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 بسن اهلل الزمحي الزحين



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

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

 "أًَتَ هَىْالًََا فَاًصُزًَْا عَلَى الْقَىْمِ الْكَافِزِييَ طَاقَتَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِزْ لَنَا وَارْحَوْنَا

 صدق اهلل العظين
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 الدلــــيل بإعدادالجهــة التــي قامــــت 

ـــا   لل ففماصلمففمد ً...للتكلٌففاصلدففمن دففةانص وصللففميةصل لدٌفف وفقـــــــــ

بتكلٌفففالممففف دبن ٌففف دفففةصلد تدفففٌةيأيسفففم  ٌ ففف صلتفففن ٌ  ا7107-7108

-بحٌثتكيمتدة:صلد دم ٌ لمساصلهمنس لغ ضاملم نلٌل



 ًصلد دم ٌ صلهمنس   ٌ لساص.اصلم م يبنهللاصلحممم.

 يسي ٌ  تن ٌ ص.ادمحمددطفىصلملٌني. 

 لم يسي ٌ  تن ٌ  ٌ يصلدٌنحسٌةص.ا. 

 يسي ٌ  تن ٌ لم ٌاظص.اصلد تم صلهمنياي. 

 

يفمفمللتكلٌففاصلدفمن دففةصنص وصللفميةصل لدٌفف بلفجةتكلٌففالممف دففةصلد تدففٌة

حففنٌثنلٌففللسففاصلهمنسفف تيد صم فف صل دففليلففىسففم  ٌ فف صلتففن ٌ لغفف ضييأ

بحٌثتكيمتصللمم دةصالتً:ا7170-7171لل ماصلممد ًصلد دم ٌ 



 ًصلهمنس صلد دم ٌ   ٌ لساص.اصلم م يبنهللاصلحممم.

 دمسكصلمينوبملمسايسماسملاصبيسمٌم ص.ا. 

 يسي ٌ  تن ٌ لم ص.ا ٌ يصلدٌنحسٌة. 

 يسي ٌ  تن ٌ لم صحدنصلطم  صبي يٌصص.ا. 
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 مصطلحات ومفاهيم عامة

 المؤسسة التعليمية: 

)ممد ٌ  يلٌم(.كلدمسس ت لٌدٌ حكيدٌ أي مد تمناب صدجن صسٌ دمتظد 

 الجامعة: 

تتدتع يصلبٌ    صلدمتدع ي ند  صل لدً يصلبحث صل ملً بملت لٌا ت مى يلدٌ  دمسس 

صلدت دد )صلبكملي ٌي  أي بل دٌ صيتبم ٌ يذد دملٌ دستمل  يتدمحلهمنصتصإلممزو

د )صلنكتي صه(  صلنلٌم  يصإلممزو )صلدممستٌ (  صل ملٌ  يصإلممزو صلكلٌمتصللٌسمم (   الل ة

يصأللسماصلد تلف بهم.

 الكلية: 

ل دٌتهم لهم ٌكية أة يٌميز صلممد    يحنصت دة يبحثيلدً يمٍل ت لٌا يحنو

تسا صلممد    مطمق نص ل دستمل يلدً كٌمة صألحيصل كل فً ي ً صلدستمل   صاليتبم ٌ 

 يتدمحن م صإلممزودمديي ألسمايلدٌ تتممسبدعطبٌ  صلت ددمتصل لدٌ فًصلكلٌ 

صلنلٌم  يصإلممزو )صلدممستٌ (  صل ملٌ  يصإلممزو صللٌسمم (  أي )صلبكملي ٌي   صلدت دد 

)صلنكتي صه( دة اللألسمدهمصلد تلف .

 القسم: 

يحنويلدٌ أسمسٌ دةيحنصتصلكلٌ فًصلبمم صلممد ًيصلت لٌاصل ملً دت دد فً

ىدهد اينصنيتمظٌايتمفٌذصلب صدجصلت لٌدٌ يصلبحثٌ .حملدةحميلصلد  ف  تتيل

 الشعبة:

يحنويلدٌ دةيحنصتصلمساصلدت دد تتيلىدهد اينصنيتمظٌاصلب صدجصلت لٌدٌ 

يصلبحثٌ .

 عضو هيئة التدريس القار: 

يلتهلل دلفًدمسس دةدمسسمتصلت لٌاصل ملً. صلذيٌ دصُملَّ

 عضو هيئة التدريس غير القار: 

صلذيٌ دصمز ص دةيلتهلل دلفًدمسس دةدمسسمتصلت لٌاصل ملً.

 :الكوادر المساندة

صلد ٌنيةيصلفمٌية.

 طالب مؤسسة التعليم العالي: 

دةدمسسمت فًدمسس  بهم صلد ديل لليص حيصلمظا يفمم  يلدٌ  لمٌلن م  صلُدسّمل

صلت لٌاصل ملً.

 إدارة البرنامج: 

صلذي أيصلل ب (يةتمفٌذصلب ممدجصلن صسًصلدمتظا صلدسميل )صلكلٌ أيصلمسا صلمه 

ٌمنيالىد  ممتت لٌدٌ )ممد ٌ أين صسمتيلٌم(.

 المرشد األكاديمي:

صلذي صل لدً صلب ممدج فً صلطالب امممز دتمب   يلى بمإلل صا صلدكلا صألستمذ

ندهافٌه.ٌن سيمه يدمنص تم



 ه
 

 األستاذ المشرف: 

صلدكلابمإلل صايلى سمل أيأط يح .

 الممتحن: 

صألستمذصلدكلاسدةلمم صلمٌمابمدتحمةطملبممد ً أيدمملل  سمل أيأط يح 

طملبن صسمتيلٌم.

 الساعة المعتمدة: 

ٌ  أييلىصمتظماصلطملبفًصلن صس لدنوسمي تن ٌسٌ أسبييٌم طٌل صلسم صلن صس

(سمي زدمٌ فدلٌ ف06ًأسبييم (أينيصاصلطملبلدنو)07-05دنىفدلن صسًكمدل)

يمدا  زدمٌ  سمي  صلد دلٌ  صلدم  صت فً صلد تدنو صلسمي  أة د صيمو دع د ٌم   دمنو

صلمم  يفًحملصلت لٌا صل ملً  صلت لٌا دمسس  حسبصلد مٌٌ صلتًتطبمهم ايصلمممحٌكيةفٌهم

صلطملب ٌحتممهم صلتً صلسميمت يلى بمم   تحسب صلن صسٌ  صلسمي  فإة صلد سالت حل يلى

الستٌ مبصلدمهجفًد تلاصألملط صلت لٌدٌ .

 : التخصص األكاديمي

ب ممدجأيدمديي ب صدجأكمنٌدٌ 

 :البرنامج األكاديمي

 يلى للحديل تن   يصل دلٌ   صلمظ ٌ  صل لدٌ  صألملط  دة يلدٌ دمديي  ن م 

ت ددٌ .

 : ودةالج

ت مًصلنل يصإلتممةيب صاللتزصابتطبٌكصلد مٌٌ صلمٌمسٌ فًصألنص .

 : ضمان الجودة

صلتجكندةتطبٌكصآللٌمتيصإلم ص صتفًصليلتصلدحٌحيصلدممسب للتحمكدةبليغ

صلمينوصلدستهنف بغضصلمظ يةكٌفٌ تحنٌند مٌٌ  ذهصلمييٌ .

 التقييم:

مينوصألنص فًكلصألملط بهناصلتحسٌةصلدستد لألنص صلدستمبلً.يدلٌ لٌم 

 التقويم: 

تمفٌذ سدمة تكفل صلتمٌٌا  متم ج يلى بمم   تت ذ يصألسملٌب صإلم ص صت دة دمديي 

صلد مٌٌ صلدت م ايلٌهملبليغدستيٌمتصلمينوصلدستهنف فًصلدمسسمتصلت لٌدٌ .

 : التعليمية المستهدفة النتائج

دمديي دةصلد م ايصلفهايصلدهم صتتستهنفهمصلدمسس صلت لٌدٌ دةي ص ب صدمهم

صلد تبط ب سملتهميأ نصفهم.

 المقرر الدراسي: 

دحتيىيلدًٌدمغيلىدي ودمديي دةصلدف نصتصلدحننوتن  طٌل صلفدل

صسٌ .صلن صسً أيصليحنوصلت لٌدٌ أيصلسم صلن 

 المنهج: 

صلدكيةصلد  فًيصلدهم ييصليمنصمًصلدطليبلتحمٌكصلد  ممتصلت لٌدٌ صلدستهنف 

)دف نصتصلدم  (.
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 : التعليم والتعلم اتعملي

صلتن ٌ يصلطلب لتحمٌكصلمتم ج أيسم  ٌ   دمدييتمةدةصألسملٌبصلتًٌست ندهم

صلت لٌدٌ صلدستهنف للدم  .

 : المعيار

فمتصلالزد للت لٌاصلذيٌدكةلبيلهلسدمةمينتهيزٌمنوف ملٌتهيلن تهيلىصلديصد

صلدممفس  يدمٌم د م ًٌدكةصالست لمنبهيمنتمٌٌاصألنص صلممد ًيذلندة اللدمم مته

دعصلدستيٌمتصلمٌمسٌ صلدملينو.

 أطراف العملية التعليمية: 

صلدسممنو يصلكيصن  صلتن ٌ     ٌ  دل أيسم  له دة يكل يصلديظفية  يصلطلب 

بمل دلٌ صلت لٌدٌ .

 : المستفيدون

صلمظا دةحٌثف ملٌ  صلدمسس  صلتًتمندهم صلت لٌدٌ  بمألملط  ص تدما لنٌهم دمديي 

صلدستفٌنٌة دمديي  يٌ تبطتحنٌن صلد  ممتصلت لٌدٌ   لسدمةمينو يصل دلٌمتصلديسيي 

يصلب صد صلدمسس  يأ نصا صلطلب ب سمل  صلدستفٌنٌة: أدثل  يدة تمندهم  صلتً يصألملط  ج

يأيسم  ٌ  صلتن ٌ يأيلٌم صألدي يدمسسمتصلدمتدعصلدحلً...صلخ.



 : المدخالت

صلحماصلكلًللديص نصلد دد لغ ضد ٌة يصلتًتست دلدةأملتلغٌلمظمادم 

لد ليدمتيصليلت.يتلدل:صلديص نصلبل ٌ يصلدمنٌ يصلدملٌ يصلتممٌ يص

 العمليات: 

سلسل دةصألملط يصالتدمالتصلدت صبط دددد لتحمٌك نادحنن.

