً ئ_ أٔٛاع اٌّؼب٘ذاد _ أ١ّ٘خ اٌّؼب٘ذاد _ اٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ _

 _اٌؼشف اٌذٌٟٚ _أمنبء اٌّؼب٘ذاد_ أصبس اٌّؼب٘ذاد _اٌزؼذ٠ً _ اٌزفغ١ش _ اٌزؾفع _ اٌؾشٚه اٌّٛمٛػ١خ 
اٌزقشفبد إٌّؾبح ٌٍؼشف _ ِضا٠ب ٚػ١ٛة اٌؼشف اٌذٌٟٚ _ أسوبْ اٌؼشف اٌذٌٟٚ _ رؼش٠ف اٌؼشف اٌذٌٟٚ 

 اٌّجبدٞ اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ. رم١ٕٓ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ أ١ّ٘خ_ اٌؼشف ٚاٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ _ 
 

 (LW209 )سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( 2( )ِفشداخ ِادج اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌؼاَ )
_ اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ_ اإلل١ٍُ _ اٌؾؼت _ اٌؼٕبفش األعبع١خ ٌٍذٌٚخ _رؼش٠ف اٌذٌٚخ  _أؽخبؿ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ_

 _اٌقفخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍذٌٚخ _ خقبئـ اٌذٌٚخ 
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أٔٛاع اٌذٚي  _أٔٛاع اٌذٚي ِٓ ؽ١ش اٌزّزغ ثبٌغ١بدح _أٔٛاع اٌذٚي ِٓ ؽ١ش اٌؾىً اٌمبٟٔٛٔ _أٔٛاع اٌذٚي_

ػًّ إٌّظّخ  _رى٠ٛٓ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ _األؽخبؿ ا٢خش٠ٓ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ _ِٓ ؽ١ش ٚؽذح اٌغٍطخ

 اٌذ١ٌٚخ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 اٌذٌٟٚ اٌؼبَاٌمبْٔٛ . ػٍٟ مٜٛ . د_ 1
 اٌٛع١ض فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ. فبٌؼ اٌغٕٛعٟ . د_ 2
 ِجبدٞ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ. ئثشا١ُ٘ اؽّذ ؽٍجٟ . د_ 3

 

 (7LW21)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ (  ِفشداخ ِادج لأْٛ حمٛق اإلٔغاْ)
 

اإلػالْ  -اإلػالْ اٌفشٔغٟ ٚؽمٛق اإلٔغبْ _ا١ٌٍجشا١ٌخ ٚؽمٛق اإلٔغبْ _رؾذ٠ذ ِؾزٛٞ ؽمٛق اإلٔغبْ _

اٌّجبدٞ اٌزٟ ١ٌغذ ِؾً خالف ٠ٚغزٕذ ػ١ٍٙب _ اٌّجبدٞ األعبع١خ ٌؾمٛق اإلٔغبْ _اٌؼبٌّٟ ٚؽمٛق اإلٔغبْ 

ِجذأ _ ِجذأ ؽش٠خ اإلٔغبْ _ ِجذأ ؽشػ١خ اٌؼمٛثخ _ ِجذأ اٌّغبٚاح _ ِجذأ ػذَ اٌز١ّض _ لبْٔٛ ؽمٛق اإلٔغبْ 

 األخشٜبْٔٛ ؽمٛق اإلٔغبْ ثبٌمٛا١ٔٓ ػاللخ ل_ ؽك اٌؾ١بح 
 ٚاٌّٛاص١ك اٌخبفخ_  اٌّٛاص١ك اٌؼبِخ   _اٌّقذس اإلل١ٍّٟ _اٌّقذس اٌذٌٟٚ _ِقبدس لبْٔٛ ؽمٛق اإلٔغبْ_
 اٌٛاعجبد ٚاٌم١ٛد –اٌؾمٛق االلزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ  –اٌؾمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ _
إٌّظّبد غ١ش  _إٌّظّبد اٌذٌٟٚ اٌّزخققخ _األُِ اٌّزؾذحِٕظّخ  _ٌؾمٛق اإلٔغبْ خاٌؾّب٠خ اٌذ١ٌٚ_

اٌؾّب٠خ األِش٠ى١خ ٌؾمٛق  _اٌؾّب٠خ األٚسث١خ ٌؾمٛق اإلٔغبْ _اٌؾّب٠خ اإلل١ّ١ٍخ ٌؾمٛق اإلٔغبْ _اٌؾى١ِٛخ

 .اٌؾّب٠خ اٌؼشث١خ ٌؾمٛق اإلٔغبْ _اٌؾّب٠خ اإلفش٠م١خ ٌؾمٛق اإلٔغبْ _اإلٔغبْ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 ِزوشاد فٟ ؽمٛق اإلٔغبْ. ّبْ اٌىج١غٟ أسؽ١ُ ع١ٍ, د. ا_ 1
 اٌّفب١ُ٘ اٌمب١ٔٛٔخ ٌؾمٛق اإلٔغبْ, عبعٟ عبٌُ اٌؾبط , د_ 2
 ؽّب٠خ ؽمٛق اإلٔغبْ فٟ ظً اٌزٕظ١ُ اٌذٌٟٚ. ػضد عؼذ ِقجبػ ػ١غٟ , د_ 3
 لبْٔٛ ؽمٛق اإلٔغبْ, اٌؾبفؼٟ دمحم ثؾ١ش . د_ 4
 

 ( LW318)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج اٌؼاللاخ اٌذ١ٌٚح )
 

رطٛس اٌؼاللبد  –ئؽىب١ٌخ رؼش٠ف اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ٚرؾذ٠ذ ِٛمٛػٙب  _ٔؾأح ٚرطٛس اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ_

 ئهشاف اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ _اٌغذي إٌظشٞ ؽٛي رؼ١ًٍ اٌٛالغ اٌذٌٟٚ –اٌذ١ٌٚخ 
األهشاف  –ِشوض اٌذٌٚخ فٟ إٌظبَ اٌذٌٟٚ  –اٌؼٕبفش اٌمب١ٔٛٔخ ٌٕؾأح اٌذٌٚخ  –اٌؼٕبفش اٌّبد٠خ ٔؾأح اٌذٌٚخ _

 –رؼش٠ف إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  –ٔؾأح إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  –إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  –اٌغذ٠ذح فٟ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ 
ؽشوبد  –ػٕبفش إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  –إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ فٟ إٌظبَ اٌذٌٟٚ _دٚس  –أٔٛاع إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ 

 ِىبٔزٙب فٟ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ –فٙب رؼش٠ –ِزؼذدح اٌغٕغ١خ 
 اٌزفبػً اٌذٌٟٚ_
 اٌقشاع اٌذٌٟٚ_
األعجبة  –إٌزبئظ اٌّزشثخ ػٍٟ اٌؾشة اٌجبسدح  –اٌقشاع االلزقبدٞ  –اٌقشاع األ٠ذٌٛعٟ ٚاالعزشار١غٟ _

َ ٔظب –اٌمنبء اٌذٌٟٚ  –اٌزؾى١ُ اٌذٌٟٚ  –رغ٠ٛخ إٌّبصػبد اٌذ١ٌٚخ ثبٌطشق اٌغ١ٍّخ   -اٌّجبؽشح ٌٍقشاع 

اٌزّض١ً اٌذثٍِٛبعٟ  –رطج١ك ٔظبَ األِٓ اٌغّبػٟ  –األِٓ اٌغّبػٟ فٟ ٔطبق ِٕظّخ األُِ اٌّزؾذح 

 اٌجؼضبد اٌمٕق١ٍخ –ِب١٘خ اٌذثٍِٛبع١خ ٚاألعٙضح اٌزٟ رمَٛ ثّجبؽشرٙب  –ٚاٌمٕقٍٟ 
 أُ٘ اٌّشاعغ

 ِمذِخ ٌذساعخ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ, ِٕقٛس ١ِالد ٠ٛٔظ , د. ا_ 1
 ِٛعٛػخ ػٍُ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ. ِقطفٟ ػجذ هللا أثٛ خؾ١ُ . د.ا_ 2
 ِزوشاد فٟ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ. ػجذ اٌؾى١ُ صاِٛٔخ . د_3
 اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ. ئ٠ّبْ دمحم ثٓ ٠ٛٔظ . ا_ 4
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 (LW218)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج اٌّا١ٌح اٌؼاِح )
 ؽغُ اإلٔفبق اٌؼبَ ٚو١ف١خ رشؽ١ذٖ-١ّبد إٌفمبد اٌؼبِخرمغ-إٌفمبد اٌؼبِخ-اٌزؼش٠ف ثبٌّب١ٌخ اٌؼبِخ 

هشق ئفذاس -خقبئـ اٌمشٚك اٌؼبِخ-اٌمشٚك اٌؼبِخ-اٌشعَٛ-ئ٠شاداد أِالن اٌذٌٚخ-اإل٠شاداد اٌؼبِخ

اٌغٙخ -اٌمٛاػذ األعبع١خ ٌزؾن١ش ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼبِخ-ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼبِخ-أمنبء اٌمشٚك اٌؼبِخ-اٌمشٚك اٌؼبِخ

اٌمٛاػذ -اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍنش٠جخ-اٌزؼش٠ف ثبٌنش٠جخ ٚخقبئقٙب-اٌنشائت-ا١ٌّضا١ٔخاٌّخزقخ ثبػزّبد 

رمذ٠ش -اٌنشائت ػٍٟ سأط اٌّبي-اٌنشائت ػٍٟ اٌذخً-ٚػبء اٌنش٠جخ-أٔٛاع اٌنشائت-األعبع١خ ٌٍنش٠جخ

ط االصدٚا-اٌّؾبوً اٌزٟ رٛاعٗ اٌزٕظ١ُ اٌنش٠جٟ-سثو اٌنش٠جخ ٚرؾق١ٍٙب-عؼش اٌنش٠جخ-ٚػبء اٌنش٠جخ

 ٚعبئً ِىبفؾخ اٌزٙشة اٌنش٠جٟ-اٌزٙشة اٌنش٠جٟ-اٌنش٠جٟ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 ِجبدٞ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ. ِٕقٛس ١ِالد ٠ٛٔظ . د.ا
 ِجبدٞ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ.  ؽٍّٟ ِغ١ذ             . د

 اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ.     ؽمٟ ئعّبػ١ً ثشثٛرٟ 
 

 (LW423)سِض اٌّمشس  2ِادج اخر١اس٠ح، ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج اٌرٕظ١ُ اٌذٌٟٚ )
ا١ٌّضبق اٌزأع١غٟ ٌٍّٕظّبد –ػٕبفش إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  –اٌزؼش٠ف ثبٌّٕظّبد اٌذ١ٌٚخ  –ٔؾأح اٌزٕظ١ُ اٌذٌٟٚ 

 –عٍطبد إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  –اٌزف٠ٛل فٟ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  –اٌؾخق١خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّٕظّبد  –اٌذ١ٌٚخ 
ِٕظّخ األُِ اٌّزؾذح  –عٍطبد إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  –ر٠ًّٛ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  –ٕظّبْ اٌذ١ٌٚخ اٌؼمٛثخ فٟ اٌّ

 –عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ  –أعٙضح االرؾبد اإلفش٠مٟ ٚاخزقبفبرٙب  –االرؾبد اإلفش٠مٟ  –اخزقبفبرٙب  –
 أعٙضح اٌغبِؼخ ٚاخزقبفبرٙب

 أُ٘ اٌّشاعغ
 اٌذٌٟٚأفٛي اٌزٕظ١ُ , ئثشا١ُ٘ اؽّذ ؽٍجٟ . د
 اٌزٕظ١ُ اٌذٌٟٚ. ػجذ اٌٛاؽذ دمحم اٌفبٚ . د
 اٌٛع١و فٟ لبْٔٛ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ. اؽّذ أثٛ اٌٛفبء دمحم . د
 لبْٔٛ اٌزٕظ١ُ اٌذٌٟٚ,  ئثشا١ُ٘ اؽّذ ؽٍجٟ . د

 
 (413LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ٌٍثحاس )

ظٙٛس اٌذٚي اٌغذ٠ذح  –رزنّٓ دساعخ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ  –ِمذِبد اٌزغ١ش  – ٔؾإ ٚرطٛس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍجؾبس_

 –اٌزطٍغ ئٌٟ ئلبِخ ٔظبَ الزقبدٞ دٌٟٚ عذ٠ذ  –ٚثشٚص دٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش ػٍٟ ِغشػ اٌؾ١بح اٌذ١ٌٚخ 
 ِؾبٚالد اٌذٚي ٌجغو عٍطبٔٙب اإلل١ٍّٟ ػٍٟ ِٕبهك عذ٠ذح فٟ اٌجؾبس

دساعخ اإلهبس اٌؾىٍٟ ٌٍّفبٚمبد ٚثبٌخقٛؿ اٌّإرّش اٌضبٌش ٌمبْٔٛ اٌجؾبس ؽزٟ ف١بغخ االرفبل١خ _ 

 1982اٌخبفخ ثمبْٔٛ اٌجؾبس اٌغذ٠ذ ٌغٕخ 
 اٌّقبٌؼ اٌٛه١ٕخ –األ١ّ٘خ االلزقبد٠خ  –اإلهبس اٌّٛمٛػٟ ٌٍّفبٚمبد _ 

 اٌزىزالد اٌذ١ٌٚخ
 ِقبدس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍجؾبس_ 
اٌمبْٔٛ اٌذاخٍٟ ٚاإلػّبي  –اٌمنبء اٌذٌٟٚ  –ٔؾأح إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  –ذٌٟٚ ٌٍجؾبس ر١ّٙذ اٌؼشف اٌ_ 

 ٌٍفمٗ اٌذٌٟٚ –االٔفشادٞ 
 1982اٌم١ّخ اٌمب١ٔٛٔخ الرفبل١خ األُِ اٌّزؾذح ٌمبْٔٛ اٌجؾبس _ 
 ػٍُ اٌغف١ٕخ -عٕغ١زٙب –رؼش٠فٙب  –اٌغف١ٕخ _ 
 اٌغبؽ١ٍخاٌّغبالد اٌجؾش٠خ اٌخبمؼخ ٌغ١بدح اٌذٌٚخ _ 
إٌّطمخ  –إٌّطمخ اٌّغبٚسح أٚ اٌّزبخّخ  –اٌجؾش اإلل١ٍّٟ  –ا١ٌّبٖ اٌذاخ١ٍخ  –اٌّغبالد اٌجؾش٠خ اٌؼبد٠خ _ 

 اٌغشف اٌمبسٞ –االلزقبد٠خ اٌخبٌقخ 
 األسخج١الد –اٌّنب٠ك ٚاٌمٕٛاد  –اٌغضس  –اٌّغبالد اٌجؾش٠خ االعزضٕبئ١خ _ 
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ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ  –إٌّطمخ اٌذ١ٌٚخ  –أػبٌٟ اٌجؾبس -ّبي اٌغٍّٟ اٌّغبالد اٌجؾش٠خ اٌخبمؼخ ٌّجذأ االعزؼ_ 

 –١٘ئبد اٌغٍطخ  –ٔظبَ اٌؼن٠ٛخ ف١ٙب  –ئٔؾبء اٌغٍطخ  –اٌغٍطخ  –ٌالعزىؾبف ٚاعزغالي صشٚاد إٌّطمخ 
 اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍغٍطخ ٚؽخق١زٙب اٌمب١ٔٛٔخ

ِإرّش  –رٍٛس اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ  –ؽّب٠خ اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ  –رزنّٓ ٘زٖ اٌذساعخ –ثؼل اٌّؾبوً اٌخبفخ _ 

ارفبل١خ ِٕغ اٌزٍٛس ِٓ اٌغفٓ   1969ِإرّش ثشٚوغً  1971 – 1969-1954ارفبل١خ ٌٕذْ  -1926ٚاؽٕطٓ 

 اٌزؼبْٚ اإلل١ٍّٟ فٟ ١ِذاْ ؽّب٠خ اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ 1973
 (رفبل١خ اٌغذ٠ذح ِٛلف اال)ؽّب٠خ اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ فٟ ئهبس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍجؾبس _ 
اخزقبؿ  –اخزقبؿ دٌٚخ اٌؼٍُ  -االخزقبؿ فٟ ِغبئً ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚلٛاػذ اٌّغإ١ٌٚخ اٌذ١ٌٚخ ثؾأٔٙب_ 

 اخزقبؿ دٌٚخ ا١ٌّٕبء –اٌذٌٚخ اٌغبؽ١ٍخ 
 اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌجؾشٞ_ 
 -ؾش اٌؼٍّٟمٛاثو ٚٚاعجبد اٌج –اٌؾك فٟ اٌم١بَ ثبٌؾش اٌؼٍّٟ  –اإلهبس اٌمبٟٔٛٔ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ اٌجؾشٞ _

 –اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌجؾشٞ 
 رغ٠ٛخ إٌّبصػبد اٌذ١ٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثمبْٔٛ اٌجؾبس_ 
ؽذٚد االٌزضاَ ثاعشاءاد  –ؽش٠خ اٌذٌٚخ فٟ اخز١بسا عشاء رغ٠ٛخ إٌّبصػبد  –ئهبس اٌزغ٠ٛخ اإلٌضا١ِخ _ 

 –٠زنّٓ دساعخ االخزقبؿ  –االعزضٕبءاد االخز١بس٠خ ِٓ ئعشاءاد اٌزغ٠ٛخ اإلٌضا١ِخ  –اٌزغ٠ٛخ اإلٌضا١ِخ 
 اٌمبْٔٛ اٌٛاعت اٌزطج١ك

 رؾى١ٍٙب ٔظبَ ػٍّٙب ؽىّٙب –ِؾىّخ اٌزؾى١ُ  –اٌزؾى١ُ _ 
رؾى١ً  –لٛائُ اٌخجشاء  –هٛائف إٌّبصػبد اٌزٟ ٠غٛص ئخنبػٙب ٌٍزؾى١ُ اٌخبؿ  –اٌزؾى١ُ اٌخبؿ _ 

 اٌّؾىّخ
 ّؾىّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍمبْٔٛ اٌجؾبساٌ_ 

أزٙبء  –ٚاعجبد اٌمنبء ٚؽمٛلُٙ  –ِذح اٌؼن٠ٛخ  –اٌزشؽؼ ٚاالٔزخبة  –اٌؼن٠ٛخ ف١ٙب  –رؾى١ً اٌّؾىّخ 

 ؽىُ اٌّؾىّخ –اٌمبْٔٛ اٌٛاعت اٌزطج١ك  –رٕظ١ُ اٌّؾىّخ  –اخزقبؿ اٌّؾىّخ  –اٌؼن٠ٛخ 
 خزقبفبد اٌغشفخا –اٌفشق اٌّخققخ  –رى٠ٕٛٙب -غشفخ ِٕبصػبد لبع اٌجؾش_ 

 لشاساد اٌغشفخ –االخزقبؿ اإلفزبئٟ  –االخزقبؿ اٌمنبئٟ 
 أُ٘ اٌّشاعغ

 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍجؾبس.  فالػ اٌذ٠ٓ ػبِش . د.ا
 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍجؾبس. دمحم اٌؾبط ؽّٛد    . د
 لبْٔٛ اٌجؾبس اٌغذ٠ذ ث١ٓ اٌزم١ٍذ ٚاٌزغذ٠ذ. عبعٟ عبٌُ اٌؾبط     . د
 اٌٛع١ض فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍجؾبس. ِقطفٟ اٌّجشٚن ػّبس . د

 
 ( LW214)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج طشق اٌثحس اٌمأٟٛٔ)

 –اٌّؼبعُ اٌٍغ٠ٛخ  –اٌّشاعغ اٌّزخققخ ٚغ١ش اٌّزخققخ  –اٌّشاعغ اٌؼبِخ _-أدٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ_
 ٌزؾش٠ؼ١خِقبدس إٌقٛؿ ا_ -اٌّؼبعُ اٌمب١ٔٛٔخ –اٌّٛعٛػبد 

اٌّٛعٛػبد اٌزؾش٠ؼ١خ  –اٌّٛعٛػبد اٌزؾش٠ؼ١خ اٌؼبِخ  –اٌفٙبسط اٌزؾش٠ؼ١خ  –اٌغش٠ذح اٌشع١ّخ 

اٌّٛعٛػبد  –إٌؾشاد اٌمنبئ١خ  -فٙبسط ِجبدٞ أؽىبَ اٌمنبء_-ِقبدس اإلؽىبَ اٌمنبئ١خ_ -اٌّزخققخ

اخز١بس _-اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ خطٛاد_-ِقبدس اٌزؾش٠غ ٚاٌمنبء اٌذ١١ٌٚٓ_-وزت اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ_-اٌّخزٍطخ

اٌمشاء  –رغغ١ً اٌّٛمٛع ئداس٠ب  –رؾذ٠ذ اٌّٛمٛع  –عذح اٌّٛمٛع  –أ١ّ٘خ اٌّٛمٛع  –اٌّٛمٛع 

 –و١ف١خ أػبد اٌخطخ  –رشر١ت لبئّخ اٌّشاعغ  –األ١ٌٚخ ٚرى٠ٛٓ لبئّخ اٌّشاعغ 

رذ٠ٚٓ  – رذ٠ٚٓ اٌّؼٍِٛبد –ؽشٚه اٌخطخ اٌّٛمٛػ١خ  –خطخ اٌجؾش اٌّمبسْ  –أٔٛاع اٌخطو _ 

 –اٌٙٛاِؼ  –االلزجبط  –األعٍٛة  –رمغ١ُ اٌجؾش ٚاٌؼٕب٠ٚٓ  –وزبثخ اٌجؾش  –اٌّالؽظبد  اٌؾخق١خ 
 –اٌّشاعؼخ  –اٌّالؽك  –لبئّخ اٌّشاعغ  -ِىّالد إٌـ –اٌؾشٚه اٌف١ٕخ ٌٍىزبثخ  –اٌخبرّخ 
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 أُ٘ اٌّشاعغ
 ِٕٙغ١خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ. ػٍٟ مٛٞ    . د
 رىزت ثؾضب أٚ سعبٌخو١ف . اؽّذ ؽٍجٟ      , د

 
 (417LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج اٌمأْٛ اٌثحشٞ ) 

 
 –اٌمب١ٔٛٔخ  –هج١ؼزٙب  –اٌغف١ٕخ  –ِقبدسٖ  –ٔطبق رطج١مٗ  –خقبئقٗ : رؼش٠ف اٌمبْٔٛ اٌجؾشٞ _

 -اٌجؾشٞاٌٛو١ً  -اٌّشؽذ –اٌشثبْ  –ِبٌه اٌغف١ٕخ : أؽخبؿ اٌّالؽخ اٌجؾش٠خ _-ئعشاءاد رغغ١ٍٙب
االٌزضاِبد اٌزٟ ٠شرجٙب اٌؼمذ  –ئصجبرٗ  –رى٠ٛٓ اٌؼمذ  –ػمذ إٌمً اٌجؾشٞ _ -اٌؼمٛد اٌجؾش٠خ –االخزقبفبد 

 –اٌّخبهش اٌّإِٓ ػ١ٍٙب  –ػمذ اٌزب١ِٓ اٌجؾشٞ _ -ِٚغئ١ٌٛخ إٌبلً اٌجؾشٞ فٟ ٚمإ االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ
 ف ػمذ اٌزب١ِٓاالٌزضاِبد اٌزٟ رمغ ػٍٟ ػبرك أهشا –اإلخطبس اٌّغزضٕٟ 

إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّغبػذح  –ثبٌزقبدَ –اٌذػبٚٞ اٌخبفخ  –ئؽىبِٗ  –اٌزقبدَ اٌجؾشٞ  –اٌؾٛادس اٌجؾش٠خ _ 

 اٌجؾش٠خ
 اٌمبْٔٛ اٌجؾشٞ ا١ٌٍجٟ. اؽّذ ػجذ اٌؾ١ّذ ػؾٛػ  . أُ٘ اٌّشاعؼذ

 
 ( 405LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (   1ِفشداخ ِادج اٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ح )

 
اٌم١ٛد  –ٔطبق ؽك اٌٍّى١خ  –ػٕبفش ؽك اٌٍّى١خ  –رؼش٠ف ؽك اٌٍّى١خ ٚث١بْ خقبئقٗ _-اٌٍّى١خؽك 

االٔزفبع ثبٌٍّى١خ  –ئداسح اٌٍّى١خ اٌؾبئؼخ  –هج١ؼخ اٌٍّى١خ اٌؾبئؼخ _-اٌٍّى١خ اٌؾبئؼخ_ اٌٛاسدح ػٍٟ ؽك اٌٍّى١خ

 –صأس اٌمغّخ ا –أمنبء اٌٍّى١خ اٌؾبئؼخ  –اٌزقشف فٟ اٌٍّى١خ اٌؾبئؼخ  –اٌؾبئؼخ 
 ؽك االٔزفبع ثبألسامٟ -هشق أمنبؤٖ  –اؽىبِخ  –ِقبدسح  –خقبئقٗ _-–ؽك االٔزفبع 

 أعجبة وغت اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ_-اٌز١ّض ث١ٕٗ ٚث١ٓ ؽك االٔزفبع فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ
 ٚئؽىبَ اٌٍمطبد ٚاٌىٕض –ٚئؽىبِٗ  –ٚؽشٚهٗ  –أسوبٔٗ  –االعز١الء _
 أؽىبِٙب ٚأصبس٘ب: اٌٛف١خ _-ٚأؽىبَ رقف١خ اٌٛسصخ –ِٚشوض اٌٛاسس  –أؽىبِٗ ٚاصبسٖ  –ا١ٌّشاس _
 اٌؾفؼخ ٚئؽىبِٙب_اٌؼمذ ٚرؾش٠ؼبد اٌزغغ١ً اٌؼمبسٞ_-أٔٛاػٗ ٚئؽىبِٗ: االٌزقبق _
 أصبس٘ب فٟ وغت اٌؾك –ؽشٚهٙب  -أٔٛاػٙب –أسوبٔٙب  –اٌؾ١بصح _

 أُ٘ اٌّشاعغ
 األف١ٍخ اٌزجؼ١خاٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ . ػجذ اٌغالَ اٌّض ٚغٟ . د. ا
 اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األف١ٍخ ٚاٌزجؼ١خ,     عّؼخ ػٍٟ اٌضس ٠مٟ . د

 
 (LW406)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (     2ِفشداخ ِادج اٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ح ) 

 

 اٌؾمٛق اٌؼ١ٕخ اٌزجؼ١خ فٟ اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ –أٔٛاع اٌؾمٛق اٌؼ١ٕخ اٌزجؼ١خ  –رؼش٠ف اٌؾمٛق _
 –اصأس اٌش٘ٓ ػٍٟ اٌذائٓ  –اٌزضاِبد اٌش٘ٓ  –ئٔؾبءٖ أصبسٖ ػٍٟ اٌش٘ٓ  –ؽبالرٗ  –اٌش٘ٓ اٌمبٟٔٛٔ _ 

 رٕف١ز ؽمٛق اٌذائٓ اٌّشرٙٓ_اصأس اٌش٘ٓ ثبٌٕغجخ ٌٍغ١ش –اٌّشرٙٓ 
 األصش اٌّزشرت ػٍٟ رغغ١ً اٌزٕج١ٗ ٚاإلٔزاس –ؽك اٌززجغ ٚؽشٚهٗ  –ؽك اٌزمبدَ _

أٔٛاع ؽمٛق _ؽمبئك ؽمٛق االِز١بص ٚألغبِٙب_ اٌش٘ٓ اٌمنبئٟ_اٌش٘ٓ اٌؾ١بصٞ_اٌشْ٘ٛ االخشٞ_ 

 (فٟ رؾش٠ؼبد أخشٞ)ثؼل ؽمٛق االِز١بص إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب _االِز١بص
 أُ٘ اٌّشاعغ

 اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األف١ٍخ ٚاٌزجؼ١خ. ػجذ اٌغالَ اٌّض ٚػٟ .د.ا
 اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األف١ٍخ ٚاٌزجؼ١خ. عّؼٗ ػٍٟ اٌضس ٠مٟ   . د
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 (LW411)سِض اٌّمشس 3ػذد اٌٛحذاخ (  1اٌخاؿِفشداخ ِادج اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ )
 أؽىبَ اٌغٕغ١خ_
اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ  –ؽذاصخ إٌؾأح  –أعجبة إٌؾأح  –٠ؾًّ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبؿ  –ِب١٘خ اٌمبْٔٛ اٌخبؿ _

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّؼب٘ذح ٚاٌمبْٔٛ  –اٌؼاللخ ث١ٓ ِخزٍف اٌّقبدس  –اٌّقبدس اٌذ١ٌٚخ –اٌّقبدس اٌذاخ١ٍخ  –

ل١ٛد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ -رٕظ١ُ اٌغٕغ١خ ِٓ أػّبي اٌغ١بدح-ِفَٙٛ اٌغٕغ١خ ِٚجبدٞ رٕظ١ّٙب_ اٌغٕغ١خ –اٌذٌٟٚ 

 اٌؼبَ
 ِٕبصػبد اٌغٕغ١خ ٚٚال٠خ اٌمنبء –رٕبصع اٌغٕغ١بد  –أصبس اٌّجذأ اٌؼبَ اٚ ؽش٠خ اٌذٌٚخ فٟ رٕظ١ُ اٌغٕغ١خ 

اٌؾقٛي  – 1954اٌغٕغ١خ ا١ٌٍج١خ لبْٔٛ  –عٕغ١خ األؽخبؿ اٌطج١ؼ١خ –دساعخ رطجم١ٗ ٌٍغٕغ١خ فٟ ١ٌج١ب _

أصبس اٌؾقٛي ػٍٟ  –اٌغٕغ١خ اٌّىزغجخ  –اٌغٕغ١خ األف١ٍخ  –هشق اٌؾقٛي ػٍٟ اٌغٕغ١خ  –ػٍٟ اٌغٕغ١خ 

 1951اٌغٕغ١خ اٌذائّخ  – 1951اٌغٕغ١خ اٌزأع١غ١خ  –اٌغٕغ١خ 
 ١جٟ ٚاٌؼٛدح ٌٍّؼب١٠شاٌمبْٔٛ اٌٍ –اٌّؼب١٠ش اٌؼبِخ ٌزؾذ٠ذ اٌغٕغ١خ  –عٕغ١خ األؽخبؿ االػزجبس٠خ 

 ِشوض األعبٔت
 االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ –اٌزؾش٠ؼبد اٌٛه١ٕخ  –اٌّقبدس اٌؼبِخ ٌزٕظ١ُ ِشوض األعبٔت 

اعزضٕبءاد  –اٌخشٚط أٚ اإلخشاط  –ِشوض األعٕجٟ فٟ ١ٌج١ب  –دساعخ رطج١م١خ  –ٚعبئً رٕظ١ُ ِشوض األعبٔت 

األعٕجٟ ٚؽك  –األعٕجٟ اٌّم١ُ ٚاٌؾمٛق اٌخبفخ  –األعٕجٟ اٌّم١ُ ٚاٌؾمٛق اٌؼبِخ  –ػٍٟ اٌم١ٛد اٌؼبِخ 

 اٌؼًّ ٚاٌؾمٛق ا١ٌّٕٙخ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 اٌّٛمٛػبد اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبؿ. ػجذ اٌشصاق اٌّشرنٟ ع١ٍّبْ . د.ا
 رٕبصع اٌمٛا١ٔٓ ٚرٕبصع االخزقبؿ اٌمنبئٟ اٌذٌٟٚ. دمحم اٌّجشٚن اٌالفٟ . د

 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبؿ. ُ اسع١ؼخ اٌضٚٞ      عبٌ
 

 (412LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ ( 2ِفشداخ ِادج اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌخاؿ )
 اٌمبمٟ اٌٛهٕٟ ٚأػّبي لٛاػذ اإلعٕبد-إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌزٕبصع اٌمٛا١ٔٓ_ -رٕبصع اٌمٛا١ٔٓ_

 األعٕجٟاٌمبمٟ اٌٛهٕٟ ٚأػّبي اٌمبْٔٛ -اإلؽبٌخ-اإلعٕبد-اٌزى١ف
دساعخ رطج١م١خ ؽٍٛي رٕبصع _ -اٌمبمٟ اٌٛهٕٟ ٚرفغ١ش اٌمبْٔٛ األعٕجٟ-ِذٞ رطج١مبد اٌمبْٔٛ األعٕجٟ

 رٕبصع االخزقبؿ اٌمنبئٟ اٌذٌٟٚ_ -ِشوض األِٛاي-اٌّؼبِالد-األؽٛاي اٌؾخق١خ-اٌمٛا١ٔٓ
 ِذٞ ؽش٠خ اٌذٌٚخ فٟ رؾذ٠ذ االخزقبؿ اٌذٌٟٚ ٌّؾىّٙب

اٌمبْٔٛ اٌّخزـ ثّغبئً اٌّشافؼبد  فٟ اٌذػبٚٞ راد اٌؼٕقش -١ج١بمٛاثو االخزقبؿ اٌمنبئٟ فٟ ٌ

 أصبس اإلؽىبَ األعٕج١خ فٟ ١ٌج١ب-األعٕجٟ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 اٌّٛمٛػبد اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبؿ ا١ٌٍجٟ. ػجذ اٌشصاق اٌّشرنٟ ع١ٍّبْ . د.ا
 اٌمنبئٟ اٌذٌٟٚرٕبصع اٌمٛا١ٔٓ ٚرٕبصع االخزقبؿ . دمحم اٌّجشٚن اٌالفٟ          

 عبٌُ اسع١ؼٗ اٌضٚٞ   اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبؿ
 

 (414LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج اٌرٕف١ز اٌعثشٞ )
ؽشٚه -اٌزؼش٠ف ثبٌزٕف١ز اٌغجشٞ ٚٚعبئٍٗ ٚأ١ّ٘زٗ ٚاٌمٛاػذ اٌزٟ رؾىّٗ-اٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٌٍزٕف١ز اٌغجشٞ_ 

 أؽخبؿ ػ١ٍّخ اٌزٕف١ز-اٌزٕف١ز اٌغجشٞ
 اٌقفخ-هبٌت اٌزٕف١ز-اٌّغإ١ٌٚخ ػٓ ئخطبس اٌّؾنش فٟ اٌزٕف١ز-دٚس ٚففخ اٌّؾنش فٟ اٌزٕف١ز-اٌّؾنش

 اٌّمقٛد ثبٌغ١ش فٟ اٌغ١ش فٟ ِغبي اٌزٕف١ز-اٌغ١ش-ؽشٚه األ١ٍ٘خ-ؽشٚه اٌقفخ-إٌّفز مذٖ-األ١ٍ٘خ
ؽىً -اٌؾك إٌّفز ثِٗٛاففبد -ِنّْٛ اٌغٕذ اٌزٕف١زٞ-اٌغٕذاد اٌزٕف١ز٠خ-ؽشٚه  اٌزٕف١ز فٟ ِٛاعٙخ اٌغ١ش

أٔٛاع -خِٕبصػبد اٌقٛسح اٌزٕف١ز٠-ِذٞ مشٚسح اٌقٛسح اٌزٕف١ز٠خ-ِب١٘خ اٌقٛسح اٌزٕف١ز٠خ-اٌغٕذ اٌزٕف١زٞ

 أٔٛاع  اٌغٕذاد اٌزٕف١ز٠خ-خاٌغٕذاد اٌزٕف١ز٠
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 األخشٜاٌغٕذاد -إٌفبر اٌّؼغً-أؽىبَ اٌزؾى١ُ-اإلؽىبَ اٌمنبئ١خ-اإلؽىبَ
 ؽشٚه ِؾً اٌؾغض-اٌزٕف١زِؾً -األٚساق اٌزغبس٠خ-اٌمشاساد

إٌظبَ اإلعشائٟ -ؽشٚه اإلؽىبي-ئؽىب١ٌبد اٌزٕف١ز-ِٕبصػبد اٌزٕف١ز-األِٛاي اٌزٟ ال ٠غٛص اٌؾغض ػ١ٍٙب

 ٌإلؽىبي فٟ اٌزٕف١ز
 االخزقبؿ ٚإٌظبَ اإلعشائٟ-ِٕبصػبد اإلؽىبي-أصبس اإلؽىبي-اٌفقً فٟ اإلؽىبي

ؽشٚه ٚئعشاءاد -اٌزٕف١زٞ ػٍٟ إٌّمٛي ٌذٞ اٌّذ٠ٓاٌؾغض -اٌؾغض ػٍٟ إٌّمٛي-هشق اٌزٕف١ز اٌغجشٞ_ 

 ئعشاءاد ؽغض إٌّمٛي ٌذٞ اٌّذ٠ٓ-ؽشٚه ؽغض إٌّمٛي-ؽغض إٌّمٛي
ػٛاسك ؽغض إٌّمٛي ٌذٞ -أصبس ث١غ إٌّمٛي اٌّؾغش-أصبس رٛل١غ اٌؾغض-أصبس ؽغض إٌّمٛي ٌذٞ اٌّذ٠ٓ

 دػٛٞ اعزشداد إٌّمٛالد اٌّغٛصح-اٌّذ٠ٓ
ِٕبه ؽغض ِب ٌٍّذ٠ٓ ٌذٞ -هج١ؼخ ؽغض ِب ٌٍّذ٠ٓ ٌذٞ اٌغ١ش-ض ِب ٌٍّذ٠ٓ ٌذٞ اٌغ١شؽغ-اإلؽىبي فٟ اٌزٕف١ز

أصبس ؽغض ِب ٌٍّذ٠ٓ ٌذٞ اٌغ١ش -أصبس ؽغض ِب ٌٍّذ٠ٓ ٌذٞ اٌغ١ش-ئعشاءاد ؽغض ِب ٌٍّذ٠ٓ ٌذٞ اٌغ١ش-اٌغ١ش

 اإلؽىبَ اٌخبفخ ثٙزا اٌؾغض-ؽغض اإل٠شاداد ٚاألعُٙ ٚاٌغٕذاد ٚاٌؾقـ-ثبٌٕغجخ ٌٍّغٛص ػ١ٍخ
 رؾٛي اٌؾغض اٌزؾفظٟ ئٌٟ ؽغض رٕف١زٞ-ؽشٚه ٚأؽٛاي اٌؾغض اٌزؾفظٟ-ٌؾغض اٌزؾفظٟ ػٍٟ إٌّمٛيا

 اٌزٕج١ٗ ثٕضع اٌٍّى١خ-اإلعشاءاد اٌزٕف١ز ػٍٟ اٌؼمبس-ئهشاف اٌؾغض-ِؾً اٌؾغض-اٌزٕف١ز ػٍٟ اٌؼمبس

دػٛٞ -اٌؼمبس ػٛاسك اٌزف١ٕذ ػٍٟ-ئعشاءاد ث١غ اٌؼمبس-لبئّخ ؽشٚه اٌج١غ ِٚب ٠زؼٍك ثٙب-ئٔزاس اٌؾبعش