 المخرجات: 

صإلمممزصتيصلمتم جصلمهم ٌ صلتًٌحممهمصلمظماصلت لٌدً يتتحنند  ممتهيفمم ل سملته

يأ نصفه.
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 الممدمة -1

 

والذي ٌوضح  المعمارٌة أن نضع بٌن ٌدي طالبنا األعزاء هذا الدلٌل الخاص بمسم الهندسة رناـــــــــٌس   

هذا البرنامج الذي ٌختص معرفة المفردات العلمٌة ل المعمارٌة للطلبة الراؼبٌن فً دراسة تخصص الهندسة

بتوفٌر المناخ األكادٌمً وإنماء  عدكم. ونللمسممواد العلوم األساسٌة والهندسٌة واإللزامٌة واالختٌارٌة بتدرٌس 

للعلوم  اختٌاركم لدراسة هذا التخصص بجامعة أفرٌمٌا علىروح التعاون داخل هذا الصرح العلمً. ونشكركم 

 . االنسانٌة والتطبٌمٌة

 

 

 المعمارٌةلسم الهندسة رئٌس 
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 مـــــة رئٌس المســـــكلم. 2

بســم هللا والحمد هللا وحدد  والصدالو والسدالم علدى مدن ال نبدً بعدد  : ونحدن نسدتمبل بداٌدة الفصدل 

الدراسً الجدٌد مجددٌن العزم ومتوكلٌن على هللا راجٌاَ للجمٌع بداٌة فصدل دراسدً مرمدر وموفدك 

وألددول للددذٌن اختدداروا لسددم الهندسددة المعمارٌددة بجامعددة إفرٌمٌددا للعلددوم اإلنسددانٌة بددنذن هللا تعددالى   

والتطبٌمٌة أحسدنتم االختٌدار  ونحدن بددورنا كؤسدرو تعلٌمٌدة بالجامعدة نعددكم بتدوفٌر منداخ أكدادٌمً 

داعددم ومرمددر للددتعلم واإلصددؽاء للبددداحل وااللتراحددات مددن خددالل االحتددرام والتمدددٌر المتبددادل ضددمن 

لمإسسددً لتؤهٌددل الكددوادر الوطنٌددة المدربددة المددادرو علددى شددؽل الوفدداحؾ التمنٌددة والفنٌددة الفكددر ا

والمهنٌة المتوفرو فً سوق العمدل وٌدؤتً هدذا االهتمدام نتٌجدة للتوجهدات والطموحدات السددٌدو مدن 

إدارو الجامعدة تصددج مجملهددا نحددو النجدداح ولددوو شددبابل المسددلح بددالعلم واإلٌمددان لدددفع عجلددة التمدددم 

 ل بمستوى الدول الصناعٌة المتمدمة.للوصو

 رئٌس لسم الهندسة المعمارٌة
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 تعرٌف بالمسم .3

ٌعتبر لسم الهندسة المعمارٌة حلمة من سلسلة األلسام التطبٌمٌة التً تؤسست فً العمدٌن اآلخرٌن من         

ــدد م بعـ 2003( لسنة  5) المرن الماضً حٌث تم تؤسٌس المسم بالجامعة بناء على لرار رحٌس الجامعة رلم 

 ( وحدو دراسٌة. 161وبوالع )  ممرر دراسً ( 55) 

ة ن دراسة الهندسة المعمارٌة تتطلج إحاطة واسعة وتتصل بعلوم متنوعة هندسٌأومن المعروؾ        

وبٌحٌة وعلم النفس ... الخ لذلن توجج على إدارو المسم إجراء اتصاالت وتنسٌك وتعاون  والتصادٌة واجتماعٌة

من أجل تطوٌر المناهج الدراسٌة ومفردات الممررات لتتوافك مع متطلبات  األخرى مشترن مع ممرلً العلوم 

 دي والعشرٌن.الحا من المرن مجتمعنا الحالً والرورو التمنٌة التً اجتاحت البشرٌة فً العمد األول

ٌطمح المسم من خالل أسرو التعلٌم وبالتعاون مع األلسام المنافرو فً الجامعات الحكومٌة وجامعات        

وإلى تحمٌك بٌحة تعلٌمٌة متمٌزو    التخطٌطو  التصمٌموكلٌات المطاع الخاص إلى الرٌادو  والتمٌٌز فً مجاالت 

الذٌن تتوافك لدراتهم وعطاحهم مع احتٌاجات سوق العمل  لتخرٌج أجٌال جدٌدو من المهندسٌن المعمارٌٌن

 المجتمع.وحاجات وأفكار 

لتمٌددز واالبددداع والتفددوق فددً البرنددامج التعلٌمددً للهندسددة المعمارٌددة فمددد تحصددل المسددم علددى االعتمدداد لوتحمٌمددا 

جددودو  البرامجددً لمدددو رالرددة سددنوات مددن تددارٌخ صدددور لددرار مدددٌر عددام المركددز الددوطنً لضددمانالمإسسددً و

 . 2020( لسنة 18واعتماد المإسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة رلم )
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 الهندسة المعمارٌة. لسمرؤٌة ورسالة وأهداف  .4

  الرؤٌة 

 .مٌز فً مجاالت الهندسة المعمارٌةالتفوق واإلبداع لتمدٌم برنامج مت

  لرسالةا 

تمدٌم برنامج علمً متمٌز فً مجال الهندسة المعمارٌة  وذلن لالرتماء بالمستوى العلمً  ٌسعى المسم إلى 

والمهنً لمخرجات المسم من خالل الربط بٌن الدراسة النفرٌة  والتطبٌك العملً مع األخذ فً االعتبار 

 حث العلمً. المإررات البٌحٌة  واإلنسانٌة  والتكنولوجٌا  وتلبٌة احتٌاجات المجتمع والبٌحة والب

  األهداف 

اعداد كوادر مإهلة متخصصة فً الهندسة المعمارٌة لدٌهم مجموعة متنوعة من المهارات فً العلوم  .1
الهندسٌة والخبرات التطبٌمٌة الالزمة لتمدٌم االستشارات الفنٌة فً مجاالت التصمٌم واإلشراؾ على تنفٌذ 

 مختلؾ أنواع المشروعات المعمارٌة والتخطٌطٌة.
 
. تشجٌع أعضاء هٌحة التدرٌس والطالج على البحث العلمً بالمشاركة فً الندوات والمإتمرات العلمٌة فً 2 

 مجال الهندسة المعمارٌة.
 

. إعداد الكفاءات العلمٌة المإهلة والمادرو على المساهمة فً خدمة المجتمع والبٌحة فً مجال الهندسة 3
 المعمارٌة

  
 عات الممارسة المهنٌة والتواصل الداحم والفعال مع مإسسات المجتمع المدنً.. معرفة الطالج بؤسس وتشر4ٌ
 
 . إعداد خرٌج لادر على مواكبة أحدث التطورات فً مجاالت الهندسة المعمارٌة.5 

 

  لمٌما 

العمل بروح  -المرونة  –التحفٌز  –التمٌز   -الشفافٌة  –المصدالٌة  –اإلخالص  –األمانة 

 الفرٌك.

   خرٌج الهندسة المعمارٌةمواصفات 
 لمهنة الهندسة المعمارٌة. المنفمة والمواعد المعاٌٌر استخدام على الممدرو .1

المالحمة مع  اإلنشاء وأنفمة المواد الهندسٌة واختٌار الحلول بٌن فٌما والمفاضلة الموازنة على الممدرو .2

 .المحلٌة الهوٌة مفهوم وتعزٌز إدران

 .المستمرٌن والتطوٌر التؤهٌل على الممدرو .3

 .المختلفة العمل وفرق مولع إدارو على الممدرو .4
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 المٌثاق األخاللً للهندسة المعمارٌة .5

 ممدمة

بشكل كبٌر بالتمدم الحضاري  المعمارٌون خاصةً  والخدمات التً ٌمدمها المهندسونعامةً  الهندسةترتبط مهنة 

وحماٌة وتسخٌر الموارد الطبٌعٌة لخدمة المجتمع والرفع من مستوى معٌشتل  لذا ٌصبح من الضروري أن ٌمدم 

 .واإلتمانخدماتهم المهنٌة وفماً لمواعد ومعاٌٌر أخاللٌة تتوخى الصدق واألمانة  المعمارٌون المهندسون

من شؤنل  وكل ماالتً تهدؾ إلى النهوض بمهنة الهندسة  سانٌة والتطبٌمٌةجامعة افرٌمٌا للعلوم اإلنوحرصاً من 

 الخرٌجٌنفً "الرلً بمهنة الهندسة وتمكٌن  ورإٌتها المتمرلة والعاملٌن فٌهاهذ  المهنة  ورفع مستوىتطوٌر 

محلٌاً لة من الوصول إلى الحلول المرلى  ورفع مستوى األداء وتشجٌع اإلبداع واالبتكار لتحمٌك مكانة مرمو

ً و كون بمرابة لواعد مهنٌة ٌل طلبة وخرٌجً الهندسة المعمارٌةبٌن أٌدي  المٌراق افمد رأت أن تضع هذ " دولٌا

 .المجتمعبؤصول التعامل المهنً السلٌم فٌما بٌنهم ومع اآلخرٌن لخدمة 

االبتعاد عن إٌذاء الؽٌر ولما كان العدل والنزاهة والصدق واألمانة والوفاء بالعهد وحفف السر وإتمان العمل و

فً مجملها هً مكارم األخالق والمٌم التً ٌدعو إلٌها اإلسالم وٌحث على التمسن بها وااللتزام بتطبٌمها فً 

والمبادئ فٌما أعدتل من لواعـد وأخاللٌـات ممارسة المهنة هذ  األسس  الجامعةفمد راعت  الٌومٌة الحٌاو 

األخاللً للهندسة مٌراق اللتـزام بها فً جمٌع ممارساتهم المهنٌة وفك وعلى كـافة المهندسٌـن اال والمٌـم 

 .المعمارٌة

   

 لواعد وأخاللٌات ممارسة مهنة الهندسة

 :المواعد العامة

ٌبنً المهندس سمعتل المهنٌة على كفاءو وجدارو الخدمات التً ٌمدمها  كما ٌبتعد عن منافسة  األولى:الماعدة 

 .اآلخرٌن بشكل ؼٌر عادل

ٌسعى المهندس لتنمٌة لدراتل وكفاءتل الشخصٌة  كما ٌوفر فرص التطوٌر المهنً للمهندسٌن  الثانٌة:الماعدة 

 .تحت إشرافل والفنٌٌن العاملٌن

ٌلتزم المهندس بتعزٌز المٌم والمبادئ األساسٌة ألخاللٌات مهنة الهندسة وترسٌخها فً المجتمع  الثالثة:الماعدة 

 .وعالمٌافً تصرفاتل باألسالٌج التً تدعم وتعزز مكانة وأمانة وكرامة المهنة محلٌا  التزاملمع 

وعلٌل أن ٌتجنج أي  العمل ٌتصرؾ المهندس فً المساحل المهنٌة كوكٌل حرٌص لصاحج  الرابعة:الماعدة 

 .تعارض فً المصالح

تكون بطرٌمة موضوعٌة وصادلة  وأراء  ولراراتل أنٌحرص المهندس عند تمدٌم أفكار   الخامسة:الماعدة 

 .وفً مجال تخصصل وخبراتل المهنٌة

ٌسعى المهندس عند تمدٌم خدماتل المهنٌة إلى األخذ بؤعلى معاٌٌر السالمة وحماٌة البٌحة  السادسة:الماعدة 

 .والمجتمعتحمٌما للمصلحة العامة للفرد 
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 :األٌٚٝ اٌمبػذح

وجدارو الخدمات التً ٌمدمها  كما ٌبتعد عن منافسة اآلخرٌن بشكل ٌبنً المهندس سمعتل المهنٌة على كفاءو 

 .ؼٌر عادل

المهندس عدم المٌام بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر بدفع أو عرض عموالت أو هداٌا أو مكافآت  على  1-1

للحصول على عمل بهدؾ التؤرٌر على اعتماد   باإلضافة إلى ضرورو عدم تمدٌم تنازالت ؼٌر مهنٌة لد 

 .دم فً التؤرٌر على المنافسٌن اآلخرٌنتستخ

المهندس عدم مزاحمة مهندس آخر بشكل ؼٌر نفامً لٌحل محلل فً وفٌفة معٌنة سواء بعد أن علم  على 1-2

 .أن خطوات محددو لد اتخذت نحو تعٌٌنل أو بعد أن تم تعٌٌنل فعالً 

ً سواء باالنتماد ى المهندس عدم التعرض لسمعة أو أداء المهندسٌن اآلخرٌن بشكل عل 1-3 ؼٌر الحك مهنٌا

 .والتشوٌة بصورو مباشرو أو ؼٌر مباشرو

فً عرض  لأو التضلٌعلى المهندس عدم المبـالؽة فً تمدٌـر درجة مسإولٌـاتل فً األعمـال السـابمة  1-4

فً عرض  لالتضلٌأو مإهالتل المهنٌة واألكادٌمٌة واإلنجازات السابمة سواء بالنسبة لل أو بالنسبة للعاملٌن لدٌل 

 .أو الشركاء أو الزمالءالحمـاحك المتعلمـة بؤصحاج العمـل 

على المهندس دراسة عمود الخدمات المهنٌة على أساس الكفاءو والمإهالت والخبرات المهنٌة وحجم   1-5

مٌع ومجال العمل مع مراعاو عدالة التعوٌضات المناسبة للمهنٌٌن اآلخرٌن والحرص على تعزٌز الرمة بٌن ج

 .العمدأطراؾ 

 .على المهندس أن ٌراعً المصلحة العامة فً تمدٌر تكالٌؾ الخدمات الهندسٌة 1- 6

 

 :اٌثب١ٔخ اٌمبػذح 

ٌسعى المهندس لمواصلة التطور المهنً من خالل تنمٌة لدراتل وكفاءتل الشخصٌة  كما ٌوفر فرص التطوٌر 