 ؽشٚه اٌزٛص٠غ-ئػبدح اٌج١غ ػٍٟ ِغئ١ٌٛخ اٌزٕف١ز-االعزؾمبق اٌفشػ١خ
 فٟ اٌزٛص٠غ

 أُ٘ اٌّشاعغ
 اٌزٕف١ز اٌغجشٞ. اٌىٟٛٔ ػٍٟ اػجٛدح . د. ا -1

 اللٌبً القانون فً الجبري التنفٌذ قواعد.  جٌرة المنعم عبد. د.ا -3
 

 (LW 109)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (    ِفشداخ ِادج ٔظش٠ح اٌمأْٛ)
 ألغبَ اٌمبْٔٛ ٚفشٚػٗ_ خقبئقٙب –رؼش٠ف اٌمبػذح اٌمب١ٔٛٔخ 

 –اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ  –اٌمبْٔٛ  –اٌمبْٔٛ اٌّبٌٟ  –اٌمبْٔٛ اإلداسٞ  –اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ . ) فشٚع اٌمبْٔٛ 
لبْٔٛ  –ْٔٛ اٌط١شاْ لب –اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ  –اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ) فشٚع اٌمبْٔٛ اٌخبؿ -(اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ 

 (اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبؿ  –اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ اٌزغبس٠خ 
. ِؼ١بس اٌز١ّض ث١ٓ اٌمٛاػذ اإلِشح -اٌمٛاػذ اٌّىٍّخ. اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ اإلِشح -أٔٛاع اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ_ 

 اٌزؾش٠غ اٌفشػٟ –اٌزؾش٠غ اٌؼبدٞ  –اٌّقبدس األف١ٍخ -ٚاٌمٛاػذ اٌّىٍّخ
 ٚلٛاػذ اٌؼذاٌخ –اٌمبْٔٛ اٌطج١ؼٟ  –اٌؼشف  –ِجبدٞ اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ . اٌّقبدس االؽز١به١خ 

 رطج١ك اٌمبْٔٛ ٚرفغ١شٖ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 .أعبع١بد اٌمبْٔٛ اٌٛمؼٟ,  اٌىٟٛٔ ػٍٟ اػجٛدٖ , د
 

 (LW110)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج ٔظش٠ح اٌحك )                   
 ,أعبط ٚعٛد اٌؾك . فىشح اٌؾك _ 
 رؼش٠ف اٌؾك_ 

 إٌظش٠خ اٌؾذ٠ضخ. إٌظش٠خ اٌّخزٍطخ . إٌظش٠خ اٌّٛمٛػ١خ . إٌظش٠خ اٌؾخق١خ 
ؽمٛق . اٌؾمٛق اٌخبفخ . اٌؾمٛق اٌؼبِخ . اٌؾمٛق اٌّذ١ٔخ . اٌؾمٛق  اٌغ١بع١خ -أٔٛاع اٌؾمٛق ٚرمغ١ّبرٙب_ 

 اٌؾمٛق اٌؾخق١خ, ألف١ٍخ ٚاٌزجؼ١خ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ ا. اٌؾمٛق اٌّب١ٌخ . األعشح 
 اإلصشاء ثال عجت. اٌؼًّ غ١ش اٌّؾشٚع . اإلسادح إٌّفشدح . اٌؼمذ . ِقبدس اٌؾك _ 
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ِفَٙٛ . اٌزِخ اٌّب١ٌخ . اٌٛفب٠خ ٚاٌمٛاِخ , اٌٛال٠خ ػٍٟ اٌّبي . اٌٛال٠خ ػٍٟ إٌفظ . اٌٛال٠خ _ أسوبْ اٌؾك_ 

 هج١ؼخ اٌزِخ اٌّب١ٌخ. خقبئـ اٌزِخ اٌّب١ٌخ . اٌزِخ اٌّب١ٌخ 
إٌّمٛي ثؾغت . إٌّمٛي ثبٌطج١ؼخ . األؽ١بء إٌّمٌٛخ . األؽ١بء اٌؼمبس٠خ . ِؾً اٌؾك . اٌؾخـ االػزجبسٞ _ 

األؽ١بء غ١ش . األؽ١بء اٌمبثٍخ ٌٍزؼبًِ . األؽ١بء غ١ش اٌمبثٍخ ٌالعزٙالن . األؽ١بء اٌم١ّخ . األؽ١بء اٌّض١ٍخ , اٌّبي 

 ؽشه اٌّؾشٚػخ. ؽشه اٌزؼ١ٓ . ّبي ؽشه اإلِىبْ األػ. اٌمبثٍخ ٌٍزؼبًِ 
 اعزؼّبي اٌؾك ٚؽّب٠زٗ_ 

ٚعبئً اٌؾك . اٌذػٛٞ اٌمنبئ١خ . اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؾك . ٔظش٠خ اٌزؼغف فٟ اعزؼّبي اٌؾك ) اعزؼّبي اٌؾك 

 (اٌّؼب٠ٕخ اٌخجشح, اإللشاس ا١ّ١ٌٓ .اٌمشائٓ . اٌج١ٕخ . اٌىزبثخ ) 
 أُ٘ اٌّشاعغ

 اٌّذخً ئٌٟ ػٍُ اٌمبْٔٛ. ػٍٟ اػجٛدٖ  اٌىٟٛٔ . د. ا
 أعبع١بد اٌمبْٔٛ ٚاٌؾك. ػجذ اٌمبدس ؽٙبة     . د. ا
 اٌّذخً ئٌٟ ػٍُ اٌمبْٔٛ. عبٌُ ػجذ اٌشؽّٓ غ١ّل . د

 
 ( LW114)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج ذاس٠خ إٌظُ اٌما١ٔٛٔح )             

اٌؾبٌخ . اٌمنبء اٌخبؿ . ِشؽٍخ اٌمٛح . ٔؾأح اٌمبْٔٛ . أ١ّ٘خ دساعخ ربس٠خ اٌمبْٔٛ . اٌّمقٛد ثزبس٠خ اٌمبْٔٛ 

ِقبدس اٌمبْٔٛ فٟ . اصبس إٌظُ اٌمب١ٔٛٔخ . ِظب٘ش إٌظُ اٌمب١ٔٛٔخ . ٚاٌذ١ٕ٠خ . ٚااللزقبد٠خ . االعزّبػ١خ 

 اٌّغزّؼبد اٌمذ٠ّخ
 اٌغضاء اٌذ١ٔٛٞ. اٌّؾشِبد .  األعبه١ش. اٌغضاء األخشٚٞ . أؽىبي اٌغضاء اٌّمشس ِٓ لجً سعبي اٌذ٠ٓ _ 
 اٌزؾش٠غ_ اٌؼذاٌخ_ اٌّذٚٔبد إٌٙذ٠خ_ رذ٠ٚٓ اٌمبْٔٛ_إٌزبئظ اٌّزشرجخ ػٍٟ إٌؾأح اٌذ١ٕ٠خ ٌٍمبْٔٛ_ 

 أُ٘ اٌّشاعغ
 .ربس٠خ إٌظُ اٌمب١ٔٛٔخ. ػجذ اٌغٕٟ ػّشٚ اٌش٠ّٚل . د

 
 (LW210)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (   1ِفشداخ ِادج اٌرضاِاخ )                    

 رى٠ٛٓ اٌؼمذ(_ األٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍؼمٛد . اٌزؼش٠ف ثبٌؼمذ ٚرؾذ٠ذ ٔطبلٗ )ِفَٙٛ اٌؼمذ :اٌؼمذ 
أصبس . أصبس اٌؼمذ . اٌؼمٛد . ٔظش٠خ ثطالْ . اٌغجت . اٌّؾً ( فؾخ اٌزشامٟ . ٚعٛد اٌزشامٟ . )اٌزشامٟ 

 اٌؼمذ ِٓ ؽ١ش األؽخبؿ
 دحاإلسادح إٌّفش_ 

اٌٛػذ ثغبئضح اٌّٛعخ ( ِٛلف اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ . اٌغذي اٌفمٟٙ ) ل١ّخ اإلسادح إٌّفشدح وّقذس ٌالٌزضاِبد 

اٌّغإ١ٌٚخ ػٓ األػّبي . اٌفؼً إٌّؾٟ ٌٍّغإ١ٌٚخ . اٌّغإ١ٌٚخ اٌزمق١ش٠خ . اإلؽىبَ . اٌؾشٚه . ٌٍغّٙٛس 

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌقٛس . ِغإ١ٌٚخ ؽبسط اٌجٕبء . اٌّغإ١ٌٚخ ػٓ األؽ١بء . اٌّغإ١ٌٚخ ػٓ اٌغ١ش . اٌؾخق١خ 

 اٌغجت األعٕجٟ. أؼذاَ ساثطخ اٌغجج١خ . ٚعٛد اٌنشس اٌّجبؽش . اٌنشس . اٌّخزٍفخ ٌٍّغإ١ٌٚخ 
 اإلصشاء ثال عجت_ 

أُ٘ رطج١مبد اإلصشاء . أؽىبَ اإلصشاء ثال عجت . ؽشٚه اإلصشاء ثال عجت . اٌمبػذح اٌؼبِخ فٟ اإلصشاء ثال عجت 

 (اٌفنبٌخ. دفغ غ١ش اٌّغزؾك ) ثال عجت 
 

 (1LW21)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (   2ِفشداخ ِادج اٌرضاِاخ )
. اٌزؼ٠ٛل . اٌزٕف١ز ثّمبثً . اٌزٕف١ز اٌؼ١ٕٟ . ِفَٙٛ اٌزٕف١ز اٌغجشٞ . اٌزٕف١ز اٌغجشٞ ٌالٌزضاَ . رٕف١ز االٌزضاَ _ 

, اٌذػٛٞ اٌّجبؽشح . ٚعبئً اٌذائٓ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٟ اٌنّبْ اٌؼبَ . اٌزؼ٠ٛل اٌمبٟٔٛٔ , اٌزؼ٠ٛل اٌمنبئٟ 
االٌزضاَ .. اٌؾشه ٚاألعً . أٚفبف االٌزضاَ , اٌؾك فٟ اٌؾجظ . اٌذػٛٞ اٌقٛس٠خ . اٌذػٛٞ اٌج١ٌٛقخ 

ء االٌزضاَ أمنب. أزمبي اٌذ٠ٓ. أزمبي اٌؾك . أزمبي االٌزضاَ . رؼذد اٌذائ١ٕٓ ٚاٌّذ٠ٓ . االٌزضاَ اٌّشوت. اٌجغ١و 

 اٌزمبدَ. اٌّمبفخ . اإلثشاء .  اإلٔبثخ. اٌزغذ٠ذ . اٌٛفبء . 
 أُ٘ اٌّشاعغ

 إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد. دمحم ػٍٟ اٌجذسٞ . د. ا_ 
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 (312LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (   1ِفشداخ ِادج لأْٛ اٌّشافؼاخ )
اٌّغبٚاح أِب -اعزمالي اٌمنبء-ٚؽذح اٌمنبء-أفٛي اٌزٕظ١ُ اٌمنبئٟ-اٌزٕظ١ُ اٌمنبئٟ_ إٌظبَ اٌمنبئٟ

 اٌزخقـ اٌمنبئٟ-ػال١ٔخ اٌزمبمٟ-اٌزمبمٟ ػٍٟ دسعز١ٓ-اٌمبمٟ اٌفشد ٚرؼذد اٌمنبء-اٌمنبء
 ا١ٌٕخ اٌمنبئ١خ

 اٌز١ّض ث١ٓ اٌٛال٠خ ٚاالخزقبؿ-ٚال٠خ اٌمنبء ا١ٌٍجٟ-االخزقبؿ اٌمنبئٟ_ اٌّؾبوُ
 ٔطبق ٚال٠خ اٌمنبء ِٓ ؽ١ش إٌّبصػبد

 ٚال٠خ اٌمنبء ِٓ ؽ١ش االخزقبؿٔطبق 
االخزقبؿ ثؾغت ِٛمٛع -االخزقبؿ ثؾغت اٌم١ّخ-االخزقبؿ إٌٛػٟ-لٛاػذ رٛص٠غ االخزقبؿ

اٌمٛاػذ اٌخبفخ فٟ رٛص٠غ -اخزقبؿ ِؾىّخ ِٛهٓ اٌّذػٟ ػ١ٍخ-االخزقبؿ اٌّؾٍٟ-اٌذػٛٞ

ٌذػٛٞ ٟ٘ ِؾىّخ ا-ِؾىّخ اٌذػٛٞ ٟ٘ ِؾىّخ اٌذفٛع-ٔطبق اخزقبؿ اٌّؾىّخ-االخزقبؿ اٌّؾٍٟ

فالؽ١بد -هج١ؼخ لٛاػذ رٛص٠غ االخزقبؿ-هج١ؼخ ٚعضاءاد لٛاػذ االخزقبؿ-ِؾىّخ اٌطٍجبد اٌؼبسمخ

 اٌزٕبصع ػٍٟ االخزقبؿ-اٌمبمٟ ٚاٌخقَٛ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 لبْٔٛ ٔظبَ اٌمنبء. اٌىٟٛٔ ػٍٟ اػجٛدح. د. ا_ 
 

 (313LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (  2ِفشداخ ِادج لأْٛ اٌّشافؼاخ )
اعزؼّبي -ِٛأغ عّبع اٌذػٛٞ-اٌؾشٚه اٌخبفخ-اٌؾشٚه اٌؼبِخ-اٌؾك فٟ اٌذػٛٞ-رؼش٠ف اٌذػٛٞ-اٌذػٛٞ

أداء -رؾش٠ش فؾ١فخ اٌذػٛٞ-اإلعشاءاد اٌّؼزبدح-ئعشاءاد سفغ اٌذػٛٞ-اٌخقِٛخ-رمغ١ُ اٌذػبٚٞ-اٌذػٛٞ

ئعشاءاد اٚاِش -ئعشاءاد سفغ اٌذػٛٞ اٌّغزؼغٍخ-اإلعشاءاد اٌخبفخ-ل١ذ اٌذػٛٞ-سفغ اٌذػٛٞ-اٌشعَٛ

اٌؾنٛس -ِجذأ اٌّٛاعٗ ث١ٓ اٌخقَٛ-ئعشاءاد ٔظش اٌذػٛٞ-ئعشاءاد رمذ٠ُ اٌطٍجبد  اٌؼبسمخ-االداء

ِفَٙٛ اٌّٛاػ١ذ فٟ -االٌزضاَ ثّٛاػ١ذ اٌّشافؼبد-دٚس اٌمبمٟ فٟ اإلصجبد-دٚس اٌؾنٛس فٟ اإلصجبد-ٚاٌغ١بة

 ٌّٛاػ١ذعضاءاد ِخبٌفخ اإلعشاءاد ٚا-أٔٛاع اٌّٛاػ١ذ-لبْٔٛ اٌّشافؼبد
 ٚلف اٌخقِٛخ-ػٛاسك اٌخقِٛخ-ِغإ١ٌٚخ اٌمبئ١ّٓ ثبإلعشاء-عمٛه اٌؾك فٟ اإلعشاء-اٌجطالْ

 رشن اٌخقِٛخ-أزٙبء اٌخقِٛخ لجً األٚاْ -أزٙبء اٌخقِٛخ-أمطبع ع١ش اٌخقِٛخ-أمطبع اٌخقِٛخ
 ٠ف اٌؾىُرؼش-أزٙبء اٌخقِٛخ ثبٌؾىُ-رمبدَ اٌخقِٛخ-عمٛه  اٌخقِٛخ-اػزجبس اٌخقِٛخ وبْ ٌُ رىٓ

األؽىبَ اٌزٟ ٠غٛص ف١ٙب -األؽىبَ اٌؼبِخ فٟ هشق اٌطؼٓ-هشق اٌطؼٓ فٟ اٌؾىُ-أصبس اٌؾىُ-أٔٛاع اٌؾىُ

 أصبس االعزئٕبف-ئعشاءاد االعزئٕبف-ؽشٚه االعزئٕبف-االعزئٕبف-ِٛاػ١ذ اٌطؼٓ-اٌطؼٓ
 أصشٖ فٟ هشػ إٌضاع ػٍٟ اٌّؾىّخ االعزئٕبف١خ-أصشٖ ػٍٟ رف١ٕذ اٌؾىُ

 اٌؼبد٠خ هشق اٌطؼٓ غ١ش
اٌزّبط ئػبدح -اٌؾىُ فٟ اٌطؼٓ فٟ إٌمل-ئعشاءاد اٌطؼٓ ثبٌٕمل-ؽشٚه ٚأؽٛاي اٌطؼٓ ثبٌٕمل-إٌفل

ؽشٚه اػزشاك -اػزشاك اٌخبسط ػٓ اٌخقِٛخ-أصبس االٌزّبط ٚاٌؾىُ ف١ٗ-ؽشٚه ٚأؽٛاي االٌزّبط-إٌظش

 اٌفقً فٟ االػزشاك اٌخبسط ػٓ اٌخقِٛخ-اٌخبسط ػٓ اٌخقِٛخ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 لبْٔٛ ٔظبَ اٌمنبء. اٌىٟٛٔ ػٍٟ اػجٛدح . د.ا
 

 (306LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( 1ِفشداخ ِادج لأْٛ اٌؼًّ )
 اٌزؼش٠ف  ثمبْٔٛ اٌؼًّ-اٌّذخً ٌمبْٔٛ اٌؼًّ-ِجبدٞ ٚػ١ِّٛبد لبْٔٛ اٌؼًّ-ػاللبد اٌؼًّ اٌفشد٠خ

ِقبدس لبْٔٛ -ِىبٔخ لبْٔٛ اٌؼًّ ث١ٓ ِخزٍف فشٚع اٌمبْٔٛ االخشٞ-ظٙٛس ٚرطٛس رؾش٠غ اٌؼًّ فٟ ١ٌج١ب

ػمذ اٌؼًّ أصٕبء فزشح -ئثشاَ اٌؼمذ-رٕظ١ُ ػاللخ اٌؼًّ اٌفشد٠خ-خقبئـ ٚٔطبق رطج١ك لبْٔٛ اٌؼًّ-اٌؼًّ

 ر١ّض ػمذ اٌؼًّ ػٓ غ١ش ِٓ اٌؼمٛد-اٌزؼش٠ف ثؼمذ اٌؼًّ-االخزجبس
 ٌؼبًِاٌزضاِبد ا-أصبس ػمذ اٌؼًّ-أسوبْ ػمذ اٌؼًّ
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اٌزضاِبد عٙخ اٌؼًّ _ اعزؼّبي اٌغٍطخ-رؾذ٠ذ اٌؼمٛثخ-اٌغضاء ػٓ ئخالي اٌؼبًِ ثبٌزضاِبرٗ اٌغٍطخ اٌزأد٠ج١خ

-أعجبة أزٙبء ػاللبد اٌؼًّ-أزٙبء ػاللبد اٌؼًّ-لٛاػذ ؽّب٠خ األعش-ؽّب٠خ األعش-األعش-فبؽت اٌؼًّ
. أعجبة االٔزٙبء اٌخبفخ -ػمذ اٌؼًّ ثاسادح اٌطشف١ٓ فغخ. اعزؾبٌخ اٌزٕف١ذ. اٌٛفبح. االعزمبٌخ . األعجبة اٌؼبِخ 

 أزٙبء ػمذ اٌؼًّ ِؾذد اٌّذح
 ػذَ اٌزؼغف فٟ ئٔٙبء ػمذ اٌؼًّ. اٌّجشس اٌّؾشٚع ٌإلٔٙبء -اإلٔزاس-أزٙبء ػمذ اٌؼًّ غ١ش ِؾذد اٌّذح

 اٌزؼ٠ٛل ػٓ إٌمً اٌزؼغفٟ-ئصجبد اٌزؼغف-ؽبالد إٌمً اٌزؼغفٟ ثٕـ اٌمبْٔٛ
 ػمذ اٌؼًّأصبس أزٙبء 

 أُ٘ اٌّشاعغ
 ػاللبد اٌؼًّ اٌفشد٠خ فٟ اٌمبْٔٛ ا١ٌٍجٟ.  ػجذ اٌغٕٟ ػّش اٌش٠ّٚل

 ؽشػ ػمذ اٌؼًّ اٌفشدٞ. اؽّذ ؽغٓ اٌجشػٟ      
 

 (LW 307)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ (  2ِفشداخ ِادج لأْٛ اٌؼًّ )
 

اٌّؾبسوخ داخً إٌّؾبد االلزقبد٠خ ٚ -ارفبل١خ اٌؼًّ اٌغّبػ١خ-اٌّفبٚمخ اٌغّبػ١خ-ػاللبد اٌؼًّ اٌغّبػ١خ

-اٌّؾبسوخ فٟ ١ٌج١ب-إٌظُ اٌّخزٍفخ فٟ ِؾبسوخ اٌؼّبي فٟ ئداسح اٌّؾبس٠غ االلزقبد٠خ-اٌّؾبسوخ فٟ اإلداسح
ٔطبق رطج١ك -اِز١بصاد اٌّؾبسوخ-األعظ إٌظش٠خ ٌٍّؾبسوخ-ٔظبَ ِؾبسوخ اٌؼّبي فٟ اإلداسح ٚاإلسثبػ

 اٌّؾبسوخ فٟ اإلٔزبط-اٌّؾبسوخ فٟ اإلداسح-اٌمب١ٔٛٔخ إٌّفزح ٌٍّؾبسوخ فٟ ١ٌج١باألدٚاد -اٌّؾبسوخ فٟ ١ٌج١ب
 أُ٘ اٌّشاعغ

 ػاللبد اٌؼًّ اٌفشد٠خ فٟ اٌمبْٔٛ ا١ٌٍجٟ. ػجذ اٌغٕٟ ػّش اٌش٠ّٚل .د.ا
 اٌّؾبسوخ داخً إٌّؾبد االلزقبد٠خ. ػجذ اٌغٕٟ ػّش اٌش٠ّٚل .د.ا
 ٠ؼبد االعزّبػ١خاٌٛع١و فٟ اٌزؾش. اؽّذ ؽغ١ٓ اٌجشػٟ    . د

 
 (310LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (  1ِفشداخ ِادج اٌؼمٛد  اٌّغّاج )

 
. اٌشمب ) أسوبْ ػمذ اٌج١غ -(ر١١ّضٖ ػٓ غ١شٖ ِٓ اٌؼمٛد . خقبئقٗ . رؼش٠فٗ ) ِب١٘خ ػمذ اٌج١غ -ػمذ اٌج١غ

ػمذ -أٔٛاع اٌج١ٛع اٌّٛفٛف ثؼل-(اٌزضاِبد اٌّؾزشٞ . اٌزضاِبد اٌجبئغ ) أصبس ػمذ اٌج١غ -(اٌغجت . اٌّؾً 

 (ٚظبئفٗ . ر١ّضٖ ػٓ غ١شٖ ِٓ اٌؼمٛد . خقبئقٗ . رؼش٠فٗ ) ِب١٘خ ػمذ اٌزب١ِٓ -اٌزب١ِٓ
-(اٌزضاِبد اٌّإِٓ . اٌزضاِبد  اٌّإِٓ ٌٗ ) أصبس ػمذ اٌزب١ِٓ -(اٌغجت. اٌّؾً . اٌشمب ) أسوبْ ػمذ اٌزب١ِٓ 
 أزٙبء ػمذ اٌزب١ِٓ

 
 (311LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ ( 2( )ِفشداخ ِادج اٌؼمٛد اٌّغّاج )

 
 (أٔٛاع اٌٛوبٌخ . ر١١ّضٖ ػٓ غ١شح ِٓ اٌؼمٛد . خقبئقٗ . رؼش٠ف ) ِب١٘خ ػمذ اٌٛوبٌخ -ػمذ اٌٛوبٌخ

 (اٌزضاِبد اٌّٛوً . اٌزضاِبد اٌٛو١ً ) أصبس ػمذ اٌٛوبٌخ -(اٌغجت. اٌّؾً . اٌشمب ) أسوبْ ػمذ اٌٛوبٌخ 
 أزٙبء اٌٛوبٌخ
 (ٚظبئفٗ . ر١١ّضٖ ػٓ غ١شٖ ِٓ اٌؼمٛد . خقبئقٗ . رؼش٠فٗ ) ِب١٘خ ػمذ اإل٠غبس -ػمذ اإل٠غبس

ػمذ -(اٌزضاِبد اٌّغزأعش. اِبد اٌّإعشاٌزض) أصبس ػمذ اإل٠غبس -(اٌغجت. اٌّؾً . اٌشمب) أسوبْ ػمذ اإل٠غبس 

 أزٙبء ػمذ اإل٠غبس-اإل٠غبس ٚػمذ االٔزفبع
 أٔٛاع ؽمٛق االِز١بص-االِز١بص ٚألغبِٙبؽمبئك ؽمٛق 

 (فٟ رؾش٠ؼبد  اخشٜ ) ثؼل ؽمٛق االِز١بص إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب 
 أُ٘ اٌّشاعغ

 اٌؼمٛد اٌّغّبح. دمحم اٌّجشٚن اٌالفٟ . د 
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 (305LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج اٌمأْٛ اٌرعاسٞ )
 

 االلزقبد٠خ اٌخبمؼخ ٌٙزا اٌمبْٔٛرؾذ٠ذ األٔؾطخ -اٌّجبدٞ ٚاٌمٛاػذ اٌؼبِخ
 االٌزضاِبد اٌّزشرجخ ػٍٟ رٌه. رٛم١ؼ ِزٝ ٠ىزغت اٌؾخـ اٌطج١ؼٟ أٚ االػزجبسٞ ٚفف اٌّؾزشف 

 رؾذ٠ذ اٌّفَٙٛ اٌؼبَ ٌٍؾشوخ-أؽىبَ اٌؾشوبد-اٌّؾً اٌزغبسٞ-رٕظ١ُ اٌغغً اٌزغبسٞ ٚاٌذفبرش اٌزغبس٠خ
 اٌؾشوبد اٌّذ١ٔخ-اٌؾشوبد اٌزغبس٠خ

 أُ٘ اٌّشاعغ
 اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ. دمحم اٌغ١الٟٔ اٌجذٚٞ . د

 (407LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (   1ِفشداخ ِادج األٚساق اٌرعاس٠ح )
 

اٌمٛاػذ إٌّظّخ -اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍىّج١بٌخ-ِمذِٗ ػبِخ ػٓ االٚاسق اٌزغبس٠خ-األٚساق اٌزغبس٠خ االئزّب١ٔخ

 أؽىبَ خزب١ِخ-ٌٍغٕذ االدٟٔ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 ػٍٟ عّبي اٌذ٠ٓ ػٛك األٚساق اٌزغبس٠خ. د.ا
 

 (410LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (   2ِفشداخ ِادج األٚساق اٌرعاس٠ح )
 

 خطبة اٌنّبْ_ االػزّبد اٌّغزٕذٞ_ اٌؾٌٛخ اٌّقشف١خ_ اٌقه_ اٌؼ١ٍّبد اٌّقشف١خ_
 أُ٘ اٌّشاعغ

 ػ١ٍّبد اٌجٕٛن. ػٍٟ عّبي اٌذ٠ٓ ػٛك  . د
 االٚساق اٌزغبس٠خ دمحم اٌغ١الٟٔ اٌجذٚٞ ،. د
  

 (111LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج ػٍُ اإلظشاَ ) 
-ِٛمٛع ػٍُ اإلعشاَ_ ػاللزٗ ثبٌؼٍَٛ اٌغٕبئ١خ االخشٞ. فشٚػٗ . رطٛسٖ . ٔؾبرٗ . اٌزؼش٠ف ثؼٍُ اإلعشاَ _ 

 اٌّغشَ فٟ ػٍُ األعشاَ-اٌّفَٙٛ اٌمبْٔٛ ٚاالعزّبػٟ ٚاألخاللٟ. اٌغش٠ّخ 
 (اٌغجت ٚاٌؼبًِ فٟ ػٍُ األعشاَ ) ػٛاًِ اٌغش٠ّخ _ اٌجؾش فٟ ػٍُ األعشاَ ِٕب٘ظ_ 

 .اٌؼٛاًِ اٌضمبف١خ-اٌؼٛاًِ اٌؾنبس٠خ-اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ-اٌؼٛاًِ اٌخبسع١خ-اٌؼٛاًِ اٌذاخ١ٍخ
 اٌّشاعغ

 ػٍُ اإلعشاَ ٚاٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ.     أدمحم اٌضاس لٟ . د.ا
 اإلعشاَأفٛي ػٍُ . ػجذ اٌشؽّٓ أثٛ رٛرٗ . د.أ
 ِجبدٞ ػٍُ اإلعشاَ ٚاٌؼمبة,             فبئضح اٌجبؽب . د

 
 ( 112LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج ػٍُ اٌؼماب ) 

 
 ِقبدسٖ ِٕٙظ اٌجؾش ف١ٗ ٚػاللزٗ ثغ١شٖ ِٓ اٌؼٍَٛ اٌغٕبئ١خ. اٌزؼش٠ف ثؼٍُ اٌؼمبة _ 
اٌفشدٞ فؼقش اٌزىف١ش اإلٌٟٙ ِشٚسا ثبٌّذاسط اٌؼمبث١خ اثزذاء ِٓ ػقش االٔزمبَ . رطٛس اٌغ١بعخ اٌؼمبث١خ _ 

 اٌّخزٍفخ ٚأزٙبء ثؾشوخ اٌذفبع االعزّبػٟ اٌؾذ٠ش
اٌؼمٛثبد اٌغبٌجخ ٌٍؾش٠خ -ػمٛثبد عبٌجٗ ٌٍؾش٠خ-ػمٛثبد ثذ١ٔخ-أٔٛاع اٌؼمٛثخ-اٌؼمٛثخ-فٛس اٌغضاء اٌغٕبئٟ_ 

 _اٌّإعغبد اٌؼمبث١خ_ اٌزذث١ش اٌٛلبئٟ_١ٍ١خاٌؼمٛثبد اٌزىّ-ػمٛثبد ِب١ٌٗ-عضاءاد عٕبئ١خ أخشٞ-لق١شح اٌّذح
اٌّؼبٍِخ اٌؼمبث١خ داخً ِإعغبد اإلفالػ -اإلؽشاف اٌمنبئٟ-ٔظبَ اٌّإعغبد اٌؼمبث١خ ا١ٌٍج١خ ٚأٔٛاػٙب

 اٌشػب٠خ اٌالؽمخ. االخز١بس اٌمنبئٟ . اٌّؼبٍِخ خبسط اٌغغْٛ -ؽمٛق اٌغغ١ٓ-ٚاٌزأ١ً٘

 أُ٘ اٌّشاعغ
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 ِجبدٞ ػٍُ اإلعشاَ اٌغضائٟ.   دمحم سِنبْ ثبسٖ   . د.ا
 أفٛي ػٍُ اٌؼمبة. ػجذ اٌشؽّٓ دمحم اثٛرٛرخ . د. ا
 ِجبدٞ ػٍُ اإلعشاَ ٚاٌؼمبة.     فبئضح ٠ٛٔظ اٌجبؽب . د

 
 (215LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (   1ِفشداخ ِادج لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌؼاَ )

_ رار١خ اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ _ اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ هج١ؼخ_ ِؾزٛٞ  اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ _ رؼش٠ف اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ _ 
رٕبصع ِٓ ؽ١ش )ػذَ سعؼ١خ إٌقٛؿ اٌغٕبئ١خ -رفغ١ش اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ-ِجذا اٌؾشػ١خ اٌغٕبئ١خ-اإلؽىبَ اٌؼبِخ

 (اٌزٕبصع ِٓ ؽ١ش  اٌّىبْ ) ال١ٍّخ اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ -(اٌضِبْ 
 ث١ٓ اٌغش٠ّخ اٌغٕبئ١خ ٚاٌّذ١ٔخ ٚاٌزأد٠ج١خاالخزالف -األسوبْ اٌؼبِخ ٌٍغش٠ّخ-رؼش٠ف اٌغش٠ّخ-اٌغش٠ّخ

اٌغشائُ اٌؼبد٠خ -اٌزمغ١ُ اٌضالصٟ-رق١ٕف اٌغش٠ّخ-رق١ٕف اٌٛلبئغ-اٌىٓ اٌؾشػٟ-اٌزى٠ٛٓ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍغش٠ّخ_ 

 أعجبة اإلثبؽخ_ ٚاٌغشائُ اٌغ١بع١خ
 

 (216LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (  2ِفشداخ ِادج لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌؼاَ )
اٌزى٠ٛٓ اٌمبٟٔٛٔ -اٌّغئ١ٌٛخ اٌغٕبئ١خ_ ػاللخ اٌغجج١خ-اٌّغبّ٘خ اٌغٕبئ١خ-اٌؾشٚع-اٌّبدٞ ٌٍغش٠ّخاٌزى٠ٛٓ 

عٍطخ اٌّؾىّخ فٟ رمذ٠ش -ِٛأغ اٌّغئ١ٌٛخ اٌغٕب٠خ-(غ١ش أٌؼّذٞ,اٌخطأ. اٌمقذ اٌغٕبئٟ ) ٌٍّغإ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ 

 .اٌؼفٛ اٌمنبئٟ-اٌؼفٛ اٌخبؿ-ٚلف اٌزٕف١ز-(اٌزمذ٠ش اٌمنبئٟ )اٌؼمٛثخ 
 أُ٘  اٌّشاعغ_ 

 (اٌمغُ اٌؼبَ ) ؽشػ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ا١ٌٍجٟ . دمحم سِنبْ ثبسٖ    . د.ا
 (اٌمغُ اٌؼبَ ) ِؾبمشاد فٟ اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ . أدمحم اٌشاصلٟ     . د. ا
 (اٌمغُ اٌؼبَ ) ِزوشاد فٟ ؽشػ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ا١ٌٍجٟ . دمحم ٘بؽُ ِبلٛسا   . د. ا
 (إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍغش٠ّخ ) ؽشػ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد .  فبئضح اٌجبؽب. د

 
 (314LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (  1ِفشداخ ِادج لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌخاؿ ) 

 
 األؽىبَ اٌخبفخ ٌغشائُ اٌمزً-األؽىبَ اٌّؾزشوخ ٌٍغشائُ اٌمزً-عشائُ اٌمزً_ 

 ٌؼّذ ثزغبٚص اٌمقذعش٠ّخ اٌمزً ا-اٌقٛس اٌخبفخ ٌغش٠ّخ اٌمزً اٌؼّذ-ػمٛثخ اٌمزً اٌؼّذ
األؽىبَ اٌخبفخ ٌغشائُ اٌنشة -األؽىبَ اٌّؾزشوخ ٌغشائُ اٌنشة ٚاإل٠زاء-عشائُ اٌنشة ٚاإل٠زاء_ 

عشائُ اٌخطش ػٍٟ عالِخ -اٌظشٚف اٌّؾذدح ٌغشائُ اال٠زا اٌؼّذ٠خ-اال٠زا ء اٌجغ١و-عش٠ّخ اٌنشة-ٚاإل٠زاء

األؽىبَ اٌّؾزشوخ ٌغشائُ -عشائُ اإلعٙبك_ -عش٠ّخ رغ١ت ا١ٌٌٛذ ف١بٔخ ٌٍؼشك-عش٠ّخ اٌّؾبعشح-اإلفشاد

عش٠ّخ ٘زه -عش٠ّخ أٌّٛالؼٗ-عشائُ اٌؼشك ٚاالخزالق_ اٌقٛس اٌّخزٍفخ ٌغشائُ اإلعٙبك-اإلعٙبك

 .األؽىبَ اٌّؾزشوخ ٌغشائُ اٌؼشك ٚاألخالق-اٌزؼشك الصٕٟ-اٌفؼً اٌفبمؼ ٚٔؾش األؽ١بء اٌفبمؾخ-اٌؼشك
 

 أُ٘ اٌّشاعغ

 عشائُ االػزذاء ػٍٟ األؽخبؿ, دمحم سِنبْ ثبسٖ . د.ا
 ِزوشاد فٟ عشائُ االػزذاء ػٍٟ األؽخبؿ. أثٛ ثىش األٔقبسٞ . د
 عشائُ االػزذاء ػٍٟ األؽخبؿ. اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ . فبئضح اٌجبؽب .د

 
 (315LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (  2ِفشداخ ِادج لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌخاؿ )

األؽىبَ اٌّؾزشوخ ٌغشائُ اٌغشلخ -عش٠ّخ اٌغشلخ اٌؾذ٠خ. أسوبٔٙب . ٔقٛؿ عشائُ اٌغشلخ -عشائُ اٌغشلخ_ 

_ عٕب٠خ اٌغشلخ ثبالوشاٖ -اٌغشلخ اٌؼّذ٠خ ٚفمب ٌٍمبْٔٛ-ػمٛثخ عش٠ّخ اٌغشلخ-ِؾً عشائُ اٌغشلخ-ثؾىً ػبَ
 عش٠ّخ ئػطبء فه غ١ش لبثً ٌٍٛفبء_ عش٠ّخ خ١بٔخ األِبٔخ_ عش٠ّخ إٌقت
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 أُ٘ اٌّشاعغ
 عشائُ االػزذاء ػٍٟ األِٛاي.  دمحم سِنبْ ثبسٖ. د. ا
 عشائُ االػزذاء ػٍٟ األِٛاي. اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ ا١ٌٍجٟ . فبئضح اٌجبؽب . د

 
 (409LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (  1ِفشداخ ِادج لأْٛ اإلظشاءاخ اٌعٕائ١ح ) 

_ ٌمبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خاٌّجبدٞ األعبع١خ _ اٌؼاللخ ث١ٓ لبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ ِغ اٌمٛا١ٔٓ االخشٞ_ 
 لبمٟ اٌزؾم١ك-ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ-اٌغٙبد اٌّخزقخ ثزؾش٠ه اٌذػٛٞ اٌغٕبئ١خ_ اٌذػبٚٞ اٌغٕبئ١خ

_ اٌم١ٛد اٌٛاسدح ػٍٟ رؾش٠ه ٚسفغ اٌذػٛٞ اٌغٕبئ١خ_ االدػبء اٌّجبؽش-اٌزفز١ؼ ٚاٌشلبثخ-غشفخ االرٙبَ
 اٌذػٛٞ اٌغٕبئ١خ اٌّذ١ٔخ إٌبؽئخ ػٓ اٌغش٠ّخ_ أمنبء اٌذػٛٞ اٌغٕبئ١خ_ اإلرْ. اٌطٍت . اٌؾىٜٛ 

اخزقبؿ ِأِٛس اٌنجو اٌمنبئٟ ثاعشاءاد رؾم١ك -ِشؽٍخ عّغ االعزذالي _أمنبء اٌذػٛٞ اٌّذ١ٔخ_

 اٌزقشف فٟ اٌزؾم١ك االثزذائٟ_ اٌزؾم١ك االثزذائٟ_ إٌذة-غ١ش ؽبٌخ اٌزٍجظ-ؽبٌخ اٌزٍجظ-اعزضٕبء
 ف األٚاِش اٌقبدسح فٟ اٌزؾم١ك االثزذائٟاعزئٕب-األِش ثبْ ألٚعٗ-األِش ثبإلؽبٌخ

 أُ٘ اٌّشاعغ
 .1.2ؽشػ لبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغٕب٠خ ا١ٌٍجٟ عضء . ِأِْٛ عالِٗ . د. ا
 ِزوشاد فٟ لبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ. اٌٙبدٞ أثٛ ؽّشح . د
 1.2. ؽشػ لبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ ا١ٌٍجٟ عضء       . فبئضح . د.