 .تحت إشرافل والفنٌٌن العاملٌنالمهنً للمهندسٌن 

على المهندس العمل على رفع لدراتل فً سبٌل رفع مستوا  المهنً بكافة الوساحل المناسبة مرل حضور   2-1

الفعالٌات المهنٌة وتمدٌم األبحاث والدراسات المتخصصة والمشاركة فً اجتماعات و نشاطات الهٌحات المهنٌة 

 .العالمٌة وتشجٌع وحث موففٌل من المهندسٌن و الفنٌٌن على ذلن

لى المهندس منح التمدٌر المناسج فً األعمال الهندسٌة لمستحمٌل وكذلن االعتراؾ لهم بحموق ملكٌتها ع  2-2

أو أسماء األشخاص المسإولٌن عن التصمٌم و االختراع و التؤلٌؾ و االنجازات حٌرما كان ذلن  اسموعلٌل ذكر 

 ً  .ممكنا

للمهندسٌن اآلخرٌن بما ٌتناسج مع مستوى  على المهندس أن ٌكون عادال فً إسناد  األعمال والمهام  2-3

 .خبراتهم وتدرٌبهم

 واطالعهمعلى المهندس تمدٌم كافة المعلومات المتعلمة بفروؾ العمل للمهندسٌن المرشحٌن للتوفٌؾ   2-4

 على كل ما ٌتعلك بالوفٌفة الممترحة

 :اٌثبٌثخ اٌمبػذح 

ٌلتزم المهندس بتعزٌز المٌم والمبادئ األساسٌة ألخاللٌات مهنة الهندسة وترسٌخها فً المجتمع وأن ٌلتزم فً 

 .وعالمٌاتصرفاتل باألسالٌج التً تدعم وتعزز من مكانة وأمانة وكرامة المهنة محلٌا 

نٌة والمشاركة فً على المهندس االلتزام بتطبٌك لواعد وأخاللٌات المهنة فً جمٌع ممارساتل المه 3-1

األنشطة التعلٌمٌة والتدرٌبٌة والمهنٌة بالمعاهد والجامعات والمإسسات التجارٌة والمهنٌة من أجل تعزٌز 

 .المجتمعوترسٌخ المفاهٌم المهنٌة ونشر الوعً الهندسً فً 
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علٌل عـدم على المهندس بناء مسإولٌاتل المهنٌة على المواعد التً ٌحترمها أفراد المجتمع و ٌنبؽً  3-2

اإلسهـام فً أي منتجـات ٌسهـل استخدامها ألؼراض ؼٌـر أخاللٌـة أو محفورو أو لد ٌترتج علٌها مخاطر آنٌة 

 .البعٌدأو على المدى 

على المهندس عدم استخدام العاللة أو التضامن أو المشاركة مع الؽٌر كوسٌلة لحجج التصرفات ؼٌر  3-5

  .بالمهنةالالحمة 

 :اٌشاثؼخ اٌمبػذح

وعلٌل أن ٌتجنج أي تعارض فً  العمل ٌتصرؾ المهندس فً المساحل المهنٌة كوكٌل حرٌص لصاحج 

 .المصالح

على المهندس تكرٌس خبراتل ومهاراتل الفنٌة وتسخٌرها لصالح الجهة التً ٌعمل لحسابها  وتحمل    4-1

تطوٌرها  و االعتراؾ باألخطاء  مسإولٌة سالمة الحلول الهندسٌة والعملٌات الفنٌة التً ٌموم بتصمٌمها أو

 .ولبولها عند حدورها واالبتعاد عن كل ما ٌإدي إلى تشوٌل أو تعدٌل الحماحك لتبرٌر المرارات الخاطحة

على المهندس التعامل مع المعلومات التً ترد إلٌل فً سٌاق عملل بسرٌَّة تامة وعلٌل عدم الكشؾ عنها   4-2

اء الحاالت التً تسمح بها األنفمة وتتوافك مع مجموعة المبادئ واالخاللٌات   إال بعد أخذ الموافمة بذلن باسترن

كما ٌجج علٌل عدم استخدام هذ  المعلومات كوسٌلـة للحصول على كسج شخصً إال بموافمة صاحج العمل  

 .عوعلى أٌل حال علٌل عدم استخدامها إذا كان هذا االستخدام ٌلحك الضرر بمصلحة صاحج العمل أو المجتم

على المهندس العمل بنزاهة وعدل مع جمٌع األطراؾ عند إدارتل ألي عمد من العمود  وكذلن عند لٌامل  4-3

واضح لبل لٌامل بالعمل لحساج تلن األطراؾ وبما ٌمّكنل من إجراء التحسٌنات  اتفاقبتوفٌؾ اآلخرٌن وإبرام 

حمولل فً التؤلٌؾ أو االختراع وأال ٌلجؤ  و التصمٌمات و االختراعات و التسهٌالت األخرى التً تتطلج حفف

 .إلى التضلٌل فً إؼراء اآلخرٌن للعمل معل

على المهندس عدم المٌام بخدمة مهنٌة لدى أي جهة خارج الولت النفامً للعمل دون علم صاحج العمل   4-4

ج العمل ألداء أعمال وكذلن علٌل عـدم استخـدام المعـدات و المـواد و المختبرات والتسهٌالت المكتبٌة ألصحا

 .خارجٌة خاصة بل دون موافمة صاحج العمل

على المهندس عدم المٌام بمراجعة عمل مهندس آخر إال بمعرفتل أو بعد انتهـاء تكلٌفل أو انمضاء عمد  4-5

 .وفٌفتلإنجاز العمل  ما لم تتطلج ذلن طبٌعة 

علٌل إخطار صاحج العمل فوراً عن على المهندس أن ٌتجنج أي تعارض فً المصالح لصاحج العمل و 4-6

وجود أٌة عاللات أو مصالح تجارٌة أو فروؾ لد تإرـر على أحكامل أو نوعٌة الخدمة التً ٌمدمها أو االلتزام 

 بؤعمال ٌدرن مسبماً أنها لد تسبج تعارض فً المصالح بٌنل وبٌن صاحج العمل
 

 

 :اٌخبِغخ اٌمبػذح

تكون بطرٌمة موضوعٌة وصادلة  وفً مجال تخصصل  ولراراتل أن وأراء ٌحرص المهندس عند تمدٌم أفكار  

 وخبراتل المهنٌة

ً ومستمالً فً اتخاذ لراراتل الهندسٌة فً مجال تؤهٌلل العلمً  5-1 ً وصادلا على المهندس أن ٌكون موضوعٌا

الخبرات  والعملً فمط  بحٌث ال ٌلزمل فً ذلن إال االعتبارات العلمٌة والمهنٌة مع االستفادو من كافة

 .األعمال خارج مجال تخصصل إلنجازالتخصصٌة المتوفرو واالستعانة بزمالحل 
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اللجـان الرسمٌـة كخبٌـر أو لتمدٌم شهادو فنٌة أن ٌعرض وجهة  على المهندس عند مرولل أمام المحاكم أو 5-2

 .صدق وشرؾ المهنةنفر  الهندسٌة مبنٌة على خبرو ودراٌة ومعرفة بالحماحك مراعٌاً فً ذلن النزاهة وال

أو تعلٌمات حول موضوعات هندسٌة إذا كان ذلن بدافع  انتماداتعلى المهندس عدم إصدار اٌة تمارٌر أو  5-3

مادي أو معنوي لحساج جهة أو جهات ذات مصلحة إال إذا سبك ذلن تصرٌح واضح بالجهة أو الجهات التً 

 .ٌتحدث نٌابة عنها

واالعتدال عند عرضل ألعمالل وكفاءتل  وعلٌل تجنّج أي تصرؾ  على المهندس أن ٌتحلى بالتواضع 5-4

 .ٌإدي إلى تمدٌم مصلحتل الخاصة على حساج أمانة ومكانة وكرامة المهنة

 :فً حال تعارض المٌم والمبادئ مع الخدمات المهنٌة ٌحدد المهندسون أولوٌاتهم وفك التالً 5-5

 .الطبٌعة اعتباراتتفضٌل المٌم اإلنسانٌة على  -

 .تفضٌل الموضوعات المتعلمة بحموق اإلنسان على إنتاج واستؽالل التمنٌة -

 .تفضٌل الرفاهٌة العامة للمجتمع على المصالح الخاصة -

  .تفضٌل السالمة واألمن على األداء الوفٌفً والمكاسج المادٌة للحلول الفنٌة -

 

 :اٌغبدعخ اٌمبػذح

ٌسعى المهندس عند تمدٌم خدماتل المهنٌة إلى األخذ بؤعلى معاٌٌر السالمة وحماٌة البٌحة تحمٌما للمصلحة العامة 

 .والمجتمعللفرد 

على المهندس األخذ بمعاٌٌر السالمة العامة وحماٌة البٌحة المعتمدو عند إعداد التصامٌم والمخططات أو  6-1

عند الموافمة والتصدٌك كما علٌل التحمك من ذلن عند اتخاذ  األحكام والمرارات وكافة الممارسات الهندسٌة 

ٌنتج عنها تهدٌداً للسالمة العامة أو صحة البٌحة المتعلمة بها وفً حالة تمدٌم المهندس لحلول هندسٌة ٌعلم أنل لد 

 .المحتملةأو مصلحة المجتمع   فعلٌل إخطار صاحج العمل بالعوالج 

على المهندس العمل بمدر اإلمكان على توفٌر مطبوعات تحوي المعاٌٌر وأنفمة االختبار وإجراءات  6-2

للتصامٌم و المنتجات و  االفتراضًأو العمر مرالبة الجودو بما ٌسمح للعامة بفهم درجة السالمة واألمان 

 .األنفمة التً كان مسإوالً عنها

 المعتبروعلى المهندس العمل بكل ما فً وسعل لتمدٌم خدمات بناءو للوطن تتوافك مع المعاٌٌر والمٌم  6-3

لمهنٌة التً وتعمل على تعزٌز مصلحة ورفاهٌة المجتمع وااللتزام بتوفٌر تدابٌر السالمة فً جمٌع الخدمات ا

 .ٌمدمها

على المهندس عند مالحفتل لفروؾ أو أوضاع تمرل تهدٌداً للسالمة العامة أو صحة البٌحـة أو مصلحة  6-4

المجتمـع  علٌل إخطار الجهة المختصة و موافاتها بالمعلومات المتوفرو وتمدٌم المساعدو المطلوبة و إجراء 

 .أو األنفمة لتحمٌك ذلن المراجعة المناسبة لسالمة ومورولٌة المنتجات
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 الهيكل التنظيمي لمقسم .6
 الفنٌة برحاسة رحٌس المسم بنفام اإلدارو المسم تدٌر ركاحز أربعة من المعمارٌةالهندسة  لسم لؾٌتؤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهام رئٌس المسم .7

  على الماحمٌن بالتدرٌس .التعلٌمٌة تنفٌم شإون المسم   وتوزٌع المحاضرات والدروس واألعباء 

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

 ضمان الجودو والتحسٌن المستمر. الشإون العلمٌة وبما ٌتالءم مع متطلبات

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

 إلى ذلن .

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

 ل الفصل الدراسً .متابعة سٌر العملٌة التعلٌمٌة بالمسم خال 

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

 . المشاركة بفاعلٌة فً أنشطة الجامعة  وفً اجتماعات إدارو الشإون العلمٌة 

 . إعداد التمارٌر الدورٌة عن نشاطات المسم وسٌر العمل بل 

  والمشاكل األكادٌمٌة   وإٌجاد الحلول المالحمة لها .التعامل مع المضاٌا 

 . تشجٌع أعضاء هٌحة التدرٌس على عمل البحوث ونشرها   والمشاركة فً المإتمرات والندوات 

 . تحدٌد احتٌاجات المسم من أعضاء هٌحة التدرٌس   والعمل على توفٌر أفضل اإلمكانٌات المتوفرو 

  الجدد  والمساعدو فً تذلٌل العمبات التً تواجههم وتمٌٌم أداحهم العلمً .توجٌل وإرشاد أعضاء هٌحة التدرٌس 

 . دراسة احتٌاجات المسم من كتج ومجالت ودراسات ووساحل تعلٌمٌة والعمل على توفٌرها 

 . تؤدٌة ما ٌسند من أعمال ممارلة 

 

 

 رئٌس المسم

 المرشد  األكادٌمً

 

 

 للقصم

 االلكترونًوحدة التعلٌم  منسك الجودة 

 

 اللجنة العلمٌة
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 مهام المرشد األكادٌمً: .8

 دراسً. تاحجل الدراسٌة المتضمنة لكل فصلمتابعة الملؾ العلمً للطالج  وٌتم فٌل حفف نسخ من ن 

  تدوٌن وتسجٌل حاالت: االنمطاع  إٌماؾ المٌد  الطلبة المتعررٌن  كذلن العموبات التً تولع على الطالج بملفل

 العلمً وبطالتل الدراسٌة وإبالؼل.