 
 

 (410LW)  سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (   2ِفشداخ ِادج اإلظشاءاخ اٌعٕائ١ح )
 

مّبٔبد اٌمنبء _رؾى١ً اٌمنبء اٌغٕبئٟ _ اٌغٍطخ اٌّخزقخ ثبٌّؾبوّخ _ اٌّجبدٞ اٌؼبِخ ٌٍّؾبوّخ_ 

رم١ذ _ اٌّٛاعٙخ ث١ٓ اٌخقَٛ فٟ اٌذػٛٞ اٌغٕبئ١خ _ ؽف٠ٛخ ئعشاءاد اٌّؾبوّخ _ ػال١ٔخ اٌّؾبوّخ _ اٌغٕبئٟ 

 رذ٠ٚٓ ئعشاءاد اٌّؾبوّخ( _ اٌؾذ اٌؾخقٟ _ اٌؾذ اٌؼ١ٕٟ _ ) اٌّؾىّخ ثؾذٚد اٌذػٛٞ اٌغٕبئ١خ 
ٚرٕبصع _ اٌخشٚط ػٍٟ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٌالخزقبؿ ( _ ِؾٍٟ_ ؽخقٟ _ ٔٛػٟ _ )ٔظش٠خ االخزقبؿ _ 

 (االخزقبؿ 
_ ؽش٠خ اٌمبمٟ اٌغٕبئٟ فٟ رى٠ٛٓ ػم١ذرٗ _ ػتء اإلصجبد _ أفً اٌجشاءح _ إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌإلصجبد_ 

ئعشاءاد اٌّؾبوّخ أِبَ ِؾىّخ -ئعشاءاد اٌّؾبوّخ_ هشق اإلصجبد_ االعزٕبداد ػٍٟ ِجذأ اإللٕبع اٌمنبئٟ 

_ ئعشاءاد اٌّؾبوّخ أِبَ ِؾىّخ اٌغٕب٠بد_ ئعشاءاد اٌّؾبوّخ أِبَ ِؾىّخ األؽذاس _ اٌغٕؼ ٚاٌّخبٌفبد 
 أصبسٖ_ ؽبالرٗ _ بس اٌجطالْ ِؼ١-إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٚاٌجطالْ

األِش _ ؽشٚه اٌؾىُ _ أسوبْ اٌؾىُ _ أٔٛاع األؽىبَ اٌغٕبئ١خ _ ِب١٘خ اٌؾىُ _ ٔظش٠خ اٌؾىُ اٌغٕبئٟ

 هٍت ئػبدح إٌظش_ إٌمل_ االعزئٕبف _ اٌّؼبسمخ _ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ _ ٔظش٠خ اٌطؼٓ فٟ األؽىبَ_ اٌغٕبئٟ
 

 (420LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( ِادج اخر١اس٠ح ( ) ِفشداخ ِادج اٌّخذساخ )
 

 ئٔزبط اٌّخذساد-اٌغٍت ٚاٌزقذ٠ش-فٛس عٕب٠بد اٌّخذساد اٌّإصشاد اٌؼم١ٍخ-عٕب٠بد اٌّخذساد_ 
 اٌغضاءاد اٌغٕب٠خ-اٌىٓ اٌّؼٕٛٞ-ؽ١بصح اٌّٛاد اٌّخذسح-صساػخ إٌجبربد اٌّخذسح

 عٕؼ خبفخ ٌٍّشخـ-عٕؼ اٌّخذساد_ 
 اٌؾبئُ اٌّشرجخ ثزطج١ك لبْٔٛ اٌّخذساد ٚاٌّإصشاد اٌؼم١ٍخ_ عٕؼ آؽبد إٌبط

 أُ٘ اٌّشاعغ
 .ؽشػ أؽىبَ لبْٔٛ اٌّخذساد ٚاٌّإصشاد اٌؼم١ٍخ ا١ٌٍجٟ. دمحم سِنبْ ثبسح . د
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 (105LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ (  1ِفشداخ ِادج ِذخً اٌفمٗ اإلعالِٟ ) 
ِمبسٔخ اٌزؾش٠غ . ألغبَ األؽىبَ اٌفم١ٙخ . ِؼٕٟ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌفمٗ . ؽبٌخ اٌؼشة لجً اإلعالَ. ػقش إٌجٛح _ 

اٌزؾش٠غ فٟ _ اٌزؾش٠غ فٟ ػقش اٌخٍفبء اٌشاؽذْٚ_ أعظ اٌزؾش٠غ اإلعالِٟ. اإلعالِٟ ثبٌزؾش٠غ اٌٛمؼٟ 

ػقش اٌزم١ٍذ _ اٌّزا٘ت اٌفم١ٙخ-اٌزؾش٠غ فٟ ػقش األئّخ اٌّغزٙذ٠ٓ-ػقش اٌقؾبثخ ٚوجبس اٌزبثؼ١ٓ

 ٌٕٙنخ اٌؾذ٠ضخػقش ا_ ٚاٌغّٛد
 أُ٘ اٌّشاعغ

 ِذخً اٌفمٗ اإلعالِٟ. دمحم عؼ١ذ اٌغ١ٍذٞ . د. ا
 ربس٠خ اٌزؾش٠غ اإلعالِٟ. ػجذ اٌؼظ١ُ ؽشف اٌذ٠ٓ . د

 
 (106LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ (  2ِفشداخ ِادج ِذخً اٌفمٗ اإلعالِٟ )

 فضبٚٞ اٌقؾبثخ-اإلعّبع-إٌج٠ٛخاٌغٕخ -اٌىزبة اٌؼض٠ض - اٌّقبدس اٌزم١ٍخ-ِقبدس اٌفمٗ اإلعالِٟ_
 اٌّقبٌؼ اٌؼم١ٍخ عذا ٌزسائغ-االعزؾغبْ-اٌم١بط-اٌّقبدس اٌؼم١ٍخ_ ؽشع ِٓ لجٍٕب
 أُ٘ اٌّشاعغ

 ِذخً اٌفمٗ اإلعالِٟ. عؼ١ذ دمحم اٌغ١ٍذٞ  . د. ا
 ربس٠خ اٌزؾش٠غ اإلعالِٟ. ػجذ اٌؼظ١ُ ؽشف اٌذ٠ٓ . د
 

 (206LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (  1ِفشداخ ِادج األحٛاي اٌؾخق١ح )
 .رؼش٠ف اٌضٚاط 

 أؽىبَ اٌخطجخ. ِمذِبد اٌضٚاط _ 
 ِغبئً رضٚط اٌقغبس. أٔٛاػٗ . اٌؾشٚه , األسوبْ . ػمذ اٌضٚاط _ 

اٌؾىُ اٌؾشػٟ _ االٔىؾٗ اٌفبعذح اٌزٟ ٚعذد فٟ اٌغب١ٍ٘خ-اٌّؾشِبد ِٓ إٌغبء_ اٌىفبءح. اٌٛوبٌخ. اٌٛال٠خ 

 ٌجؼل االٔىؾخ
 اٌّشاعغأُ٘ 

 دمحم عؼ١ذ اٌغ١ٍذٞ ، أؽىبَ األعشح فٟ اٌضٚاط ٚاٌطالق ٚأصبسّ٘ب_ 1
 صوٟ اٌذ٠ٓ ؽؼجبْ ، أؽىبَ األؽٛاي اٌؾخق١خ_ 2
 

 (207LW)سِض اٌّمشس  3ػذد اٌٛحذاخ (  2ِفشداخ ِادج األحٛاي اٌؾخق١ح )
 هش٠ك اٌمنبء ٚأٔٛاػٗ اٌزط١ٍك ػٓ-اٌطالق ثبرفبق اٌطشف١ٓ_ اٌطالق ثبإلسادح إٌّفشدح_ اٌطالق ٚئصبسح_ 
 اٌٛال٠خ-اٌؾنبٔخ-اٌشمبػخ-األؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثؾمٛق األٚالد_ اٌّزؼخ-ٚاٌؼذح-اٌشعؼخ-أصبس اٌفشلخ_ 
 .\1984ٌغٕخ  10دساعخ اٌمبْٔٛ سلُ _ 

 أُ٘ اٌّشاعغ
 أؽىبَ األعشح فٟ اٌضٚاط ٚاٌطالق ٚأصبسّ٘ب. عؼ١ذ دمحم اٌغ١ٍذٞ . د.ا
 األعشح فٟ اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخأؽىبَ . ِقطفٟ ػجذ اٌغٕٟ ؽ١جخ . د
 اٌضٚاط ٚاٌطالق. ػجذ اٌغالَ اٌؾش٠ف . د.ا
 أؽىبَ األعشح. اٌٙبدٞ ػٍٟ صث١ذح . د

 
 (415LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( 1ِفشداخ ِادج أفٛي اٌفمٗ )

 اٌؾىُ اٌؾشػٟ_ ِٕب٘ظ األف١١ٌٛٓ-ٔؾأرٗ-فبئذرٗ-ِٛمٛػٗ-رؼش٠ف أفٛي اٌفمٗ_ 
 ف١ٗاٌّؾىَٛ -ألغبِٗ-رؼش٠فخ

 اٌّؾىَٛ ػ١ٍخ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 دمحم عؼ١ذ  اٌغ١ٍذٞ ، أفٛي اٌفمٗ_ 1
 ، أفٛي اٌفمٗ اٌغشؽٟع١ٍّبْ _ 2
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 (416LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ (  2ِفشداخ ِادج أفٛي اٌفمٗ )
 

 اٌّقبٌؼ اٌّشعٍخ-عذ اٌزسائغ-اٌم١بط-اإلعّبع-اٌغٕخ إٌج٠ٛخ-اٌىزبة اٌؼض٠ض-ِقبدس اٌؾىُ اٌؾشػٟ_ 
 اٌذالالد-اٌّمبفذ-االعزؾغبْ

 أُ٘ اٌّشاعغ
 أفٛي اٌفمٗ اإلعالِٟ. صوٟ اٌذ٠ٓ ؽؼجبْ .د.ا
 أفٛي اٌفمٗ. ػجذ اٌغالَ أثٛ ٔبعٟ . د.ا
 إٌّٙبط اٌٛامؼ. ػجذ اٌّغ١ذ اٌذ٠جبٟٔ . د
 ِزوشاد فٟ أفٛي اٌفمٗ. مٛ ِفزبػ أثٛ غشاسٖ . د
 دمحم عؼ١ذ  اٌغ١ٍذٞ ، أفٛي اٌفمٗ .د

 
 (. . LW 421)سِض اٌّمشس  2ِادج اخر١اس٠ح ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج ذؾش٠ؼاخ اٌحذٚد ) 

 
اٌضٔب، اٌمزف، ؽشة اٌخّش، اٌغشلخ، ٚاٌؾشاثخ دساعخ فم١ٙخ ِٓ ؽ١ش اٌؾىُ اٌؾشػٟ ٚث١بْ اٌشأٞ اٌشاعؼ 

 .ػٕذ االخزالف فٟ اٌّغأٌخ

 .اإلؽىب١ٌبد اٌؼ١ٍّخ اٌزطج١م١خلبْٔٛ رؾش٠ؼبد اٌؾذٚد اٌّؼّٛي ثٗ فٟ ١ٌج١ب ٚٔمذٖ ٚث١بْ 

 .األؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثبٌمقبؿ ٚاٌذ٠ٗ ٚاٌزؼشك ٌٍمبْٔٛ اٌّؼّٛي ثٗ فٟ ١ٌج١ب

 -:اٌّقبدس ٚاٌّشاعغ اٌّمزشػ سعٛع اٌطبٌت ئ١ٌٙب 

 .ِؾّٛد عبِٟ إٌجشاٚٞ. أؽىبَ رؾش٠ؼبد اٌؾذٚد اٌغشلخ اٌؾشاثخ ٚاٌضٔب ٚاٌمزف ٚؽشة اٌخّش د -1

 .أؽّذ فزؾٟ ثٕٙغٟ. اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ اإلعالِٟ د -2

 

 (. LW 317)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ (  1ِفشداخ ِادج  ا١ٌّشاز ٚاٌٛف١ح ) 
ٚأعاجبثٗ ٚؽاشٚهٗ ،  ٚث١ابْ أسوابْ ا١ٌّاشاس ثبٌزشوخاٌزؼش٠ف ثؼٍُ اٌّٛاس٠ش، ٚث١بْ اٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ  -

 وموانعه

 .ث١بْ اِٛاي اٌٛاسص١ٓ، ٚث١بْ اٌفشٚك اٌّمذسح ثىزبة هللا -

ٚث١اابْ أٔٛاػااٗ ٚو١ف١ااخ اٌؾغاات ٚث١اابْ أفااٛي اٌّغاابئً اٌفشماا١خ ٚو١ف١ااخ اعاازخشاط اٌؾغاات رؼش٠فااٗ  -

 .اٌفشائل

 .أؽٛاي ١ِشاس أٚالد األَ، ٚأؽٛاي ١ِشاس اٌغذ، ١ِٚشاصٗ ِغ اإلخٛح ٚاألخٛاْ ألث٠ٛٓ أٚ ألة -

 .اٌزؼش٠ف ثبٌؼقجخ اٌّغججخ ٚاٌزغج١ٗ ٚأٔٛاع اٌؼقجخ ٚو١ف١خ رٛس٠ش اٌؼق١بْ -

 .ٌّغبئً، ٚث١بْ وُ ػٛي ٠ؼٛي وً أفً ِغ األِضٍخاٌؼٛي رؼش٠فٗ ٚث١بْ أفٛي ا -

 .أِضٍخ]اٌزؼش٠ف ثبٌشد ٚو١ف١خ اعزخشاط أفً اٌشد ٚث١بْ و١ف١خ اٌشد ِغ اي -

 .اإلٔىغبس رؼش٠فٗ ٚث١بْ االٔىغبس ػٍٝ فش٠م١ٓ أٚ صالس أٚ أسثغ فشق -

اٌزؼش٠ااف ثبٌٛفاا١خ، ٚاٌز١١ّااض ثبٌٛفاا١خ ٚغ١ش٘ااب اٌزااٟ رّااذ ِاآ األعااجبة أزماابي اٌٍّى١ااخ، اٌااذ١ًٌ ػٍااٝ  -

، "ؽاشٚه اٌّٛفاٟ"ِؾشٚػ١خ اٌٛف١خ ٚؽىُ ِؾشٚػزٙب، ٚث١بْ أسوبْ اٌٛف١خ ٚؽشٚهٙب اٌالصِخ 

 .اٌق١فخ ِٚب ٠زؼٍك ثٙب ِٓ ؽشٚه"  ؽشٚه اٌّٛفٟ ثٗ"ؽشٚه اٌّٛفٟ ٌٗ، 

َ ثؾاأْ أؽىابَ اٌٛفا١خ ٚث١ابْ اٌّاٛاد 1994ٌغإخ ( 7)ع ػٍاٝ لابْٔٛ سلاُ ِغ األخز ثبالػزجبس االهاال

 .ٌٍطٍجخ

  والتركات الموارٌث أحكام  الذٌبانً عبدالحمٌد عبدالمجٌد. د: المراج  أهم

 أؽىبَ اٌّٛاس٠ش ٚاٌٛف١خ. عؼ١ذ دمحم اٌغ١ٍذٞ . د                 
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 اٌّٛاس٠شأؽىبَ . ؽّضح أثٛ فبسط . د.ا                 

 اٌّف١ذ فٟ أؽىبَ اٌّٛاس٠ش ٚاٌٛف١خ .ػجذ اٌغٕٟ ػّش ػجذ اٌغٕٟ . د                 

 

 (LW  318)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ (  2ِفشداخ ِادج  ا١ٌّشاز ٚاٌٛف١ح ) 
 

 .١ِشاس اٌغذاْ ِغ األِضٍخ ٚث١بْ ١ِشاس اٌذاْ ِغ األِضٍخ اٌغذح راد اٌمشاثز١ٓ اٌج١بْ ِغ األِضٍخ -

 :اٌّغبئً اٌخبفخ فٟ اٌّٛاس٠ش ٟٚ٘ وبٌزبٌٟ -اٌقؾ١ؾخ ٚاٌغذح اٌفبعذح  ٚعٖٛ -

اٌّغأٌز١ٓ اٌؼّش٠زبْ ِغ مشة األِضٍخ ،اٌّغأٌخ اٌّبٌى١اخ ٚؽاجٗ اٌّبٌى١اخ ِاغ ماشة األِضٍاخ ،اٌّغاأٌخ  -

اٌّؾزشوخ ِغ مشة األِضٍخ، اٌّغبٌخ اٌخشلبء ِغ مشة األِضٍخ، اٌّغأٌخ اٌّؼبدح ِاغ ماشة األِضٍاخ 

 .األوذس٠خ ِغ مشة األِضٍخ، اٌّغأٌخ 

اٌزخبسط ٚث١بْ و١ف١خ اٌزخبسط ِغ األِضٍخ، ٚاٌزؼش٠ف ثبٌّٕبعخبْ ٚو١ف١خ اٌؼًّ فٟ ِغبئً إٌّبعخبد  -

 .ثطش٠مخ اٌّشثؼبد

رٛس٠ش رٚٞ األسؽبَ ٚث١بْ أٛاػٗ ٚو١ف١خ راٛس٠ضُٙ، ٚاٌزٛس٠اش ثبالؽز١ابه وزٛس٠اش اٌؾّاً ٚاٌفشلاٟ  -

 .ؽٛاٌُٙٚرٛس٠ش األع١ش ِغ مشة األِضٍخ ٚروش أ

 .١ِشاس اٌخٕضٟ، ١ِٚشاس ٌٚذ اٌضٔب ٌٚٚذ اٌٍؼبْ ِغ مشة األِضٍخ، ٚوً ِب ٠زٍّٛثُٙ -

أاٛاع اٌٛفااب٠ب ٚأؽىبِٙااب ثبٌٕغااجخ ٌٍّٛفاٟ ٌااٗ، ٌٍّٛفااٟ ثااٗ أمنابء اٌٛفاا١خ ٠زٕف١ااز٘ب أٚ ثطالٔٙااب،  -

 .ٚث١بْ رضاؽُ اٌٛفب٠ب

اٌٛاعجاخ ٚث١ابْ ؽاشٚهٙب اٌٛف١خ اٌٛاعجخ ٚعٕذ٘ب اٌفمٟٙ ٚػٍٝ ِٓ ٠ؾت اٌؾىّخ ِٓ رؾش٠غ اٌٛفا١خ  -

 .ٚمشة أِضٍخ ٌؾً ِغبئً ا١ٌّشاس ِغ اٌٛف١خ اٌٛاعجخ ٚاالخز١بس٠خ

 :أُ٘ اٌّشاعغ      

 .ؽّضح أثٛ فبسط  أؽىبَ اٌّٛاس٠ش. د. أ. أؽىبَ اٌّٛاس٠ش -

 اٌّف١ذ فٟ أؽىبَ اٌّٛاس٠ش ٚاٌٛف١خ. ػجذ اٌغٕٟ ػّش ػجذ اٌغٕٟ . د -

 

 (GA 100)سِض اٌّمشس  3اخ ػذد اٌٛحذ(  ِفشداخ ِادج اٌٍغح اٌؼشت١ح ) 
_ األفؼبي اٌخّغخ_ أٔٛاع اإلػشاة_ اإلػشاة_ ٔغجخ األفؼبي ئٌٟ اٌنّبئش_ أ١ّ٘خ دساعخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 هشق اٌجؾش. أٔٛاػٙب . فٛائذ٘ب . اٌّؼبعُ _ سعُ اإلٌف_ سعُ اٌّٙضح_ اٌغٍّخ االع١ّخ_ إٌىشح ٚاٌّؼشفخ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّف١ذ فٟ.  اٌٙبدٞ اٌطج١ت. د.ا
 ا١ٌّغش فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ. ػجذ هللا اٌق٠ٛؼٟ . د

 
 (113LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج ِثادٞ االلرقاد ) 

ِٕؾٕٟ ئِىب١ٔبد اإلٔزبط ٚاعزؼّبٌٗ -ِٙبَ إٌظبَ االلزقبدٞ-رؼش٠ف ػٍُ االلزقبد-االلزقبد اٌغضئٟ_ 

. لبْٔٛ اٌطٍت . رؼش٠ف اٌطٍت _ ِقطٍؾبد الزقبد٠خ_ -اٌغضئٟ ِفَٙٛ االلزقبد-االلزقبد اٌىٍٟ _ٌإلعبثخ
ِؼبدٌخ اٌطٍت . اٌزغ١ش فٟ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ ٚاٌزغ١ش فٟ اٌطٍت . ِٕؾٕٟ اٌطٍت .ِٕؾٕٟ اٌطٍت . عذٚي اٌطٍت 

_ رؾذ٠ذ اٌزذخً اٌزٛاصٟٔ_ هشق ؽغبة إٌبرظ اٌمِٟٛ_  ئؽىبي ِٕؾ١ٕبد اٌطٍت_ ِشٚٔخ اٌطٍت ٚأٔٛاػٙب. 
 ٌىغبد االلزقبدٞا_ اٌزنخُ

 أُ٘ اٌّشاعغ
 ِجبدٞ االلزقبد. ثؾ١ش ا٠ٌٛفبرٟ . د.ا
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 (205LW)سِض اٌّمشس  2ػذد اٌٛحذاخ ( ِفشداخ ِادج إٌمٛد ٚاٌّقاسف ) 
 

اٌّقبسف -اٌّقبسف ٚإٌظُ اٌّقشف١خ-لٛاػذ إٌمٛد-ٚظبئف إٌمٛد ل١ّخ إٌمٛد-ٔؾأح إٌمٛد-إٌمٛد_ 

 ِٛاسد اٌّقبسف اٌزغبس٠خ-اٌزغبس٠خ
-إٌظش٠خ إٌمذ٠خ اٌزم١ٍذ٠خ-إٌظبَ اٌّقشفٟ فٟ ١ٌج١ب-إٌظبَ اٌّقشفٟ فٟ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ-اٌّقشف اٌّشوضٞ

 إٌظش٠خ إٌمذ٠خ اٌؾذ٠ضخ
 أُ٘ اٌّشاعغ

 ِؾبمشاد فٟ إٌمٛد ٚاٌّقبسف. خبٌذ ػٍٟ اٌذ١ٌّٟ . د
 ِمذِخ فٟ إٌمٛد ٚاٌجٕٛن. صوٟ ؽبفؼٟ . د
 ٚاٌّقبسفإٌمٛد . فبٌؼ أثٛ اإلسثبػ . د

 
 2ػذد اٌٛحذاخ (  1  ِادج ِقطٍحاخ لا١ٔٛٔح (1)  اللغة اإلنجلٌزٌة ِفشداخ)                   

 
ِإعغخ . أٔٛاع اٌؾمٛق . اٌؾخق١خ اٌمب١ٔٛٔخ . اٌمبػذح اٌمب١ٔٛٔخ . هج١ؼخ اٌمبْٔٛ . رؼش٠ف اٌمبْٔٛ _ األعبع١بد

ِؾزٛٞ اٌمبػذح . فشٚع اٌمبْٔٛ اٌؼبَ ٚاٌخبؿ . اٌمبْٔٛ اٌخبؿ . اٌمبْٔٛ اٌؼبَ . رق١ٕف اٌمبْٔٛ ._اٌذٌٚخ 

 اٌّٛمٛػ١خ ٚاإلعشائ١خ
 

 2ػذد اٌٛحذاخ (   2 ِادج ِقطٍحاخ لا١ٔٛٔح (2)اللغة اإلنجلٌزٌةِفشداخ )
 

ثؼل _ ٍؾبد اٌمبْٔٛ اٌخبؿ ِقط_ ِقطٍؾبد اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ_ ِقطٍؾبد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ_ 

 م طلحات القانون اإلداري -م طلحات القانون الدستوري -اإلعالَد اٌخبؿ ثبٌفمٗ ِقطٍؾب
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 أعضاء هٌئة التدرٌس بمسم المانون .13

 
 الرلم االكادٌمً التخصص الجهة المانحة للمؤهل سنة الحصول علٌه الدرجة العلمٌة المؤهل العلمً الجنسٌة الصفة االسم

 061810 المانون الجنائً جامعة المنصورة 2016 محاضر  دكتوراه لٌبً رئٌس لسم المانون عبدالرزاق احمد المٌري  .1

 061921 المانون والشرٌعة جامعة الزاوٌة 2016 مساعد محاضر ماجستٌر لٌبً منسك الجودة  على ابراهٌم احنٌش  .2

 061923 المانون العام  االكادٌمٌة اللٌبٌة 2012 مساعد محاضر ماجستٌر لٌبً منسك البحث العلمً الهادي بشٌرلٌس   .3

 061910 المانون العام  جامعة الزلازٌك 2016 محاضر دكتوراه لٌبً عضو هٌئة تدرٌس لار عبدالسالم احمٌد الرشٌد  .4

 061603 المانون العام ج. طرابلس 2016 محاضر مساعد ماجستٌر لٌبً عضو هٌئة تدرٌس لار فتحٌة علً دخٌل  .5

 061612 دراسات اسالمٌة ج. جنوب افرٌمٌا 2016 محاضر دكتوراه لٌبً عضو هٌئة تدرٌس لار طارق مصطفى الحصائري  .6

 062022 الخاصالمانون  جامعة االسكندرٌة 2019 محاضر مساعد ماجستٌر لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون دمحم الهادي الشامس  .7

 062011 المانون العام جامعة االسكندرٌة 2019 محاضر دكتوراه لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون علً ابوبكر المدٌمً  .8

 061632 الخاصالمانون  ج . المرلب 2009 محاضر مساعد ماجستٌر لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون الشارف موسى المرٌض   .9

 062021 الخاصالمانون  األكادٌمٌة العربٌة مصر 2015 محاضر مساعد ماجستٌر لٌبً متعاونعضو هٌئة تدرٌس  دمحم بالماسم لعٌرج  .10

 062020 الخاصالمانون  جامعة طرابلس 2017 محاضر مساعد ماجستٌر لٌبٌة عضو هٌئة تدرٌس متعاون فرٌدة دمحم الكانونً  .11

 061925 الشرٌعة والمانون ج اندونٌسٌا 2015 مساعدمحاضر  ماجستٌر لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون  عطٌة عمر عبدالباسط  .12

 061930 المانون المدنً جامعة االسكندرٌة 2018 محاضر مساعد ماجستٌر لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون عبدالباري احمد سالمة   .13

 0612828 المانون العام جامعة طرابلس 2016 محاضر مساعد ماجستٌر لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون عبدالسالم دمحم ابواالجراس  .14

 061811 المانون الدولً العام جامعة الماهرة  2015 محاضر دكتوراه لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون سعاد سالم مفتاح  .15

 061821 لوجستٌات التماضً العربٌة الماهرة  األكادٌمٌة 2016 محاضر مساعد ماجستٌر لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون دمحم المختار صالح   .16

 061922 الخاصالمانون  جامعة المنصورة 2015 محاضر مساعد ماجستٌر لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون عادل سعد مشاع  .17

 061632 المانون العام ج. المرلب 2009 محاضر مساعد ماجستٌر لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون دمحم رمضان ابوجناح  .18

 061721 التخطٌط المالً ج. طرابلس 2013 محاضر مساعد ماجستٌر لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون سعاد دمحم دربال  .19
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 الشؤون الطالبٌة  .14

 ع١اعح اٌمثٛي تاٌمغُ

 -ٚفك اٌضٛاتظ ٚاٌؾشٚط ا٢ذ١ح : تاٌمغ٠ُرُ لثٛي اٌطٍثح اٌعذد 

 القسم العلمً(  حا الً على شهادة إتمام الدراسة ال انوٌة بالقسمأن ٌكون الطالب المتقدم للدراسة  .1

أو ما ٌعادلها وفق اإلجراءات والنظم المن وص علٌها من وزارة  وال انوٌات التخ  ٌة الهندسٌة 

 التعلٌم العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

ً لتخ  ه واإلج .2 راءات واللوائح للطالب الحق فً الدراسة بالقسم المطلوب حسب رؼبته ووفقا

 المعمول بها داخل الجامعة.

ً للوائح المن وص علٌها من وزارة  اللجنة العلمٌةتحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل  .3 وفقا

 التعلٌم العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

 ل القسم.وفق اإلجراءات واللوائح المعمول بها داخالطلبة المنتقلٌن من جامعات أخرى  ٌقبل القسم .4

وٌشترط فً الطالب المنتقل أن ٌقدم المستندات التً تبٌن المواد والمقررات التً درسها والمحتوى   .5

 والتقدٌرات.فً كل مقرر والدرجات  الساعات والوحداتالعلمً لكل منها وعدد 

تكون  الحٌة قبول بعض أو كل المقررات الدراسٌة للجنة العلمٌة بالقسم، بشرط أن ال تزٌد  .6

 قررات الدراسٌة التً تعادل للطالب عن ن ؾ المقررات الالزمة للتخرج بالقسم المختص.الم

ٌشترط فً الطالب المنتقل أن ٌدر  المقررات التً لم ٌتم قبولها وفقا للبرنامج الدراسً المعتمد  .7

 . القانون قسممن 

 بالمائة.%( خمسٌن 50تستبعد كل المقررات المتح ل علٌها الطالب بتقدٌر أقل من   .8

 .بالقسمٌحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أسا  عدد الوحدات والمقررات التً أنجزها  .9

 اٌّغرٕذاخ اٌّطٍٛتح ٌٍرغع١ً: 

 تسجٌل طالب جدٌد - أ

 

 النسخة األ لٌة للشهادة ال انوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 شهادة المٌالد . -2

 (  ور شخ ٌة حدٌ ة .6عدد   -3

 شهادة  حٌة حدٌ ة -4

 تعبئة نموذج المعلومات الشخ ٌة الخاص بالجامعة . -5

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

 النسخة األ لٌة للشهادة ال انوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 كشؾ درجات أ لً من الجامعة المنتقل منها الطالب . -2

 منها.مفردات المقررات الدراسٌة معتمدة من الجامعة المنتقل  -3

 شهادة المٌالد . -4

 (  ور شخ ٌة حدٌ ة .6عدد   -5

 تعبئة نموذج المعلومات الشخ ٌة الخاص بالجامعة. -6

 إٌضاَ اٌطٍثح تحضٛس اٌّحاضشاخ

ؽنٛس اٌطٍجخ ٌّؾبمشارُٙ ٘ٛ اٌؼّٛد اٌفمشٞ ٌٕغبػ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚثش األِبْ الٔزمبي اٌؼٍُ ِٓ 

ٝ االٌزضاَ ثارجبع ا١ٌ٢خ ١ٓ، ٌزٌه رؾش اٌغبِؼخ اٌطٍجخ ػٍػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌٍّمٟ ئٌٝ اٌطٍجخ اٌّزٍم

 -:ا٢ر١خ

 .ٌحدد فً بداٌة كل ف ل دراسً ٌوم مفتوح ٌكون من فقراته توضٌح الحوافز واللوائح والعقوبات 

  ٌتم ر د ؼٌاب الطلبة عن طرٌق عضو هٌئة التدرٌ  المكلؾ بتدرٌ  المقرر الدراسً وفً حالة تؽٌب

 % من المحاضرات ٌبلػ القسم بؤسماء المتؽٌبٌن.25تتعدى الطالب عن فترة 

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

 ٌحرم من دخول االمتحان النهائً وٌعطى درجة ال فر فً نتٌجة المقرر الدراسً.

  اإلعالنات والموق  االلكترونً م  توضٌح العقوبة النازلة ٌعلن عن أسماء الطلبة المتؽٌبٌن فً لوحات

 بهم حسب الالئحة.

 اطالع اٌطالب اٌعذد ػٍٝ طث١ؼح ِٚرطٍثاخ اٌثشٔاِط اٌرؼ١ٍّٟ

  وجود دلٌل لكل برنامج تعلٌمً متوفر بالمكتبة ومكتب الشإون الطالبٌة ورئاسة البرنامج التعلٌمً وكذلك

 الب الجدد.لٌطل  علٌه الط الموق  االلكترونً،

  اإلعالن عن الساعات المكتبٌة لتواجد المرشدٌن األكادٌمٌٌن للبرنامج وذلك لتقدٌم نبذة عن متطلبات

 وخ ائص البرنامج التعلٌمً للطلبة الجدد الراؼبٌن فً السإال عن أحد البرامج لالنضمام إلٌه.

 ٌمٌة فً الٌوم المفتوح الذي تقٌمه استهداؾ الطلبة الجدد بالمحاضرات التعوٌضٌة للبرامج واللوائح التعل

 الجامعة.
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 االٔرماي ضّٓ اٌثشاِط اٌرؼ١ّ١ٍح

 .ٌقوم الطالب بتعبئة نموذج االنتقال المعد بالجامعة للموافقة علٌه واعتماده من القسم المنتقل منه الطالب 

 .ٌتم إبداء الرأي من قبل القسم الذي ٌرؼب الطالب فً االنتقال إلٌه 

  إلى إدارة التسجٌل لؽرض تحدٌث بٌانات الطالب بتسجٌله فً القسم المنتقل إلٌه  االنتقالإحالة نموذج

 واستكمال كافة اإلجراءات التً تإكد انتماء الطالب للقسم الجدٌد.

 .إحالة ملؾ الطالب األكادٌمً إلى القسم المنتقل إلٌه وذلك إلجراء المعادلة الالزمة للمقررات الدراسٌة 

 ِشاظؼح ع١اعح اٌمثٛي 

 -عٕٛاد ٠ٚىْٛ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ: ٠4زُ اػزّبد ِشاعؼخ ع١بعخ اٌمجٛي ٌٍجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ثؾىً دٚسٞ وً 

  إح ائٌات تبٌن نسبة إقبال الطلبة على التسجٌل فً البرنامج التعلٌمً والتً تحدد نسبة نجاح السٌاسة

 مستهدؾ.المتبعة فً اجتذاب الطلبة للتسجٌل فً البرنامج ال

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

 .نتٌجة االستبٌانات تحدد مدى مناسبة سٌاسة القبول والتحدٌ ات التً قد تحتاجها 

 ذض٠ٚذ اٌطالب تّؼشفح خذِاخ اٌذػُ اٌطالتٟ 

تفسارات الطلبة حول خدمات الدعم وجود وحدة خا ة بشإون الطلبة والتً تجٌب على جمٌ  اس .1

 الطالبً.

تتبنى وحدة شإون الطلبة إقامة محاضرات وورش عمل تقدم فٌها نشرة تعرٌفٌة عن خدمات الدعم  .2

 الطالبً وكل ما ٌتعلق بحقو  وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة.

ٌة ال حٌة وتوفٌر األمن بعض خدمات الدعم الطالبً واضحة بالمعاٌنة كاحتفالٌات تكرٌم الطلبة والرعا .3

 وؼٌرها والتً تستهدؾ باستبٌانات دورٌة توضح الرأي فٌها وأوجه الق ور التً قد تحتاج معالجة.

 آ١ٌح ذٛف١ش اٌذػُ إٌّاعة ٌٍطالب رٚٞ االحر١اظاخ اٌخافح

 رٙزُ اٌغبِؼخ ثٙزٖ اٌؾش٠ؾخ ِٓ اٌطالة فٟ ؽمُٙ فٟ اوزغبة اٌّؼشفخ ٚاٌزؾق١ً اٌؼٍّٟ ػٓ هش٠ك رذ١ًٌ

 -اٌقؼبة اٌزٟ رٛاعُٙٙ ثبٌغبِؼخ :

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

 اإلدارٌة واألكادٌمٌة لهم بالجامعة.

 تسهٌل مهمة االت ال والتوا ل فٌما بٌن الطالب وأقسامهم العلمٌة واإلدارات األخرى ذات العالقة. .2

 الفنٌة بذوي االحتٌاجات الخا ة فً جمٌ  مرافق الجامعة. مراعاة الموا فات .3
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 آ١ٌح ذىفً عش٠ح ِؼٍِٛاخ اٌطالب

 ٠زُ ؽفع اٌٍّفبد ثٛؽذح األسؽ١ف ٚفك رغٍغً ٚأدسط ِٛصػخ ث١ٓ األلغبَ. -

ال ٠غّؼ ثزغ١ٍُ اٌٍّف اٌّذٟٔ أٚ األوبد٠ّٟ ألٞ هبٌت ِّٙب وبٔذ األعجبة، ئال ػٓ هش٠ك اٌّشؽذ  -

 غ ٌٍمغُ اٌّخزـ.األوبد٠ّٟ اٌزبث

 ؽفع ٔغخ األسؽ١ف ٌٍطالة ثّىبْ ِٕفقً ؽغت ِٛاففبد األِٓ ٚاٌغالِخ. -

 آ١ٌح ذٕظ١ُ ػ١ٍّح اطالع اٌطالب ػٍٝ ععالذُٙ

ػٍٝ ٍِف اٌطبٌت ئال ثّٛافمزٗ  ثبالهالعٌنّبْ عش٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌخبفخ ثىً هبٌت فأٗ ال ٠غّؼ 

 -خ:اٌؾخق١خ أٚ ػٓ هش٠ك ٌٚٝ األِش ٚفك ا١ٌ٢خ اٌزب١ٌ

 على ملؾ طالب( وتقدٌمه إلدارة المسجل. االطالعتعبئة نموذج من قبل الطالب  نموذج طلب  - أ

على ملفه المدنً عن طرٌق وحدة  والطالعبعد موافقة مسجل الجامعة ٌسمح للطالب بالمراجعة   - ب

 األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.

أما فٌما ٌخص الملؾ األكادٌمً للطالب فإنه ٌتم مراجعة القسم العلمً المختص عن طرٌق   - ج

 المرشد األكادٌمً للطالب.

 آلٌة االختٌار وتسمٌة المرشد األكادٌمً

ؽ١ش ٠زُ اٌزجبدي  ثأٔٗ ػ١ٍّخ ٌزجبدي اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌّشؽذ ٚاٌطبٌت، ٠ؼشف اإلسؽاد األواد٠ّٟ ...

 شاس خالي اٌفقً اٌذساعٟ.ٌٍّؼٍِٛبد ث١ُٕٙ ثبعزّ

... األعزبر اٌّىٍف ثبإلؽشاف ػٍٝ ِزبثؼخ ئٔغبص اٌطالة فٟ اٌجشٔبِظ اٌؼٍّٟ  اٌّشؽذ األواد٠ّٟ

 اٌزٞ ٠ذسعٛٔٗ، ِٚمذاس رمذ٠ُّٙ ف١ٗ.

 اٌٙذف ِٓ اإلسؽاد األواد٠ّٟ:

الذي ٌدر   تعرٌؾ الطالب بالنظم واللوائح والخطط الدراسٌة التً تتوافق م  التخ ص أو القسم العلمً -1

 به الطالب.

تنظٌم المسٌرة التعلٌمٌة للطالب من خالل تنسٌق عملٌة التسجٌل فً المقررات الدراسٌة بحٌث تتوافق  -2

 وفق قدرات الطالب والخطط الدراسٌة الموضوعة للقسم العلمً من حٌث االعتمادٌة لهذه المقررات.

افظة على المستوى األكادٌمً المطلوب من متابعة الطالب فً التح ٌل العلمً وتوجٌهه عن الحاجة للمح -3

 خالل اإلشراؾ والمتابعة الدورٌة.

تقٌٌم وتو ٌق النتائج الف لٌة للطالب من خالل إعداد تقارٌر دورٌة عن نسب اإلنجاز الف لً للمقررات  -4

 الدراسٌة.
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 ٚظائف ِٚٙاَ اٌّشؽذ األواد٠ّٟ:

 نتائجه الدراسٌة المتضمنة لكل ف ل دراسً.متابعة الملؾ األكادٌمً للطالب، وٌتم فٌه حفظ نس  من  -1

تدوٌن وتسجٌل حاالت: االنقطاع، إٌقاؾ القٌد، الطلبة المتع رٌن، كذلك العقوبات التً توق  على الطالب  -2

 بملفه العلمً وبطاقته الدراسٌة وإبالؼه.

ذٌن الرد على جمٌ  استفسارات الطالب فٌما ٌخص الدراسة ومتابعته م  أعضاء هٌئة التدرٌ  ال -3

 ٌدرسونه فً جمٌ  المقررات.

 على سجالتهم الدراسٌة بشكل منتظم. واالطالعمساعدة الطالب فً تحدٌث بٌاناتهم  -4

 حث وتشجٌ  الطلبة على حضور المحاضرات، ور د ومتابعة التقدم الدراسً لهم. -5

 ة.اعتماد موافقة المرشد األكادٌمً للبث فً كافة اإلجراءات المتعلقة بالطالب داخل الجامع -6

 آ١ٌح اخر١اس اٌّشؽذ األواد٠ّٟ:

٠زٌٛٝ اٌّؾشف األوبد٠ّٟ ثبٌجشٔبِظ )سئ١ظ اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ( اإلؽشاف ػٍٝ ػ١ٍّخ اإلسؽبد 

 -األوبد٠ّٟ ٠ٚزجٕٝ رٛع١ٗ اٌطٍجخ خبفخ اٌغذد ٚرٛص٠ؼُٙ ػٍٝ اٌّشؽذ٠ٓ ٚفك ا١ٌ٢خ ا٢ر١خ:

 ح ر أعداد أعضاء هٌئة التدرٌ  بالبرنامج التعلٌمً.. -1

 أعداد الطلبة الدراسٌن بالبرنامج.ح ر  -2

طالب لكل مرشد  20توزٌ  الطلبة على أعضاء هٌئة التدرٌ  بالقسم بحٌث ال ٌتجاوز إعداد الطلبة  -3

 أكادٌمً.

 اإلعالن عن قوائم اإلرشاد األكادٌمً للطلبة وفق اعتماد اللجنة العلمٌة بالقسم. -4

 آلٌات الطعن والتظلم والشكاوي الطالبٌة

 آلٌة الطعن: - أ

  أن ٌقدم طلب المراجعة لمقرر الدراسً المطعون فٌه إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد

 على أسبوعٌن من تارٌ  إعالن النتائج.

 .أن ٌرفق بالطلب إٌ ال سداد الرسوم المالٌة وفق الالئحة المالٌة بالجامعة 

 .ٌحال الطلب إلى لجنة المراجعة بالقسم العلمً المختص 

 اللجنة العلمٌة بالقسم تشكٌل لجنة للمراجعة من  ال ة أعضاء هٌئة التدرٌ  وعلى اللجنة مراجعة  تتولى

كراسة اإلجابة ووض  النتٌجة النهائٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من القسم 

 .المختص ومكتب الدراسة واالمتحانات بالجامعة
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 ر نجاحه بالمقرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة قٌمة فً حالة  بت  حة ادعاء الطالب وتقر

 .الطعن له، وأما إذا لم ٌ بت  حة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما هً علٌه

 آلٌة التظلم والشكاوي الطالبٌة - ب

سفغ اٌظٍُ ػٓ اٌطبٌت ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رإصش ئ٠غبثبً ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٌٚزٌه فاْ 

 -رزجغ اٌطشق اٌزب١ٌخ:اٌغبِؼخ 

 .ٌو ق الطالب شكواه فً نموذج خاص بالتظلمات 

 .ٌقوم الطالب بوض  تظلمه فً  ندو  الشكاوي 

  ٌتم فتح  ندو  الشكاوي من لجنة خا ة بذلك والتؤكد من استٌفاء التظلم لشروط البث فٌه من ذكر كامل

 البٌانات للمشتكً والمشتكً علٌه وموضوع التظلم.

  إلى لجنة التحقٌق التً تعلن عن م ول الطرفٌن بالوسائل المتاحة أمامها.ٌحال التظلم 

 .ًاإلعالن عن نتٌجة التحقٌق على لوحة اإلعالنات وعلى الموق  االلكترون 

 آ١ٌح ذّى١ٓ اٌطالب ِٓ اٌّؾاسوح فٟ فٕاػح اٌمشاساخ ٚحً اٌّؾاوً

 .ًتوزٌ  استبٌانات خا ة بالطلبة فً نهاٌة كل ف ل دراس 

 ستبٌانات وتحلل إح ائٌاً لمعرفة نقاط الضعؾ وتطوٌرها.تفرغ اال 

 .تسلم نتائج االستبٌانات من قبل مكتب ضمان الجودة وتوض  وفق خطط التحسٌن والتطوٌر 

 .ٌعتمد مجل  الجامعة نتائج االستبٌان وٌحدد سبل التحسٌن والتطوٌر 

  الطلبة.مشاركة الطالب فً  ناعة القرارات وحل المشاكل عن طرٌق مكتب شإون 

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

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

 آلٌة التعامل والتوثٌك لمعامالت الطــالب المتعثرٌــن

  األكادٌمً من خالل نتائجهم الف لٌة.ٌتم تحدٌد الطلبة المتع رٌن عن طرٌق المرشد 

  متابعة نسبة الحضور والؽٌاب وح ر الطلبة المتؽٌبٌن وإبالغ المرشد األكادٌمً عن طرٌق رئاسة

 القسم.

 .ٌدر  المرشد األكادٌمً وض  الطالب وٌتناقش معه لمعرفة أسباب التع ر وإمكانٌة معالجة المسببات 

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

المرشد األكادٌمً ٌقدم تو ٌات إلدارة البرنامج تحوي الحلول المقترحة التً ٌجب تقدٌمها للطالب 

 لمعالجة أوجه الق ور لدٌه.
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 ٌق إدارة فً حالة التع ر كان فً الؽٌاب ولم ٌلتزم الطالب بالحضور ٌتم إبالغ ولً األمر عن طر

 الجامعة.

  إذا كان التع ر فً التح ٌل العلمً فإن البرنامج ٌتبنى المعالجة بحسب إمكانٌاته وتو ٌات المرشد

 األكادٌمً، وتقدٌم الدعم الالزم كمحاضرات إضافٌة أو تدرٌبات عملٌة ... ال .

 آ١ٌح اٌرؼاًِ ٚاٌرٛش١ك ٌّؼاِالخ اٌطــالب اٌّرفٛل١ٓ

٘زّبَ ثبٌطٍجخ اٌّزفٛل١ٓ اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ لذساد خبفخ رإٍُ٘ٙ ٌٍزفٛق فٟ ئْ ِٓ أ٠ٌٛٚبد اٌغبِؼخ اال

ِغبالرُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ فُٙ ٌُٙ األصش األوجش فٟ اٌشفغ ِٓ وفبءح ِخشعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ِٚٓ ِظب٘ش 

 -اال٘زّبَ رؾغ١ؼُٙ ػٍٝ ص٠بدح اٌزؾق١ً اٌؼٍّٟ ِٚٓ آ١ٌبد اٌزؾغ١غ ا٢رٟ:

 الطالب المتفوقٌن وذوي المعدالت المرتفعة. وقٌن بمراجعة الدرجات وتحدٌدٌتم تحدٌد الطلبة المتف 

 .متابعة أي تقارٌر من المرشدٌن األكادٌمٌٌن عن الطالب المتفوقٌن 

   من خالل منحهم شهادات تقدٌر وإعالن أسمائهم بلوحات اإلعالن وموق ً ٌكرم الطلبة المتفوقٌن علمٌا

 تفوقهم فً دراستهم أو البحث العلمً أو ؼٌره.الجامعة االلكترونً م  توضٌح مجال 

 .تكرٌم أوائل الدفعات سنوٌاً فً حفل الخرٌجٌن 

  ضمن ً ً أو رٌاضٌا ً أو  قافٌا دعم الطلبة المتفوقٌن للمشاركة فً األنشطة المختلفة سواء كانت علمٌا

 نشاطات اتحاد الطلبة داخل أو خارج الجامعة.

 رائهم لتحسٌن أداء الجامعة واستهدافهم فً كافة اللجان المشكلة فً دعوة الطالب المتفوقٌن بالمشاركة بآ

 الجامعة.

 آ١ٌح ِؼشفح ِذٜ ِالئّح اٌثشاِط ٌّرطٍثاخ عٛق اٌؼًّ ِٓ ٚظٙح ٔظش خش٠ع١ٙا

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

 ٌة اإلدارات والمكاتب.بٌن وحدة الخرٌجٌن م  بق

  ٌتم تسلٌم استبٌان للخرٌجٌن؛ لمعرفة مدى مالئمة البرامج الدراسٌة لمتطلبات سو  العمل من وجهة نظر

 الخرٌجٌن.

  ٌتم تسلٌم استبٌان ألرباب العمل؛ الستطالع أرائهم فً مدى مالئمة الخرجٌن والبرامج الدراسٌة

 لمتطلبات سو  العمل.

ئؽقبئ١بً ٚرغزخذَ ٔزبئغٗ فٟ رؾغ١ٓ ٚرط٠ٛش اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚفك آ١ٌخ اٌّشاعؼخ ٠فشؽ االعزج١بْ ٠ٚؾًٍ 

 .ٚاٌزم١١ُ اٌذٚسٞ ٌٍجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ
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 إجراءات البرامج التعلٌمٌة  .15

 آ١ٌح ذق١ُّ اٌثشٔاِط اٌرؼ١ٍّٟ

ٌٍجشٔبِظ صُ رجذأ ػ١ٍّخ رق١ُّ اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ثبٌزؼشف ػٍٝ اٌغب٠بد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاأل٘ذاف اٌؼبِخ 

رؾذ٠ذ خقبئـ اٌّزؼٍُ ٚأّٔبه اٌزؼ١ٍُ اٌّالئّخ ثؼذ رٌه ٠زُ رؾذ٠ذ اٌّؾزٜٛ ٚاٌٛؽذاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌالصِخ صُ 

اخز١بس ٚرق١ُّ ٔؾبهبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌالصِخ ٚأخ١شاً رؾذ٠ذ أعب١ٌت رم٠ُٛ رؼٍُ اٌطٍجخ 

 -٠ٚىْٛ رٌه ثٕبءاً ػٍٝ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ:

اسة المقترح المقدم للبرنامج التعلٌمً المستهدؾ ت مٌمه م  مراعاة متطلبات سو  العمل من قبل در -1

 مجل  إدارة الجامعة.

تشكٌل لجنة من أعضاء هٌئة التدرٌ  وفق التخ ص المراد ت مٌمه بحٌث ال تقل عن  ال ة أعضاء  -2

 هٌئة التدرٌ .

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

أن ٌكون المرج  األساسً لت مٌم البرامج التعلٌمٌة، الكتٌب ال ادر عن اللجنة الشعبٌة العامة  . أ

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

 عدة عرض و ائق البرنامج التعلٌمً على خبراء مخت ٌن فً نف  المجال من مدار  مختلفة  . ب

 مإسسات لدٌها تخ ص مناظر( باستخدام تقرٌر المراج  الخارجً للبرنامج التعلٌمً.

 تنفٌذ كل المالحظات والتو ٌات الواردة بتقرٌر المراج  الخارجً عن ت مٌم البرنامج. . ج

عرض البرنامج التعلٌمً الم مم على مجل  إدارة الجامعة العتماده والبدء فً تفعٌل العملٌة  . د

 .التعلٌمٌة به

 آ١ٌح اٌّشاظؼح ٚاٌرم١١ُ اٌذٚسٞ ٌٍثشٔاِط اٌرؼ١ٍّٟ

اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌٍجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِّٙخ ٌّٛاوجخ اٌزطٛس ٚاٌؾذاصخ ٚرقؾ١ؼ أخطبء عبثمخ ٚرغ٠ٛذ 

 -اٌّخشعبد ٚرىْٛ وً أسثغ عٕٛاد ثاؽشاف ئداسح اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:

 مج التعلٌمٌة التً تتبعها بالبدء فً المراجعة والتقٌٌم الداخلً.ت در إدارة الشإون العلمٌة تعلٌماتها للبرا .1

ٌتب  البرنامج التعلٌمً نظام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج وأعضاء هٌئة التدرٌ  إلجراء المراجعة  .2

 والتقٌٌم لٌنتج عنها تحدٌ ات فً البرنامج التعلٌمً المستندة على مراج  ومناظرات مو و  بها.

 لك علً استبٌانات للطلبة وأعضاء هٌئة التدرٌ  على كل برنامج علمً ٌعتمد ذ .3

تحال النتائج إلى إدارة الشإون العلمٌة  م رئاسة الجامعة لتطرح على مجل  إدارة الجامعة لتنتقل إلى  .4

الخطوة التالٌة إال وهً عرضها على مخت ٌن خارجٌٌن فً نف  المجال لتقٌٌم البرنامج العلمً المحدث 

 قل عدد المقٌمٌن الخارجٌٌن عن  ال ة(. ال ٌ

تعمم التقٌٌمات الخارجٌة حسب البرنامج التعلٌمً وتنفذ  م تعتمد حسب اإلجراءات المعمول بها فً  .5

 الجامعة.

إعداد تقرٌر  ادر عن البرنامج التعلٌمً ٌحوي التحدٌ ات التً تم اعتمادها وأسباب عدم تنفٌذ أي مقترح  .6

 والمستندة على أسا  علمً بحث.نتٌجة التقٌٌمات 
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 آ١ٌح اعرطالع أساء اٌؼٕافش اٌرؼ١ّ١ٍح فٟ ظٛدذٙا

ٌعلن مكتب ضمان الجودة وتقٌٌم األداء عن البدء فً استهداؾ عنا ر العملٌة التعلٌمٌة  أعضاء هٌئة  .1

 الطلبة( باستبٌانات خا ة لالطالع على آرائهم فً جودة العملٌة التعلٌمٌة ومالحظاتهم –التدرٌ  

 حولها.

 توزع وتجم  االستبٌانات  م تحلل الستخراج نقاط القوة والضعؾ والتو ٌات والمقترحات. .2

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

 ات الجودة.الضعؾ والمحافظة على نقاط القوة وإتباع التو ٌات والمقترحات لتحقٌق أعلى درج

 

 إجراءات شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس .16

المساندة دور رئٌ  فً تقدٌم الخدمات التعلٌمٌة المرجوة مـن  دائماً ٌناط بؤعضاء هٌئة التدرٌ  والكوادر

 المإسسة بشكل ممٌز ٌرقى لمستوى رسالة وأهداؾ المإسسة وتطلعات المجتم  من هذه الخدمات.     

فــً االســتقامة  والقــدوةٌعتبــر عضــو هٌئــة التــدرٌ  رســول اإلبــالغ األمــٌن للمعــارؾ، وهــو راعــً القــٌم 

 التعلٌمٌـةإن التوسـ  المعرفـً جعـل  ـاحب الرسـالة  واجبـات. علٌـه مـنوالتجرد فٌما له من حقو  ومـا 

طرٌقـة مقنعـة لهـا لدٌه من معلومات، كً ٌستطٌ  تو ـٌل األفكـار ب واالطالع فٌمامطالبا باإللمام الواس  

لبناء المجتم   تؤ ٌرها على شباب الجٌل ال اعد، هذا الجٌل الذي توفرت له سبل وأسالٌب من المعلومات

 .والخوض فً مجاالت البحث العلمً المتنوع

 التدرٌس عضو هٌئة  وواجبات حموق    

فــً اطــار اهتمــام الجامعــة بضــمان حــق العن ــر الرئٌســً فــً العملٌــة التعلٌمٌــة قامــت بتخ ــٌص مكتــب 

شإون اعضاء هٌئة التدرٌ  لدعم وتنظٌم معامالت كل عضو هٌئة تدرٌ  لٌضمن حقوقه والتاكٌـد علـى 

 ى حٌـاة عائلـةعلـفالعن ر المادي الذي ٌتطلب توفٌره من قبل إدارة الجامعة له انعكاسات ادائه لواجباته، 

 ، ومن حقوقه التً تراعٌها الجامعة االتً:ٌة واإلبداعٌةمعضو هٌئة التدرٌ  و بالتالً على كفاءاته العل

  .رؾ مكافاته فور استحقاقها حسب االجراءات المتبعة بالجامعة  

 .له الحق فً تقدٌم مقترح بتعدٌل مفردات المقرر الدراسً حسب االجراءات المتبعة 

 الٌة لقٌا  رضاه عن الجامعة وكل ما ٌمت لعمله ب لة واجراء التحسٌنات الالزمة. تتب  الجامعة 

 .تتعهد الجامعة برف  الظلم عن عضو هٌئة التدرٌ  نتٌجة تعرضه الي اذى داخل الجامعة 

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

 لرف  من كفاءته حسب االجراء المتب .من حقه تلقً ورش عمل ودورات تدرٌبٌة ل 

 .من حقوقه طلب مكافاة عن اي خدمة ٌقدمها ومكفول له حق الرفض دون عقوبة 
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  من م ارٌؾ عضو هٌئة التدرٌ  حال مشاركته فً عمل علمً باسم  60تتكفل الجامعة بنسبة %

 الجامعة محلٌا او خارجٌا.

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

وعلماً، وهو الراعً لعقولهم والمنمً لمواهبهم، والذي ٌ قل نفوسهم وهو الذي ٌؽر  البذور الجٌدة فً 

 .العلم واألخال  الحمٌدةأفكار الشباب الباحث عن 

مهنة التدرٌ ، والمهام األخرى كما ٌتولى عضو هٌئة التدرٌ  القٌام باألعمال التً تنسجم م  مهمة و

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

أْ ٠إدٞ ػٍّٗ ثىً أِبٔخ ٚدلخ ٚفمبً ٌّب رمشسٖ اٌغبِؼخ ٚاٌمغُ اٌؼٍّٟ، ٚاالٌزضاَ ثبٌؾنٛس فٟ اٌّٛاػ١ذ  .1

 اٌّؾذدح فٟ عذٚي اٌّؾبمشاد.

ِقبٌؾٗ اٌخبفخ، ٚأْ ٠جزؼاذ ثغاٍٛوٗ ػآ ِاٛاهٓ اٌؾاجٙبد ٚاٌضٌاً،  أْ ال ٠غزغً ِشوضٖ اٌٛظ١فٟ فٟ .2

 أٚ اٌظٙٛس ثّظٙش ال ١ٍ٠ك ثؾشف إٌّٙخ.

ِٓ لجً اٌغبِؼخ ٚاٌمغاُ اٌّخازـ فاٟ ؽاذٚد اٌمٛاػاذ ٚاٌإظُ اٌّؼّاٛي ثٙاب ٠إدٞ اٌّٙبَ إٌّٛهخ ثٗ أْ  .3

 مّٓ ٌٛائؼ اٌغبِؼخ.

ي ٠غاال  ٌٍااذ٠ٓ اإلعااالِٟ، أٚ أْ ٠ؾاابفع ػٍااٝ ؽااشف إٌّٙااخ ٚأْ ال ٠زقااشف رقااشفبد أٚ ٠غااٍه  .4 عااٍٛوب

 .ثبٌّغزّغ٠نش 

اٌّؾبفظااخ ػٍااٝ اٌّؼااذاد ٚاألعٙااضح اٌزااٟ رغااٍُ ئ١ٌااٗ ثؾىااُ ِٕٙزااٗ، ٚاٌزااٟ رغاازخذَ وٛعاابئً ئ٠ناابػ ٚأْ  .5

 ٠غزخذِٙب فٟ اٌغشك اٌزٞ أػذد ِٓ أعٍٗ.

َٛ ٚؽً اٌّؾبوً اٌؼ١ٍّاخ ثابٌّمشساد اٌزاٟ ٠ماأ، وّشؽذ أوبد٠ّٟ رؾذ٠ذ عبػبد ِىزج١خ ٌّشاعؼخ اٌطالة .6

 ثزذس٠غٙب، ٚخبفخ رؾغ١ٓ ٚرط٠ٛش إٌّب٘ظ اٌذساع١خ.

 .ِٓ ثؾش ػٍّٟ ٚخذِخ ِغزّغ ٚث١ئخ أْ ٠مَٛ ثبألػّبي اٌزٟ رُطٍت ِٕٗ فٟ ِغبي رخققٗ .7

 األداء ٚرؾغ١ٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ. ٜاٌّغبّ٘خ فٟ سعُ اٌغ١بعبد ٚاٌخطو اٌزٟ رٙذف ئٌٝ سفغ ِغزٛ .8

 اٌمغُ ٚاٌغبِؼخ.ٍغبْ اٌزٟ ٠ىٍف ثٙب ِٓ لجً اٌاٌّغبّ٘خ فٟ  .9

 من اعضاء هٌئة التدرٌس والكفاٌة خطة الجامعة لتحدٌد االحتٌاجات

سئ١غ١١ٓ ّ٘ب ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطبٌت. ٌٚٛالدح ٘زٖ اٌؼ١ٍّاخ اٌؼّٛد اٌفمشٞ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٕقش٠ٓ 

ٌّزخقاـ الثذ ِٓ اعزّبع اٌؼٕقش٠ٓ، ٚثٛعٛد اٌطبٌت ٠ىْٛ اٌٙبعظ االوجش رٛف١ش ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ا

ٚراد اٌىفاابءح اٌؼب١ٌااخ، ٌٚزؾم١ااك اٌىفب٠ااخ ِاآ اػناابء ١٘ئااخ اٌزااذس٠ظ رمااذَ عبِؼااخ افش٠م١ااب ٌٍؼٍااَٛ االٔغااب١ٔخ 

ٚاٌزطج١م١خ خطزٙب اٌزفقا١ٍ١خ ٌزؾذ٠اذ اؽز١بعبرٙاب ِآ اػنابء ١٘ئاخ اٌزاذس٠ظ ٚو١ف١اخ رؾم١اك اٌىفب٠اخ ٌؼ١ٍّزٙاب 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ وبالرٟ:
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اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌمغُ اٌؼٍّاٟ ثماٛائُ اػنابء ١٘ئاخ ػٕذ ثذا٠خ وً فقً دساعٟ ٠ضٚد ِىزت ؽإْٚ  (1

 ( .01اٌزذس٠ظ اٌّزمذ١ِٓ ٌٍزؼبْٚ ثبٌغبِؼخ )َ.ػ.أ.٘ـ.د. 

رغزّغ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّاخ ثبٌمغاُ ٌزى١ٍاف اػنابء ١٘ئاخ اٌزاذس٠ظ اٌفابػ١ٍٓ ثابٌّمشساد إٌّبعاجخ ٌٙاُ ٚثبٌزابٌٟ  (2

د إٌّبعاجخ ٌٙاب ِاغ دساعاخ اٌمبئّاخ ؽقش اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٟ ثٙب ػغض فزؾذد اػاذاد٘ب ٚاٌزخققاب

( وبؽز١بعاابد ٌٍمغااُ اٌؼٍّااٟ ِاآ 24اٌّؾبٌااخ ِاآ ِىزاات ؽااإْٚ اػناابء ١٘ئااخ اٌزااذس٠ظ )َ.ػ.أ.٘ااـ.د. 

اػنااابء ١٘ئاااخ اٌزاااذس٠ظ ٚفاااٟ ؽااابي ػاااذَ ٚعاااٛد اٌزخقاااـ اٌّطٍاااٛة ٠غااازخذَ إٌّاااٛرط راد اٌؼاللاااخ 

 (.31)َ.ػ.أ.٘ـ.د. 

الؽز١بعاابد ٚاٌّجاا١ٓ ف١ٙااب االػااذاد ٚاٌّااإ٘الد ِشاعااٍخ سئاا١ظ اٌمغااُ ٌّىزاات اػناابء ١٘ئااخ اٌزااذس٠ظ ثب (3

 ٚاٌزخققبد اٌّطٍٛثخ ِٓ اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ؽغت إٌّٛرط اٌّزوٛس أفب اٌخبؿ ثٛعٛد ػغض.

٠شاعً اٌّىزت اداسح اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ ٌالػالْ ػٓ االؽز١بعابد ثبٌٛعابئً اٌّزبؽاخ، صاُ اؽبٌاخ رخققابد  (4

 ِٚإ٘الد اٌّزمذ١ِٓ ػٍٝ اٌمغُ اٌؼٍّٟ.

 أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا اختٌار

هــا العملٌــة ٌعـد أعضــاء هٌئـة التــدرٌ  مـن أهــم المــدخالت فـً المإسســات التعلٌمٌـة الجامعٌــة التـً تحتاج

وجـود معـاٌٌر الختٌـار فً ضوء ال ورة المعلوماتٌة واالت االت والتكنولوجٌا، وبالتـالً ٌتطلـب  التعلٌمٌة

عضو هٌئة التدرٌ  هو أسا  تجوٌد مخرجـات العملٌـة التعلٌمٌـة ،  هٌئة التدرٌ  وبجامعة افرٌقٌا ٌعتبر

من خالل التمتـ  بالمقومـات لذا من المهم التقٌٌم الدوري له للحفاظ على األداء العالً والمستوى المتمٌز و

 .الشخ ٌة واألكادٌمٌة

 المطلوبةالتخ  ات ومن خالل تحدٌد احتٌاجات االقسام ٌتم االعالن فً موق  الجامعة على 

المتقدمٌن من اعضاء هٌئة التدرٌ  وتتلخص هذه االلٌة فً  واختٌار ومن  م اتباع الٌة محددة لتقٌٌم

 االتً:

تجتم  اللجنة العلمٌة بالقسم لدراسة مإهالت وتخ  ات المتقدمٌن من اعضاء هٌئة التدرٌ    (1

 حسب المعاٌٌر االتٌة:واختٌار المناسب منهم للمقررات التً بها عجز على ان ٌراعى االختٌار 

  مجال الشهادة ٌطابق التخ ص المطلوب، حٌث تخ ص عضو هٌئة التدرٌ  ٌجب ان ٌكون

 موافق لمتطلب المقرر الدراسً حتى ٌكلؾ بتدرٌسه.

  المإهل العلمً، حٌث الدكتوراه له االولوٌة  م الماجستٌر فً حال تطابق التخ ص م  متطلب

 المقرر الدراسً.

 حال توفر المعٌارٌن السابقٌن تكون األفضلٌة فً االختٌار للدرجة العلمٌة الدرجة العلمٌة، ف ً

 االعلى.
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  أن ٌقوم بتقدٌم رسائل تزكٌة من عضوي هٌئة  الخبرة فً التدرٌ  أو فً مجال التخ ص

 تدرٌ  من ذوي العالقة بتخ  ه(.

 .التزكٌة من قبل اللجنة العلمٌة بالقسم 

بنموذج رقم  ٌئة التدرٌ  تكون هً الفٌ ل فً اعتماد االختٌارٌتم اجراء مقابلة شخ ٌة م  عضو ه  (2

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

 .مفردات المقرر بكفاءة

 بالنموذج المعتمد من اللجنة العلمٌة بالقسم احالة االسماء المختارة الى مكتب اعضاء هٌئة التدرٌ   (3

 وهً: لالت ال بهم للتؤكٌد على احضارهم م وؼات التعاون كاملة

   ور شخ ٌة. 2عدد  

  .السٌرة الذاتٌة 

  .ً ا بات شخ 

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

   ما امكن(.افادة بالدرجة العلمٌة معتمدة  

حال استكمال عضو هٌئة التدرٌ  المختار من القسم لمتطلبات التعاون ٌتم التعاقد معه واحالته الى   (4

 حسب النظم واللوائح المعمول بها فً الجامعة. (03 م.ش.أ.هـ.ت.  القسم لٌكلؾ رسمٌا بالتدرٌ 

هد  م.ش.أ.هـ.ت. فً حالة وجود نقص فً الم وؼات ٌمنح المتقدم فر ة احضاره باستخدام تع  (5

ٌكلؾ  (13 م.ش.أ.هـ.ت. (، كذلك عند وجود عجز او اعتذار عضو هٌئة تدرٌ  عن مقرر 07

 (.04است نائٌا ؼٌره  م.ش.أ.هـ.ت. 

تعتمد هذه االلٌة على السالسة فً االجراءات وضمان تحقٌق اعلى معاٌٌر الجودة فً االختٌار و حة 

ا  بركب العملٌة التعلٌمٌة المتمٌزة بجامعة افرٌقٌا للعلوم المإهل العلمً للمتقدم واحقٌته فً االلتح

 االنسانٌة والتطبٌقٌة.

قبول أعضاء هٌئة التدرٌ  العاملٌن بجامعات أخرى على الدرجات العلمٌة نفسها التً ٌشؽلونها ٌمكن 

سائل للقٌام بالبحوث العلمٌة، واإلشراؾ على الر وذلك على سبٌل التعاون لمدة محدودة للتدرٌ ، أو

واألطروحات الجامعٌة ومناقشتها، واإلشراؾ ومتابعة أوضاع الطالب او كؤعضاء فً لجان تخ  ٌة 

 تحددها حاجة الجامعة وفق النظم واللوائح.

ولتعزٌز جودة اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌ  فان الجامعة قامت بتفعٌل لجنة شإون أعضاء هٌئة التدرٌ  

 والتً تختص باآلتً:
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استٌفاء شروط التعٌٌن والترقٌة والنقل والندب واالعارة المتعلقة بؤعضاء هٌئة التحقق من  .1

 التدرٌ  وكافة امورهم الوظٌفٌة األخرى.

االطالع على تقارٌر لجان التقٌٌم الخا ة بالترقٌة الستخالص نتائجها ورف  التو ٌة بها الى  .2

 رئاسة الجامعة.

 لتدرٌ  من قبل األقسام العلمٌة المخت ة بالجامعة.دراسة التقارٌر العلمٌة الخا ة بؤعضاء هٌئة ا .3

 ما تكلؾ به من اعمال فً نطا  اخت ا اتها من قبل مجل  إدارة الجامعة او رئٌسها. .4

 تمٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا

التقٌٌم عضو هٌئة التدرٌ  هو أسا  تجوٌد مخرجات العملٌة التعلٌمٌة بجامعة افرٌقٌا، ولذا من المهم 

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

 .(4 م.ج.ت.  االداء وكفاءةاستبٌان تقٌٌم الطالب ألداء عضو هٌئة التدرٌ  لتحدٌد جودة المحاضر   (1

، (7 م.ج.ت.  استبٌان تقٌٌم رئٌ  القسم لمدى فاعلٌة ونشاط عضو هٌئة التدرٌ  العلمً واألكادٌمً  (2

وٌكون ذلك مكمل لتقٌٌم الطالب وعامل مساعد فً تكوٌن ال ورة ال حٌحة لكفاءة المحاضرٌن 

 ونشاطاتهم فً القسم والمشاركة فً البحث العلمً وخدمات المجتم  والبٌئة.

تقٌٌم مكتب شإون أعضاء هٌئة التدرٌ  لعضو هٌئة التدرٌ  من ناحٌة االنضباط وحضور   (3

 .لها عن طرٌق نموذج التقٌٌم تزام باستٌفاء الوعاء الزمنًالمحاضرات واالل

 والح ول على نتائج التقٌٌمات. تجمٌ  هذه المإشرات وتحلٌلها  (4

كل هذه التقٌٌمات لدى رئاسة القسم لتداولها م  اللجنة العلمٌة بالقسم وتو ٌقها فً نموذج خاص  تناقش  (5

ٌلزم من ناحٌة  والتقرٌر التخاذ ما (25ت.  م.ش.أ.هـ.  ادر عن مكتب شإون أعضاء هٌئة التدرٌ 

 تقوٌم عضو هٌئة التدرٌ  او باستمراره او انهاء عقده.

ٌتم تقٌٌم اداء عضو هٌئة التدرٌ  فً انجاز المقرر الدراسً طٌلة الف ل الدراسً  م.ش.أ.هـ.ت.  (6

وٌضٌة ( وٌتخذ االجراء المناسب حسب نسبة االنجاز لمفردات المقرر الدراسً كمحاضرات تع34

 .(05 م.ش.أ.هـ.ت. 

 تضمن هذه االلٌة تقٌٌم عضو هٌئة التدرٌ  من عدة اتجاهات وتؽطً كل أوجه التعامالت له. 

 ألعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا تمدٌم الدعم التمنً

الدعم التقنً لعضو هٌئة التدرٌ  بجامعة افرٌقٌا متمٌز، حٌث ٌلقى االهتمام األكبر من القٌادات 

 العلمٌة بالجامعة، والٌة الدعم التقنً هً كاالتً:
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القسم العلمً ٌحدد متطلبات الدعم التقنً لكل مقرر والذي توفره الجامعة فً مرافقها أو   .1

 .وٌتم تجمٌعه فً تقرٌر لمخاطبة اإلدارة العلٌا بالجامعة تعاقداتها

م لتنفٌذ المقرر الدراسً عضو هٌئة التدرٌ  ٌحدد فٌه نوع الدعم التقنً الالزنموذج ٌمأله   .2

 .(22 م.ش.أ.هـ.ت. 

 تكلٌؾ جهات االخت اص بالجامعة لتوفٌر الدعم التقنً المطلوب.  .3

 طرق ووسائل وتمنٌات التدرٌس المستخدمة .17

 محاضرات منهجٌة نظرٌة باستخدام السبورة وأجهزة العرض 

 النشاط والمناقشة والمشاركة داخل المحاضرات 

 الواجبات وورقات العمل 

 التربة ومواد البناء والكٌمٌاء والفٌزٌاء والورش الخرسانة والمعامل  خرائط والحاسوب و ) 

 نظام التمٌٌم واالمتحانات .18

  خمسٌن بالمائة 50ٌعتبر الطالب ناجحا فً المقرر الدراسً اذا ح ل على مجموع درجات %
 على األقل فً هذا المقرر.

   أعمال السنة للطالب  وامتحان نهاٌة  أسا %( وذلك على 100تحسب تقدٌرات كل مقرر من
 % لالمتحان النهائً .60% ألعمال السنة و 40الف ل وذلك بنسبة 

  تشمل أعمال الف ل الدراسً امتحانات دورٌة ال ٌقل عددها عن ا نٌن وتدخل االمتحانات الشفهٌة
 والتقارٌر  والعملً فً أعمال الف ل الدراسً . 

 ٌة للمقرر الدراسً من قبل رئٌ  القسم المختص وكذلك رئٌ  الدراسة ٌتم اعتماد النتٌجة النهائ
 واالمتحانات بالجامعة.

  ٌحسب المعدل الف لً للطالب بضرب الوحدات الدراسٌة لكل مقرر فً النسبة المئوٌة المتح ل
علٌها الطالب فً ذلك المقرر  م بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلً للوحدات التً درسها 

بنف  الف ل الدراسً وٌدرج ضمن حساب المعدل العام جمٌ  المقررات التً درسها  الطالب
 الطالب فً الكلٌة.

اٌذسعبد ٌٍّمشس  %فّب فٛق ِٓ ِغّٛع 50ٚ ٠ؼزجش اٌطبٌت ٔبعؾب فٟ اٌّمشس ئدا رؾقً ف١ٗ ػٍٟ ٔغجخ 

ففش ئٌٝ ِبئخ ٚرٌه  ثؾ١ش رمذس دسعبد اٌطبٌت ٚوزٌه اٌزمذ٠ش اٌؼبَ ثٕبء ػٍٝ اٌّؼذي اٌؼبَ ِٓاٌذساعٟ، 

 ؽغت إٌغت اٌزب١ٌخ :

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100ئٌٝ  85ِٓ  1

 جٌد جدا 85إلى أقل من    75من   2

 جٌد 75إلى أقل من    65من  3

 مقبول 65إلى أقل من    50من  4

 ضعٌؾ 50إلى أقل من   35من   5

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

 
 ممدمـــــــــــة

ٌم ل مشروع التخرج اختبارا حقٌقٌا للطالب إذ ٌكشؾ عن قدرات الطلبة فً تحلٌل المشاكل 

الذي أتم دراسته قبل الو ول لمقرر مشروع  وابتكار حلول جدٌدة للعدٌد منها فً مجال تخ  هم

هامة للطالب تكون مقدمة للحٌاة العملٌة له بعد التخرج إذ التخرج، وٌقدم مشروع التخرج تجربة فعلٌة 

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

الطالب قادراً على تطبٌق المهارات والمعارؾ التً ح ل علٌها خالل الدراسة الجامعٌة فً ظل توفٌر 

شرؾ على مشروع التخرج و ٌجب على كل طالب تقدٌم مشروع مستقل ما لم الن ح واإلرشاد من الم

ٌرى القسم أن ٌقدم بعض الطالب مشروع واحد مشترك، وعموما أهداؾ مشروع التخرج تتلخص فً ما 

 -ٌلً:

التؤكد من أن الطالب الخرٌج قادراً على استخدام العلوم التً تلقاها خالل دراسته الجامعٌة وأ بحت  .1

 راته الكتابٌة والخطابٌة والبح ٌة والعلمٌة.تعد من قد

 إعطاء فر ة للطالب لتطبٌق ما تعلمه وتنفٌذ ذلك على ارض الواق . .2

 تحلً الطالب بؤخالقٌات المهنة قبل التحاقه فعلٌاً بالعمل. .3

وٌحق للطالب أن ٌختار عنوان مشروع تخرجه فً أي مجال من مجاالت التخ ص فً قسمه العلمً  .4

هٌئة تدرٌ  الذي ٌحمل الماجستٌر أو الدكتوراه فً نف  التخ ص الذي ٌتناوله وبإشراؾ عضو 

 .المشروع

 متطلبات التمدٌم على مشروع التخرج
 

لكل قسم علمً بالجامعة عدد وحدات ٌجب على الطالب أن ٌنجزها لٌمنح الحق فً تسجٌل مشروع 

 -التخرج والبدء فٌه وهً كاآلتً:
 

 المسم العلمً
 المطلوبة لإلنجاز لبل المشروععدد الوحدات 

 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 
 

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

 -تسجٌل مشروع تخرجه وتقٌٌم نتٌجته بشكل رسمً:

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

 الطالب لعدد الوحدات الالزمة للبدء فً المشروع.

الخاص بمشارٌ  التخرج من قبل القسم العلمً الذي ٌعتمد  (2رقم أ.ش. ع    البث فً تعبئة النموذج .2

تخرج،  م ٌعتمد من الدراسة واالمتحانات لتؤكٌد اجتٌاز الطالب العدد الكافً من الوحدات المستحقة لل

من قبل القسم المالً الذي ٌفٌد بعدم وجود أي التزام مالً على الطالب ودفعه رسوم تسجٌل مشروع 

 التخرج.