 الذٌن  الرد على جمٌع استفسارات الطالج فٌمــا ٌخص الدراسة ومتابعتل مع أعضــاء هٌحة التدرٌس

 ٌدرسونل فً جمٌع المواد.

  ًعلى سجالتهم الدراسٌة بشكل منفم. االطالعمساعدو الطالج ف 
 

 مهام اللجنة العلمٌة بالمسم  .9

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

 المحاضر ومتابعتها بصفة دورٌة.

  ًمراجعة وتحدٌت واعتماد الخطة الدراسٌة ومتابعة تنفٌذها وتنسٌك الجدول الدراسً الفصل 

 . وصؾ وتوصٌؾ مفردات الممررات الدراسٌة والبرنامج األكادٌمً حسج معاٌٌر الجودو 

 رناء العمل .أد واختٌار وتمٌٌم أعضاء هٌحة التدرٌس عند التعال 

 . التخطٌط إللامة نشاطات علمٌة بالمسم 

  ٌةوالطالج ومتابعتها ومراجعتها بصفة دور التدرٌس هٌحة الخاصة بؤعضاء اآللٌاتوضع واعتماد. 

 مهام منسك الجودة بالمسم .10

 ٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً وخدمة المجتمع . ملالمساهمة فً تجوٌد الع 

  .وضع خطط التحسٌن للعمل على إزالة مواطن الضعؾ والحفاف على مواطن الموو 

 لتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة. وضع آلٌة 

  تحلٌل نماذج واستمارات التمٌٌم 

 المساعدو فً إعداد الدراسة الذاتٌة وتوصٌؾ البرامج والممررات الدراسٌة 

 .تعزٌز الوعً الخاص برمافة الجودو 
 

 : التنظٌم اإلداري للتعلٌم االلكترونً .11

 لسم التعلٌم اإللكترونً  

 الوصف العـــام:

ٌنشد  علدى مسدتوى  2020( لسدنة 15( من الححة التعلدٌم اإللكتروندً  وفدك لدرار رلدم )3المادو )وفماً ألحكام 
الشددإون العلمٌددة    وٌعنددى باإلشددراؾ   والجامعددة لسددم للتعلددٌم اإللكترونددً علددى أن ٌكددون برحاسددة مدددٌر إدار

 االلكترونً. موالمتابعة وتطوٌر التعلٌ
 :وٌتولى المهام التالٌة 

 لتطبٌك التعلٌم اإللكترونً.ث فً إٌجاد بٌحة تعلٌمٌة مالحمة المعلومات واالتصال الحدٌتوفٌؾ تمنٌات  -
إٌجاد مناخ علمً لمساٌرو التطورات المعرفٌة والتمنٌة المستمرو وتطبٌك المعاٌٌر والمتطلبات الفنٌة للجودو  -

 فً التعلٌم اإللكترونً.
تطوٌر الممررات اإللكترونٌة مع توفٌر الدعم الفنً تنمٌة مهارات أعضاء هٌحة التدرٌس فً مجاالت تمنٌة  و -

 واالستشاري لهم.
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ات والمعارؾ استخدام تمنٌات التعلٌم اإللكترونً الكتساج المهارتنمٌة وتطوٌر مهارات الطالج على  -
  .احتٌاجات المجتمع ومتطلبات  سوق العمل والمدرات التً تلبً

ج أكادٌمً  تتولى اإلشراؾ والمتابعة على نمط التعلٌم إنشاء وحدو تعلٌم إلكترونً متخصصة لكل برنام  -
االلكترونً و تعنى بضبط الجودو وتطبٌك المعاٌٌر والمواعد التنفٌذٌة الخاصة التً تتبناها الجامعة لهذا 

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

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

 
 حذح اٌزغد١ً اٌشلّٟ:ٚ -1

 :اٌٛفف اٌؼـــبَ

تنش  وحدو   2020( لسنة 15( من الححة التعلٌم اإللكترونً وفك لرار رلم )4وفماً ألحكام المادو )         

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

الدراسٌة لكل برنامج  تالممرراعناصر العملٌة التعلٌمٌة من أعضاء هٌحة التدرٌس والطالج المستهدفٌن و

 أكادٌمً  ٌمدم التعلٌم اإللكترونً على أن تكون برحاسة مدٌر مكتج التورٌك والمعلومات.

 ٚرزٌٛٝ اٌّٙبَ اٌزب١ٌخ:

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

 تهم فً المنصة اإللكترونٌة.تسجٌل أعضاء هٌحة التدرٌس والطلبة وممررا -

 التؤكد من بٌانات أعضاء هٌحة التدرٌس وضمان خصوصٌتها  -

 التؤكد من بٌانات الطالج وضمان خصوصٌتها وتوفٌر أنفمة التحمك من الهوٌة.  -

 .اإلشراؾ على عملٌات إنشاء البرٌد اإللكترونً للطالج وأعضاء هٌحة التدرٌس والكوادر المساندو -

  ٚرحش٠ش اٌّحزٜٛ اٌشلّٟٚحذح إٔزبج  -2

 :اٌٛفف اٌؼـــبَ

تنشدد  وحدددو إنتدداج  2020( لسددنة 15وفددك لددرار رلددم ) ( مددن الححددة التعلددٌم اإللكتروندد5ًوفمدداً ألحكددام المددادو )

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

ومعاٌٌر ومكونات جدودو إنتداج المحتدوى الرلمدً علدى ان تكدون برحاسدة مددٌر األنفمدة وتعنى بمراعاو اسلوج 

 االلكترونٌة للجامعة .

 ٚرزٌٛٝ اٌّٙبَ اٌزب١ٌخ:

تحدٌد اسلوج انتاج المحتوى الذي ٌتم اعتماد  من لبل اللجنة العلمٌة بوحدو التعلٌم اإللكترونً بالبرنامج  -

 لدراسً .االكادٌمً وفك أهداؾ ومتطلبات الممرر ا

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

 الوحدات والصفحات .

 إنتاج محتوي عالً الجودو مرتكز على التفاعل البصري بحٌث تدعم إحتٌاجات وتفضٌالت الطالج . -

رها من الضوابط التً تضمن حموق الملكٌة ضمان حموق النشر على المحتوى مرل شعار الجامعة وؼٌ -

 الفكرٌة.

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

 بالدولة اللٌبٌة .
 



12 
 

 اٌّؼب١٠ش اٌف١ٕخ اٌّفزٛحخ:

 معاٌٌر الصورو
 1920x1080 FHD مستحسن

 1280x720 HD حد أدنى

 معاٌٌر الصوت
 مستحسن

 أنعدام فً الخلفٌة
 Noise Eliminated from background 

 حد أدنى
 الضوضاء ال تمنع وضوح صوت المتحدث

 Noise Does Not Prevent Vocal  
 

  خ١ٚاٌخطظ اٌزذس٠ج ٚحذح اٌذػُ اٌفٕٟ -3

 :اٌٛفف اٌؼـــبَ

تنشد   2020( لسدنة 15وفدك لدرار رلدم ) ( من الححة التعلٌم اإللكتروند7ً( )6وفماً ألحكام المادتٌن )         
وحدو الدعم الفنً والخطط التدرٌبٌة وتكون تحت اشراؾ  لسم التعلٌم اإللكترونً تتولً إجراءات إعدداد وتنفٌدذ 
الخطط التدرٌبٌة الشاملة إلستخدام اسالٌج و طدرق ومعداٌٌر التعلدٌم اإللكتروندً  لعناصدر العملٌدة التعلٌمٌدة مدن 

والطلبددة والكددوادر المسدداندو وإجددراءات الدددعم الفنددً والتمنددً المطلددوج مددن االدوات و أعضدداء هٌحددة التدددرٌس 
التمنٌات والبرامج الحدٌرة والتً تسداعد علدى االسدتخدام االمردل فدً عملٌدات التعلدٌم اإللكتروندً علدى ان تكدون 

 برحاسة رحٌس وحدو تمنٌة المعلومات  .
 

 ٚرزٌٛٝ اٌّٙبَ اٌزب١ٌخ:

 ٌذ الخطط التدرٌبٌة ألعضاء هٌحة التدرٌس على إستخدام المنصة اإللكترونٌة. المشاركة فً وضع وتنف -
المشاركة فً وضع وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة ألعضاء هٌحة التدرٌس على إستخدام أدوات وبرمجٌات أنشاء  -

 المحتوى ومهارات التدرٌس االلكترونً.
 إستخدام المنصة اإللكترونٌة.المشاركة فً وضع وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة للطلبة على  -
 تمدٌم الدعم الفنً فٌما ٌخص المنصة االلكترونٌة وإنتاج المحتوى ألعضاء هٌحة التدرٌس. -
تمدٌم الدعم الفنً فٌما ٌخص المنصة االلكترونٌة للطلبـــة عن طرٌك توفٌر أدلة إرشادٌة عن االنماط   -

 المختلفة للتعلٌم االلكترونً.
والتمنٌات الالزمة إلنتاج المحتوى واستخدامل من لبل الطلبة وأعضاء هٌحة  تالتجهٌزاالعمل على توفٌر  -

 التدرٌس.
 العمل على توفٌر منصة الدعم الفنً الخاصة بالجامعة مع توفٌر أدلة إسترشادٌة أللٌات االستفادو منهــا. -
 تٌاطٌة لهــا.والنسخ االحالمنصة االلكترونٌة العمل على وضع وتنفٌذ الٌات مرالبة  أداء  -

 ٚحذح ضّبْ اٌدٛدح ٚرم١١ُ األداء -4

 :اٌٛفف اٌؼـــبَ

تنش  وحدو ضمان   2020( لسنة 15( من الححة التعلٌم اإللكترونً وفك لرار رلم )8وفماً ألحكام المادو )

 الجددودو وتمٌددٌم األداء وتكددون تحددت إشددراؾ  لسددم التعلددٌم اإللكترونددً وتعنددى بضددمان جددودو التعلددٌم االلكترونددً

ولٌاس رضا المستفٌدٌن واالستفادو من التؽذٌة الراجعة فً عملٌدات التطدوٌر والتحسدٌن علدى أن تكدون برحاسدة 

 مدٌر مكتج ضمان الجودو وتمٌٌم األداء وعضوٌة منسمً الجودو بالبرامج التعلٌمٌة .

 ٚرزٌٛٝ اٌّٙبَ اٌزب١ٌخ:

لمتطلبات الممرر الدراسً الصادر عن من الناحٌة األكادٌمٌة ومطابمتل االشراؾ على تمٌٌم جودو المحتوى  -

 مركز ضمان الجودو. 