( والذي ٌحوي العنوان الذي اختاره الطالب كعنوان لمشروعه 3 رقم أ.ش. ع  ٌلً ذلك تعبئة النموذج  .3

ً اسم المشرؾ على المشروع،   م المناقشٌن المقترحٌن من قبل القسم وبموافقة القسم العلمً وأٌضا

( والذي ٌكون الطالب قد عرض مقترح المشروع مخت را 4 رقم أ.ش. ع  العلمً، فً النموذج 

للتنبٌه على نواقص ٌجب إكمالها أو إضافة تلحق به، ٌلً ذلك استكمال بٌانات هذا النموذج والذي 

  وٌوم المناقشة، م  مراعاة إال تزٌد المدة ٌ بح ممهدا الست دار قرار المناقشة والمحدد فٌه تارٌ

 الكلٌة ف لٌن متتالٌٌن كحد أق ى.

ٌوم مناقشة مشروع التخرج هو الٌوم الذي ٌكرم فٌه الطالب على ما بذله من جهد وٌح د  مار جهود  .4

مضنٌة مبذولة، ٌقٌم المشروع مناقشٌن تم ترشٌحهما من القسم العلمً لر د درجات التقٌٌم فً 

%( لٌكون المشروع مقبوال  50( الذي ٌتوج باجتٌاز الطالب ما مجموعه  5 رقم أ.ش. ع  النموذج 

 وتكلل بنجاح الطالب سواء بتعدٌالت فً المشروع أو بدون تعدٌالت.

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

 لٌسان (. –جة العلمٌة المناظرة للقسم العلمً  بكالورٌو  بنٌل الطالب الدر اإلٌذانوالتخرج 

 شروط عامة فً اختٌار مشارٌع التخرج
 

ٌجب على كل طالب أنهى المقررات السابقة لمشروع التخرج أن ٌ بح لدٌه ت ور 

وطرٌقة  حٌحة فً اختٌار مشروع التخرج وخا ة بعد إنهائه لؽالبٌة مقررات القسم وهنا ٌجب 

 أن ٌقوم باختٌار مشروع التخرج وفق األس  التالٌة :على كل طالب 

أن ٌختار الطالب موضوع المشروع الذي ٌرٌد تقدٌمه بحٌث ٌقدم حلول فعلٌة لمشاكل واقعٌة  .1

 م  إمكانٌة تطبٌق المشروع فً الحٌاة العملٌة أو تطوٌر لحلول سابقة مقترحة.

ات والمالحظات المناسبة للمشاكل أن ٌقوم الطالب باالنخراط بالحٌاة العملٌة وجم  المعلوم .2

 الموجودة أو المواضٌ  التً هً بحاجة للتطوٌر.

أن ٌكون لدى الطالب معلومات نظرٌة كافٌة ومو قة  كمسودة( عن الموضوع المختار قبل    .3

 البدء فً تنفٌذ المشروع .

 ٌجب أن توض  خطة زمنٌة ومف لة لمراحل إنجاز المشروع. .4

 اختٌار الموضوع بما ٌخدم البحث العلمً أو المجتم  والبٌئة أو كلٌهما.أن ٌض  األولوٌات فً  .5

 . ٌفضل أن ٌكون األستاذ المشرؾ متخ ص فً مجال المشرع الذي اختاره الطالب .6
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 لواعد لبول مشارٌع التخرج
 

 -:االتًوٌمكن تلخٌ ها فً 

 قابلة للتطبٌق . أن ٌكون المشروع قابل للتطبٌق العملً وأن ال ٌعتمد على أمور وهمٌة ؼٌر .1

 أن ال ٌكون المشروع مؤخوذ من فكرة موجودة مسبقا دون القٌام بؤي تطوٌر علٌها. .2

 أن ٌقوم الطالب بتقدٌم مشروع  ٌنفذه بنفسه واالستفادة من الخبرة التً اكتسبها من مراحل إعداد المشروع. .3

 أن ٌقدم المشروع : .4

 .أفكار جدٌدة 

 رٌة.تطوٌر لفكرة مشروع  سابق بإضافات جوه 

 .حلول لمشاكل موجودة مسبقا 

أن ٌحترم المشروع القٌم واألخال  اإلسالمٌة و الدٌنٌة و عادات وقٌم المجتم  اللٌبً وأخالقٌات  .5

 المهنة.

 ٌجب على الطالب أن ٌؤخذ الموافقة من القسم والمشرؾ قبل البدء بالمشروع . .6

طلبة إال فً حاالت است نائٌة ٌوافق  3أن ال ٌتجاوز عدد الطالب المشتركٌن فً المشروع الواحد  .7

 علٌها األستاذ المشرؾ على المشروع والقسم  .

ٌقدم الطالب مقترح مشروع حسب النموذج المعد لهذا الؽرض  وٌسمح للطالب تقدٌم أك ر من مقترح  .8

 مشروع وٌتم االختٌار حسب  األولوٌة.

لطالب بتقدٌمه فً وقت معلن عنه بزمن ٌتم تقٌٌم المشارٌ  المقترحة من قبل اللجنة العلمٌة وٌقوم ا .9

 كافً فً لوحة إعالنات القسم.

فً حالة القبول ٌبدأ الطالب العمل مباشرة م  المشرؾ أما فً حالة الرفض فعلى  .10

 الطالب إعادة تقدٌم مقترح المشروع مرة أخرى بعد إجراء تعدٌالت مقبولة.

 

 طرٌمة كتابة مشروع التخرج

ام فً المشروع ألنه ٌعك  المجهود الذي بذله الطالب والعمل ٌعتبر الشكل والمضمون جزء ه

على الموضوع من طالب وباح ٌن. لذا ٌجب أن  االطالعالذي أنجزه. كما انه ٌعتبر مرجعا لمن ٌرٌد 

وهناك تو ٌات عامة حول كتابة  ٌولى عناٌة خا ة لكتابته وترتٌب األفكار العلمٌة الواردة فٌه،

 -العلمٌة ٌنبؽً على الطالب التقٌد بها ، وهً :المشارٌ  والتقارٌر 

 

 تبوٌب المشروع

 فحة الؽالؾ: وتحتوي على شعار الجامعة، عنوان البحث، اسم الطالب، اسم المشرؾ،  .1

 القسم العلمً، الف ل الدراسً الحالً، الدرجة الجامعٌة المستهدؾ الح ول علٌها.

 الشكر. .2

 اإلهداء. .3

 الجداول(. –األشكال  –الفهر   المحتوٌات  .4

الملخص  فكرة عامة عن المشروع والهدؾ منه بما ال ٌقل عن ن ؾ  فحة وال ٌزٌد عن  .5

  فحة(.

 ف ول المشروع : .6
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 .المقدمة 

 .ًالجزء النظري والعمل 

 النتائج. 

 .التحلٌل 

 .)الخال ة والتو ٌات  ان وجدت 
 الخاتمة. .7
 المراج . .8
 المالحق. .9

 الخطوط والترلٌم
 -وتؤخذ الخ ائص اآلتٌة:

 18بحجم  Times New Romanعنوان المشروع: نوع الخط  .1

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

، م  مالحظة ضبط 16تكتب العناوٌن الفرعٌة باللؽة العربٌة م  مراعاة أنواع الخطوط وبحجم  .3

 النص.

 ٌعتمد تباعد السطور مفرداً. .4

 …(.,I, IIلمحتوٌات باألحرؾ الرومانٌة  ٌبدأ ترقٌم ال فحات اإلهداء و الشكر وا .5

 (من بداٌة الف ول للمشروع..…,1,2,3وٌبدأ الترقٌم   .6

 تكتب المراج  فً نهاٌة العمل بالشكل التالً: .7

اسم المإلؾ؛ "اسم المرج "؛ الطبعة؛ دار النشر؛ تارٌ  النشر، وترتب حسب  –الرقم المتسلسل 

 الحروؾ األبجدٌة ألسماء المإلفٌن.

 .A4ٌراعى حجم الور   .8

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

 خقائـ اٌثحس اٌع١ذ

اٌّؼ١بس األعبعٟ ٌٍز١١ّض ث١ٓ ثؾش ٚآخش ٘ٛ ِذٜ رؾم١ك ٘زا اٌجؾش ٌٍٙذف اٌزٞ أُػذ ِٓ أعٍٗ. ٠ٚزغُ 

 اٌجؾش اٌغ١ذ ثؼذح ففبد ِٕٙب : 

وتناول المواضٌ ، وذلك من وٌتضمن ذلك وضوح الهدؾ من البحث، و وضوح العرض  : الوضوح .1

 خالل حسن اختٌار األلفاظ  واالبتعاد عن الم طلحات المعقدة.

سواء فً عرض موضوع البحث، أو عند جم  البٌانات والمعلومات المتعلقة به واالعتماد  : الدقــة .2

 على م ادر المعلومات المو و  فٌها.

 وع أو النتائج والتو ٌات. عدم التحٌز عند عرض الحقائق الخا ة بالموض : الموضوعٌة .3

قدر اإلمكان وعدم اإلطالة مما قد ٌإدى إلى التكرار أو ملل القار  وعزوفه عن البحث.  : اإلٌجاز .4

 ولكن بما ال ٌخل أٌضاً بالتؽطٌة الوافٌة المطلوبة لجوانب الموضوع .

منظم التسلسل المنطقً فً عرض المعلومات فمن الضروري ترتٌب وعرض التقرٌر بشكل منطقً  .5

 ، وذلك من خالل : 

  ًالتدرج عند عرض الموضوعات من البسٌط إلى المعقد فاألك ر تعقٌدا 

 .الترتٌب الزمنً لألحداث الواردة بالتقرٌر 

 الترتٌب المكانً ، كلما أمكن ذلك . -ج 

 االقتبا  ٌكون بإتباع الطرٌقة المناسبة التً توضح المرج  المستند علٌه. .6
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 ػشك ِؾشٚع اٌرخشض

 -وً هبٌت ػشك ِؾشٚع اٌزخشط ػٍٝ األلً ِشر١ٓ وب٢رٟ: ٠غت ػٍٝ

 ػشك ِمرشغ ِؾشٚع اٌرخشض

 ٚ٘ٛ ػشك ِجذئٟ ٌٍطبٌت ٠ٛمؼ فىشح اٌّؾشٚع ٚاٌغشك اٌزٞ ٠خذِٗ ٚفٟ اٌؼبدح ٠ؾنشٖ وً ِٓ:

 مشرؾ المشروع. .1

 أحد أعضاء اللجنة العلمٌة بالقسم. .2

 هم عالقة بالتخ ص.أعضاء هٌئة تدرٌ  مكلفون من اللجنة العلمٌة بالقسم ممن ل .3

 ٚاٌؼشك ٠ىْٛ ػٍٝ اٌؾىً ا٢رٟ:

مادة علمٌة مخت رة للمشروع مجهزة من قبل الطالب قابلة للعرض المرئً باستخدام جهاز العرض  .1

 المرئً.

دقائق ٌوضح فٌها الطالب فقط فكرة المشروع والعمل الذي سٌقوم  5مدة العرض المرئً ال تزٌد عن  .2

 بات المشروع من نواق ه.به لٌتبٌن للحضور اكتمال متطل

 نواقص فتح باب المناقشة للحضور وتسجٌل المالحظات لتكون ملزمة للطالب باستكمالها وإضافة .3

 للمشروع حال موافقة المشرؾ واللجنة العلمٌة بالقسم.

 ػشك ِؾشٚع اٌرخشض

حال إنهاء الطالب لكافة نواقص المشروع وموافقة المشرؾ والقسم العلمً على جاهزٌته 

ض ٌتم مأل النموذج المناسب الست دار قرار المناقشة وتحدٌد الموعد النهائً له وٌكون م  عدة للعر

مشارٌ  أخرى للقسم ما أمكن موزعة على جدول زمنً ٌوضح بدأ كل مشروع والٌوم المخ ص 

 للمناقشات، وتكون النس  الجاهزة للمناقشة على األقل أرب  نس  موزعة كاآلتً:

 نسخة للمشرؾ، ونسختٌن للمناقشٌن األول وال انً.نسخة للطالب،  -

ٌوم المناقشة ٌحدد بقرار ٌسبقه بؤسبوع على األقل ٌ در عن إدارة الشإون العلمٌة وٌكون موضحا  -

لكل ما ٌتعلق بمشروع التخرج من بٌانات أكادٌمٌة كٌوم وتارٌ  وزمن المناقشة واسم الطالب أو الطلبة 

ٌن األول وال انً والقسم العلمً وعنوان المشروع، ومن الشروط الواجب واسم المشرؾ وأسماء المناقش

 -توفرها قبل البدء فً عرض المشروع هً:

 األرب  نس  من المشروع. .1

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

 -والمتكونة من اآلتً:

  اسم  –اسم الطالب  أسماء الطلبة(  –عنوان المشروع  –قسم اسم ال –الؽالؾ  اسم الجامعة
 الف ل الدراسً الحالً(. –المشرؾ 

 .المحتوٌات 

 .الملخص 

 .المقدمة 

 .أساسٌات المشروع 

 .النتائج 

 .التحلٌل 

 .الخال ة 

 .التو ٌات 

 .الخاتمة 
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 التؤكٌد على استالم النس  األرب  من المستهدفٌن قبل  دور القرار. .3

 كافة االلتزامات المالٌة تجاه الجامعة.استكمال الطالب ل .4
 

 شروط منالشة مشروع التخرج 

 -وبالتالً ٌ بح الطالب جاهزا لمناقشة مشروع التخرج والذي ٌشترط فٌه اآلتً:

منسق القسم لجلسة المشروع( وحضورهم مهم  –المناقشٌن األول وال انً  –الحضور  مشرؾ المشروع  .1

ٌقبله القسم وتكلٌؾ بدٌل للمعتذرٌن إال عن المشرؾ فانه ٌقبل تؽٌبه للبدء فً المشروع إال بعذر قاهر 

 بعذر دون أن ٌكلؾ عنه بدٌل.

 ٌقسم زمن عرض مشروع التخرج كما ٌلً: .2

 10 – 20 .)دقٌقة لعرض المشروع من قبل الطالب  الطلبة 

  دقٌقة لألسئلة والنقاش من قبل لجنة المناقشة. 60أقل من 

اقشٌن األول وال انً  م ألعضاء هٌئة التدرٌ  المتخ  ٌن فً المجال  م طرح األسئلة حق مكفول للمن .3

 طلبة القسم بكتابة األسئلة فً ورقة وتسلٌمها لمنسق القسم لجلسة المشروع لطرحها.

جلسة مناقشة المشروع تكون مفتوحة للحضور أو مؽلقة حسب رؼبة طالب المشروع والمشرؾ  .4

 وبموافقة القسم.

ٌطلب من الحضور المؽادرة وٌبقى المشرؾ والمناقشٌن ومنسق جلسة المشروع  حال انتهاء المناقشة .5

 للتداول حول تقٌٌم أداء الطالب وقبول المشروع من عدمه.

السماح بدخول طالب المشروع والحضور إلعالن قبول المشروع من عدمه، وان تم قبوله بتعدٌالت أو  .6

 بدونها.

 

 توزٌع درجات تمٌٌم مشروع التخرج

% من الدرجة المستحقة من قبل المشرؾ للطالب  لكل طالب( حسب النموذج المعد لهذا 40اء ٌتم إعط .1

 الؽرض.

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

  لكل طالب(.

ن الشروط السابقة فً حال وجود أك ر من طالب مشترك فً مشروع واحد توزع المهام علٌهم ضم .3

والتقٌد بالوقت وٌقوم باإلجابة الشخص الذي توجه له األسئلة أو ٌطلب منه الشرح وٌجب أن ٌتم التنسٌق 

بٌن الطلبة مسبقا على مراحل المناقشة بؤن ٌحددوا بٌنهم من ٌقوم بالعرض للمشروع وٌحق للجنة استبدال 

 .الطالب بؤخر من نف  المجموعة

 التخرجنتٌجة تمٌٌم مشروع 

 -تقٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتائج ال الث اآلتٌة:

 %.50النجاح: ٌعلن نجاح الطالب فً حالة ح وله علً نتٌجة إجمالٌة فً كافة التقٌٌمات ال تقل عن  .أ 

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

  50ح وله على نتٌجة إجمالٌة أقل من.% 

  وفً هذه الحالة ال ٌمرر  رأي المشرؾ والمبررات التً ٌقدمها حول وض  الطالببناء على

 المشروع للنقاش وٌعلن رسوب الطالب مباشرة.

 اٌزأع١ً: ٠ّىٓ رأع١ً ِٕبلؾخ اٌّؾبس٠غ فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ: .ط 
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 آلٌة مشارٌع التخرج بجامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة
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 جٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة:التأجٌل: ٌمكن تأ

  الحالة األولى: عدم تمكن الطالب من إنهاء المشروع فً الوقت المحدد ألسباب تتعلق بطبٌعة

 المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحق التؤجٌل.

  التعدٌالت الحالة ال انٌة: تقدٌم المشروع للنقاش واقتراح لجنة النقاش فترة إضافٌة إلجراء بعض

 أو استكمال أجزاء ناق ة فً المشروع، وفً الحالتٌن ٌجب تحدٌد المدة المناسبة للتؤجٌل.

  .)الحالة ال ال ة: استحالة إنجاز المشروع بسبب ظروؾ خا ة تتعلق بالطالب   حٌة أو ؼٌرها

بررات وفً هذه الحالة ٌعرض الموضوع على اللجنة العلمٌة بالقسم  للنظر فً حالة الطالب والم

التً قدمها وٌؤخذ بعٌن االعتبار رأي المشرؾ إن كان عمل م  الطالب لبعض الوقت. وقد ت ل 

مدة التؤجٌل ف ال كامال حسب الحالة والمبررات، وفً الحاالت ال ال ة األنفة الذكر ال تر د 

ك ر درجة للطالب وٌعتبر العمل ؼٌر مكتمل،  وٌجب األخذ بعٌن االعتبار عدم تؤجٌل المشروع أل

 من مرة واحدة وإال ٌتحول التؤجٌل إلى رسوب.

 

 متطلبات إنهاء مشروع التخرج

بعد أداء الطالب لمناقشة المشروع وقبوله فانه ٌنهً دراسته الجامعٌة الممتدة لسنوات طوٌلة من 

 -الجد واالجتهاد لٌ ل إلى نٌل الدرجة العلمٌة المناسبة، وما تبقى إال إجراءات روتٌنٌة هً:

الطالب فر ة أسبوعٌن لتعدٌل المطلوب فً نسخة المشروع،  م بعد قبول التعدٌالت من المناقشٌن ٌمنح  .1

 ٌطلب التجلٌد فً مدة ال تزٌد عن أسبوعٌن آخرٌن.

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

 ًالقسم العلم 

 المشرؾ 

 المكتبة 

 لون التجلٌد للعلوم اإلنسانٌة أسود وللعلوم التطبٌقٌة أزر . .3

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

 ببجلبمعت الداخليت اللوائح إصدار بشأن
 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 تطبٌك الالئحة ( 1مادة رلم ) 

 لغة الدراسة ( 2مادة رلم ) 

 ألسام الجامعة ( 3مادة رلم ) 

 مدة الدراسة ( 4مادة رلم ) 

 البرنامج األكادٌمً ( 5مادة رلم ) 
 

 

 ( 1مادة رلم ) 

تطبق أحكام هذه الالئحة على الطلبة الدارسٌن بجامعة أفرٌقٌا _ طرابل  لنٌل اإلجازة الجامعٌة  

 .التخ  ٌة  البكالورٌو  أو اللٌسان (
 

 (2رلم )مادة 

 ) لغة الدراسة (

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

 .لؽات أخرى بلؽتها إلى ن ها العربً وٌجوز التدرٌ  بؽٌر العربٌة وذلك حسب التخ ص
 

 (3مادة رلم )

 ) ألسام الجامعة (

 -:األقسام العلمٌة التالٌةتشتمل الجامعة على  

 العـــــــــــلوم تطبٌمٌـــــة العلــــــــوم إنسانٌـــــــة

 قسم علوم الحاسوب قسم إدارة إعمال

 المدنٌةالهندسة  قسم ا قسم المحاسبة

 قسم الهندسة المعمارٌة قسم القانون

 قسم هندسة النفط اللؽة االنجلٌزٌة قسم 

 ----------- م ارؾقسم التموٌل وال
 

 ( 4مادة رلم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -: الدراسة بالجامعة لها خ ائص متعددة هً

  للعلوم اإلنسانٌة ( نظام الدراسة المتب  هو نظام الف ول الدراسٌة وذلك بواق   مانٌة ف ول دراسٌة  .1

وعشرة ف ول دراسٌة   للعلوم التطبٌقٌة ( بمعدل  ف لٌن دراسٌٌن فً العام الدراسً وٌعرؾ أولهما 



54 
 

بف ل الخرٌؾ وال انً بف ل الربٌ  ، وٌجوز إلدارة الجامعة إضافة ف ل دراسً  ٌفً وٌكون 

 اختٌاري ألعضاء هٌئة التدرٌ  والطلبة وبما ال ٌتعارض م  البرنامج الدراسً بالجامعة .

 ( ستة عشر أسبوعا بما فٌها فترة االمتحانات.16كون كل ف ل دراسً من  ٌت .2

 ٌبدأ ف ل الخرٌؾ م  بداٌة شهر أكتوبر وٌنتهً م  نهاٌة شهر ٌناٌر. .3

 ٌبدأ ف ل الربٌ  م  بداٌة شهر مار  وٌنتهً م  نهاٌة شهر ٌونٌو. .4

 السنة بعد نهاٌة ف ل الخرٌؾ ولمدة أسبوعٌن . ؾتبدأ عطلة ن  .5

 .الجامعة تعدٌل بداٌة ونهاٌة الف ل الدراسً بعد موافقة اللجنة العلمٌة بالجامعة ةرداالٌجوز  .6
 

 ( 5مادة رلم ) 

 ) البرنامج األكادٌمً (

البرنامج األكادٌمً  هو مجموعة من األنشطة العلمٌة النظرٌة والعلمٌة ، تدر  للح ول على درجة 

 علمٌة تخ  ٌة.

 )الفصــــــل الثانً ( 

 الدراسة واالمتحاناتنظام 

 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 )

 األكادٌمٌةحموق الطالب  (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 (20مادة رلم )

 تمدٌر الدرجات (21مادة رلم )

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

 (6مادة رلم )

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتٌة:

أن ٌكون الطالب المتقدم للدراسة بالجامعة حا ال على شهادة إتمام الدراسة ال انوٌة أو ما ٌعادلها  .1

 وفق اإلجراءات والنظم المن وص علٌها من وزارة التعلٌم العالً والنافدة فً الجامعات اللٌبٌة .

ً لتخ  ه واإلجراءات واللوائح  .2 للطالب الحق فً الدراسة بالقسم المطلوب حسب رؼبته ووفقا

 المعمول بها الجامعة   .

( المذكورة أدناه من هذه 7تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إدارة الجامعة وفقا للمادة رقم   .3

 الالئحة .

ٌشترط فً الطالب المنتقل أن ٌقدم المستندات التً تقبل الجامعة الطلبة المنتقلٌن من جامعات أخرى و .4

تبٌن المواد والمقررات التً درسها والمحتوى العلمً لكل منها وعدد الوحدات فً كل مقرر 

 والدرجات المتح ل علٌها وٌحال الملؾ األكادٌمً إلى القسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة .

راسٌة للجنة العلمٌة بالقسم ، بشرط ان ال تزٌد كل المقررات الد أوتكون  الحٌة قبول بعض  .5

 المقررات الدراسٌة التً تعادل للطالب عن ن ؾ المقررات الالزمة للتخرج بالقسم المختص.

ٌشترط فً الطالب المنتقل أن ٌدر  المقررات التً لم ٌتم قبولها وفقا للخطة الدراسٌة المعتمدة من  .6

 القسم المختص.

 %( خمسٌن بالمائة.50المتح ل علٌها الطالب بتقدٌر أقل من  تستبعد كل المقررات  .7

 ٌحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أسا  عدد الوحدات والمقررات التً أنجزها بالكامل. .8

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

 : تسجٌل طالب جدٌد أوال  
 ما ٌعادلها. أوللشهادة ال انوٌة العامة  األ لٌةالنسخة  .1
 شهادة المٌالد . .2
 (  ور شخ ٌة حدٌ ة .6عدد   .3
 شهادة  حٌة حدٌ ة .4
 تعبئة نموذج المعلومات الشخ ٌة الخاص بالجامعة . .5
 تعبئة نموذج الرؼبات الخاص بالجامعة . .6
 : تسجٌل طالب منتملثانٌا  
 ما ٌعادلها. أوللشهادة ال انوٌة العامة  األ لٌةالنسخة  .1
 من الجامعة المنتقل منها الطالب . أ لًكشؾ درجات   .2
 مفردات المقررات الدراسٌة معتمدة من الجامعة المنتقل منها . .3
 شهادة المٌالد . .4
 (  ور شخ ٌة حدٌ ة .6عدد   .5
 تعبئة نموذج المعلومات الشخ ٌة الخاص بالجامعة. .6
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 : تسجٌل طالب وافدثالثا  
   معتمدة من ضمان الجودة(. النسخة األ لٌة للشهادة ال انوٌة العامة أو ما ٌعادلها .1
  ورة من جواز سفر الطالب وولً األمر، م   ورة من تؤشٌرة اإلقامة سارٌة المفعول. .2

 (8مادة رلم )

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

  ٌدل على ف ل  2ٌدل عل ف ل الخرٌؾ و  1من الٌسار ٌدل على رقم الف ل الدراسً  الرقم األول
 ٌدل عل ف ل ال ٌؾ ( 3الربٌ  و 

 .  الرقم ال انً وال الث ٌدل على السنة التً التحق بها الطالب 

 . الرقم الراب  والخام  ٌدل على رقم القسم 

  ًللطالب .الرقم الساد  والساب  وال امن ٌدل على الرقم التسلسل 
 

 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :

 وفق نظام الف ل الدراسً المتب  بالجامعة ٌلتزم كل طالب بالتسجٌل لكل ف ل دراسً. .1

تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للف ل الدراسً من قبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع السابق  .2

 لبدء الدراسة .

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

ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب بالحذؾ واإلضافة لبعض المقررات الدراسٌة بعد االمتحانات الن فٌة  .4

 األولى وقبل ال انٌة.

للمقررات ٌجب على الطالب التسجٌل فً المقررات الدراسٌة أول بؤول وذلك حسب التسلسل المحدد  .5

 وكذلك حسب الخطة الدراسٌة المعتمدة  من قبل القسم المختص .

 ٌسجل الطالب فً مشروع التخرج فً أخر ف ل دراسً . .6

( 18( وحدة دراسٌة فً كل ف ل دراسً وال ٌجوز التسجٌل فً أك ر من  12الحد األدنى للتسجٌل   .7
( 21ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو  %( على ان 75وحدة دراسٌة إال إذا كان معدله العام أك ر من  

  وحدة دراسٌة .
 (10مادة رلم )

 -تضمن الجامعة للطالب الحموق األكادٌمٌة اآلتٌة :
ٌكون لكل طالب ملؾ علمً ٌحتوي على جمٌ  النس  األ لٌة من نماذج التسجٌل والنتائج النهائٌة لكل  .1

 ً  حسب الخطة الدراسٌة المعدة بالقسم.، وذلك ف ل دراسً بالقسم والذي ٌتولى إرشاد الطالب علمٌا
حٌن  إلىٌكلؾ كل قسم مرشدا علمٌا لكل طالب لإلشراؾ على برنامجه الدراسً بداٌة من دخوله القسم  .2

 تخرجه.
 (11مادة رلم )

ٌجوز للطالب االنتقال من قسم إلى قسم أخر فً الجامعة بعد موافقة المرشد األكادٌمً بالقسم المسجل به 

 .موافقة القسمٌن المعنٌٌن وإحالة اإلجراءات لمسجل الجامعة الطالب أوالً تم
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 (12مادة رلم )

على الطالب تجدٌد قٌده فً بداٌة كل ف ل دراسً وٌكون تجدٌد القٌد بالتوقٌ  على النموذج المعد لذلك 

 من قبل رئٌ  القسم المختص والمرشد األكادٌمً متضمنا المقررات الدراسٌة المقٌد بها الطالب، وٌعد

 .اختٌار المقررات الدراسٌة تجدٌد للقٌد، وٌتم تجدٌد القٌد فً المواعٌد المعلن عنها بالجامعة 

 (13مادة رلم )

 الغٌاب وولف المٌد( -)ثالثا :

 -: االتًخالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجب على الطالب متابعة المحاضرات والدرو  العلمٌة العملٌة وال ٌحق له الدخول لالمتحان النهائً  .1

الف ل  أعمال% بدون عذر وٌعطى درجة  فر فً كل من 25ألي مقرر تزٌد نسبة ؼٌابه فٌه عن 

 واالمتحان النهائً لذلك المقرر، وتطبق عقوبة الؽٌاب بعد اعتمادها من القسم .

% من عدد األسابٌ  المقررة للدراسة لمقرر ما، ٌلؽى 75روؾ خا ة طارئة دون تؽطٌة حالت ظ إذا .2

 هذا المقرر بناء على اقتراح القسم المختص.

 (14مادة رلم )

 -ٌمكن للطالب إٌماف لٌده حسب الحاالت اآلتٌة:

ٌقبله مرشده ٌوقؾ قٌد الطالب لف ل دراسً واحد خالل فترة دراسته بالجامعة إذا قدم المعنً طلبا  .1

 األكادٌمً وٌعتمده القسم المختص وال ٌحتسب هذا الف ل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخرج.

ٌوقؾ قٌد الطالب لف ل دراسً  ان خالل فترة دراسته بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة العلمٌة بالقسم  .2

 ج.المختص وال ٌحتسب هذا الف ل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخر

ٌجوز فً حالة اضطرارٌة إٌقاؾ قٌد الطالب لف ل دراسً  الث وللمرة األخٌرة خالل فترة دراسته  .3

بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة العلمٌة بالجامعة وٌحتسب هذا الف ل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة 

 للتخرج.

 ( 15مادة رلم )

 التمٌٌم واالمتحانات( -)رابعا :

لمٌة بالجامعة لجنة لإلشراؾ على االمتحانات النهائٌة م  نهاٌة كل ف ل دراسً تسمى تشكل اللجنة الع

 لجنة االمتحانات والمراقبة تتولى كافة األمور المتعلقة بسٌر االمتحانات وتنظٌمها.

 (16مادة رلم )

% خمسٌن بالمائة على 50ح ل على مجموع درجات  إذاٌعتبر الطالب ناجحا فً المقرر الدراسً  .1

 األقل فً هذا المقرر.



58 
 

%( وذلك على أسا  أعمال السنة للطالب وامتحان نهاٌة الف ل 100تحسب تقدٌرات كل مقرر من   .2

، وٌست نى بعض المقررات الدراسٌة  % لالمتحان النهائ60ً% ألعمال السنة و 40وذلك بنسبة 

ٌعة كل مقرر تخ  ً، على أن تحدد آلٌة التقٌٌم بمحضر إجتماع القسم باألقسام التطبٌقٌة حسب طب

 .العلمً وٌتم إعتمادها بمحضر اجتماع اللجنة العلمٌة للجامعة

تشمل أعمال الف ل الدراسً امتحانات دورٌة ال ٌقل عددها عن ا نٌن وتدخل االمتحانات الشفهٌة  .3

 والتقارٌر فً أعمال الف ل الدراسً.

النتٌجة النهائٌة للمقرر الدراسً من قبل رئٌ  القسم المختص وكذلك رئٌ  قسم الدراسة ٌتم اعتماد  .4

 واالمتحانات بالجامعة.

 (17مادة رلم )

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

 -وذلك وفق الشروط التالٌة:

 الخ وص مرفقا بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه.أن ٌتقدم الطالب بطلب كتابً ب .1

 موافقة أستاذ المادة وكذلك موافقة رئٌ  القسم . .2
 
 

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

 درجة  فر فً ذلك االمتحان.

 (19مادة رلم )

( بموافقة كل من رئٌ  القسم وإدارة الشإون العلمٌة وإدارة 18من المادة السابقة   ٌمكن أن ٌست نى

 -المسجل العام  حسب الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الؽٌاب عن االمتحان قاهرا. .1

 من االمتحانات النهائٌة بالف ول السابقة. أيأن ال ٌكون الطالب قد سبق تؽٌبه عن  .2

بالخ وص مرفقا بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه وفً موعد أن ٌتقدم الطالب بطلب كتابً  .3

 أق اه أسبوعا من انتهاء االمتحانات النهائٌة لذلك الف ل.

 

 (20مادة رلم )

ٌجوز للطالب التقدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن مقررٌن وذلك وفق اإلجراءات 

 -والضوابط التالٌة:

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

 تارٌ  إعالن النتائج.
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 أن ٌرفق بالنموذج إٌ ال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة  . .2

ً تتولى اللجنة العلمٌة بالقسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من  ال ة أعضاء هٌئة التدرٌ  لهم اخت اص ف .3

مجال المقرر موضوع المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووض  النتٌجة النهائٌة بعد 

 المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من القسم المختص وقسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.

وٌتم إعادة قٌمة   حة ادعاء الطالب وتقرر نجاحه بالمقرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالب تبثفً حالة  .4

 الطعن له ، وأما إذا لم ٌ بت  حة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما هً علٌه.

 (21مادة رلم )

 -: االتًتحسب درجات الطالب ومعدله على النحو 

ٌحسب المعدل الف لً للطالب بضرب الوحدات الدراسٌة لكل مقرر فً الدرجة المتح ل علٌها الطالب  .1

مجموع النقاط على العدد الكلً للوحدات التً درسها الطالب بنف  الف ل فً ذلك المقرر  م بقسمة 

 الدراسً وٌدرج ضمن حساب المعدل العام جمٌ  المقررات التً درسها الطالب فً القسم.

مائة وذلك حسب النسب  إلىتقدر درجات الطالب وكذلك التقدٌر العام بناء على المعدل العام من  فر  .2

 -التالٌة :

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 (22مادة رلم )

 -تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة:ٌنذر الطالب بسبب تدنً 

و ٌلؽى أي إنذار فً  % م  نهاٌة إي ف ل دراسً  وٌعتبر إنذار،50إذا تدنى معدله العام إلى اقل من  .1

 % .50حالة تجاوز الطالب المعدل العام 

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

 .%(35بتقدٌر عام ضعٌؾ جدا   اقل من  ٌة ال ة إنذارات متتالإذا تح ل على  .1

 .%(50إذا تح ل على أربعة إنذارات متتالٌة بتقدٌر عام ضعٌؾ   اقل من  .2

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إلى  85من  1

 جٌد جدا 85إلى أقل من    75من   2

 جٌد 75إلى أقل من    65من  3

 مقبول 65إلى أقل من    50من  4

 ضعٌؾ 50إلى أقل من   35من   5

 ضعٌؾ جدا 35أقل من  6
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 الفصـــــــــل الثالث()

 )متطلبات التخرج(

 (23مادة رلم )

للمتطلبات الدراسٌة ٌمنح الطالب درجة اإلجازة المتخ  ة   البكالورٌو ، اللٌسان ( بعد استٌفائه 

%( خمسٌن بالمائة بعد اجتٌازه لجمٌ  المقررات 50المطلوبة لتخ  ه وبمعدل عام ال ٌقل عن  

 .المطلوبة التً درسها فً القسم بنجاح

 (24مادة رلم )

ٌدر  الطالب للح ول على درجة اإلجازة المتخ  ة  البكالورٌو  ، اللٌسان ( مقررات تكون 

 -: مجموع وحداتها كالتالً

 التصنٌف المسم
مجموع الوحدات الالزمة 

 للتخرج
 اإلجازة المتخصصة

 إدارة أعمال

 العلوم اإلنسانٌة

 البكالورٌو  وحدة دراسٌة 131

 البكالورٌو  وحدة دراسٌة 131 المحاسبة

 البكالورٌو  وحدة دراسٌة 131 تموٌل وم ارؾ

 اللٌسان  وحدة دراسٌة 129 القانون

 اللٌسان  وحدة دراسٌة 134 اللؽة االنجلٌزٌة

 علوم الحاسوب

 العلوم التطبٌمٌة

 البكالورٌو  وحدة دراسٌة 139

 البكالورٌو  وحدة دراسٌة 150 الهندسة المدنٌة

 البكالورٌو  وحدة دراسٌة 161 الهندسة المعمارٌة

 البكالورٌو  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 ٌسلك فً  

ت رفاته مسلكا ٌتفق م  وضعه باعتماده طالبا جامعٌا وان تتفق ت رفاته م  القوانٌن واللوائح والنظم 

 أل ول والتقالٌد الجامعٌة المستقرةالمعمول بها فً مإسسات التعلٌم العالً  وا

 (26مادة رلم )

 أيٌخض  الطالب للتؤدٌب إذا ارتكب فعال ٌشكل مخالفة للقوانٌن أو اللوائح واألنظمة بالجامعة  وفً  

 مكان من ملحقاتها بارتكاب فعل تحضره القوانٌن واللوائح أو االمتناع عن أداء الواجب كطالب  

لتؤدٌب من تارٌ  تسجٌله بالدراسة وحتى زوال هذه ال فة بتخرجه أو وٌظل الطالب خاضعا ألحكام ا

 إلؽاء تسجٌله .

 (27مادة رلم )

 -ال ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالٌة :

 االعتداء على أعضاء هٌئة التدرٌ  أو الطالب أو العاملٌن بالجامعة. - أ

 االعتداء على األموال والمرافق التابعة للجامعة . - ب

 الدراسة واالمتحانات بالجامعةسٌر اإلخالل بنظام  - ت

 ارتكاب أي سلوك منافً لألخال  أو ٌم  النظام العام واآلداب العامة بالجامعة. - ث

 الجرائم المخلة بالشرؾ . - ج

 (28مادة رلم )

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

 التهدٌد.الضرب أو اإلٌذاء أو  - أ

 .السب أو القذؾ - ب

 .هانةاإل - ت

وٌتحقق االعتداء إذا تم ب ورة علنٌة أو ؼٌرها ، وبحضور المعتدي علٌه أو فً ؼٌابه وسواء ارتكب 

 كتابة أو مشافهة أو باإلشارة.

 (29) مادة رلم

 -ٌعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة:

المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعلها ؼٌر  الحة لالستعمال أو إتالؾ أو تخرٌب األدوات أو  - أ

 بتؽٌٌر وجه استعمالها لو جزئٌا.
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 سرقة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو ؼٌرها من ممتلكات الجامعة أو االستٌالء علٌها  - ب

 اعه فً الوقت المحدد.االحتفاظ بما سلم للطالب على سبٌل األمانة أو اإلعارة وعدم إرج - ت

 

 (30مادة رلم )

  -ٌلً: ٌعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما

الو ائق سواء كانت  ادرة عن الجامعة أو عن ؼٌرها و  تزوٌر المحررات الرسمٌة الشهادات واإلفادات - أ

 إذا كانت ذات  لة بإجراءات الدراسة .

انتحال الشخ ٌة سواء لتحقٌق م لحة الفاعل أو لؽٌره وٌعد انتحاال للشخ ٌة دخول طالب بدال عن  - ب

طالب أخر ألداء االمتحان وتسرى العقوبة على الطالبٌن وكل من سهل ذلك أو كان شرٌكا فٌه من 

 الطالب 

 إ ارة الفوضى أو الشؽب وعرقلة سٌرا لدراسة أو االمتحانات بؤٌة  ورة كانت. - ت

ؼٌرها مما ٌتعلق  أوالنتائج  أوالتقٌٌم  أوالعاملٌن فٌما ٌخص سٌر االمتحانات  أوالتؤ ٌر على األساتذة  - ث

 بشإون الدراسة واالمتحانات.

ممارسة أعمال الؽش فً االمتحانات فٌها بؤٌة  ورة من ال ور وٌعتبر من قبٌل الشروع فً الؽش   - ج

و أدوات  أو أجهزة ذات عالقة بالمنهج الدراسً موضوع إدخال الطالب إلى قاعة االمتحانات أٌة أورا  أ

 االمتحانات ما لم ٌكن مرخ ا بإدخالها من قبل لجنة االمتحانات 

 االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقٌق أو مجال  التؤدٌب المشكلة وفق األحكام هذه الالئحة. - ح

 بالتعلٌم العالً.أي مخالفة للقوانٌن واللوائح والنظم المتعلقة  - 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 جرائم  - أ

 طالبة  . أوكان طالبا  إذافً الجرٌمة 

 أو التعامل بها بؤي  ورة من ال ور.تعاطً المخدرات أو المسكرات  - ب

 تداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو عرضها. - ت

 كل ما من شؤنه أن ٌخل بالشرؾ أو المسا  باآلداب العامة وفقا للقوانٌن واللوائح النافذة . - ث
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 (الخامسالفصـــــــــــل )

 )العموبات التأدٌبٌة(

 

 (32مادة رلم )

( من هذه الالئحة ٌعاقب مرتكبه 28المن وص علٌها فً المادة  كل سلوك ٌدخل ضمن المخالفات 

 كان عائداً. إذاباإلٌقاؾ عن الدراسة مدة ال تقل عن سنتٌن دراسٌتٌن، وٌف ل الطالب من الجامعة 

 

 (33مادة رلم )

( بالوقؾ عن الدراسة مدة ال تقل عن سنة دراسٌة  29ٌعاقب على المخالفات المن وص علٌها فً المادة   

 وتضاعؾ العقوبة عند العود ، وال ٌعود إلى موا لة الدراسة إال إذا دف  قٌمة اإلضرار التً أحد ها.

 

 (34مادة رلم )

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

تقل عن سنة دراسٌة وال تزٌد على سنتٌن دراسٌتٌن كل من ارتكب  ٌعاقب بالوقؾ عن الدراسة لمدة ال - أ

( من المادة المذكورة  وٌف ل الطالب من الدراسة ف ال نهائٌا -ب -المخالفات الواردة فً الفقرتٌن  أ

 عند العود .

ن الفقرتٌ ٌعاقب الطالب بالحرمان من دخول المتحانات كلٌا أو جزئٌا إذا ارتكب المخالفات المحددة فً - ب

ث( من المادة المذكورة، وفً جمٌ  األحوال ٌعتبر امتحانه ملؽٌا فً المادة التً ارتكب فٌها -ت 

 المخالفة.

ارتكب المخالفات الواردة بٌانها فً  إذا األقلٌعاقب بإلؽاء نتٌجة امتحان الطالب فً ف ل واحد على  - ت

نه لف لٌن دراسٌٌن ، وٌف ل الطالب امتحا إلؽاءالفقرة  ج( من المادة المذكورة، وٌجوز لمجل  التؤدٌب 

 ف الً نهائٌا عند العود.

ٌعاقب الطالب بالحرمان من حقو  الطالب النظامً أو إٌقافه عن الدراسة مدة ال تزٌد على سنة دراسٌة  - ث

 واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المن وص علٌها فً الفقرتٌن   ح،خ ( من المادة المذكورة.

 

 (35مادة رلم )

( بالوقؾ عن الدراسة مدة ال تقل عن سنة دراسٌة 31على المخالفات المن وص علٌها فً المادة  ٌعاقب 

 وال تزٌد عن سنتٌن دراسٌتٌن وإذا كان الطالب عائدا ٌف ل من الجامعة.

 

 (36مادة رلم )

 .واحدةالتؤدٌبٌة المن وص علٌها فً هذه الالئحة ٌحسب كل ف لٌن دراسٌٌن سنة دراسٌة  األحكامفً تطبٌق 
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 )الفصـــــــــل السادس(

 

 )إجراءات التأدٌب(

 (37مادة رلم )

على كل من ٌعلم بوقوع مخالفة للقوانٌن واللوائح واألنظمة المعمول بها فً الجامعة أن ٌقدم بالؼا عن 

 هذه المخالفة ٌتضمن تقرٌرا مكتوبا عن الواقعة ٌقدمه إلى إدارة الجامعة.

 

 (38مادة رلم )

عن الواقعة ٌتعٌن على  إدارة الجامعة تكلٌؾ لجنة تحقٌق تتكون من  ال ة أعضاء هٌئة فور اإلبالغ 

 تدرٌ  ٌكون احدهم مقررا للجنة فً ظرؾ  ال ة أٌام من تارٌ  البالغ.

 

 (39مادة رلم )

للطالب وال ٌحسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن ،  األقلٌتم اإلعالن عن التحقٌق قبل موعده بٌوم كامل على 

 ٌجوز إن ٌتم التحقٌق فوراً فً حاالت الضرورة واالستعجال  .و

 

 (40مادة رلم )     

بعد االنتهاء من التحقٌق أو عدم حضور الطالب رؼم إعالمه تقدم اللجنة تقرٌرا مشفوعا بالمحاضر التً 

 أعدتها إلى إدارة الجامعة.

 (41مادة رلم )  

للتؤدٌب بقرار من رئٌ  الجامعة على أن ٌتكون من  ال ة  فً حالة االنتهاء من التحقٌق ٌتم تشكٌل مجل  

أعضاء هٌئة التدرٌ  من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة القانونٌة على أن ٌكونوا من ؼٌر أعضاء لجنة 

التحقٌق ومندوب عن الشإون الطالبٌة وٌتم إعالن من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي 

هم وذلك خالل مدة ال تقل عن  ال ة أٌام وال ٌحتسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن وفً ٌنبؽً فٌه م وله أمام

 .حالة عدم الحضور ٌ در القرار ؼٌابٌا

 

 (42مادة رلم )

الطالب وٌجوز للمجل  استدعاء الشهود ، كما ٌجوز له  أقوالٌ در مجل  التؤدٌب قراراته بعد سماع 

 استدعاء من قام بالتحقٌق .

 (43مادة رلم )

 ٌتم اإلعالن عن موعد التحقٌق أو التؤدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة وٌعتبر ذلك قرٌنة على العلم بذلك.
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 (44مادة رلم )

ٌ در مجل  التؤدٌب قراراته بؤؼلبٌة أ وات األعضاء وال تعتبر قرارات المجل  نافذة اال بعد 

 اعتمادها من رئٌ  الجامعة .

 (45مادة رلم )

  التؤدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة  انٌة منه ٌعلن قرار مجل

 بالملؾ الشخ ً للطالب.

 (46مادة رلم )

تعتبر قرارات مجل  التؤدٌب التً ت در طبقا ألحكام هذه الالئحة نهائٌة بعد اعتمادها وال ٌجوز الطعن 

 فٌها إال بالطر  القضائٌة أمام المحكمة المخت ة.
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 إظشاءاخ اٌؾؤْٚ اٌطالت١ح -22

 

 إجراءات االلتحاق للدراسة بالجامعة -1

 النماذج المستخدم لهذا الغرض:  

 (:1نموذج البٌانات الشخصٌة رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهــدؾ هــذا النمــوذج إلــى معرفــة البٌانــات الشخ ــٌة للطلبــة الــراؼبٌن فــً االلتحــا  للدراســة 

و بٌانــات ولــً األمــر كمــا ٌهــدؾ اٌضــاً الــى تو ٌــق بٌانــات الشــهادة ال انوٌــة او مــا بالجامعــة 

 ٌعادلها للطالب أو الطالبة المتقدمٌن لاللتحا  بالدراسة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مـن وحـدة 1ٌمكن الح ول على نسخة من نمـوذج البٌانـات الشخ ـٌة للطلبـة  رقـم أ.م.ج  

 ة المسجل بالجامعة او عن طرٌق موق  الجامعة.القبول والتسجٌل بإدار

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

( مـن وحـدة القبـول والتسـجٌل بـإدارة 1استالم نموذج البٌانات الشخ ٌة  رقم أ.م.ج   -1

 التسجٌل.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -2

 إرفا  النموذج بالمستندات المطلوبة للتقدٌم والتً تحددها الالئحة الدراسٌة بالجامعة.  -3

تســلٌم نمــوذج الطلــب مــ  المســتندات  المطلوبــة للتســجٌل لوحــدة القبــول والتســجٌل  -4

 لؽرض فح ها والتؤكد من توفر الشروط المطلوبة للقبول.
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 نموذج البٌانات الشخصٌة
 

 

 

 اللقب:.....................إسم الجد:........ ....................إسم األب: .....................االسم : 

 ، أن ى() ذكر(تارٌ  المٌالد: الٌوم.......الشهر........ السنة.......... مكان المٌالد:........... الجن 

الشخ ٌة: ............................( رقم ورقة العائلة رقم جواز السفر: ........................(  ، رقم البطاقة 

)..................  

 اسم األم رباعً:....................................... جنسٌتهـــا:.......................................

 بالطالب:................................اسم ولً األمر:....................................  لة القرابة 

 عنوان ولً األمر:.................................... نقال ولً األمر:...................................

 أسم المدرسة المتح ل منهـا على ال انوٌة:..............................................................

 ل علٌها :.................  التقدٌر والنسبة المئوٌة :.................... ................سنة الح و

 التخ ص:..................................... الشعبة:..................................................

ل المسئولٌة القانونٌة وما ٌترتب علٌها من أقر أنا الموق  أدناه ب حة البٌانات المذكورة بهذا النموذج وأتحم
 إجراءات.

 
 أسم الطالب:....................................... التوقٌ :..................... التارٌ :................ 

 

 ٌ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 وفق التخ  ات والبـرامج 

 التعلٌمٌة الموجودة بالجامعة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مـن وحـدة 2رقـم أ.م.ج   جٌل الرؼبـات للطالـبٌمكن الح ـول علـى نسـخة مـن نمـوذج تسـ

 القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌق موق  الجامعة.

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مـن وحـدة القبـول والتسـجٌل 2استالم نمـوذج تسـجٌل الرؼبـات للطالـب رقـم أ.م.ج   -1

 الجامعة.بإدارة التسجٌل أو عن طرٌق موق  

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -2

( مـــ  المســـتندات  المطلوبـــة 2تســـلٌم نمـــوذج تســـجٌل الرؼبـــات للطالـــب رقـــم أ.م.ج   -3

 للتسجٌل  التً تحددها الالئحة الدراسٌة بالجامعة إلى  وحدة القبول والتسجٌل. 
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 نموذج تسجٌل الرغبات للطلبــة

 

مكان وتارٌ   ..................:.............................. الجنسٌة: ...............الرباعًم ـــــــــاالس

 المٌالد:............................العنوان:.......................... رقم الهاتؾ:............................

 المدرسة المتح ل منهـــا على ال انوٌة:......................................................................

 ...........:........التقدٌر.......... النسبة المئوٌة:.................:..................ٌهاسنة الح ول عل

 التخ ص:................................... الشعبة:...........................................

 

 التخ  ات الموجودة بالجامعة

 ٌجب على الطالب إختٌار

 األقل ال ة تخ  ات على 

 تقدٌر 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

 الهندسة المعمارٌةلسم 

 لسم الهندسة المدنٌة

 لسم هندسة النفط

  

 ..............................الطالب  التوقٌ 

 

 

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتو  للعلوم إلاوصاهية  

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  2رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:3نموذج تعــــــــــــهد رلم أ.م.ج  )

 

 أ( الهدف من النموذج: 

النموذج إلى  تعهد الطالب بااللتزام بكافة اللـوائح والـنظم بالجامعـة وعـدم التـؤخٌر ٌهدؾ هذا 

 عن مواعٌد التسجٌل وفق خطة البرنامج التعلٌمً المعلنة من إدارة الشإون العلمٌة .

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

رة ٌمكــن الح ــول علــى نســخة مــن نمــوذج تعهــد الطالــب مــن وحــدة القبــول والتســجٌل بــإدا

 المسجل بالجامعة او عن طرٌق موق  الجامعة.

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مـن وحـدة القبـول والتسـجٌل بـإدارة المسـجل أو 3استالم نموذج التعهد رقـم أ.م.ج   -1

 عن طرٌق موق  الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -2

 تزام الطالب بالتوقٌ  على التعهد.التؤكد من إل -3

 ( لوحدة القبول والتسجٌل .3تسلٌم  نموذج التعهد رقم 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 

 ........................................ التوقٌـــــــــ :

  .........../.................../: .........التارٌـــــــــ 

 

 واالمتحانات ةلسم الدراس اعتماد                                                          اعتماد رئٌس المسم

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

 

 اعتماد مسجل عام الجامعة

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

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  3رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20...../ .... التاريخ: ..... / 
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 (4إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج )

 

 أ( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هـذا النمـوذج إلـى إقـرار الطالـب بـاالطالع علـى الئحـة الدراسـة واالمتحانـات لجامعـة 

المتعلقــة  بالحـد األدنــى واألعلــى للوحــدات أفرٌقٌـا وبــذلك ٌضــمن الطالــب معرفـة أهــم المــواد 

وعـدد االنـذارات واجـراءات الطعـن  الحضـور للمحاضـرات الدراسٌة المسموح بها وإلزامٌـة

 وؼٌره من مواد الالئحة الدراسٌة ذات األهمٌة.

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

متحانــات ٌمكــن الح ــول علــى نســخة مــن نمــوذج إقــرار بــاالطالع علــى الئحــة الدراســة واال

( من وحدة القبـول والتسـجٌل بـإدارة  المسـجل بالجامعـة او عـن 4لجامعة أفرٌقٌا رقم أ.م.ج  

 طرٌق موق  الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

اســتالم نمــوذج إقــرار بــاالطالع علــى الئحــة الدراســة واالمتحانــات لجامعــة  .1

ــم أ.م.ج   ــا رق ــول 4أفرٌقٌ ــإدارة المســجل أو عــن ( مــن وحــدة القب والتســجٌل ب

 طرٌق موق  الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. .2

 التؤكد من إلتزام الطالب بالتوقٌ  على اإلقرار. .3

 ( لوحدة القبول والتسجٌل .4تسلٌم  نموذج اإلقرار رقم أ.م.ج   .4
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 إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا

 ........................: يدــــرلم لٌ  .......................................:  أنا المولع أدناه الطالبألـر 

 ...............: للعام الجامعً...................دراسً: ـل الـفصـلل ..........................م: ـمسبوالمسجل 

بؤننً قد أطلعت على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌقٌا، وأنه ال ٌحق لً الدخول 

محاضرات( مت لة  4ٌعادل   %( ما25لالمتحان النهائً ألي مادة تزٌد نسبة ؼٌابً فٌهــا عن  

 أو منف لة بدون عذر.

كما أقر بؤننً على علم تام بؤنه سوؾ ٌتم ف لً وإعادة مساري إلً أحد األقسام األخرى التابعة 

 للجامعة، ولن ٌسمح لً باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت التالٌـة:

 

 %(35. إذا تح لت على  الث إنذارات متتالٌة بتقدٌر عام ضعٌؾ جداً  أقل من 1

 %(50.إذا تح لت على أربعة إنذارات متتالٌة بتقدٌر عام ضعٌؾ  أقل من 2

 

وأتعهـد بعدم المطالبــة بفر ة إضافٌة لتحسٌن وضعً األكادٌمً وااللتزام الكامل بما ٌ در عن 

 الجامعــة بهذا الخ وص.

 

 

 هـــذا إلرار منً بذلنو

 والســــــــ علٌكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالم

 
 

 التولٌع: ....................................................... البصمة: ................................

 20التارٌ :          /         /         

 

 

 

 

 ٌونس هدٌةإعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث الجامعـــــــةمسجل إدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 الداخلٌة للدراسة واالمتحاناتبعض المواد من الالئحة 
 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :
 وفق نظام الف ل الدراسً المتب  بالجامعة ٌلتزم كل طالب بالتسجٌل لكل ف ل دراسً. .8
 السابق لبدء الدراسة .تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للف ل الدراسً من قبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع  .9
 ال ٌجوز تسجٌل اي طالب بعد انتهاء األسبوع ال الث من بداٌة التسجٌل . .10
 ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب بالحذؾ واإلضافة لبعض المقررات الدراسٌة بعد االمتحانات الن فٌة األولى وقبل ال انٌة. .11
لك حسب التسلسل المحدد للمقررات وكذلك حسب الخطة الدراسٌة ٌجب على الطالب التسجٌل فً المقررات الدراسٌة أول بؤول وذ .12

 المعتمدة  من قبل القسم المختص .
 ٌسجل الطالب فً مشروع التخرج فً أخر ف ل دراسً . .13
( وحدة دراسٌة إال إذا كان 18( وحدة دراسٌة فً كل ف ل دراسً وال ٌجوز التسجٌل فً أك ر من  12الحد األدنى للتسجٌل   .14

 ( وحدة دراسٌة .21ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو   أن%( على 75أك ر من   معدله العام
 

 (13مادة رلم )
 -االتً:خالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجب على الطالب متابعة المحاضرات والدرو  العلمٌة العملٌة وال ٌحق له الدخول لالمتحان النهائً ألي مقرر تزٌد نسبة ؼٌابه  .3
الف ل واالمتحان النهائً لذلك المقرر، وتطبق عقوبة الؽٌاب بعد  أعمال% بدون عذر وٌعطى درجة  فر فً كل من 25فٌه عن 

 اعتمادها من القسم .
% من عدد األسابٌ  المقررة للدراسة لمقرر ما، ٌلؽى هذا المقرر بناء على 75روؾ خا ة طارئة دون تؽطٌة حالت ظ إذا .4

 اقتراح القسم المختص.
 (18مادة رلم )
 

 ال ٌسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النهائً للمقرر إذا تؽٌب عن االمتحان النهائً المحدد له وٌمنح درجة  فر فً ذلك 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 قاهرا. .1

 .من االمتحانات النهائٌة بالف ول السابقة أيأن ال ٌكون الطالب قد سبق تؽٌبه عن  .2
ٌتقدم الطالب بطلب كتابً بالخ وص مرفقا بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه وفً موعد أق اه أسبوعا من انتهاء االمتحانات أن  .3

 .النهائٌة لذلك الف ل
 (20مادة رلم )

 -ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات والضوابط التالٌة:
 ن ٌقدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌ  إعالن النتائج.أ .5
 أن ٌرفق بالنموذج إٌ ال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة  . .6
درٌ  لهم اخت اص فً مجال المقرر موضوع تتولى اللجنة العلمٌة بالقسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من  ال ة أعضاء هٌئة الت .7

المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووض  النتٌجة النهائٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من القسم 
 المختص وقسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.

تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة قٌمة الطعن له ، وأما إذا لم ٌ بت  حة ادعاء الطالب وتقرر نجاحه بالمقرر فإنه ٌتم  تبثفً حالة  .8
  حة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما هً علٌه.

 (22مادة رلم )
 -ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة:

ٌلؽى أي إنذار فً حالة تجاوز الطالب المعدل العام  دراسً وٌعتبر إنذار% م  نهاٌة إي ف ل 50إذا تدنى معدله العام إلى اقل من  .2
50. % 

 ٌف ل الطالب من الجامعة وال ٌسمح له باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة: .3
 %(35بتقدٌر عام ضعٌؾ جدا   اقل من  متتالٌةإذا تح ل على  ال ة إنذارات  .4

 .إذا تح ل على أربعة إنذارات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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For Humanities & Applied science 
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 إجراءات التسجٌل الفصلً -2
إجــراءات التســجٌل فــً المقــررات الدراســٌة للطالــب خــالل الف ــل الدراســً مــن خــالل إتبــاع تــتم 

 الخطوات التالٌة:
 

 (5نموذج حجز مبدئً رلم ا.م.ج )
 

 الهدف من النموذج:  ( أ

لكـل ف ـل   المقررات الدراسٌة التً ٌمكـن للطالـب التسـجٌل فٌهـا ٌهدؾ هذا النموذج إلى تحدٌد
ؾ( تحت إشراؾ المرشـد األكـادٌمً للطالـب ووفـق اسـبقٌة  ٌ –ربٌ   -دراســــً   خرٌؾ

 المقررات بخطة البرنامج االكادٌمً ووفق الالئحة الدراسٌة لالمتحانات بالجامعة.
 

 كٌفٌة الحصول على النموذج: ( ب
مـن القسـم  لجامعة أفرٌقٌا(5رلم أ.م.ج )نموذج الحجز المبدئً ٌمكن الح ول على نسخة من 

 بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة. والتسجٌل بإدارة المسجلالمختص أو وحدة القبول 
 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
ات ال الطالب بالمرشد األكادٌمً   عن طرٌق توزٌـ  المرشـدٌن مـن القسـم المخـتص فـً  -1

 قوائم معلنة( لتحدٌد المقررات الدراسٌة التً ٌمكن للطالب التسجٌل فٌها.

الــذي  (5رلمم أ.م.ج )ب مــ  المرشـد األكـادٌمً بمــلء نمـوذج الحجـز المبــدئً ٌقـوم  الطالـ -2
ٌمكـن الح ــول علٌـه مــن البرنـامج التعلٌمــً التــاب  لـه الطالــب، بحٌـث ٌتضــمن المقــررات 

 الدراسٌة المطلوب التسجٌل فٌها وفقاً للجداول الدراسٌة.

 ت.ج.مرلمم  كـادٌمًكما ٌقـوم المرشـد األكـادٌمً للطالـب اٌضـاً بمـلء نمـوذج المرشـد األ  -3
 والذي ٌبن وض  الطالب اكادٌمٌاً لكل ف ل دراسً. (13)
للقسم المالً بالجامعـة لـدف  الرسـوم الدراسـٌة ( 5رلم أ.م.ج )تقدٌم نموذج الحجز المبدئً  -4

 عن المقررات المطلوب التسجٌل فٌها من قبل الطالب.
ٌستلم الطالب نسختان من إٌ ال سداد الرسوم، النسخة األ لٌة بٌضاء اللون وٌحـتفظ بهـا  -5

رلم لنفسه والنسخة ال انٌة حمراء اللون، حٌث ترفق هذه النسخة م  نموذج الحجز المبدئً 
 ( وٌسلمه الى رئاسة القسم.5أ.م.ج )

ء اللجنـة العلمـً ٌتولى البرنامج العلمً المخـتص عـن طرٌـق رئـٌ  القسـم أو أحـد أعضـا  -6
بالقسـم بتســجٌل المقــررات الدراســٌة المحــددة بـالنموذج فــً منظومــة الدراســة واالمتحانــات 

 للجامعة.
بعد االنتهاء من تسجٌل المقررات الدراسٌة فً المنظومة تستخرج عدد نسختٌن من نموذج  -7

العلمـً و  التسجٌل النهائً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتمادها من القسـم
 .إدارة التسجٌل وتحفظ النسخة ال انٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالب بالقسم العلمً

 
مالحظة: ٌتم األن إستخدام منظومة جدٌدة للتسجٌل ) عن طرٌك شبكة المعلومات الدولٌة ( بحٌث ٌتم إستخدام نفس الٌة التسجٌل 

 ونفس النماذج.
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 ..............................د: ــــرلم المٌ  ....................................................م:ـــــــــاالس

 ................................ـم: ــــــــالمس...........................................ً:ــــل الدراســـالفص
 

 -الجدول الدراسي :     
 التولٌت  المادةاسم  التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة  الٌوم/ التولٌت

       السبت

       األحد

       االثنٌن

       الثالثاء

       األربعاء

       الخمٌس
 

 

 

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

 اعتمبد رئيس القســـــم                                                                             
                                                                                ..................................... 

 

 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. ٌملء  -1

 ( وحدة. 12الحد األدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -2

 وحدة. 18الحد األلصى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -3

 %(.75( وحدة بشرط اال ٌمل معدله التراكمً عن )21التسجٌل فً )ٌجوز لطلبة وفك الالئحة الدراسٌة   -4

عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة  بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممرونا  باإلٌصال المالً التمام –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج   -5
 ، وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة.

 مالحــــظـــــات المجموعة عدد الوحدات اســـــــم الممـــــــــــرر الممــــــــرررمـــــز  ر.ت

1.       

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 -3

 (6رلم ا.م.ج ) إسماط وإضافةنموذج 

 ا( الهدف من النموذج: 

مقـررات ٌرؼبهـا الطالـب علـى أن ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب مـن إسـقاط أو إضـافة أي 

ٌتم اإلجراء خالل المدة المحددة فً الئحة الدراسة واالمتحانات ووفقـاً لمـا هـو متـاح مـن مقـررات 

دراســٌة مطلــوب إضــافتها وبعــد موافقــة المرشــد األكــادٌمً أو رئــٌ  القســم علــى عملٌــة اإلســقاط 

 واإلضافة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعـة أفرٌقٌـا مـن القسـم 6رقـم ا.م.ج   إسـقاط وإضـافةخة مـن نمـوذج ٌمكن الح ول علـى نسـ

 المختص أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسماط واإلضافة:

ــم ا.م.ج   .1 ــب اإلســقاط و اإلضــافة رق مــن القســم  (6اســتالم عــدد نســختٌن مــن نمــوذج طل
المخـــتص أو وحـــدة القبـــول والتســـجٌل بـــإدارة المســـجل بالجامعـــة أو عـــن طرٌـــق موقـــ  

 الجامعة.
مــلء نمــوذج طلــب اإلســقاط و اإلضــافة وتوقٌعــه مــن المرشــد األكــادٌمً وكــذلك رئــٌ    .2

 القسم.
ٌحتفظ القسم العلمً بنسخة من نموذج اإلسقاط واإلضافة وٌحتفظ الطالب لنفسـه بالنسـخة  .3

 ال انٌة. 
تقــدٌم نســخة مــن نمــوذج اإلســقاط واإلضــافة للقســم المــالً لتســدٌد أو ترجٌــ   الرســوم  .4

الدراسٌة عن المقررات المضافة أو التً ٌرؼب الطالب فً إسقاطها فً حالة عدم تـوافر 
 مقررات بدٌلة.

ٌستلم الطالب نسختان من إٌ ال سـداد الرسـوم، النسـخة األ ـلٌة بٌضـاء اللـون وٌحـتفظ  .5
نســخة ال انٌــة حمــراء اللــون، حٌــث ترفــق هــذه النســخة مــ  نمــوذج اإلســقاط بهــا لنفســه وال

 (وترج  للقسم المختص. 6واإلضافة رقم ا.م.ج  
( وإٌ ـال 6ٌتولى القسم المخـتص بعـد اسـتالمه لنمـوذج اإلسـقاط واإلضـافة رقـم ا.م.ج   .6

إســـقاط المقـــررات الدراســـٌة المحـــددة بـــالنموذج فـــً منظومـــة  ســـداد الرســـوم، إضـــافة /
 جامعة.ال
بعـد االنتهــاء مـن عملٌــة اإلسـقاط واإلضــافة فــً المنظومـة تســتخرج نسـختٌن مــن نمــوذج  .7

التسجٌل النهائً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتماد القسـم العلمـً التـاب  
 له الطالب وتحفظ النسخة ال انٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالب
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 ممررات دراسٌة  نموذج إسماط وإضافة
 

.................... اسم الطالب:........................................ رقم القيد: 
 قسم:.....................الفصل: ..............

 

 إسقــــبط
 عدد الوحات رمز المقرر   اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلسقاط
 

 إضبفـــــت
 عدد الوحدات رمز المقرر اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلضافة
 

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

 مالحظــــــــــــات.......................................................................................
اعتماد رئيس قسم المختص        

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص.  -1

الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممرونا  باإلٌصال المالً التمام عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة ، بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم  –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج -2
 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

 (7نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج )

 من النموذج:  ا( الهدف

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب من إتمام إجراءات االنتقال إلى قسم أخر داخل نف  الجامعة

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعـة أفرٌقٌـا مـن القسـم 7ٌمكن الح ول على نسخة من نموذج انتقال بٌن األقسام رقم ا.م.ج  

 المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة المختص أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة

 ج( الخطوات المتبعة لالنتمال بٌن األلسام:

(مـن 7فـً الجامعـة رقـم ا.م.ج  سـ  مـن نمـوذج االنتقـال بـٌن األقسـام استالم عدد  ـالث ن -1

القسم المختص أو وحدة القبول والتسـجٌل بـإدارة المسـجل بالجامعـة أو عـن طرٌـق موقـ  

 الجامعة.

 ( وتسلٌمه للقسم العلمً المنتقل منه الطالب.7رقم ا.م.ج   نموذج انتقال بٌن األقسامملء  -2

بـٌن  انتقـالفً حالة موافقة القسم المنتقل منـه الطالـب علـى االنتقـال ٌقـوم بإحالـة نمـوذج  -3       

 (  إلى القسم المنتقل إلٌه الطالب إلبداء الرأي بالخ وص.7األقسام رقم ا.م.ج  

إدارة المسـجل العـام إلبـداء الـرأي بالخ ـوص إلـى فقة من القسمٌن ترسـل النسـ  بعد الموا -1

 بعدم مخالفة شروط التسجٌل والقبول ( وإنهاء كافة االجراءات المتعلقة ب رؾ رقم القٌـد 

 والبدء فً إجراءات المعادلة إن وجدت.

م المنتقـل إلٌـة بعد إتمام اجراءات الموافقة، ٌـتم فـتح ملـؾ  أكـادٌمً جدٌـد للطالـب فـً القسـ -2

 وملؾ إداري بإدارة المسجل العام واستكمال باقً إجراءات التسجٌل.
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 نموذج إنتمال بٌن األلســـام

 

اسم الطالب: ..................................... رلم المٌــد:......................................... 

المســــم:......................................... أرغب فً االنتمال من لسم: ........................... إلى 

لسم:................................... عدد الوحدات المنجزة:.......... عدد الفصول الدراسٌة:........... 

 تولٌع الطالب:...................

 

  موافمة رئٌس المسم المنتمل إلٌه                         موافمة رئٌس المسم المنتمل منه 

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

 موافمة المسجل العام بالجامعة

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

 رلم المٌد السابك : ....................................

 .........................رلم المٌد الجدٌد : ...........

 إعتماد المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :
 (7د ثالث نسخ من نموذج االنتمال بٌن األلسام فً الجامعة رلم ا.م.ج )ٌعد من عد -1
 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. ٌملء -2

 ٌرفك كشف درجات ونموذج  إجراءات المعادلة ان وجدت.-3

 ة  اإلجراءات.افتسلم نسخة للمسم المنتمل منه الطالب والنسخة الثانٌة للمسم المنتمل الٌه الطالب ونسخة ثالثة الى ادارة المسجل العام بعد استكمال ك-4
 

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  7رقم 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 إلـى إ بـات قٌـام الطالـب بإٌقـاؾ قٌـده فـً حالـة وجـود ظـروؾ تحـول دون قٌـام 

 الطالب بتجدٌد قٌده.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

ــى نســخة مــن نمــوذج اٌقــاؾ ــد ٌمكــن الح ــول عل ــم ا.م.ج   القٌ ــا مــن القســم 8رق ( لجامعــة أفرٌقٌ

 المختص أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اٌماف المٌد:

(من القسم المختص أو وحـدة 8استالم عدد  الث نس  من نموذج طلب اٌقاؾ القٌد رقم ا.م.ج   .1

 بول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعةالق

ملء نموذج طلب اٌقاؾ القٌد تحت إشراؾ المرشد األكادٌمً وتوقٌعـه  مـن رئـٌ  القسـم  بعـد  .2

 عملٌة إبداء الرأي بالخ وص وأعتماده من إدارة المسجل العام.

 المختص.تحفظ النسخة األولى فً ملؾ الطالب األكادٌمً بالقسم العلمً  .3

 تسلم النسخة ال انٌة للطالب لالحتفاظ بها لنفسه. .4

ترســل النســخة ال ال ــة إلدارة المســجل العــام للجامعــة لٌــتم وقــؾ قٌــد الطالــب بمنظومــة الدراســة  .5

 .واالمتحانات ومن  م حفظ النسخة ال ال ة بإدارة المسجل
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 نموذج إٌماف لٌد 

 إسم الطالب: ................................................ رقم القٌد:...........................

 القسـم:....................................... الف ل الدراسً:....................................

   تارٌ  تقدٌم الطلب ....../......./............توقٌ  الطالب :..............................

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 رأي رئٌس المسم العلمً

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

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

 التوقٌ :...................................

 التارٌ :...................................

 

  

 رأي رئٌس لسم الدراسة واإلمتحانات

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

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

 ......التوقٌ :................................

 التارٌ :.....................................

 

 

 القرار/...........................................................................
 

 

 موافمة المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 (.نسخة إلدارة المسجل العام    -نسخة  للمسم العلمً     -( ٌعد النموذج من ثالث نسخ ) نسخة للطالب  1

 (  ال ٌحك للطالب اٌماف لٌده أكثر من مرتٌن خالل مدة دراسته بالجامعة.2
 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  8رقم 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: 

 .فقطٌهدؾ هذا النموذج إلى إ بات حق الطالب فً مراجعة كراسة إجابة االمتحان النهائً 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

أ( لجامعــة  -9ٌمكــن الح ــول علــى نســخة مــن نمــوذج  طلــب مراجعــة كراســة إجابــة رقــم ا.م.ج  

أفرٌقٌا من القسم المختص أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عـن طرٌـق موقـ  

 اإللكترونً. الجامعة

 مراجعة كراسة إجابة: ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات طلب

أ( مـن القسـم المخـتص أو وحـدة  -9رقـم ا.م.ج   نموذج  طلب مراجعـة كراسـة إجابـةاستالم  -1

 القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة

مـــلء النمـــوذج وتســـلٌمه إلدارة المســـجل العـــام بالجامعـــة بعـــد ســـداد الرســـوم  المالٌـــة   -2

 إلجراءات الطعن.

لى رئٌ  القسم العلمً المختص بتكلٌؾ لجنة من  ال ة أعضاء هٌؤة تدرٌ  على أن ٌتو -3

 ٌكون أستاذ المقرر من بٌنهم لمراجعة كراسة الطالب.

تقوم اللجنة بمراجعة كراسة الطالب وإعداد تقرٌر حول نتٌجـة المراجعـة وٌـتم ذلـك مـن  -4

 ب(. -9خالل التقرٌر المعد فً النموذج رقم  

 لٌم التقرٌر إلدارة المسجل العام.تقوم اللجنة بتس -5

المســجل العــام  إدارة  فــً حالــة مــا ٌشــٌر التقرٌــر إلــى تعــدٌل فــً نتٌجــة الطالــب ، تقــوم -6

 بإحالة التقرٌر  بعد إعتماده إلى قسم الدراسة واإلمتحانات لتعدٌل النتٌجة بالمنظومة.
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 طلب مراجعة كراسة إجابة)الطعن(

 رئٌس المسم............................................/  السٌد

 بعد التحٌــــة  ،،،،،،،،،،،

 ........................................ رلم المٌد: ............... لسم : .........................: أنا الطالب

 الفصل الدراسً : ................ 

 اتمدم إلٌكم بطلب مراجعة كراسة اإلجابة الخاصة بً فً الممررات التالٌة:

 

 االسم : ....................................         التوقيع : ...................................  

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

 اعتماد رئيس القسم العممي المختص .................................

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020اإلصدار:تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 .النتائج أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن-1

 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة-2

 تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.-3

 

 رقم المجموعة أستاذ المادة المقرر ر.م

1    
2    

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ -9رقم 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  ...........      

 :اإلجابة)ب(  الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب بعد مراجعة كراسة 

 -جعة :الجنة المر

 التوقٌ  : ................ ......................  : ..................ــــاسم المراج .1
 ......التوقٌ  : ........... ........................... : ..............ــــاسم المراج .2
 .....التوقٌ  : ............ ....................... : ..................ــــاسم المراج .3

 

 
 
 

 اعتماد رئيس قسم الدراسة واإلمتحانات   .................................
 

 

 

 -مالحظات :

 .مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتائج ن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خاللأ-1
 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة-2

 تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.-3

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث: مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (ب -9رقم الىموذج: أ.م.ج )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إٌٙائٟ طلب إعادة االمتحان إجراءات -7

 

 (10نموذج  طلب  إعادة االمتحان النهائً رلم ا.م.ج ) 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرض: 

بشؤن دراسة موضـوع المبـرر  ةٌهدؾ هذا النموذج إلى إ بات ح ول الطالب على الموافقة المبدئٌ

الــذي حــال دون حضــور االمتحانــات النهائٌــة فــً الموعــد المحــدد ، علــى أن ٌنظــر مــن قبــل لجنــة 

االمتحانات والبث فٌه بالموافقة وتحدٌـد موعـد للطالـب إلجـراء االمتحانـات او بعـدم الموافقـة علـى 

 المبرر ورفض موضوع اإلعادة.

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

( لجامعــة 10النهــائً رقــم ا.م.ج   الح ــول علــى نســخة مــن نمــوذج طلــب إعــادة االمتحــان ٌمكــن

أفرٌقٌا من القسم المختص أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عـن طرٌـق موقـ  

 .الجامعة

 ض( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلذّاَ إظشاءاخ إػادج االِرحاْ :

مـــن القســـم (  10  ج.م.متحـــان النهـــائً رقــم ااســتالم نســـخه مــن نمـــوذج طلـــب إعــادة اال .1

 .المختص أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة

كافـة المسـتندات التـً   ( وإرفـا 10ملء نموذج طلب إعادة االمتحان النهائً رقـم ا.م.ج   .2

 االمتحانات النهائٌة.لعدم الحضور فً موعد االمتحان وتقدٌمه للجنة تعد مبرر 

ٌنظر فً موضوع الطلب من قبل لجنة االمتحانات ودراسـة جمٌـ  المسـتندات المقدمـة مـن  .3

الطالــب والبــث فــً الطلــب بالموافقــة إذا تــم قبــول المبــرر وتحدٌــد موعــد للطالــب إلجــراء 

االمتحانات او بعدم الموافقة على المبرر ورفـض موضـوع اإلعـادة و تر ـد درجـة  ـفر 

 .رفً المقر

ٌعتبر المبـرر الرئٌسـً لؽٌـاب  الطالـب عـن إجـراء االمتحـان فـً الموعـد المحـدد مـن قبـل  .4

 .إدارة الجامعة   حالة الوفاة من الدرجة األولى (
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 منوذج طلب إعبدة االمتحبن 
<< 

 ............................................................. اسم الـطالب :

 ............................................................ رقم القيــــــــد :

 ............................................................. المقــــرر :اسم 

 ............................................................. أستاذ المادة :

 ............................................................. القســــــــــــــــم:
 

 -: سبب تقديم الطلب
........................................................................................ 