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

موضوعة من إدارو االشراؾ على تمٌٌم جودو المحتوى من الناحٌة الفنٌة ومدى التزامل بمعاٌٌر التصمٌم ال -

 الجامعة.
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 المعمارٌة:الهندسة الخطة الدراسٌة لمسم .12

 

 / العلوم اإلنسانٌة.1

 اعُ اٌّمشس  سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

  ػذد اٌغبػبد/األعجٛع
 ألعجم١بدا

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

اٌّغزٙذفخ اٌزٟ ٠زُ 

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد رغط١زٙب ) اٌشِض(

GH 141 أ,ة,ج,د(  - - 3 3 1 اٌٍغخ اإلٔد١ٍض٠خ( 

GH 142  3 3 2اٌٍغخ اإلٔد١ٍض٠خ - - GH 141 )أ,ة,ج,د( 

GH 150 أ,ة,ج,د(  - - 3 3 اٌٍغخ اٌؼشث١خ( 

GH 152 أ,ة,ج,د(  - - 1 1 وزبثخ رمبس٠ش( 

  - - 10 10 اٌّدّـــــــــــــــــــــــٛع
 

 

 

 

 

 

 / العلوم العامة.2

 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

 ػذد اٌغبػبد/األعجٛع
 

 األعجم١بد

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

اٌّغزٙذفخ اٌزٟ ٠زُ 

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد رغط١زٙب ) اٌشِض(

GS 101  أ,ة,ج(  1 - 3 3 1س٠بضخ( 

GS 102  1 - 4 4 2س٠بضخ GS 101 )أ,ة,ج( 

GS111  أ,ة,ج(  - - 3 3 1ف١ض٠بء( 

GS112  3 3 2ف١ض٠بء - - GS 111 )أ,ة,ج( 

GS112L ًّ2 - 1 ف١ض٠بء ِؼ - GS112 )أ,ة,ج( 

GS 200 أ,ة,ج(  - 2 2 3 ثشِدخ حبعٛة( 

  2 4 15 17 اٌّدّـــــــــــــــــــــــٛع

 

 

 

 / العلوم الهندسٌة العامة المساندة3

 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

 ػذد اٌغبػبد/األعجٛع
 

 األعجم١بد

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

٠زُ اٌّغزٙذفخ اٌزٟ 

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد رغط١زٙب ) اٌشِض(

CE 231  أ,ة,ج,د(  - 2 2 3 ِغبحخ( 

GE 121 أ,ة,ج(  1 - 3 3 اعزبر١ىب( 

GE 127 ٟأ,ة,ج(  - 2 1 2 سعُ ٕ٘ذع( 

CE 133 أ,ة,ج,د(  - 2 2 3 خٛاؿ ِٛاد( 

GE 125 2 - 1 2 ٕ٘ذعخ ٚفف١خ GE 127 )أ,ة,ج( 

CE 203  ٟ3 3 رح١ًٍ إٔؾبئ - - GE 121 )أ,ة,ج,د( 

CE 301 3 2 ١ِىب١ٔىب خٛاِذ - - CE 133 )أ,ة,ج,د( 

CE 305  3 3 رق١ُّ خشعبٔخ ِغٍحخ - - CE 301 )أ,ة,ج,د( 

CE 307  3 3 رق١ُّ  فٛالر - - CE 301 )أ,ة,ج,د( 

ME 422 أ,ة,ج,د(  1 - 2 2 رجش٠ذ ٚرى١١ف( 

CE 371 أ,ة,ج,د(  - - 3 2 ٕ٘ذعخ فح١خ( 

  4 6 26 29 المجمـــــــــــــــــــــــوع
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 اإللزامٌة.العلوم الهندسٌة / 4

 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

  ػذد اٌغبػبد/األعجٛع

 األعجم١بد

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

اٌّغزٙذفخ اٌزٟ ٠زُ 

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد رغط١زٙب ) اٌشِض(

AR 242 ٌأ,ة,ج,د( - - 2 1 3 شعُ اٌحشا( 

AR 121 ٞ2 1 2 سعُ ِؼّبس - GE 127  

AR 124 ُأ,ة,ج,د( - - 1 2 2 أعظ رق١ّ( 

AR 214 أ,ة,ج,د( - - 1 2 2 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ( 

AR 231  أ,ة,ج,د( - - - 3 3 1ربس٠خ ػّبسح( 

AR 211  ٞ4 2 4 1رق١ُّ ِؼّبس - 
AR 121 

AR 124 
 )أ,ة,ج,د(

AR 221  ٞ2 1 3 1إٔؾبء ِؼّبس - GE 127 )أ,ة,ج,د( 

AR 251 ٞ2 1 2 االظٙبس اٌّؼّبس - 
AR 121 

AR 124 
 

AR 252 2 1 3 اٌظً ٚإٌّظٛس - GE 125 )أ,ة,ج,د( 

AR 300 ( أٚرٛوبدسعِٛبد ثبٌحبعٛة) أ,ة,ج,د( - - 2 1 2( 

AR 232  3 3 2ربس٠خ ػّبسح - - AR 231 )أ,ة,ج,د( 

AR 212  ٞ4 2 4 2رق١ُّ ِؼّبس - AR 211 أ,ة,ج,د() 

AR 222  ٞ2 1 3 2إٔؾبء ِؼّبس - AR 221 )أ,ة,ج,د( 

AR 333  3 3 3ربس٠خ ػّبسح - - AR 232 )أ,ة,ج,د( 

AR 313  ٞ4 2 4 3رق١ُّ ِؼّبس - AR 212 )أ,ة,ج,د( 

AR 323  ٞ2 1 3 3إٔؾبء ِؼّبس - AR 222 )أ,ة,ج,د( 

AR 361 2 1 2 رٕغ١ك ِٛالغ - AR 212 )أ,ة,ج,د( 

AR 391 ٟأ,ة,ج,د( - - - 3 3 رحىُ ث١ئ( 

AR334  3 3 4ربس٠خ ػّبسح - - AR 333 )أ,ة,ج,د( 

AR 314  ٞ4 2 4 4رق١ُّ ِؼّبس - AR 313 )أ,ة,ج,د( 

AR 324  ٞ2 1 3 4إٔؾبء ِؼّبس - AR 323 )أ,ة,ج,د( 

AR 371 1 2 2 ربس٠خ ٚٔظش٠بد اٌزخط١ظ - AR 334 )أ,ة,ج,د( 

AR 388 3 3 إضبءح ٚفٛر١بد - - GS112 ()أ,ة,ج,د 

AR415  ٞ4 2 5 5رق١ُّ ِؼّبس - AR 314 )أ,ة,ج,د( 

AR425  ٞ2 1 3 5إٔؾبء ِؼّبس - AR 324 )أ,ة,ج,د( 

AR 462  2 1 3 ٚاإلل١ٍّٟ اٌحضشٞاٌزخط١ظ - AR 371 )أ,ة,ج,د( 

AR 474 ٞ2 1 3 اإلعىبْ ٚاٌزق١ُّ اٌحضش - AR 462 )أ,ة,ج,د( 

AR 481 أ,ة,ج,د() - 2 - 1 2 و١ّبد  ِٚٛاففبد 

AR 488 1 2 2 ِٕظِٛبد األٔؾبء - AR 324 )أ,ة,ج,د( 

AR 499 1 - 2 2 ثشِدخ ِؾبس٠غ AR415 )أ,ة,ج,د( 

AR 416  ٞ4 2 5 6رق١ُّ ِؼّبس - AR415 )أ,ة,ج,د( 

AR 426  ٞ2 1 3 6إٔؾبء ِؼّبس - AR425 )أ,ة,ج,د( 

AR 584 ٟٔأ,ة,ج,د( - - - 2 2 لٛا١ٔٓ ِجب( 

AR 594  أ,ة,ج,د( - - - 2 2 ِجبٟٔرٕف١ز( 

  3 57 59 98 اٌّدّـــــــــــــــــــــــٛع

 
 / مشروع التخرج. 5

 أعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس
ػذد 

 اٌٛحذاد

 ػذد اٌغبػبد/األعجٛع
 

 األعجم١بد

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

اٌّغزٙذفخ اٌزٟ ٠زُ 

 رّبس٠ٓ ِؼًّ ِحبضشاد رغط١زٙب)اٌشِض(

AR 599 6 2 8 ِؾشٚع اٌزخشج - AR 499 )أ,ة,ج,د( 

  - 6 2 8 اٌّدّـــــــــــــــــــــــٛع
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 بس٠خـــــــاٌذساع١خ  ثمغـــــــُ اٌٙــــٕذعــخ اٌّؼّ اٌّمشساد

 اٌٛحذاد األٚياٌفقً  سِض اٌّمشس
 

 اٌٛحذاد اٌفقً اٌثبٟٔ سِض اٌّمشس
 

 اٌٛحذاد اٌفقً اٌثبٌث سِض اٌّمشس

GS 101 3 1ـــز ـــ٣ًجػــ 
 

GS 102  4 ٣ً2جػــــــــــز 
 

AR 124 ْ2 أِّ صظ٤ٔــــ 

GS 111 3 1ـــجء ـــك٣َ٤ـــ 
 

GS 112  3 2ك٣َ٤ـــــــــــجء 
 

AR 121 2 ًّْ ٓؼٔج١ً 

GH 141 ُ3 1ِـز ثٗؾ٣َ٤ِز ث 
 

GH 142 ُ3 2ِـــز ثٗؾ٣َ٤ِز ث 
 

AR 241 ُ3 ٌّــــْ ثُقــــٌ ث 

GE 121 3 ثّضجص٤ــــــٌج 
 

CE 133  3 مٞثص ٓــــٞثه 
 

AR 231  3 1صج٣ًل ػٔـجًر 

GH 150 ُ3 ز ــــِـز ػٌد٤ث 
 

GE 125  2 ٛ٘وّـــز ٝطل٤ز 
 

CE 231 3  ْٓجفــــــز 

GE 127 2 ًّْ ٛ٘و٢ّ 
 

GS 200 3 دٌٓؾز فجّٞح 
 

CE 203 3 صق٤َِ ثٗشــــجة٢ 

GH 152 ٌ1 ًضجدز صوج٣ً 
 

   
 

GS 112L َ1 ك٣َ٤ـــجء ٓؼٔــ 

 18 ــٛحذادػذد اٌــــــــ
 

 18 ػذد اٌــــــــــٛحذاد
 

 17 ػذد اٌــــــــــٛحذاد

 اٌٛحذاد اٌفقً اٌشاثغ سِض اٌّمشس           
 

 اٌٛحذاد اٌفقً اٌخبِظ سِض اٌّمشس
 

 اٌٛحذاد اٌفقً اٌغبدط سِض اٌّمشس

AR 251 2 ثالظٜجً ثُٔؼٔج١ً 

 

AR 252 ًٞ3 ثُظَ ٝ ثُٔ٘ظـــ 

 

CE 371 2 ٛ٘وّز طق٤ــــــز 

AR 211  4 1صظ٤ْٔ ٓؼٔج١ً 

 

AR 212  4 2صظ٤ْٔ ٓؼٔج١ً 

 

AR 313  4 3صظ٤ْٔ ٓؼٔـج١ً 

AR 221  3 1إٗشجء ٓؼٔــج١ً 

 

AR 222  3 2إٗشجء ٓؼٔــج١ً 

 

AR 323  3 3إٗشجء ٓؼٔـــج١ً 

AR 232  3 2صج٣ًل ػٔــــجًر 

 

AR 333  3 3صج٣ًل ػٔـــــجًر 

 

AR 334  3 4صج٣ًل ػٔــــجًر 

AR 300 2 )أٝصًٞجه(  1 ًّٞٓجس دجُقجّٞح 

 

AR 391 3 صقٌــْ د٤تـــــ٢ 

 

AR 361 2 ص٤ْ٘ــــــن ٓٞثهــــغ 

CE 301 2 ٤ٌٓج٤ٌٗج ؽٞثٓـــــو  CE 305  ْ3 ِْٓقز مٌّجٗز صظ٤ٔ  CE 307  ْ3 كـــــٞالى صظ٤ٔ 

 16 ػذد اٌــــــــــٛحذاد
 

 19 ػذد اٌــــــــــٛحذاد
 

 17 ػذد اٌــــــــــٛحذاد

 اٌٛحذاد اٌفقً اٌغبثغ سِض اٌّمشس           
 

 اٌٛحذاد اٌفقً اٌثبِٓ سِض اٌّمشس
 

 اٌٛحذاد اٌفقً اٌزبعغ سِض اٌّمشس

AR 314  4 4صظ٤ْٔ ٓؼٔج١ً 
 

AR 415  5 5صظ٤ْٔ ٓؼٔج١ً 
 

AR 416  5 6صظ٤ْٔ ٓؼٔج١ً 

AR 324  3 4إٗشجء ٓؼٔــج١ً 

 

AR 425  3 5إٗشجء ٓؼٔج١ً 

 

AR 426  3 6إٗشجء ٓؼٔــج١ً 

AR 461 2 صج٣ًل ٝ ٗظ٣ٌجس ثُضنط٤ؾ 

 

AR 462 3 ثُضنط٤ؾ ثُقؼ١ٌ ٝثإله٢ٔ٤ِ 

 