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

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

 توقيع الطبلب :  ...........................................

 موافقت جلنت االمتحبنبث  : ....................................

 

 -مالحظات :
 -: فً الالئحة الدراسٌة بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام حسب الشروط التالٌة (18) ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة

 .أن ٌكون عذر الغٌاب عن االمتحان لاهرا.1

 .الطالب لد سبك تغٌبه عن أي من االمتحانات النهائٌة بالفصول السابمةأن ال ٌكون .2

 أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه..3

 .ن ٌمدم نموذج طلب إعادة األمتحان إلى لجنة االمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ  األمتحانات النهائٌةأ-4
 ٌجب إرفاق كافة المستندات موضوع المبرر للغٌاب) مثل شهادة وفاة احد االلارب للطالب من الدرجة االولى(.-5

 
 

 أ عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  10رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 االنتمال من الجامعات المناظرة إجراءات طلب   -8
 

 (11نموذج  طلب انتمال من جامعة مناظرة رلم ا.م.ج ) 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرض: 

مــن إتمـام إجــراءات االنتقـال مــن جامعـات أو معاهــد علٌــا  ٌهـدؾ هــذا النمـوذج إلــى تمكـٌن الطالــب

 أخرى إلى جامعة افرٌقٌا.

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

( لجامعـة 11ٌمكن الح ول على نسخة مـن نمـوذج طلـب انتقـال مـن جامعـة منـاظرة رقـم ا.م.ج  

 لجامعةأفرٌقٌا من وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  ا

 ض( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌالٔرماي:

( من وحدة 11استالم عدد  نسختٌن من نموذج طلب انتقال من جامعة مناظرة رقم ا.م.ج   .1

 القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة

 ملء النموذج وتسلٌمه للقسم العلمً المطلوب االنتقال إلٌه. .2

ى الطلـب ، ٌحـال إلـى إدارة المسـجل العـام للجامعـة إلبـداء الـرأي فً حالة موافقة القسم عل .3

 واستكمال إجراءات االنتقال..

 تحفظ النسخة األولى لدى القسم العلمً المختص بالجامعة فً الملؾ االكادٌمً للطالب. .4

تحفظ النسخة ال انٌة لدى قسم التسجٌل والقبول بالملؾ اإلداري للطالب بإدارة المسجل بعـد  .5

 ل اجراءات المعادلة إن وجدت.استكما
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 ))  ّٔٛرض طٍة أرماي ِٓ خاسض اٌعاِؼح((

 
 اٌطاٌة : ......................................................... اٌرخقـ : .................................... أعُ

 اعُ اٌعاِؼح إٌّرمً ِٕٙا اٌطاٌة : ................................................................................

 تاٌعاِؼح : ...............................................................................  اٌمغُ اٌّطٍٛب االٔرماي إ١ٌٗ

 أعثاب االٔرماي :

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

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

 اٌّؼادٌح:

 اٌذساع١ح ٌٍعاِؼح حػذد اٌّمشساخ اٌّغّٛغ تّؼادٌرٙا ).......................................( ٚفك اٌالئح

 

 مغُ اٌؼٍّٟ                                              سأٞ لغُ اٌمثٛي ٚاٌرغعً اٌ ظسأٞ سئ١   

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

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

 اٌرٛل١غ : .....................................                    اٌرٛل١غ : ......................................          

 ...............                    اٌراس٠خ : ......................................اٌراس٠خ : ......................

 

 ٠ؼرّذ/ِغعً  اٌعاِؼح

 اٌرٛل١غ :  ...............................................................                                                   

 اٌراس٠خ : .................................................................                                

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 .(اٌّغعًٔغخح إلداسج -)ٔغخح  ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ ٔغخر٠ٓ١ؼذ إٌّٛرض ِٓ   -1
 ٠عة اْ ٠شفك ّٔٛرض اظشاء اٌّؼادٌح إْ ٚظذ. -2

 وافح اٌّغرٕذاخ اٌّطٛتح ٌٍرغع١ً.٠عة 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: ..... / ...../ .... 
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 إٌٙائ١ح إجراءات تخص االمتحانات -9

 

 أ(-12نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌة رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرض: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود كشؾ تف ٌلً ٌبٌن اسم المادة واسم االسـتاذ وكـذلك عـدد الكراسـات 

 المقررات الدراسٌة وفق جدول االمتحانات النهائٌة .وعدد الحضور لجمٌ  

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

ٌمكــن الح ــول علــى نســخة مــن نمــوذج اســتالم كراســات اإلجابــة لالمتحانــات النهائٌــة رقــم ا.م.ج 

 ( لجامعة أفرٌقٌا من إدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة12 

 إظشاءاخ ّٔٛرض اعرالَ وشاعاخ اإلظاتح ٌالِرحأاخ:ض( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلذّاَ 

 

( 12اسـتالم كراسـات اإلجابـة لالمتحانـات النهائٌـة رقـم ا.م.ج  استالم  نسخه مـن نمـوذج  .1

 .من إدارة المسجل بالجامعة أوعن طرٌق موق  الجامعة

 جنـة( مـن قبـل ل12النهائٌـة رقـم ا.م.ج   ملء نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات  .2

 االمتحانات النهائٌة.

 بإدارة المسجل. ( 12استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌة رقم 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:

 ٠عة ِشاظؼح ػذد وشاعاخ اإلظاتح ٚفك ّٔٛرض حضٛس ٚغ١اب اٌطٍثح تاالِرحاْ إٌٙائٟ.  -1
 اٌّغعً تؼذ اعرىّاي اػّاي ٌعٕح االِرحأاخ إٌٙائ١ح٠عة ٠حرفع تٗ تئداسج  -2

 ٠عة اٌرأوذ ِٓ ًِء وافح اٌث١أاخ اٌّطٍٛتح .-3

ر. 
 اسم أستاذ المادة اسم المادة م

عدد 
 الكراسات

 التولٌع الحضور

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

(بنموذج  جامعة أفريقيا  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ - 12رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ب( -12نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرض: 

ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تف ٌلً ٌبٌن أسماء الطلبة و ارقام القٌد وتوقٌعهم بما 

فٌد حضور الطلبة لالمتحان النهائً معتمد من قبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وفق قرار ٌ

 لجنة االمتحانات النهائٌة .

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

ب(  -12ٌمكن الح ول على نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً رقم أ.م.ج  

 الجامعة .من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  

 

 الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات حضور الطلبة لالمتحان النهائً:ض( 

ب( مـن لجنـة  -12إستالم  نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحـان النهـائً رقـم أ.م.ج   .1

 اإلمتحانات النهائٌة .

ب( مــن قبــل المشــرفٌن  -12مــلء نمــوذج حضــور الطلبــة لالمتحــان النهــائً رقــم أ.م.ج   .2

 لجنة االمتحانات النهائٌة .واعضاء 

ب( بـإدارة المسـجل بعـد  -12ٌحفظ نموذج حضور الطلبة لالمتحـان النهـائً رقـم أ.م.ج   .3

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهائٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً
 

 اسم الممرر/..................... الفصل الدراسً/............... رلم الماعة /.................
 

 التولٌع رلم المٌد اسم الطالب ر.م

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

10)     

11)     

12)     

13)     

14)     

15)     

16)     

17)     

18)     

19)     

20)     

 

 اسم المشرف : .....................................  التولٌع : .........................
 ..........................اسم المشرف : .....................................  التولٌع : 

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ب( - 12رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (13نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرض: 

كشؾ  ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تف ٌلً ٌبٌن عدد كراسات اإلجابة المستلمة وفق

حضور وؼٌاب الطلبة لالمتحان النهائً معتمد من قبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وكذلك 

 ا بات مراجعتهم وتسلٌمها للجنة االمتحانات النهائٌة .

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

ٌمكن الح ول على نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن القاعات 

 ( من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة .13رقم أ.م.ج  

 

 ض( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلذّاَ إظشاءاخ ذغ١ٍُ ٚاعرالَ وشاعاخ االظاتح :

إستالم  نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة مـن مشـرفٌن القاعـات رقـم أ.م.ج  .4

 (  من لجنة اإلمتحانات النهائٌة .13 

( مـن 13واستالم كراسـات االجابـة مـن مشـرفٌن القاعـات رقـم أ.م.ج  ملء نموذج تسلٌم  .5

 قبل المشرفٌن واعضاء لجنة االمتحانات النهائٌة .

( بــإدارة المســجل بعــد 13ٌحفــظ نمــوذج تســلٌم واســتالم كراســات االجابــة رقــم أ.م.ج   .6

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهائٌة .
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 )...............(من مشرفين القاعات اإلجابةنموذج تسميم واستـــالم كراسات 

 اسم مشرف الماعة :............................................ 

 ر:  ) ................(اسم الممر 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 رلم الماعة ) ............. ( : 

 تولٌع مشرف الماعة ........................................ : 

 

 اسم المستلم ........................................ : 

 الصفة ............................................... : 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 تولٌع المستلم ...................................... : 

 

 المالحظــــات :

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 وشاعاخ اإلظاتح ٚفك ّٔٛرض حضٛس ٚغ١اب اٌطٍثح تاالِرحاْ إٌٙائٟ.٠عة ِشاظؼح ػذد   -1
 ٠عة ٠حرفع تٗ تئداسج اٌّغعً تؼذ اعرىّاي اػّاي ٌعٕح االِرحأاخ إٌٙائ١ح -2

 ٠عة اٌرأوذ ِٓ ًِء وافح اٌث١أاخ اٌّطٍٛتح .-3

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتوصاهية و للعلوم إلا  

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  13رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (41) ج.م.رلم أنموذج ورلة أسئلة االمتحان النهائً

 

 : الهدف من النموذج( ا

هذا النموذج إلى توفر مستند استرشادي لور  اسئلة االمتحان النهائً ٌبٌن االجراءات  ٌهدؾ

الشكلٌة والموضوعٌة، التً ٌجب على أعضاء هٌئة التدرٌ  التقٌد بها وفق اللوائح المعمول بها 

 فً الجامعة عند أجراء االمتحان النهائً للمقررات المكلفٌن بتدرٌسها.

 

 :نموذجكٌفٌة الحصول على ال( ب

من القسم  (14  ج.م.ٌمكن الح ول على نسخة من نموذج ورقة أسئلة االمتحان النهائً رقم أ

 المختص أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة.

 الخطوات المتبعة للتمٌد بنموذج ورلة اسئلة االمتحان النهائً:( ج

من القسم (14  ج.م.نموذج ورقة أسئلة االمتحان النهائً رقم أ استالم نسخة إلكترونٌة من.1

 العلمً أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة.

ٌجب على جمٌ  اعضاء هٌئة التدرٌ  بالجامعة التقٌد وبشكل إلزامً باتباع كافة الشروط .2

 ج.م.ن وفق نموذج ورقة أسئلة االمتحان النهائٌة رقم أالشكلٌة والموضوعٌة لور  اسئلة االمتحا

 14.) 

للجنة االمتحانات النهائٌة الحق فً إلؽاء امتحان نهائً ألي مقرر دراسً ال ٌلتزم بنموذج . 3

 (.14  ج.م.أ رقم ورقة أسئلة االمتحان النهائً

. ٌجب على عضو هٌئة التدرٌ  لكل مقرر دراسً إعداد نسختٌن مختلفتٌن من ورقة االسئلة 4

 (.(A&Bلالمتحان النهائً نموذج 
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 نموذج أسئلة االمتحان النهائً

................   ............:ل الدراسًـــــــالفص ...........: .......رمز الممرر......: ................. سم الممررإ

زمن االمتحان: ).......( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول:

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثانً 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث

 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الرابع

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

متنيبتي للجميع                                 أستبذ املبدة: ..........................      
 ببلتوفيق  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 ض.َ.أ ٌٍعٕح االِرحأاخ إٌٙائ١ح اٌحك فيٟ إٌغياء اِرحياْ ٔٙيائٟ ألٞ ِميشس دساعيٟ ال ٠ٍريضَ تّٕيٛرض ٚسليح أعينٍح االِرحياْ إٌٙيائٟ سليُ -1

(14). 
 .((٠A&Bعة ػٍٝ ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ  ٌىً ِمشس دساعٟ إػذاد ٔغخر١ٓ ِخرٍفر١ٓ ِٓ ٚسلح االعنٍح ٌالِرحاْ إٌٙائٟ ّٔٛرض  -2

 

 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (  14رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (15) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أ

 
 : الهدف من النموذج( ا

الشكلٌة ٌهدؾ هذا النموذج إلى توفر مستند  رسمً لضبط حاالت الؽش بالجامعة وفق الشروط 

والموضوعٌة وبشكل قانونً بحٌث ال ٌخالؾ اللوائح المعمول بها فً الجامعة وٌتم استخدامه من 

 قبل المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحقٌق المكلفة من رئاسة الجامعة.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

المختص أو  من القسم(15  ج.م.ٌمكن الح ول على نسخة من نموذج محضر ا بات حالة ؼش أ
 وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة.

 

 الخطوات المتبعة باستخدام نموذج محضر اثبات حالة الغش:( ج

من القسم المختص أو وحدة (15  ج.م.استالم نسخة من نموذج محضر ا بات حالة ؼش أ.1

 عن طرٌق موق  الجامعة..القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو 

ٌجب على جمٌ  المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحقٌق المكلفة بضبط والتحقٌق م  حاالت .2

عند ا بات حالة  (15  ج.م.الؽش التقٌد وبشكل إلزامً باستخدام نموذج محضر ا بات حالة ؼش أ

 الؽش.

المستندات و األشٌاء المضبوطة ٌجب على المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحقٌق إرفا  كافة . 3

 .فً حالة الؽش
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 ...........................................................الطالب: ...............................اسم 
 رقم القيد: ...................................... اسم المادة: .........................................

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

1.................................................................................................................... 
2................................................................................................................... 
3.................................................................................................................... 

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

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

 يس المجنةعضو المجنة                                                         رئ
 االسم :.....................................                رئيس المجنة:.............................
 التوقيع :...................................                التوقيع:....................................

 .....                التاريخ:....................................التاريخ:...............................
 رأي لجنة  التحقيق:

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

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

...................................................................................................................... 
 اعتماد لجنة التحقيق  
...................... 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚعٕح اٌرحم١ك اٌّىٍفح تضثظ ٚاٌرحم١ك ِغ حاالخ اٌغؼ اٌرم١ذ ٚتؾىً إٌضاِٟ تاعرخذاَ ّٔٛرض ِحضش ٠عة ػٍٝ ظ١ّغ اٌّؾشف١١ٓ .1

 ػٕذ اشثاخ حاٌح اٌغؼ. (15) ض.َ.اشثاخ حاٌح غؼ أ

 .. ٠عة ػٍٝ اٌّؾشف١١ٓ ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚعٕح اٌرحم١ك إسفاق وافح اٌّغرٕذاخ ٚ األؽ١اء اٌّضثٛطح فٟ حاٌح اٌغؼ2

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 حمضر اثببث حبلت غش 
 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  15رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 جراءات المتبعة فً إحالة ملف طالب خرٌج  اإل -10 

 (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 القسم العلمً المختص 

إلى إدارة المسجل واستالمه  وبعد استٌفاء كافة شروط التخرج بالجامعة وفق اللوائح المعمول بها

 من قبل وحدة الخرٌجٌن.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من القسم العلمً (16 ج رقم .م.ٌمكن الح ول على نسخة من نموذج إحالة ملؾ  طالب خرٌج أ

 المختص أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة.
 

 المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :الخطوات ( ج

من القسم العلمً المختص  (16  ج.م.استالم نسخة من نموذج إحالة ملؾ  طالب خرٌج رقم  أ.1

 أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة.

قبل القسم العلمً من  (16  ج.م.. ٌجب إعداد نسختٌن من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج رقم  أ2

 المختص.

.ٌجب مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالب من قبل المرشد االكادٌمً ورئٌ  قسم الخرٌج والتؤكد 3

 .من استٌفاء كافة البٌانات والمستندات المطلوبة

 (16  ج رقم.م.ٌجب التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج إحالة ملؾ  طالب خرٌج أ.3

 وإرفا  الملؾ األكادٌمً للطالب.

تحفظ النسخة األولى لدى القسم العلمً المختص بالجامعة من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج . 4

 .(16  ج.م.رقم  أ

.إلى وحدة الخرٌجٌن (16  ج.م..ترسل النسخة ال انٌة من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج رقم  أ5

 الستكمال اجراءات التخرج. بالجامعة مرفق 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:

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

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

 )          ( :م20تارٌخ 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) ض.َ.٠عة إػذاد ٔغخر١ٓ ِٓ ّٔٛض إحاٌح ٍِف طاٌة خش٠ط سلُ  أ-1

. ٠عة ِشاظؼح اٌٍّف األواد٠ّٟ ٌٍطاٌة اٌخش٠ط ٚاٌرأوذ ِٓ اعر١فاء وافح اٌث١أاخ ٚاٌّغرٕذاخ اٌّطٍٛتح ِٓ لثً اٌّشؽيذ االوياد٠ّٟ 2

 .ٌٍطاٌة ٚسئ١ظ اٌمغُ

ٚإسفياق اٌٍّيف األوياد٠ّٟ ٌطاٌية ٚ  (16) ض سليُ.َ.٠عة اٌرأوذ ِٓ ًِء وافح اٌث١أاخ اٌٛاسدج تّٕيٛرض إحاٌيح ٍِيف  طاٌية خيش٠ط أ.3

 ذحفع إٌغخح األٌٚٝ ٌذٜ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخرـ تاٌعاِؼح.

.إٌٝ ٚحذج اٌخشظ١ٓ تاٌعاِؼح ِشفك تٙا اٌٍّف االواد٠ّٟ (16) ض.َ..ذشعً إٌغخح اٌصا١ٔح ِٓ ّٔٛرض إحاٌح ٍِف طاٌة خش٠ط سلُ  أ4

 ٌٍطاٌة العرىّاي اظشاءاخ اٌرخشض.

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020اإلصدار: تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  16رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 تظلم  إجراءات نموذج ال -11

 (17) ج.م.التظلم رلم أ نموذج
 

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد تقدٌم التظلم ضد إجراء أو إجراءات  تخص الطالب و 

 ٌعتقد بان له الحق فً إتخاذ اإلجراءات القانونٌة إلرجاع الحق له .

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من القسم العلمً المختص أو وحدة  (17 ج رقم .م.من نموذج التظلم أ ٌمكن الح ول على نسخة

 القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة.
 

 الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :( ج

من القسم العلمً المختص أو وحدة القبول  (17  ج.م.استالم نسخة من نموذج التظلم رقم  أ.1

 والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة.

وإرفا  كافة  (17  ج رقم.م.. ٌجب التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج التظلم أ2

 البٌانات موضوع التظلم.

 (17  ج رقم.م.نموذج التظلم أ.ٌجب أن ٌكون موضوع التظلم   الشكوى( محدد بشكل دقٌق ب3

 .وكذلك األطراؾ المشتكى فٌهم

تحال إجراءات نموذج التظلم بعد استٌفاء كافة اإلجراءات اإلدارٌة إلى مكتب الشإون القانونٌة  .3

 للبث فً اإلجراءات القانونٌة  الواجب إتخاذها وفق النظم واللوائح ذات العالقة بموضوع التظلم.
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 نموذج تظلــــم

 الطرف المتظلـــم

 ال فــة/ ........................................االســم/ .............................................  

 القســـم/ ............................................             

 الطرف المشتكً علٌـه

 االســم/ .............................................  ال فــة/ ........................................

 ..........................................             القســـم/ ..

 نص التظلــــم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تتفضلوا بقبول فائق االحترام

 والســــ علٌكم ـــــــالم
 

 توقٌ  المتظلم: ..........................................................

 ...................................................توقٌ  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 ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إظشاءاخ  طٍة االطالع ػٍٝ ٍِف طاٌة -12

 (18) االطالع على ملف رلم أ.م.جنموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرض: 

لضـمان سـرٌة ٠ٙذف ٘زا إٌّٛرط ئٌاٝ رّىا١ٓ اٌطبٌات ِآ االهاالع ػٍاٝ اٌج١بٔابد ٚاٌغاغالد اٌخبفاخ ثاٗ 

المعلومات الخا ة به ، فإنه ال ٌسمح باالطالع على ملؾ الطالـب إال بموافقتـه الشخ ـٌة أو عـن طرٌـق 

 -ولى األمر وفق اآللٌة التالٌة:

 على ملؾ طالب( وتقدٌمه إلدارة المسجل.تعبئة نموذج من قبل الطالب  نموذج طلب االطالع  - أ

بعد موافقة مسجل الجامعة ٌسمح للطالب بالمراجعة واالطالع على ملفه اإلداري عن طرٌق   - ب

 وحدة األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.

أما فٌما ٌخص الملؾ األكادٌمً للطالب فإنه ٌتم مراجعة القسم العلمً المختص عن طرٌق   - ح

 ً للطالب.المرشد األكادٌم

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

من القسم  (18 م. ج رقم .أ طلب االطالع على ملؾ طالبٌمكن الح ول على نسخة من نموذج 

 العلمً المختص أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة.
 

 :ٌطٍة االطالع ػٍٝ ٍِف طاٌةض( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح 

مـن القسـم العلمـً المخـتص أو  (18 م. ج رقـم .أ نموذج طلب االطالع علـى ملـؾ طالـباستالم  -1

 وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة. 

( وتقدٌمــه 18 م. ج رقــم .أ تعبئــة نمــوذج مــن قبــل الطالــب نمــوذج طلــب االطــالع علــى ملــؾ طالــب -2

 إلدارة المسجل.

 طرٌـق عـن االداري ملفـه علـى واالطـالع بالمراجعة للطالب ٌسمح الجامعة مسجل موافقة عدب -3

 .العام المسجل إلدارة التابعة األرشٌؾ وحدة

 طرٌـق عـن المخـتص العلمـً القسـم مراجعـة ٌـتم فإنـه للطالـب األكادٌمً الملؾ ٌخص فٌما أما -4
 .للطالب األكادٌمً المرشد
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 االطالع ػٍٝ ٍِف طاٌةطلب   ّٔٛرض

 

 السٌد/ مسجل الجامعة:

 /............................................... رقم القٌد.....................................أنا الطالب 

 قسم.........................................

 أرغب فً االطالع على/

 الملؾ اإلداري

 الملؾ االكادٌمً

 الملؾ اإلداري واألكادٌمً            

 

 

 االحترامتتفضلوا بقبول فائق 

 والســــ علٌكم ـــــــالم
 

 : ..........................................................مقدم الطلبتوقٌ  

 : ...................................................التارٌ 

-------------------------------------------------------------------------- 

 خاصة بإدارة المسجلبٌانات 

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

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

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

 

 مالحظة/ االطالع على ملف الطالب ال ٌتم إال من لبل الطالب نفسه أو ولً امر الطالب فمط.

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  18رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إظشاءاخ ِؼادٌح ِمشساخ دساع١ح -13

 (1) أ.ش.عمعادلة ممررات دراسٌة رلم نموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرض: 

اٌّؼّاٛي ثٙاب فاٟ  ؼ٠ٙذف ٘زا إٌّاٛرط ئٌاٝ رّىا١ٓ اٌطبٌات ِآ هٍات ِؼبدٌاخ ِماشساد دساعا١خ ٚفاك اٌٍاٛائ

 اٌغبِؼخ.

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

من القسم العلمً  (1 ش. ع .ٌمكن الح ول على نسخة من نموذج معادلة مقررات دراسٌة رقم أ

 المختص أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة.
 

 ض( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌطٍة ِؼادٌح ِمشساخ دساع١ح:

مـن القسـم العلمـً المخـتص أو وحـدة  (1 ش. ع .استالم نموذج معادلة مقررات دراسٌة رقـم أ -1

 القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌق موق  الجامعة. 

مـلء النمــوذج وإرفاقــه بكشــؾ درجــات ٌبــٌن المقــررات الدراســٌة التــً درســها الطالــب بالجهــة  -2

 المنتقل منها وتسلٌمه للقسم العلمً المختص.

 مٌة للقسم مكونة من  الث اعضاء هٌئة تدرٌ .ٌتولى القسم عرضه على اللجنة العل -3

من قبل القسـم العلمـً  (1  ع.ش.ٌجب إعداد نسختٌن من نموج معادلة مقررات دراسٌة رقم  أ -4

 المختص.

% من عدد الوحـدات االجمالٌـة للبرنـامج العلمـً فقـط بحٌـث ٌـدر  50ٌجب االلتزام بمعدلة   -5

 .% من الوحدات المتبقٌة بالجامعة50الطالب 

معدلته من الجامعة المنتقل منها الطالب وكذللك مطابقة  مٌجب التؤكد من مفردات كل مقرر ٌت - 6

 عدد الوحدات للمقرر . 

الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات  ة.ٌجب ادخال معادلة مقررات 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.٠عة إػذاد ٔغخر١ٓ ِٓ ّٔٛض ِؼادٌح ِمشساخ دساع١ح سلُ  أ-1

اٌٛحيذاخ اٌّرثم١يح % ِيٓ 50% ِٓ ػذد اٌٛحذاخ االظّا١ٌح ٌٍثشٔاِط اٌؼٍّٟ فمظ تح١يس ٠يذسط اٌطاٌية 50. ٠عة االٌرضاَ تّؼذٌح 2

 .تاٌعاِؼح

.٠عة -4ِؼذٌرٗ ِٓ اٌعاِؼح إٌّرمً ِٕٙا اٌطاٌة ٚوزٌٍه ِطاتمح ػذد اٌٛحذاخ ٌٍّمشس .   ٠ُعة اٌرأوذ ِٓ ِفشداخ وً ِمشس ٠ر.3

 ........(صفحة. رلم )......./.اٌعاِؼح تؼذ اػرّاد٘ا ِٓ وافح اٌعٙاخ اٌّغؤٌٚح فٟ اٌعاِؼح. حادخاي ِؼادٌح ِمشساخ اٌذساع١ح ٌّٕظِٛ

 

 

 ت
 املقــــررات الدراسيـــــة اليت متث معادلحهـــا املقـــررات الدراسيـــــة املنحقل  هبـــــا

رمز 

 املقرر
 الدرجة الىحدات أسم املقرر رمز املقرر الدرجة أسم املقرر

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

1
0 

       

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1)  ع.شرقم الىموذج: أ.

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ذغع١ً ِؾشٚع اٌرخشضإظشاءاخ  -14

 

 (2سلُ أ.ػ. ع )ذغع١ً ِؾشٚع اٌرخشض ّٔٛرض 

 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرض: 

٠ٙااذف ٘اازا إٌّااٛرط ئٌااٝ رّىاا١ٓ  اٌطبٌاات ِاآ رغااغ١ً ِؾااشٚع اٌزخااشط  وّمااشس دساعااٟ ثٙااذف اعاازىّبي 

 ِزطٍجبد اٌزخشط.

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

ِٓ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  (2نسخة من نموذج تنزٌل مشروع التخرج رقم أ.ش. ع   على  ٌمكن الح ول

 .اٌّخزـ أٚ ٚؽذح اٌمجٛي ٚاٌزغغ١ً ثاداسح اٌّغغً ثبٌغبِؼخ أٚػٓ هش٠ك ِٛلغ اٌغبِؼخ

 

   ذغع١ً ِؾشٚع اٌرخشض:ظشاءاخ ض( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إل

عدد الوحدات المسموح أو على األقل ٌ ل إلى جمٌ  المقررات الدراسٌة  الطالب بعد أن ٌنهً .1

بها وفق الالئحة الدراسٌة بالبدء فً إجراءات مشروع التخرج ، ٌقوم الطالب بتسجٌل مشـروع 

  ( .2التخرج بإستخدام نموذج تنزٌل مشروع التخرج رقم أ.ش. ع   

وٌقـوم بسـداد الرسـوم المالٌـة  ( 2ٌملئ الطالب نموذج تنزٌـل مشـروع التخـرج رقـم أ.ش. ع    .2

 المالٌة للجامعة.وفق الالئحة 

ٌستلم الطالب نسـختٌن مـن إٌ ـال سـداد الرسـوم، النسـخة األ ـلٌة بٌضـاء اللـون وٌحـتفظ بهـا  .3

لنفسه والنسخة ال انٌة حمراء اللون، حٌث ترفق هذه النسخة م  نموذج تنزٌل مشروع التخـرج 

 وتسلم الى رئاسة القسم. (2رقم أ.ش. ع   

مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالـب للتحقـق مـن اسـتٌفاء ٌقوم رئٌ  القسم م  المرشد األكادٌمً ب .4

كافة شروط تسجٌل مشـروع التخـرج مـن مطابقـة اإلجـراءات االكادٌمٌـة والمالٌـة ، وعلٌـه ٌـتم 

 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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 رخشضاخر١اس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع اٌ إظشاءاخ

 (3سلُ أ.ػ. ع ) رخشضاخر١اس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع أٌّٛرض 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرض: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن  الطالب من إختٌـار موضـوع البحـث وكـذلك إختٌـار المشـرؾ علـى 

 مشروع التخرج  بهدؾ استكمال متطلبات التخرج.

 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

اختٌـار المشـرؾ وموضـوع مشـروع التخـرج رقـم أ.ش. ع  على نسخة من نمـوذج ٌمكن الح ول

ِاآ اٌمغااُ اٌؼٍّااٟ اٌّخاازـ أٚ ٚؽااذح اٌمجااٛي ٚاٌزغااغ١ً ثاااداسح اٌّغااغً ثبٌغبِؼااخ أٚػاآ ( 3 

 .هش٠ك ِٛلغ اٌغبِؼخ

 

 

 ض( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح الخر١اس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع ذخشض: 

 

مباشرة إجراءات اختٌار  ٌتعٌن على الطالب بعد أن ٌنهً جمٌ  المقررات الدراسٌة  .1

ابتداًء من  أول ف ل دراسً ٌلً الف ل الذي  مشرؾ وموضوع مشروع التخرج

  .أنهى فٌه تلك المقررات

 بمساعدة المرشد األكادٌمً ورئٌ  القسم موضوع البحث والمشرؾ وفقٌحدد الطالب  .2

 .( 3اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع التخرج رقم أ.ش. ع  نموذج 

رؾ وموضوع اختٌار المشنموذج ٌستخدم الجزء األول من قبل االستاذ المشرؾ  ل .3

( ، وتقوم اللجنة العلمٌة بالقسم بمناقشة مقترح 3مشروع التخرج رقم أ.ش. ع  

 .مشروع التخرج وملء الجزء ال انً من النموذج

اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع نموذج تخاطب إدارة الشإون العلمٌة بإستخدام  .4

 ( للعمل على إ دار قرار إشراؾ.3التخرج رقم 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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 رخشضاعرقذاس لشس ِٕالؾح  ِؾشٚع اٌ إظشاءاخ

 (4سلُ أ.ػ. ع ) رخشضاعرقذاس لشس ِٕالؾح  ِؾشٚع أٌّٛرض 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرض: 

قـرار مناقشـة  مشـروع التخـرج  مـن إدارة  است ـدار ٌهدؾ هذا النموذج إلـى تمكـٌن  الطالـب مـن

 الشإون العلمٌة بالجامعة

 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

ِآ  (4على نسخة من نموذج إ دار قرر مناقشة مشروع التخرج رقم أ.ش. ع    ٌمكن الح ول

ـ أٚ ٚؽذح اٌمجٛي ٚاٌزغغ١ً ثاداسح اٌّغغً ثبٌغبِؼخ أٚػآ هش٠اك ِٛلاغ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخز

 .اٌغبِؼخ

 ض( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلفذاس لشاس ِٕالؾح  ِؾشٚع ذخشض: 

 تخـرجاست ـدار قـرر مناقشـة  مشـروع النمـوذج  ٌوق  االستاذ المشـرؾ الجـزء األول مـن (1

( بعد التؤكد من جاهزٌة مشروع التخرج للمناقشـة  ، وٌعٌـده للقسـم العلمـً 4رقم أ.ش. ع  

 مرفقاً معه  الث نس  من مشروع التخرج لتسلٌمها  حسب عدد أعضاء لجنة المناقشة(.

، ها وموافقـة االسـتاذ المشـرؾ علـى تسـلٌممشـروع التخـرج الطالـب مـن إعـداد  انتهاءعند  (2

رقـم  تخـرجاست دار قرار مناقشـة  مشـروع الالم نسخة من نموذج باسترئٌ  القسم  ٌقوم 

 (.4أ.ش. ع  

عـدد أربعـة اعضـاء هٌئـة تـدرٌ  حتـى ٌتسـنى إلدارة   بترشـٌحالقسـم ب اللجنة العلمـًقوم ت (3

نمـوذج الشإون العلمٌة إختٌار لجنة مناقشـة مـن بٌـنهم عـن طرٌـق مـلء الجـزء ال ـانً مـن 

 (.4رقم أ.ش. ع   تخرجاست دار قرر مناقشة  مشروع ال

است ــدار قــرار مناقشــة  نمــوذج تقــوم إدارة الشــإون العلمٌــة بإســتكمال الجــزء األخٌــر مــن  (4

ــم أ.ش. ع   تخــرجمشــروع ال ــتم است ــدار4رق ــه ٌ ــاء علٌ ــذي بن ــة مناقشــة  ( وال ــرار لجن ق

 لمشروع التخرج.
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 نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج

 األستاذ المشرفأوال /

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

 ثانٌا / المسم العلمً المختص 

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

 

 ثالثا / مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة

 تم اختٌار كال  من:

 / ...................................              درجته العلمٌة / ................................... األستاذ -1

 األستاذ / ..................................             درجته العلمٌة / .................................... -2

م موعممدا  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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 رخشضذم١١ُ  ِؾشٚع اٌ إظشاءاخ

 (5سلُ أ.ػ. ع ) رخشضذم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرض 

 (6سلُ أ.ػ. ع ) رخشضذم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرض 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّارض: 

مــن قبــل  تهــدؾ هــذه النمــاذج إلــى تقٌــٌم الدرجــة المتح ــل علٌهــا  الطالــب فــً  مشــروع التخــرج 

 المشرؾ والممتحنٌن وفق قرار المناقشة إلدارة الشإون العلمٌة بالجامعة

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

 (6)رقـم أ.ش. ع  (5)على نسخة من نماذج تقٌـٌم مشـروع التخـرج رقـم أ.ش. ع   ٌمكن الح ول

ػآ هش٠اك ِٓ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ أٚ ٚؽاذح اٌمجاٛي ٚاٌزغاغ١ً ثااداسح اٌّغاغً ثبٌغبِؼاخ أٚ

 .ِٛلغ اٌغبِؼخ

 ض( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌرم١١ُ  ِؾشٚع ذخشض:

 -قٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتائج ال الث اآلتٌة:ٌ  -1

النجاح: ٌعلن نجاح الطالب فً حالة ح وله علً نتٌجة إجمالٌة فً كافة التقٌٌمات ال تقل عن  .د 
50.% 

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

  50ح وله على نتٌجة إجمالٌة أقل من.% 

 وفً هذه الحالة ال  بناء على رأي المشرؾ والمبررات التً ٌقدمها حول وض  الطالب
 ٌمرر المشروع للنقاش وٌعلن رسوب الطالب مباشرة.

 التؤجٌل: ٌمكن تؤجٌل مناقشة المشارٌ  فً الحاالت التالٌة: .و 

  الطالب من إنهاء المشروع فً الوقت المحدد ألسباب تتعلق الحالة األولى: عدم تمكن
 بطبٌعة المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحق التؤجٌل.

  الحالة ال انٌة: تقدٌم المشروع للنقاش واقتراح لجنة النقاش فترة إضافٌة إلجراء بعض
ة التعدٌالت أو استكمال أجزاء ناق ة فً المشروع، وفً الحالتٌن ٌجب تحدٌد المد

 المناسبة للتؤجٌل.

  الحالة ال ال ة: استحالة إنجـاز المشـروع بسـبب ظـروؾ خا ـة تتعلـق بالطالـب   ـحٌة أو
 ؼٌرها(.

% من الدرجة المستحقة من قبل المشرؾ للطالب  لكل طالب( حسب 40ٌتم إعطاء .  2

 (.6( رقم أ.ش. ع   5نماذج تقٌٌم مشروع التخرج رقم أ.ش. ع   

  

نماذج تقٌٌم مشروع حسب  الممتحنٌندرجة المستحقة من قبل % من ال60ٌتم إعطاء  .4

 للطالب  لكل طالب(. (6( رقم أ.ش. ع   5التخرج رقم أ.ش. ع   
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  تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 

 

 عنوان البحث/ ..........................................................................................................
 ........................................................................................................تارٌخ المنالشة/ 

 ممدم البحث الطالب/ ...........................التخصص/...................  رلم المٌد/ ...........................
 ................................................................................إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............

 أوال / درجة األستاذ المشرف

 الدرجــــة البٌــــــــــان

  درجات 5سلوك الطالب                  -

  درجات 7الجدٌة وااللتزام بالمواعٌد     -

  درجات 7االلتزام باإلرشاد               -

  درجات 7سالمة اللؽة العربٌة            -

  درجات 7االقتبا  واالستشهاد           -

  درجات 7الطباعة واإلخراج النهائً     -

  40المجمــــوع                      

 ثانٌا / درجة األساتذة الممتحنٌن:

 الممتحن الثانً الممتحن األول البٌــــــــــان

   درجات  8وأهدافه                    تحدٌد مشكلة البحث  -

   درجات  8 ٌاؼة الفرضٌات                               -

   درجات  8أسلوب جم  البٌانات                             -

   درجات  8العٌنة وأسباب إختٌارهـا                         -

   درجات  8   إسلوب التحلٌل                                -

   درجات  8دقة النتائج والتو ٌات                          -

   درجات  6اإلقناع والحوار                                  -

   درجات  6درجة االستٌعاب لموضوع البحث              -

   60المجمــــــــوع 
 

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 تعدٌالت وٌمنح الطالب التقدٌرات التالٌــة:      
 درجـة: ................. بتقدٌر: ...................الطالب: ......................................... 

 
 

 ٌعتمد البحث م  إجراء تعدٌالت وٌمنح الطالب التقدٌرات التالٌــة:

 .................الطالب: ......................................... درجـة: ................. بتقدٌر: 
 

 

 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 : ..........................

 

 رقم القٌد أسم الطالب ر.م

المناقش 
 األول

المناقش 
 ال انً

 المشرؾ
الدرجة 
 النهائٌة

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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 رخشضإظشاءاخ ذغ١ٍُ ِؾشٚع اٌ

 

 (7سلُ أ.ػ. ع ) رخشضذغ١ٍُ ِؾشٚع أٌّٛرض 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّارض: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى بٌان إستكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بمشروع التخرج من تعـدٌالت وفـق 

 قرار لجنة المناقشة و إجراءات التجلٌد للمشروع  وفق نتائج تقٌٌم مناقشة المشروع.