AR 594 2 ص٘ل٤ـــي ٓذـــــــج٢ٗ 

AR 214 2 ٗظْ ثُٔؼِٞٓجس ثُؾـٌثك٤ز 

 

AR 481 2 ٤ًٔجس ٝٓٞثطلــجس 

 

AR 499 2 دٌٓؾــــز ٓشج٣ًغ 

AR 388 3 إػجءر ٝطٞص٤جس 

 

AR 584 2 هٞث٤ٗـــــٖ ٓذجٗـ٢ 

 

AR 474 3 ثإلٌّجٕ ٝ ثُضظ٤ْٔ ثُقؼ١ٌ 

ME 422 2 صذــ٣ٌو ٝص٤٤ٌـــق  AR 488 15    2 ٓ٘ظٞٓجس ثإلٗشـجء 

 16 ػذد اٌــــــــــٛحذاد
 

 17 ػذد اٌــــــــــٛحذاد

    
 

 

 

     

 اٌٛحذاد اٌفقً اٌؼــــــــــبؽش سِض اٌّمشس

 161 ػذد اٌٛحذاد اٌالصِخ ٌٍزخشج   =

 
 

 اػزّبد اٌمغـــُ

  

AR 599 8 ٓشـــــٌٝع صنـــٌػ 

 56 شج =ـــٛاد اٌالصِخ ٌٍزخــػذد اٌّ
 

 

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

  

 8 ػوه ثُــــــــــٞفوثس
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 بمسم الهندسة المعمارٌة ممررات الدراسٌة ال مفردات .13

 GS 200ٚحذاد(:  3ثشِدخ حبعٛة )

ػ٤ِٔجس ثُؼو ٝثُضٌثًْ، ثُوٝثٍ أٝ ثُذٌثٓؼ ثُلٌػ٤ز، ْٓجةَ صطذ٤و٤ز )فَ  (++C) ٓووٓز ُِذٌٓؾز دِـز ٢ّ++

 ثُٔؼجهالس ٖٓ ثُوًؽز ثُغج٤ٗز، ثُلٌٍ، ٓؼجُؾز ثُٔظلٞكجس ...ثُل(.

 GS 101ٚحذاد(:  3) 1س٠بضخ  

ثُلتجس، ثُؼالهجس، ثُوٝثٍ، ثُٔضذج٣٘جس ٝثُو٤ْ ثُٔطِوز، ثُٜ٘ج٣جس ٝثالصظجٍ، ثالشضوجم، صؼ٣ٌق، ٗظ٣ٌجس 

ثالشضوجم، هجػور ثُضَِْْ، ثُضلجػَ ثُؼ٢٘ٔ ٝٓؼوالس ثُضـ٤ٌ، ثالشضوجم ٌُٔثصخ أػ٠ِ، ثُوٝثٍ ثُٔغِغ٤ز 

ٝثشضوجهٜج، ثُضطذ٤وجس: ٓغَ ثُٔٔجُ ُٔ٘ق٠٘ هثُز ػ٘و ٗوطز، ثُٔؼجَٓ ثُضلجػ٢ِ ٝثُضو٣ٌخ، ثُ٘وجؽ ثُقٌؽز، 

ّْ ثُٔ٘ق٤٘جس، ٗظ٣ٌز ًٍٝ ٝٗظ٣ٌز ثُٜ٘ج٣جس ثُؼظ٠ٔ ٝثُظـٌٟ ثُٔطِوز ٝثُْ٘ذ٤ز، ثُضوؼٌ ٝٗوؾ ثالٗوالح، ً

 ثُو٤ٔز ثُٔضّٞطز.

 GS 102ٚحذاد(:  4) 2س٠بضخ 

ثُضٌجَٓ: ثُضٌجَٓ ثُٔقوٝه ٝؿ٤ٌ ثُٔقوٝه ٝصطذ٤وجصٚ، ثُْٔجفز صقش ثُٔ٘ق٠٘، ثُْٔجفز د٤ٖ ٓ٘ق٤٤ٖ٘، ثُقؾّٞ 

، ثُوٝثٍ ثَُثةور ٝثُؼ٤ٌْز ثُوًٝث٤ٗز: ثُوٝثٍ ثُضْج٤ٓز: ثُوٝثٍ ثُٔغِغ٤ز ثُؼ٤ٌْز، ثُوٝثٍ ث٤ّ٥ز ٝثُِٞؿجًع٤ٔز

ثَُثةور، ؽٌم ثُضٌجَٓ: ثُضٌجَٓ دجُضؼ٣ٞغ، دجُضؾٌدز ٝدجًٌُْٞ ٝثُظ٤ؾ ثالمضَث٤ُز، ثألػوثه ثًٌُٔذز: 

ثُضؼ٣ٌق، ثُنٞثص، ثٌُٔثكن، ثُو٤ْ ثُٔطِز ٝثُظًٞر ثُوطذ٤ز ٝثّضنالص ثُؾيًٝ، هٝثٍ ىثس أًغٌ ٖٓ ٓضـ٤ٌ 

جػور ثُِِْْز ٝصطذ٤وجس هجػور ثُِِْْز، ثُضلجػَ ث٢ٌُِ ْٓضوَ: ثالشضوجم ثُؾَة٢، ثُضلجػَ ثُؼ٢٘ٔ ٝه

ٝصطذ٤وجصٚ، ثُضلجػَ ث٢ٌُِ ُالشضوجم ثُغج٢ٗ ٝثألػ٠ِ، ثُٜ٘ج٣جس ثُؼظ٠ٔ ٝثُظـٌٟ ٝؽ٣ٌوز ٓؼج٣ًخ 

 الؽٌثٗؼ.

 GE 125ٕ٘ذعخ ٚفف١خ )ٚحذربْ(: 

ْضٟٞ، ْٓجةَ ثُٔٞػغ ثُـٌع ٖٓ ثُٜ٘وّز ثُٞطل٤ز: ثألٗٞثع ثُٔنضِلز ُإلّوجؽ، صٔغ٤َ ثُ٘وطز ٝثُْٔضو٤ْ ٝثُٔ

ْٝٓجةَ ثُو٤جُ: ثألؽْجّ ثُٔضؼوهر ثألّطـ: أكٌثهٛج ٝصوجؽؼجصٜج، ثُوثةٌر ٝثٌٌُر، ثُٔنٌٝؽ ٝثألّطٞثٗز، 

 ثُْطٞؿ ثُوًٝث٤ٗز: أكٌثهٛج ٝصوجؽؼجصٜج.

 GE 127سعُ ٕ٘ذعٟ )ٚحذربْ(: 

ثألدؼجه: ؽٌم ٝػغ ٓووٓز: ثُضؼ٣ٌلجس ٝثُٔظطِقجس ٝثُوٞثػو ثُؼجٓز، ثألهٝثس ثُٜ٘و٤ّز ٝثّضنوثٓجصٜج، 

ثألدؼجه ٝهٞثػوٛج، دؼغ ثُؼ٤ِٔجس ثُٜ٘و٤ّز ثُْٔضنوٓز ك٢ ثٌُّْ ٓغَ ًّْ دؼغ ثُٔؼِؼجس، ثُنطٞؽ 

ثُٔضٞثٍٗز، ثُنطٞؽ ٝثُٔ٘ق٤٘جس ثُٔٔجّز، ثإلّوجؽ: ٗظ٣ٌز ثإلّوجؽ، أٗٞثع ثإلّوجؽ، ثإلّوجؽ ىٝ ثُْٔوؾ 

ثٌُدغ ثألٍٝ ٝثٌُدغ ثُغجُظ، ثّض٘ضجػ ثُْٔوؾ ثُٞثفو، )ثُٔؾْٔجس(، ثإلّوجؽ ثُٔضؼوه ثُْٔجهؾ، ثإلّوجؽ ك٢ 

ثُغجُظ، صطذ٤وجس ػجٓز صشَٔ ثّضٌٔجٍ ثُنطٞؽ ثُ٘جهظز ك٢ ثُْٔجهؾ، ثُوطجػجس: ثُوطجع ثٌُجَٓ، ثُوطجع 

 ثُ٘ظل٢، ثُوطجع ثٌُٔثه، ثُوطجع ثُؾَة٢، صطذ٤وجس ػجٓز.
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 GH 141ٚحذاد(:  3) 1ٌغخ إٔد١ٍض٠خ 

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

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

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

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

phrases, listening comprehension. 

 GH 142ٚحذاد(:  3)  2ٌغخ إٔد١ٍض٠خ

Introduction & augmentation of specialized vocabulary & aspects of scientific 

technical English used in the different departments of engineering listening 

comprehension. 

 GS 111ٚحذاد(:  3)  1ف١ض٠بء

ثُظٞس: ثُٔٞؽجس، أٗٞثػٜج، ثُٔٞؽجس ثُٔ٘ضوِز، ٌّػز ثُٔٞؽز ٝثُووًر ٝثُشور ك٢ فًٌز ثُٔٞؽز، صٌثًخ 

ثُٔٞؽجس ثُْٔضوٌر، ثُٔٞؽجس ثُْٔٔٞػز ٝكٞم ثُؼٞة٤ز ٝصقش ثُؼٞة٤ز، ثٗضشجً ثُٔٞؽجس، ثُؼٌدجس ٝصؤع٤ٌ 

٘شًٞ، ثالٗؼٌجُ ػ٠ِ أّطـ ٣ًٌٝز، ثالٌْٗجً ػ٠ِ أّطـ ٣ًٌٝز ٓلٌهر هٝدٌِ: ثُؼٞء: ثالٌْٗجً مالٍ ٓ

ٝعجدضز، ثُؼوّجس، ٝثُؼوّجس ثًٌُٔذز صؾٔغ ثُٔ٘جش٤ٌ ٝصشضش ثُؼٞء، أٗٞثع ثألؽ٤جف، شٌٝؽ ثُضوثمَ، 

صؾٌدز ٣ٞٗؾ ُِشن ثُغ٘جة٢، ثُٔلج٤ْٛ ثألّج٤ّز ُِق٤ٞه ٝثالّضوطجح، ثُقٌثًر، ثالصَثٕ ثُقٌث١ً، هًؽز 

ّٜج، صوًػ ثُـجٍ ثُغج٢ٗ، صوًػ كٌٜٜٗج٣ش ٤ِ٤ُّٝٞ، ثُضٔوه ثُقٌث١ً، ثُقٌثًر ً٘ٞع ٖٓ ثُقٌثًر ٝه٤ج

 ثُطجهز، ثُشـَ، ثُوجٕٗٞ ثألٍٝ ُِو٣٘ج٤ٌٓج ثُقٌث٣ًز، هجٕٗٞ ثُـجٍثس ثُٔغج٤ُز، صطذ٤وجس ثُوجٕٗٞ ثألٍٝ.

 GS 112ٚحذاد(:  3) 2ف١ض٠بء

ثُٔؾجٍ ثٌٌُٜدجة٢: صؤع٤ٌ ثُوٟٞ ػ٠ِ ثُشق٘ز ثٌٌُٜدجة٤ز ك٢ ؽٞه ثُٔؾجٍ ثٌٌُٜدجة٢ ٝثُغ٘جة٢ ٝثُل٤غ 

ثٌٌُٜدجة٢، هجٕٗٞ ؽجُٝ ٝهجٕٗٞ ًُٞٞٓخ ٝصطذ٤وجصٜج: ثُؾٜو ثٌٌُٜدجة٢: ثُؾٜو ٝثُٔؾجٍ ثٌٌُٜدجة٤٤ٖ ُِشق٘ز 

ع ثٌُٔغلجس ٓغَ ٌٓغق ثُِٞفض٤ٖ ثٌٌُٜدجة٤ز ٝثُشق٘جس ثٌٌُٜدجة٤ز: ثُْؼز ٝثُؼٞثٍٍ: ّؼز ثٌُٔغلجس ٝأٗٞث

 ٝثٌُٔغق ث١ٌٌُٝ، ثُطجهز ثُٔنَٗز ك٢ ثُٔؾجٍ. 

 GS 112 L(: ٚحذح ٚاحذحِؼًّ )ف١ض٠بء 

إؽٌثء ثُضؾجًح ثُضج٤ُز: ه٤جُ ٌّػز ثُظٞس دجّضنوثّ ؽ٣ٌوز ػٔٞه ثَُةذن ٝصقو٤ن هجٕٗٞ ثُطٍٞ ٝثُشو ك٢ 

ٓوؼٌر ، إ٣ؾجه ٓؼجَٓ ثالٌْٗجً َُِؽجػ ٝثُٔجء ٝصٌ ٌٓصؼ )ٜٓضَ( ، إ٣ؾجه ثُذؼو ثُذؤ١ً ُؼوّز ٓقودز ٌٝٓآر 

دجّضنوثّ ث٤ٌٌٌُّٔٞح ثُٔ٘ضوَ ، ه٤جُ ٍث٣ٝز ثُٔ٘شًٞ ٍٝٝث٣ج ثالٌْٗجً ثُو٤ٗج ٝٓؼجَٓ ثالٌْٗجً ، هًثّز 

ثُؼالهز د٤ٖ كٌم ثُؾٜو ٝثُض٤جً ، صقو٤ن هٞث٤ٖٗ صٞط٤َ ثُٔوجٝٓجس ثٌٌُٜدجة٤ز ػ٠ِ ثُضٞث٢ُ ٝثُضٞث١ٍ ، إ٣ؾجه 

ٔوجًٗز ف ٢ٌ ُِقٌثًر دط٣ٌوز ًٌٜدجة٤ز ، إ٣ؾجه ثٌُٔجكب ث٤ٔ٤ًٌٌُٜٝجة٢ ُِ٘قجُ،ثٌُٔجكب ث٤ٌُٔج٤ٗ

ثٌٌُٜٝٓـ٘جؽ٤ْ٤ز ُن٤ِض٤ٖ ٝإ٣ؾجه ثُٔوجٝٓز ثُوثم٤ِز ُِن٤ِز ، هًثّز ثُٔؾجٍ ثُٔـ٘جؽ٢ْ٤ فٍٞ ٓقًٞ ٓٞطَ 

 ثّطٞث٢ٗ ، فْجح ثٌُٔغق دجّضنوثّ ثٌُٔغق ثُو٤جُ.
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 GH 150 ٚحذاد(: 3اٌؼشث١خ )اٌٍغخ 

ثُِـز ثُؼٌد٤ز، ثٌُالّ ٝٓج ٣ضؤُق ٓ٘ٚ، ثإلػٌثح ٝثُذ٘جء، ثُؼالٓجس  ـز ثُؼٌد٤ز، مظجةضٗشؤر ثُِ

ثألط٤ِز ٝثُلٌػ٤ز، أهْجّ ثإلػٌثح، ثُٔؼٌح دجُؼالٓجس ثُلٌػ٤ز، ثالّْ ثُٔوظًٞ ٝثُٔٔوٝه، ثُٔيًٌ 

ٝأمٞثصٜج، ًجه ٝثُٔؤٗظ، فجالس إػٌثح ثُلؼَ ثُٔؼجًع ثُٔؼٌكز ٝثٌٌُ٘ر، ثُؾِٔز ثال٤ّٔز، ثُ٘ٞثّل )ًجٕ 

 ٝأمٞثصٜج إٕ ٝأمٞثصٜج(، ثُٔؼجؽْ.

 GH 152 وزبثخ رمبس٠ش )ٚحذح ٚاحذح(:

صؼ٣ٌق ٝأ٤ٔٛز ثٌُضجدز ثُضو٤٘ز ٝأٛوثف ثٌُضجدز ثُضو٤٘ز ٝمظجةظٜج، أِّ ثٌُضجدز ثُضو٤٘ز، ػ٘جطٌ ثُضوج٣ًٌ 

ُؾوثٍٝ، ًضجدز ثإلػوثه، ثُٜ٘و٤ّز ٝٓقض٣ٞجصٜج، ٌٓثفَ ٝؽٌم إػوثه ثُضوج٣ًٌ ثُضو٤٘ز ٝإػوثه ثإلشٌجٍ، إػوثه ث

 إمٌثػ ٝػٌع ثُضوج٣ًٌ ٓ٘جهشز ثُضوج٣ًٌ.

 GE 121 ٚحذاد(: 3اعزبر١ىب )  

ٌٓثؽؼز ُِٔضؾٜجس، ثصَثٕ ثُؾ٤ْٔجس ك٢ ثُْٔضٟٞ ٝثُلٌثؽ، ثصَثٕ ثألؽْجّ ثُظِذز ك٢ ثُْٔضٟٞ ٝثُلٌثؽ، 

ٝثُْٔجفجس، ػَّ ثُوظًٞ ثُيثص٢ ٓووٓز ُضق٤َِ ث٤ُٜجًَ ثُٔلظ٤ِز ك٢ ثُْٔضٟٞ، ثالفضٌجى، ٌٓثًَ ثُنطٞؽ 

 ُِْٔجفجس.

 CE 133ٚحذاد(:  3خٛاؿ ِٛاد )

ٓؼ٤ِٔز صضؼِن دو٤جّجس  ثُٔٞثه، صؾجًحٓووٓز ُؼِْ  ثُٜ٘و٤ّز:ثُنٞثص ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ٝثُطذ٤ؼ٤ز ُِٔٞثه 

ثُٔٞثه ثُٔضؼٌػز ُِشو ٝثُؼـؾ ٝثُوض ٝثالٗق٘جء ٝثالُضٞثء ٝثُظالهر  ٝثالٗلؼجٍ، مٞثصثإلؽٜجه 

 .ٝثُضَف٤ق ٝثٌُالٍٝثالططوثّ 

 CE 231 ٚحذاد(: 3) 1ِغبحخ   

ص٤ٜٔو، ٗظ٣ٌز ثُو٤جّجس ٝثألمطجء، ثٗٞثع ثُو٤جّجس، أٗٞثع ثألمطجء، ثٗضشجً ثُنطؤ، ثُٔيًٌثس ثُقو٤ِز 

، ث٤َُٔث٤ٗز ، ثُضوُٞ ، ثألؽَٜر ، ث٤َُٔث٤ٗز ثُضلجػ٤ِز،   EOMُِْٔجفز، ثُو٤جّجس ثُنط٤ز، ثُش٣ٌؾ ٝ 

ثُقِو٤ز ثُغ٤ٞه٤ٍُش، ثُْٔجفز  سثُؼ٤ِٔجث٤َُٔث٤ٗز ثُٔغِغ٤ز، ثَُٝث٣ج، ثُْٔجفز دجُذٞطِز، ؽٜجٍ ثُغ٤ٞه٤ُٝش، 

 .ٝثُقؾّٞ

 CE 203 ٚحذاد(: 3) 1رح١ًٍ إٔؾبئٟ   

ط٣ٌوض٢ ثُٞطالس ٝثُوطجػجس، ٓنططجس ثُو١ٞ صق٤َِ ث٤ُٜجًَ ثُٔلظ٤ِز ثُْٔض٣ٞز د ثُٔقوهر، ثُٔ٘شجرصق٤َِ 

 ثُٔق٣ًٞز ٝه١ٞ ثُلض ٝػَّٝ ثالٗق٘جء ُِؼٞثًع ٝثألؽٌ ثُْٔض٣ٞز ٝثُؼوٞه 

 CE 301 (:ٚحذاد ١ِ2ىب١ٔىب خٛاِذ )

ثإلؽٜجه ٝثالٗلؼجٍ ٝثُؼالهز د٤ٜ٘ٔج، ثإلؽٜجه ثُٔق١ًٞ ُِؼ٘جطٌ ثُٔقوهر ٝؿ٤ٌ ثُٔقوهر ٤ٌّٗٞج، ثؽٜجهثس 

ُِؼ٘جطٌ ثُٔقوهر  ٝثُٔظٔضزثالٗق٘جء أفجه١ ثُٔقًٞ، ثؽضٜجهثس ىثس ثُوض، ثُضٞثء ثالّطٞثٗجس ثُٔلٌؿز 

ثُؾوًثٕ جػجس ٗق٤لز ٝؿ٤ٌ ثُٔقوهر ٤ٌّٗٞج، صق٣َٞ ثالؽٜجهثس، ث٤ْٗجح ثُوظٞ ًٌَٓ ثُوظل٢ ثُوط

 ثٌُٕٔ ُألػٔور. ثالّضوٌثً
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 CE305 ٚحذاد(: 3رق١ُّ اٌخشعبٔخ اٌّغٍحخ )

ٝثُٔؼٌػز ُالٗق٘جء ٝثُْٔضنوّ  Tٝصظ٤ْٔ ثُوطجػجس ثُْٔضط٤ِز ٝهطجػجس صق٤َِ ،ثُنٌّجٗز ٓووٓز مٞثص

 هطغ هؼذجٕ ثُض٤ِْـ، ثُض٤ِْـ، ٗوجؽٝٝطَ كٞالى  ثُوض، ٓوػو  ٝع٘جة٢، ثُضظ٤ْٔك٤ٜج ص٤ِْـ أفجه٣ج 

ث٤ُٜجًَ ثُٔلظ٤ِز  فثٗقٌث صظ٤ْٔ ثُؼٞثًع ثُْٔضٌٔر ٝثُذالؽجس ثألفجه٣ز ثُٔظٔضز ٝثُٔؼِؼز ثُضشـ٤َ،

ٝثُؼٞثًع ٝثألؽٌ دجّضنوثّ ؽٌم ثُشـَ ثالكضٌثػ٢ ٝثُؼجًػز ثُٔضٌثكوز ٝثُضٌجَٓ ثُغ٘جة٢، مطٞؽ ثُضؤع٤ٌ 

 ُِؼٞثًع.

   :CE 307 ٚحذاد( 3) 1رق١ُّ فٛالر 

أٗٞثع ثُٔ٘شآس ثُلٞالى٣ز، مٞثص ثُلٞالى ثألفٔجٍ ٝثُٔٞثطلجس، صظ٤ْٔ ػ٘جطٌ ثُشو ٝثُؼـؾ، ثُوطجػجس 

ثألفجه٣ز ٝثًٌُٔذز صظ٤ْٔ ثُٞطالس ثُذ٤ْطز، ثُٔذٌشٔز ٝثُٔوِٞظز ٝثُِٔقٞٓز، صظ٤ْٔ ثُؼٞثًع ثُذ٤ْطز 

 ثالٗق٘جء ٝثالُضٞثء صطذ٤وجس، صظ٤ْٔ ٤ٌَٛ ٓلظ٢ِ ُْوق.

 ٟ ٌٍّمشساد اٌذساع١خ إٌٙذع١خ )لغُ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ(  ثب١ٔب: اٌّحزٜٛ اٌؼٍّ

  AR 121اٌشعُ اٌّؼّبسٞ )ٚحذربْ(: 

 ٝأّج٤ُخ ًّٜٔجأٗٞثع ثُنطٞؽ  ٝثُضؼٌف ػ٠ِٓظطِقجصٚ  ٝثُضؼٌف ػ٠ِأّج٤ُخ ثٌُّْ ثُٔؼٔج١ً 

ًّْ  ػ٠ِ أّج٤ُخ ٝثُٔظطِقجس ثُضؼٌفًّْ ثُْٔجهؾ ثألكو٤ز ٣ٝلْٜ ثٌٍُٓٞ  ٝثّضنوثٜٓج ٝٓؼٌكز أّج٤ُخ

 ٝهطجػجس ثُْالُْأّج٤ُخ ًّْ ْٓجهؾ  ٝٓظطِقجصٜج كْٜ ٣ٝلْٜ ًٍٓٞٛج ٝثُٞثؽٜجس ثُٔؼٔج٣ًزثُوطجػجس 

 ٝثُوًػ

  AR 251اإلظٙبس اٌّؼّبسٞ )ٚحذربْ(: 

ٗظ٣ٌجس ثإلمٌثػ، ٓؼوثس ّٝٝجةَ ثإلظٜجً، ثّضنوثّ ثألهالّ ثُٔنضِلز ٝثألُٞثٕ إلمٌثػ ٝإظٜجً ثُْٔجهؾ 

 ثألكو٤ز ٝثُٞثؽٜجس.