 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

ِٓ اٌمغُ اٌؼٍّاٟ  (7)من نموذج تسلٌم مشروع التخرج رقم أ.ش. ع  على نسخة  ٌمكن الح ول

 .اٌّخزـ أٚ ٚؽذح اٌخشع١ٓ  ثاداسح اٌّغغً ثبٌغبِؼخ أٚػٓ هش٠ك ِٛلغ اٌغبِؼخ

 

 اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌزغ١ٍُ  ِؾشٚع رخشط: ض( 

ثؼذ أداء اٌطبٌت ٌّٕبلؾخ اٌّؾشٚع ٚلجٌٛٗ فبٔٗ ٠ٕٟٙ دساعزٗ اٌغبِؼ١خ اٌّّزذح ٌغٕٛاد 

ه٠ٍٛخ ِٓ اٌغذ ٚاالعزٙبد ١ٌقً ئٌٝ ١ًٔ اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ إٌّبعجخ، ِٚب رجمٝ ئال ئعشاءاد 

 -سٚر١ٕ١خ ٟ٘:

٠ّٕؼ اٌطبٌت فشفخ أعجٛػ١ٓ ٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة فٟ ٔغخخ اٌّؾشٚع، صُ ثؼذ لجٛي اٌزؼذ٠الد  .5

 ِٓ إٌّبلؾ١ٓ ٠طٍت اٌزغ١ٍذ فٟ ِذح ال رض٠ذ ػٓ أعجٛػ١ٓ آخش٠ٓ.

 -:وبالرٟ(، رٛصع 4ػذد إٌغخ اٌّغٍذح ) .6

 ٍّٟاٌمغُ اٌؼ 

 اٌّؾشف 

 اٌّىزجخ 

 ٌْٛ اٌزغ١ٍذ ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ أعٛد ٌٍٚؼٍَٛ اٌزطج١م١خ أصسق. .7

 دػُ إٌغخخ اٌّغٍذح ثٕغخخ اٌىزش١ٔٚخ ِؾز٠ٛخ آخش رؾذ٠ش. .8

 رشفك وً ٔغخخ رُ رغ١ٍذ٘ب ِٓ ِؾشٚع اٌزخشط ثٕغخخ ئٌىزش١ٔٚخ ) ػٍٝ لشؿ ِذِظ( .9
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 تخرجتسلٌم  مشروع النموذج 

 

بعنوان/ ................................................................ وإتمام  بعد منالشة المشروع
منالشة و اللجنة المشرف واعتماده المشروع من لبل جمٌع التعدٌالت والمالحظـات المرفمة تم 

 رئٌس المسم المختص.

 

 علٌـــه لد استكمال الطالب أو الطالبة/

 ........................ رلم المٌد ....................................................... (1

 ........................................................ رلم المٌد ....................... (2

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (3

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (4

 

 متطلبات التخرج األكادٌمٌة وال مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارٌة الخاصة بالتخرج 

 

 ..........المشرف / ...........................................     التولٌع ....................

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

 ........................... التولٌعالمنالش الثانً / .........................       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعتماد  

 رئٌس المســــــم                             أدارة الشؤون العلمٌة          

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

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (7رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 حعض ِٛػذ ٚ لاػح ٌّٕالؾح ِؾشٚع اٌرخشضإظشاءاخ  

 

 (8سلُ أ.ػ. ع )حعض ِٛػذ ٚ لاػح ٌّٕالؾح ِؾشٚع اٌرخشض ّٔٛرض 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرض: 

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن القسم من حجز قاعة  وتحدٌد موعد لمناقشة مشروع التخرج 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

أ.ش. ع التخـرج رقـم على نسخة من نموذج حجز موعد و قاعـة لمناقشـة مشـروع  الح ول ٌمكن

بالجامعـة أو عـن طرٌـق ( من القسم العلمً المختص أو وحدة القبول والتسجٌل بـإدارة المسـجل 8 

 .موق  الجامعة

 

 ٚ لبػخ ٌّٕبلؾخ  ِؾشٚع رخشط:  ذاٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌؾغض ِٛػض( 

ٌجب على أعضاء لجنة المناقشة من االلتزام بموعد المناقشة وفق الموعد المحـدد بـالقرار  -1

 ال ادر عن إدارة الشإون العلمٌة.

بحجز قاعة المناقشة وفق نمـوذج حجـز ٌلتزم السٌد رئٌ  القسم بعد اخطار لجنة المناقشة  -2

 ( ومخاطبة إدارة الشإون العلمٌة.8موعد و قاعة لمناقشة مشروع التخرج رقم أ.ش. ع  

ٌقوم القسم  العلمً بتحدٌـد جـدول لجمٌـ  المناقشـات المتوقعـة بالتنسـٌق مـ  إدارة الشـإون  -3

 وق  الجامعة.العلمٌة، قبل نهاٌة الف ل الدراسً وٌكون معلن فً لوحة االعالنات 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

 إظشاءاخ إداسج اٌؾؤْٚ اٌؼ١ٍّح:

 عميــــه ،،،

 

يوم.................... الموافق ...../ ..... / نفيدكم بأنه تقرر الموافقة عمى حجز قاعة المناقشات  
 ......... عمى تمام الساعة ............ بقاعة رقم.............

 الشؤون العممية  ةمدير إدار                                                                          
............................. 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م  2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (8رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 األواد٠ّٟ طإظشاءاخ ذمش٠ش ِشاظغ خاسظٟ ٌٍثشٔاِ-15

 

 (9) ّٔٛرض ذمش٠ش ِشاظغ خاسظٟ ٌٍثشٔاِط األواد٠ّٟ تاٌعاِؼح سلُ أ.ػ.ع
 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرض: 

أحــد أعضــاء هٌئــة التــدرٌ  الخــارجٌٌن  ذوي الخبــرة العلمٌــة ٌهــدؾ هــذا النمــوذج إلــى تقٌــٌم البرنــامج االكــادٌمً مــن قبــل 

الدورٌــة للبــرامج  ةالمراجعــ األكــادٌمً الخاضــ  للتقٌــٌم وذلــك فــً إطــار جواالكادٌمٌــة والعملٌــة فــً نفــ  تخ ــص البرنــام

كـل أربـ   التحـدٌثٌتم سابقة وتجوٌد المخرجات و أخطاءمهمة لمواكبة التطور والحدا ة وت حٌح باعتبارها آلٌة  التعلٌمٌة 

 .الشإون العلمٌة إدارةسنوات بإشراؾ 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرض:

ٌمكن الح ول على نسخة من نموذج تقرٌر مراج  خارجً للبرنامج األكادٌمً بالجامعة  رقم 
من القسم العلمً المختص أو وحدة القبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن  (9  أ.ش.ع

 الجامعة. طرٌق موق 
 

 ّٔٛرض ذمش٠ش اٌّشاظغ اٌخاسظٟ: َض( اٌخطٛاخ العرخذا

ت در إدارة الشإون العلمٌة تعلٌماتها للبرامج التعلٌمٌة التً تتبعهـا بالبـدء فـً المراجعـة والتقٌـٌم  .7

 .الداخلً

هٌئة التدرٌ  إلجراء  وأعضاءٌتب  البرنامج التعلٌمً نظام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج  .8

المراجعة والتقٌٌم لٌنتج عنها تحدٌ ات فً البرنامج التعلٌمً المستندة على مراج  ومناظرات 

 مو و  بها.

ٌجب عض البرنامج االكادٌمً للقسم العلمً مرفق بنموذج تقرٌر مراج  خارجً للبرنامج   .9

المجال لتقٌٌم البرنامج  على مخت ٌن خارجٌٌن فً نف  (9  األكادٌمً بالجامعة  رقم أ.ش.ع

 ال ٌقل عدد المقٌمٌن الخارجٌٌن عن  ال ة(.بحٌث  العلمً المحدث  

 اإلجراءاتتعمم التقٌٌمات الخارجٌة حسب البرنامج التعلٌمً وتنفذ  م تعتمد حسب  .10

 المعمول بها فً الجامعة.

عدم  وأسبابتقرٌر  ادر عن البرنامج التعلٌمً ٌحوي التحدٌ ات التً تم اعتمادها  إعداد .11

 .ثسا  علمً بحأمقترح نتٌجة التقٌٌمات والمستندة على  أيتنفٌذ 

الشإون العلمٌة  م رئاسة الجامعة لتطرح على  التقٌٌم والتحدٌث إلى إدارة تحال نتائج  .12

 العتمادها.الجامعة  إدارةمجل  
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 ّٔٛرض ذمش٠ش ِشاظغ خاسظٟ ٌٍثشٔاِط األواد٠ّٟ تاٌعاِؼح

اٌذورٛس.......................................................... اٌرمش٠ش اٌراٌٟ ػٓ اٌشأٞ اٌؼٍّٟ ٌٍغ١ذ ٠ؼجش 

اٌعاِؼح اٌرٟ ذؼًّ تٙا .......................... اٌى١ٍح:........................... اٌمغُ....................... 

 .................................اٌرخقـ:...........................اٌٛظ١فح اٌحا١ٌح:...........................

 ذّد ِشاظؼح ٚذم١١ُ ذٛف١ف اٌثشٔاِط اٌّشفك تٕاء ػٍٝ طٍة:

 لغُ:............................................... تعاِؼح أفش٠م١ا ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح ٚاٌرطث١م١ح. -

 :.....................................................................................أعُ اٌثشٔاِط  -

 

ٔأًِ ِشاظؼح اٌّىٛٔاخ اٌرا١ٌح اٌرٟ ذغاػذ ػٍٝ اٌرم١١ُ اٌؾاًِ ٌرٛف١ف اٌثشٔاِط اٌّؼٕٟ، ٚرٌه 

 ك:تاعرخذاَ اٌّم١اط اٌراٌٟ ٚفك ّٔٛرض اٌّرطٍثاخ األواد١ّ٠ح ٌٍثشٔاِط  األواد٠ّٟ اٌّشف

 غ١ش ِغرٛف١ح ِغرٛف١ح اٌّؼٍِٛاخ اٌؼاِح ٌٍثشٔاِط:

   اٌث١أاخ  األعاع١ح

   أعُ إٌّغك

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:      

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

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

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

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

 غ١ش ٚاضحح ٚاضحح (أ٘ذاف اٌثشٔاِط1)

  

 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: ..... / ...../ .... 
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 ال ذؤدٞ اٌغشك ذؤدٞ اٌغشك ٌخاسظ١ح( ِماسٔح ِا ٠رُ ذمذ٠ّٗ ِغ اٌّشاظغ ا3)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:             

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

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

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

 غ١ش ِغرٛفٟ ِغرٛفٟ ( ٔظُ اٌمثٛي4) 

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

 ( ِخشظاخ اٌرؼ١ٍُ اٌّغرٙذفح ٌٍثشٔاِط5)

 غ١ش ٚاضحح ٚاضحح ِخشظاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح

  

 غ١ش ِشذثطح ِشذثطح إسذثاط ِخشظاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح تأ٘ذاف اٌثشٔاِط

  

 ال ذرحمك  ذرحمك ذحمك ِخشظاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح تأ٘ذاف اٌّمشساخ

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافك مع  مواصفات الخرٌج للبرنامج فً كل من:

 اٌّؼشفٟ اٌّعاي
 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

  

 التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب احتٌاجات سوق العملمخرجات 
 ال ذٛاوة ذٛاوة

  

 )أ( اٌّؼشفح ٚاٌفُٙ
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 )ب( اٌّٙاساخ اٌز١ٕ٘ح
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 )ض( اٌّٙاساخ اٌؼ١ٍّح ٚ ا١ٌّٕٙح
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 )د( اٌّٙاساخ اٌؼاِح
 ال ذرٛافك ذرٛافك
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 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:  

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

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

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

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

 

 ش  واف١حغ١ واف١ح ( ِىٛٔاخ ِحر٠ٛاخ اٌثشٔاِط6)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:     

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

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

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

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

 ( ِمشساخ اٌثشٔاِط األواد7ّٟ٠)          

 

 
 ِٛافك

 ِٛافك

 إٌٝ حذ ِا

 غ١ش

 ِٛافك 

    ٚضٛغ أ٘ذاف اٌّمشساخ

    إسذثاط أ٘ذاف اٌّمشساخ تأ٘ذاف اٌثشٔاِط

    لات١ٍح أ٘ذاف ِخشظاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح ٌٍم١اط

    ِالئّح ِحشظاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح أل٘ذاف اٌّمشساخ

    اٌرؼ١ٍُ اٌّغرٙذفحِالئّح طشق اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ اٌّغرخذِح ٌرحم١ك ِخشظاخ 

    أذغاَ ِحر٠ٛاخ اٌّمشساخ تاٌحذاشح

    اٌٛعائً اٌّغرخذِح ٌٍرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ِٕاعثح ٌٍطشق اٌّزوٛسج

    طشق ذم١١ُ اٌطالب اٌّغرخذِح ِالئّح

    اٌّشاظغ اٌّزوٛسج حذ٠صح
 

ٚروش وً اٌّالحظاخ( ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ: )فٟ حاٌح ػذَ ِٛافمح أٞ ِمشس ٠شظٝ ذحذ٠ذٖ ٚاٌرؼ١ٍك ػ١ٍٗ 

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

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

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

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

 غ١ش  واف١ح واف١ح ( طشق اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼ8ٍُ)

  
 

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:    

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

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

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

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

............................................................................................................ 
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 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:          

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

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

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

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

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

 غ١ش ِالئُ ِالئّح ( ذم١١ُ اٌثشٔاِط10)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

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

 ( ذق١ٕف اٌرم11ُ١١)

 

 غ١ش  ِالئُ ِالئُ

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:

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

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

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

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

 تاٌثشٔاِط ( ِرطٍثاخ االعرّشاس فٟ اٌذساعح12)

 

 غ١ش  واف١ح واف١ح

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:     

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

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

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

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

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

 غ١ش  واف١ح واف١ح ( ِقادس اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاإلِىأاخ13)

  

 اٌّم١ُ:ذؼ١ٍماخ       

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

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

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

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

 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:                    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 اٌرٛل١غ .....................اعُ اٌّشاظغ اٌخاسظٟ:................................................. 
 

 

 

 

 تشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخدام البٌانات إال فً اإلغراض العلمٌة فمط

 
 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 
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 (1ملحك )

 استبٌانات تخص نظام الجودة 
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 اشتبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الدراس ي/ القصــ

 ( O )تقديرك املناسب للسؤالضع دائرة حول الدرجة اليت متثل 

 -املقرراث الدراسيت:-1
 ضؼ١ف ِمثٛي ظ١ذ ظذا   ظ١ذ ِّ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 ظ١ذ ظذا   ظ١ذ ِّ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 ظ١ذ ظذا   ظ١ذ ِّ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 ظ١ذ ظذا   ظ١ذ ِّ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 جٌدجدا   ممتاز البند

 1 2 3 4 5 م  الهدؾ منهتوافق مفردات المقرر 1.1

 1 2 3 4 5 قدرات الطلبة  مالئمة منهجٌة المقرر م 1.2

 1 2 3 4 5 الدرجات للمقرر الدراسًطرٌقة التقٌٌم وتوزٌ   1.3

 1 2 3 4 5 ًتوفر المادة العلمٌة والمراج  والكتب للمقرر الدراس 1.4
 

 

 التمدٌر الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجدا   ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 ًمالئمة مستوى الطالب م  المقرر الدراس 2.1

 1 2 3 4 5 والتزام الطالب اهتمام وجدٌة 2.2

 1 2 3 4 5 والبحوث(   أداء الواجبات والمشاركاتللمتطلبات المقرر م  بأداء الطال 2.3

 1 2 3 4 5 الرضا عن درجات أعمال الف ل الدراسً و النتائج النهائٌة 2.4

 1 2 3 4 5 قٌام الطالب بؤنشطة إضافٌة لزٌادة تح ٌله العلمً 2.5
 

 التمدٌر العملٌة التعلٌمٌة خدمــــــــــات

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجدا   ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات مكتب شإون أعضاء هٌئة التدرٌ  3.1

 1 2 3 4 5 خدمات إدارة القسم 3.2

 1 2 3 4 5 خدمات قسم الدراسة و االمتحانات 3.3

 1 2 3 4 5 الجدول الدراسً األسبوعً 3.4

 1 2 3 4 5 الدراسٌة نظافتها وتجهٌزهاالقاعات  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 جٌدجدا   ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات الت وٌر 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات المقهى 3.2

 1 2 3 4 5 العٌادة خدمات 3.3

 1 2 3 4 5 حجرة أعضاء هٌئة التدرٌ  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 اٌذسظح إٌّاعثح الخر١اسن.

 ضؼ١ف ِمثٛي ظ١ذ ظ١ذ ظذا ِّراص اٌثٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 ِىزج١خ ِؼٍٕخاٌّشؽذ األوبد٠ّٟ ٌٗ عبػبد  1

 1 2 3 4 5 ٚعٛد اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ ؽغت اٌغبػبد اٌّؼٍٕخ 2

 1 2 3 4 5 اإللٕبعلذسح اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ ػٍٝ  3

 1 2 3 4 5 ؽذاِمبثٍخ اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ وً هبٌت ػٍٝ  4

 1 2 3 4 5 ٠غبػذ ػٍٝ اٌزٛع١ٗ اٌقؾ١ؼ األوبد٠ّٟاٌٍّف  5

 1 2 3 4 5 فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ  األوبد٠ِّٟشٚٔخ اٌّشؽذ  6

 1 2 3 4 5 ٌه وطبٌت عبِؼٟ  األوبد٠ّٟ اؽزشاَ اٌّشؽذ 7

 1 2 3 4 5  األوبد٠ّٟاالعزفبدح ِٓ رٛع١ٙبد ٚٔقبئؼ اٌّشؽذ  8

 1 2 3 4 5 ٠ٛمؼ اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ اٌخطخ اٌذساع١خ ثّب فٟ رٌه رغٍغً اٌّمشساد 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 اٌذسظح إٌّاعثح الخر١اسن.ضغ دائشج 

س.

َ 

 ضؼ١ف ِمثٛي ظ١ذ ظ١ذ ظذا ِّراص اٌثٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 1 2 3 4 5 ثّؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ  األعزبررؼش٠ف   .1

 1 2 3 4 5 اٌّمشس اٌذساعٟ  األعزبر ثأ٘ذافرؼش٠ف   .2

 1 2 3 4 5 اٌمذسح اٌزذس٠غ١خ ٌؼنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  .3

 1 2 3 4 5 أعٍٛة ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌّؾبمشح   .4

 1 2 3 4 5 رمجً ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ألعئٍخ اٌطٍجخ   .5

 1 2 3 4 5 األِضٍخ اٌّغزخذِخ فٟ اٌّؾبمشح وفب٠خ   .6

 1 2 3 4 5 ِشٚٔخ ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ   .7

 1 2 3 4 5 اٌّؾبمشحؽش ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّؾبسوخ فٟ   .8

 1 2 3 4 5 ( ٚثؾٛس ػ١ٍّخ....اٌخ وفب٠خ ٔظبَ اٌزم١١ُ اٌّغزخذَ ) اخزجبساد ٚٚاعجبد  .9

 1 2 3 4 5 ٚمٛػ وزبثخ ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اٌغجٛسح   .10

 1 2 3 4 5 رؾذ٠ذ ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ وزبة ِٕٙغٟ ِٚشعؼٟ   .11

 1 2 3 4 5 ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٔزبئظ االخزجبساد ٌٍطالة فٟ ِٛػذ٘ب ئػالْ  .12

 1 2 3 4 5 اٌزضاَ ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثّفشداد اٌّمشس   .13

 1 2 3 4 5 اٌّؾبمشح فٟ ِٛػذ٘ب  ٚئػطبءاٌزضاَ ػنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌؾنٛس   .14

 ِالحظاخ:  .15

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 ٌٍّمـــــشس اعرث١ـــاْ ذم١١ـــــُ اٌطـــــاٌة

  

 ............... اٌفقً اٌذساعٟ/............. ........اعُ اٌّمشس/...... .................................. اٌمغُ/

 ضغ دائشج حٛي اٌذسظح إٌّاعثح الخر١اسن.

 مؼ١ف ِمجٛي ع١ذ ع١ذ عذا ِّزبص اٌجٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 ِالئّخ اٌٛػبء اٌضِٕٟ ٌٍّمشس اٌذساعٟ   1

 1 2 3 4 5 ثّفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ اإلٌّبَ 2

 1 2 3 4 5 عٌٙٛخ اٌفُٙ ٌّفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ 3

 1 2 3 4 5 اإلٌّبَ ثأ٘ذاف اٌّمشس اٌذساعٟ 4

 1 2 3 4 5 رٛف١ش ِزطٍجبد خبفخ ٌٍّمشس اٌذساعٟ )ِؼًّ، عٙبص ػشك ......( 5

 1 2 3 4 5 رٛفش وزبة ِٕٙغٟ ِقبؽت ٌٍّمشس  6

 1 2 3 4 5 ِذٜ االعزفبدح ِٓ اٌّمشس اٌزٞ دسعزٗ 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 اٌذسظح اٌرٟ ذّصً ذمذ٠شن إٌّاعة ٌٍغؤاي:

 خ اٌــــــــثــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــاْ ِّراص ظ١ذ ظذا ظ١ذ ِمثٛي ضؼ١ف

 1 ِالئّخ اٌٛػبء اٌضِٕٟ  5 4 3 2 1

 2 فُٙ ٚاعز١ؼبة اٌطٍجخ ٌٍّمشس اٌذساعٟ 5 4 3 2 1

 3  ػذد اٌطٍجخ ِٕبعت 5 4 3 2 1

 4 رٛفش اٌّزطٍجبد اٌخبفخ ثبٌّمشس 5 4 3 2 1

 5 ِفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ: ٔظشٞ ...... %  ػٍّٟ ....... %إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّب رُ أغبصٖ ِٓ 

 ِ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 اٌذسظح إٌّاعثح الخر١اسن

 ضؼ١ف ِمثٛي ظ١ذ ظ١ذ ظذا   ِّراص اٌثٕـــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 االٌزضاَ ثؾنٛس اٌّؾبمشاد فٟ ٚلزٙب   .1

 1 2 3 4 5 ئٔغبص ِب ٠ىٍف ثٗ ِٓ ِٙبَ  .2

 1 2 3 4 5 االٌزضاَ ثؾنٛس اعزّبػبد اٌمغُ   .3

 1 2 3 4 5 اٌىفبءح اٌؼ١ٍّخ   .4

 1 2 3 4 5 اٌّٛمٛػ١خ فٟ رم١١ُ أداء اٌطبٌت   .5

 1 2 3 4 5 اٌزغذ٠ذ فٟ أعٍٛة اٌزذس٠ظ   .6

 1 2 3 4 5 اٌّشٚٔخ فٟ اٌؾٛاس ٚػذَ اٌزؼقت   .7

 1 2 3 4 5 ؽغٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌطالة   .8

 1 2 3 4 5 ؽغٓ اٌزؼبًِ ِغ صِالئٗ   .9

 1 2 3 4 5 اٌّجبدسح فٟ األفىبس ػٕذ اٌٍضَٚ   .10

 1 2 3 4 5 اٌزؼبْٚ فٟ رغ٠ٛذ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌمغُ   .11

 1 2 3 4 5 اٌّؾبسوخ فٟ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚٚسػ اٌؼًّ راد اٌؼاللخ ثبٌجشٔبِظ  .12

 1 2 3 4 5 اٌّغبّ٘خ فٟ خذِبد اٌّغزّغ ٚاٌج١ئخ اٌزٟ ٠مذِٙب اٌجشٔبِظ  .13

 1 2 3 4 5 اٌؾشؿ ػٍٝ عّؼخ اٌغبِؼخ   .14

 1 2 3 4 5 اعزخذاَ اٌزم١ٕخ اٌّزٛفشح فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ   .15

 ِالحظاخ:  .16

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

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

 
 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعد على تطوٌر لدرات عضو هٌئة التدرٌس
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 استطالع أراء الخرٌجٌن استبٌان

   تحٌة طٌبة و بعد      

نعتبر الخرٌج هو محور أساسً للعملٌة التعلٌمٌة  -جامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة إننا فً 
االستفادة من آرائكم ومقترحاتكم القٌمة و التعلٌمٌةولؽرض تحسٌن جودة البرامج  ،ومن أهم مخرجاتها

االستبٌان لجم  المعلومات من الخرٌجٌن والتً تعك  خبرتهم  الذا تم عمل هذ .لتطوٌر األداء بالجامعة
 .بالبرنامج الذي درسوه

 أوال: البٌانات العامة:
 ذكر     ( أن ى     (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعلٌمً:

 أعمل       ( قطاع حكومً     (قطاع 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 فقط منشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدا
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 العملاستبٌان خاص بأرباب 

  ،،،تحٌة طٌبة و بعد

خرٌجً بهدؾ قٌا  وتقٌٌم مستوى  ستبٌانا بعمل إفرٌقٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌقٌةجامعة  تقوم       

من آرائكم ومقترحاتكم القٌمة لتطوٌر  االستفادةإلى  االستبٌانٌهدؾ والخدمات التً تقدمها. ، الجامعة

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كم، علماً بان إجاباتبالجامعةاألداء 

 الجامعة: ورســالة رؤٌـة:  أوال  

 : نتبنى التغيير لمتطوير والتحسين لتحقيق التميز.الرؤٌة

جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة خاصة متخصصة، تسعى لتحقيق التميز في  :الرسالة
والبيئة ، من خالل البرامج التعميمية التي  مجاالت: التعميم والتعمم، والبحث العممي، وخدمة المجتمع

 تقدمها.

 :األهداف: ثانٌا  

إعداد الكوادر المتخصصة والمؤهمة لسوق العمل، والنهوض بمؤسسات المجتمع والمحافظة عمى  (1
 البيئة.

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

 تحسين مستوى األداء األكاديمي، واإلداري بالجامعة.تطوير و  (3
 إثراء حركة البحث العممي بالمشاركة في المحافل العممية والمساهمة في حل مشاكل المجتمع.  (4
 تقدٌم خطط وبرامج فاعلة لخدمة المجتم  والبٌئة لكسب االطراؾ المستفٌدة. (5

المناظرة، والمراكز البحثية، لالستفادة منها، وتبادل التواصل، وعقد الشراكات واالتفاقيات مع الجامعات  (6
 الخبرات معها.

 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 قراءة جٌدة . االستبٌانقراءة بنود  .1

 تعبر عن وجهة نظرك. التًالخانة  فً√( وض  عالمة    .2

 ن.قدر اإلمكا بإٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسئلةاالنهاٌة  فً .3

 .البٌانات و عدم ترك أسئلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدقة  .4

 شاكرٌن لكم خالص التمدٌر و الشكر على حسن التعاون
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 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتموق  الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------ فة مبدي الرأي فً الشركة /المإسسة  / -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 قطاع خاص        (           قطاع حكومً        (          نوع المإسسة : -

 

 1 2 3 4 5 السإال رقم 

       الرإٌةمدى وضوح  1

       الرإٌةإمكانٌة تحقٌق  2

       الرسالةمدى وضوح  3

        الرسالةإمكانٌة تحقٌق  4

       إمكانٌة تحقٌق الهدؾ األول  5

       لهدؾ ال انً اإمكانٌة تحقٌق  6

       لهدؾ ال الث اإمكانٌة تحقٌق  7

       لهدؾ الراب  اإمكانٌة تحقٌق  8

       لهدؾ الخام  اإمكانٌة تحقٌق  9

       لهدؾ الساد  اإمكانٌة تحقٌق  10

      الجامعة لخرٌج العامة(  األساسٌة المهارات توافر 11

       للخرٌج الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 12

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج قدرة 13

 المهام ألداء الالزمة الحدٌ ة والمعلومات المعارؾ توافر مدى 14

 المطلوبة

     

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات مكٌتقٌ 15

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدى  16

      لالعم سو الجامعة الحتٌاجات  خرٌج مالئمة 17
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      لخرٌج الجامعة الفعالاالت ال  تتوافر مهارا مدى 18

      األخرىالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدى منافسة  19

      مدى رضاكم عن الخدمات المجتمعٌة التً تقدمها الجامعة 20

      مدى رضاكم عن األنشطة البح ٌة التً تقدمها الجامعة 21

 
 

 
 :خرٌجال فً القوةنقاط  أهم -22

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

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

  
 
 :الخرٌج فً الضعؾ نقاط أهم - 23

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

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

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

 ملالع سو الحتٌاجات  االمتمٌز وفق الخرٌج متطلبات -24
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

 

 الجامعة فً تدرٌسها تقترح معٌنة مقررات -25
 

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

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

 
 

 : و مإسستكمالجامعة  بٌن الفعال التوا ل لتحقٌقكم مقترحات -26
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 مقترحاتكم لألولوٌات البح ٌة : -27
...................................................................................................................

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

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

 بٌنكم وبٌن الجامعة . مقترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة -28
...................................................................................................................

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

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

 الخدمات المجتمعٌة التً تقدمها الجامعة.مقترحاتكم إل راء  -29

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

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

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

 
 

 البٌانات إال فً اإلؼراض العلمٌة فقط متشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدا
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 استبٌان خاص بأرباب العمل لاللسام العلمٌة

  ،،،طٌبة و بعدتحٌة 

خرٌجً بهدؾ قٌا  وتقٌٌم مستوى  ستبٌانا بعمل إفرٌقٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌقٌةجامعة  تقوم       

، علماً بان بالجامعةمن آرائكم ومقترحاتكم القٌمة لتطوٌر األداء  االستفادةإلى  االستبٌان، وٌهدؾ الجامعة

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كمإجابات

 .( مرفمة مع االستبٌان........................الرؤٌة والرسالة واألهداف لمسم ) 
 

 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتموق  الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------/المإسسة  / فة مبدي الرأي فً الشركة  -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 قطاع خاص        (           قطاع حكومً        (          نوع المإسسة : -

 
 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 القسم المرفقة م  االستبٌان.االطالع على رإٌة ورسالة وأهداؾ  .5

 قراءة جٌدة . االستبٌانقراءة بنود  .6

 تعبر عن وجهة نظرك. التًالخانة  فً√( وض  عالمة    .7

 قدر اإلمكان. بإٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسئلةاالنهاٌة  فً .8

 .البٌانات و عدم ترك أسئلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدقة  .9

 

 1 2 3 4 5 السإال رقم 

       الرإٌةمدى وضوح  1

      كمنظر وجهة من الرإٌةإمكانٌة تحقٌق  2

       الرسالةمدى وضوح  3

      نظركم وجهة من الرسالةإمكانٌة تحقٌق  4

      نظركم وجهة منإمكانٌة تحقٌق الهدؾ األول  5
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      نظركم وجهة منلهدؾ ال انً اإمكانٌة تحقٌق  6

      نظركم وجهة منلهدؾ ال الث اإمكانٌة تحقٌق  7

      نظركم وجهة منلهدؾ الراب  اإمكانٌة تحقٌق  8

      نظركم وجهة منلهدؾ الخام  اإمكانٌة تحقٌق  9

      الجامعة لخرٌج العامة(  األساسٌة المهارات توافر 10

       للخرٌج الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 11

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج قدرة 12

      المطلوبة المهام ألداء الالزمة الحدٌ ة والمعلومات المعارؾ توافر مدي 13

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات مكٌتقٌ 14

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدي  15

      لالعم سو الجامعة الحتٌاجات  خرٌج مالئمة 16

      لخرٌج الجامعة الفعالاالت ال  تتوافر مهارا مدي 17

      األخرىالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدى منافسة  18

 
 

 
 :خرٌجال فً القوةنقاط  أهم -19

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

...................................................................................................................  
 
 
 
 :الخرٌج فً الضعؾ نقاط أهم - 20

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

...................................................................................................................  
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 العمل سو الحتٌاجات  االمتمٌز وفق الخرٌج متطلبات -21
...................................................................................................................

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

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

 الجامعة خرٌج ٌتقنها أن المطلوب والمهارات الموا فات -22
 

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

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

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

 الجامعة فً تدرٌسها تقترح معٌنة مقررات -23
 

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

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

 لتخرٌج الخدمة من والمستفٌدٌن األعمال ورجالالجامعة  بٌن الفعال التوا ل لتحقٌقكم مقترحات -24
 : المتطورة العمل سو احتٌاجات  وفق مإهلةكوادر 

 

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

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

 
 
 

 :الجامعةو شركتكم بٌن التوا ل إل راءكم مقترحات -25
 

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

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

 
 

 مقترحاتكم لألولوٌات البح ٌة : -26
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 مقترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة بٌنكم وبٌن الجامعة . -27
 

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

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

  
 

 

 البٌانات إال فً اإلؼراض العلمٌة فقط متخداتشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم اس
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 منوذج تقييم أداء منسق اجلودة

 أوال: معلومات شخصٌة

  التخصص  االسم

  تارٌخ شغل الوظٌفة  المسم

 جٌد ممبول ضعٌف المهام الوظٌفٌة لمنسمً الجودة ثانٌا:
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      االلتزام بمهام منسق الجودة  1

      العملٌة التعلٌمٌةٌساهم فً تجوٌد  2

      ٌساهم فً وض  خطط التحسٌن والتطوٌر 3

      ٌلتزم بتقٌٌم العنا ر التعلٌمٌة بشكل دوري 4

      ٌلتزم بتحلٌل نماذج واستبٌانات التقٌٌم  5

      ٌلتزم بتقدٌم تقرٌر مف ل وواضح بنتائج التقٌٌم 6

7 
العملٌة التعلٌمٌة ٌلتزم بتقدٌم تقرٌر مف ل وواضح عن جودة 

 بالقسم بشكل دوري
     

      ٌساهم فً عملٌة الدراسة الذاتٌة والتقٌٌم الداخلً 8

      ٌساهم بتعزٌز الوعً الخاص ب قافة الجودة داخل الجامعة 9

      ٌلتزم بحضور اجتماعات مكتب ضمان الجودة 10

      ٌإدي ما ٌطلب منه برؼبة وإتقان 11

 جٌد ممبول ضعٌف الشخصٌة ثالثا: السمات
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      له عالقة متمٌزة م  منسقً الجودة باألقسام األخرى 1

      ٌتطوع لمساعدة زمالءه من منسقً الجودة  2

      لدٌه القدرة على العمل فً فرٌق 3

      منضبط وٌحافظ على مواعٌد العمل 4

      ٌتمٌز عمله بجودة األداء 5

      النقد والتوجٌه ٌتقبل 6
 

   20التوقٌ  .....................  التارٌ  ../.../    ُمعد التقرٌر:......................

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 
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 استبٌان لٌاس رضـا زوار المكتبة

  

 .....................الفصل الدراسً/ ..........................المسم/

 م20تارٌخ الزٌارة:..   ./....../...... طالب          زائر        الصفة/ عضو هٌئة تدرٌس    

 ضعٌف ممبول جٌد جٌد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.ت

 1 2 3 4 5 ساعات عمل المكتبة مناسبة 1

 1 2 3 4 5 المدرة االستٌعابٌة للمكتبة كافٌة لروادها 2

 1 2 3 4 5 المستخدم فً المكتبة مالئم ومناسبنظام اإلعارة  3

 1 2 3 4 5 توفر العدد الكافً من أجهزة الحاسب اآللً 4

 1 2 3 4 5 توفر االنترنت بالمكتبة 5

 1 2 3 4 5 سعر تصوٌر النسخة الواحدة مناسب 6

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة تلبً االحتٌاجات 7

 1 2 3 4 5 والمراجع المتوفرة فً المكتبة حدٌثةالكتب  8

 1 2 3 4 5 وسائل الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة 9

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر المكتبة بالشكل المناسب

 

  

 

 

 
 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم االداء إعداد:  2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا
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  ٚاٌطاٌة ٚحذج اإلسؽاد األواد٠ِّٟٛضٛع اٌٍماء ت١ٓ 

  .ٟذؼثنح ّٔٛرض اٌحعض اٌّثذئ 

    ٚإضافح . إعماطذؼثنح ّٔٛرض 

  . ّٟضؼف األداء األواد٠ 

  . ِّٟشاظؼح ِغرٜٛ األداء اٌرؼ١ٍ 

  . ِشاظؼح ٚذم١١ُ اٌّٛاظثح ٚاٌحضٛس 

  . ِشاظؼح اٌطاٌة تخقٛؿ اٌغ١اب 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 اٌعاِؼٟ :  

 ػذد اٌغاػاخ اٌّغعٍح : اٌّغرٜٛ :

    ػذد اإلٔزاساخ : اٌّؼذي اٌرشاوّٟ :

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و  للعلوم  

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (13رقم الىموذج: م.ج.ت )
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 نموذج لٌاس رضا العاملٌن

ٌعد مإشر رضا العاملٌن احد المإشرات الهامة فً رف  الروح المعنوٌة للعاملٌن ودفعهم ألداء أفضل. لذلك  ٌستهدؾ هذا 

 النموذج قٌا  درجة الرضا لدى العاملٌن بالجامعة. 

 المقٌا  الموضح بالجدولٌرجى قراءة العبارات التالٌة وتحدٌد إجابتك باختٌار درجة الرضا على 

 

 درجة الرضا العبارة ر.ت

 5 4 3 2 1 أسلوب اإلشراؾ على العمل المتب  بالجامعة 1

 5 4 3 2 1 وضوح المهام واالخت ا ات 2

 5 4 3 2 1 وضوح إجراءات العمل وكٌفٌة تنفٌذ المهام 3

 5 4 3 2 1 توقٌت العمل وساعات الدوام 4

 5 4 3 2 1 العالقة بٌن زمالء العمل بالقسم/المكتب  5

 5 4 3 2 1 العالقة بٌن زمالء العمل بالجامعة  6

 5 4 3 2 1 توفٌر احتٌاجات ومستلزمات العمل 7

 5 4 3 2 1 المرتب 8

 5 4 3 2 1 المزاٌا المالٌة األخرى 9

 5 4 3 2 1 بٌئة العمل المادٌة  الكرسً/المكتب /اإلضاءة / سعة المكان(  10

 5 4 3 2 1 نظافة المرافق الخدمٌة / الم لى 11

 5 4 3 2 1 نظافة المرافق الخدمٌة / المقهى 12

 5 4 3 2 1 نظافة المرافق الخدمٌة / دورات المٌاه 13

 5 4 3 2 1 االهتمام بالشكاوي والتظلمات ومعالجتها 14

 5 4 3 2 1 االهتمام بالمقترحات واألخذ بها 15

 5 4 3 2 1 شفافٌة إجراءات التعٌن واالستقالة واإلقالة 16

 5 4 3 2 1 شفافٌة إجراءات التحقٌق فً إي واقعة ونشر نتائجها 17

 

 

 

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا
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 اٌخاذّح

 

ٚؽ١ش  ٌٍمبْٔٛٚفٟ خزبَ ٘زا اٌذ١ًٌ اٌزٞ ٠ٙذف ئٌٟ رؼش٠ف اٌطبٌت ثأُ٘ رفبف١ً اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ 

اؽزٛٞ ٘زا اٌذ١ًٌ ػٍٟ اٌىض١ش ِٓ اٌزفبف١ً اٌزٟ رُٙ اٌطبٌت إٍِٔب أْ ٠غذ اٌطبٌت ف١ٗ اٌىض١ش ِٓ االعزفبدح 

 ٚفك هللا اٌغ١ّغ.

 

 

 اعتمبد جملس ادارة اجلبمعت

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