 AR 124أعظ رق١ُّ )ٚحذربْ(:  

ٓومَ آ٢ُ ثألؽٜجً ثُل٢٘ ٝهًثّز ثُشٌَ ٝثُلٌثؽ ٝثُض٘جّخ ٝثُِِٔٔ ًؤّج٤ّجس ثإلفْجُ دجُؾٔجٍ، هًثّز 

 ٝصق٤َِ ثألُٞثٕ ٝثًصذجؽٜج ثُٞع٤ن دؤّج٤ُخ ثّضـالٍ ٝثّضؼٔجٍ ثُٔٞثه ثُٔنضِلز.

  AR 211ٚحذاد(: 4) 1رق١ُّ ِؼّبسٞ 

ثُٔؼٔج٣ًز ُذؼغ ثُٞظجةق ثُٔقوهر ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثُٞفوثس ث٤ٌُْ٘ز، هًثّز ٓووٓز ُضش٤ٌَ ثُؼ٘جطٌ 

ثُؼالهجس ثُٞظ٤ل٤ز ٝثُضؤ٤ًو ػ٠ِ ثُلٌثؽ ثُٔؼٔج١ً ٝأدؼجهٙ، هًثّز ٝصق٤َِ ٝصظ٤ْٔ ػ٘جطٌ ثُٞثؽٜجس ٝثٌُضَ 

 ػٖ ؽ٣ٌن ثُٔؾْٔجس ثُضؾ٣ٌذ٤ز.

  AR 212 ٚحذاد(: 4) 2رق١ُّ ِؼّبسٞ 

س ث٤ٌُْ٘ز ألٗٞثػٜج ٝصش٤ٌالصٜج ثُٔنضِلز ٓغ هًثّز ثُٞفوثس ثُنو٤ٓز ٓٞثؽٜز صنط٤ؾ ٝصظ٤ْٔ ثُٞفوث

 ُِٔؾجًٝثس ث٤ٌُْ٘ز.
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 AR 221ٚحذاد(:  3) 1إٔؾبء ِؼّبسٞ 

٤ٌٓج٤ٌٗج ثُضٌدز، ثألّجّجس دؤٗٞثػٜج ٝثُقٞثةؾ ثُقجِٓز ٝثألّوق ٝثُْالُْ، فٔج٣ز ثُٔذج٢ٗ ٝثُٔ٘شآس ٖٓ 

 ثٌُؽٞدز.

 AR 214ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ )ٚحذربْ(: 

ثُضؼ٣ٌق دجُٔلج٤ْٛ ثألّج٤ّز ُ٘ظْ ثُٔؼِٞٓجس ثُؾـٌثك٤ز، ٝإدٌثٍ ٌٓٞٗجس ٗظجّ ثُٔؼِٞٓجس ثُؾـٌثك٢، ص٤ٌٖٔ 

 ثُطجُخ ٖٓ ثُضؼجَٓ ٓغ ٗظجّ ثُٔؼِٞٓجس ٝصظ٤ْٔ ٝص٘ل٤ي ٓشٌٝع هًث٢ّ ٓضٌجَٓ.

 AR 222ٚحذاد(:  3) 2إٔؾبء ِؼّبسٞ 

ث٤ُٜجًَ دؤٗٞثػٜج: ثُنٌّجٗز ثُِْٔقز، ٤ٛجًَ ثُقو٣و ٝثُظِخ، ثُٔٞثه ثُْٔذوز ثُظ٘غ، ثُضظ٤ْٔ ثإلٗشجة٢ 

 ُألّجّجس ٝثُقٞثةؾ ثُْجةور، أٗٞثع ثُْالُْ.

 AR 231ٚحذاد(:  3) 1ربس٠خ اٌؼّبسح 

٢، صؤع٤ٌ هًثّز ٝصق٤َِ ثُلٖ ٝثُؼٔجًر ك٢ ػظًٞ ٓج هذَ ثُضج٣ًل ٝثُؼظٌ ثُلٌػ٢ٗٞ ٝثإلؿ٣ٌو٢ ٝثٌُٝٓجٗ

 ػٞثَٓ ثُٔق٤ؾ ٝثُغوجكز ػ٠ِ ثُطجدغ ثُٔؼٔج١ً.

 AR 232ٚحذاد(:  3) 2ربس٠خ اٌؼّبسح 

صق٤َِ ثُطٌثٍ ٝثُشٌَ ك٢ ثُؼٔجًر ثُذ٤َٗط٤ز ٝثٌُٝٓج٤ٗز ٝثُوٞؽ٤ز ٝثإلّال٤ٓز، صؤع٤ٌ ثُؼٞثَٓ ثُؾ٤ُٞٞؽ٤ز 

 ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز ٝثُٔ٘جم٤ز ٝثُو٤٘٣ز.

 AR 242ٚحذاد(:  3اٌشعُ اٌحش )

ووٓز، ثُنطٞؽ ٝثُْٔطقجس ثألكو٤ز ٝثٌُأ٤ّز، ثُٔ٘ج٤ّخ ٝثُْٔض٣ٞجس ٝثٌُضَ ٝثألشٌجٍ، ػ٘جطٌ ثإلظٜجً ٓ

ط، صش٣ٌـ ثإلْٗجٕ ٝثُق٤ٞثٕ، ّٝجةَ ثُضؼذ٤ٌ ٝصٞط٤َ ثُلٌٌر، ثُْٔجهؾ ثألكو٤ز  ثُٔؼٔج١ً، ػ٘جطٌ ثالا

 ٝصٌجَٓ ثُؼٔجًر ٝثُطذ٤ؼز، ثّضؼٔجالس ثألُٞثٕ.

 AR 252ٚحذاد(:  4اٌظً ٚإٌّظٛس )

ٗظ٣ٌجس ثإلمٌثػ، ظَ ثُنطٞؽ ٝثُْٔطقجس ٝثُٔؾْٔجس ٝصطذ٤وجصٜج ػ٠ِ ثُٞثؽٜجس ٝثُٔٞثهغ ثُؼٔز 

ُِٔذج٢ٗ، ٓؼوثس ّٝٝجةَ ثإلظٜجً، ثّضنوثّ ثألهالّ ثُٔنضِلز ٝثألُٞثٕ إلمٌثػ ٝإظٜجً ثُْٔجهؾ ثألكو٤ز 

 ٝثإلمٌثػ. ٗظ٣ٌجس ثُٔ٘ظًٞ ٝصطذ٤وجصٜج، ثالٗؼٌجُ، هٞثػو ثُض٣ٌٖٞ ٝثُٔؼجُؾجس ٝثُٞثؽٜجس،

 AR 313ٚحذاد(:  4) 3رق١ُّ ِؼّبسٞ 

صطذ٤وجس ٓذجها ثُضظ٤ْٔ ٝأّج٤ُخ ثإلظٜجً ٝثإلمٌثػ ػ٠ِ ثُٔذج٢ٗ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثٌُٔثكن ىثس ثُؼالهز ًجٌُٔضذجس 

 ٝثُٔذج٢ٗ ثُغوجك٤ز ٝث٣ٌُجػ٤ز.
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 AR 314ٚحذاد(:  4) 4رق١ُّ ِؼّبسٞ 

ٝثٍَُ٘ ٝثُٔ٘جٓجس، ًٝيُي هًثّز ٝصظ٤ْٔ ٓذج٢ٗ ٌٓثكن صظ٤ْٔ ٌٓثكن ٝٓذج٢ٗ ث٤ُْجفز ٝثُضٌك٤ٚ ًجُل٘جهم 

 ثُنوٓجس ثالؽضٔجػ٤ز ًجٌُٔثًَ ثُقؼ٣ٌز ٌٝٓثًَ ثُض٣ْٞن.

 AR 323ٚحذاد(:  3) 3إٔؾبء ِؼّبسٞ 

 أٗٞثع ثألّوق، ثألّوق ىثس ثُذقًٞ ثُط٣ِٞز، ثُوذجح ٝثألّوق ثُٔؼو٤ٗز ٝثُٔؼِوز.

 AR 324ٚحذاد(:  3) 4إٔؾبء ِؼّبسٞ 

ثُضشط٤ذجس: ثُقٞثةؾ ثُوثم٤ِز ٝثُٔظ٘ؼز، ًجٌّثس ثُشِٔ، ثألّوق ثُٔؼِوز، ثُٞطالس ٝثُض٤ًٌذجس أػٔجٍ 

 ثُٔؼو٤ٗز.

 AR 333ٚحذاد(:  3) 3ربس٠خ اٌؼّبسح 

 صج٣ًل ٤ُذ٤ج، ثُؼٞثَٓ ثُذ٤ت٤ز ٝثُضو٤٘ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز ثُض٢ أعٌس ػ٠ِ صطًٞ ثُؼٔجًر ك٢ ٤ُذ٤ج.

 AR 334ٚحذاد(:  3) 4ربس٠خ اٌؼّبسح 

ثُؼٔجًر ك٢ ػظٌ ثُٜ٘ؼز ك٢ أًٝٝدج، ثُغًٞر ثُظ٘جػ٤ز أعٌٛج ػ٠ِ ٗشؤر ٝصطًٞ ثُؼٔجًر ثُقو٣غز، ثُؼٔجًر 

 ثُٔؼجطٌر: ثإلًط ٗٞكٞ، ثُذجٝٛجُٝ، ٓوًّز ش٤ٌجؿٞ، ًٝثه ثُؼٔجًر ثُٔؼجطٌر.

 AR 361رٕغ١ك ِٛالغ )ٚحذربْ(: 

ن ثُقؼ٣ٌز دجّضؼٔجٍ ثألشؾجً أ٤ٔٛز ثُٔ٘جؽن ثُنؼٌثء هثمَ ثُٔنططجس، صنط٤ؾ ٝصظ٤ْٔ ثُٔ٘جؽ

 ٝثُْٔجفجس ثُنؼٌثء ٝثُؼ٘جطٌ ثُطذ٤ؼ٤ز ٝثُٔظ٘ؼز.

   AR 371ربس٠خ ٚٔظش٠بد اٌزخط١ظ )ٚحذربْ(: 

أٛوثف ثُضنط٤ؾ ثُقؼ١ٌ ٝثإله٢ٔ٤ِ، صج٣ًل ثُٔوٕ ٖٓ ف٤ظ ثُٔؤعٌثس ٝثُوٟٞ ثُطذ٤ؼ٤ز ٝثُغوجك٤ز ثُض٢ ٍثٓ٘ش 

 ثُقجػٌ، ثُضنط٤ؾ ثإله٢ٔ٤ِ ك٢ ثُوٍٝ ثُؼجُْ ثُغجُظ.صطًٞ ثُضنط٤ؾ ٖٓ ثألٍٓ٘ز ثُوو٣ٔز إ٠ُ ثُٞهش 

  AR 391 ٚحذاد(: 3رحىُ ث١ئٟ )

هًثّز ٝصظ٤٘ق ثُٔ٘جك: ثُٔ٘جك ثُظقٌث١ٝ ثُقجً ٝثُٔ٘جك ثُقجً ثٌُؽخ، صق٤َِ ثُٔ٘جك، ثُضٞثٍٕ دجُقٌث١ً، 

 هًثّجس صطذ٤و٤ز. ثُضق٤َِ ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِٔ٘جك، ثُضٞؽ٤ٚ ٝأّج٤ُخ ثُضظ٤َِ ٝثُض٣ٜٞز، ٓٞثه ثُذ٘جء ٝثُ٘ذجصجس،

   AR 300ٚحذاد(:  2سعِٛبد ثبٌحبعٛة )األٚرٛوبد( )

ِجبدا رؾغ١ً اٌحبعت  -اٌؼًّ اٌّؼّبسٞ اٌّخزٍفخ  ِمذِخ ػٓ ِىٛٔبد ٚاعزخذاِبد اٌحبعجبد فٟ ِشاحً

اٌزذس٠ت  -اٌّؼّبسٞ ِجبدا اعزخذاَ ثشٔبِح أٚرٛوبد فٟ اٌشعُ - اٌؾخقٟ ٚاٌزؼبًِ ثبٌٍّفبد ٚاٌفٙبسط

 .ثٕبئ١خ األثؼبد ٝ اعزخذاَ ثشٔبِح أٚرٛوبد فٟ اٌشعِٛبد اٌّؼّبس٠خاٌؼٍّٟ ػٍ
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 AR 415ٚحذاد(:  5) 5رق١ُّ ِؼّبسٞ 

صنط٤ؾ ٝصظ٤ْٔ ثُٔؾٔؼجس ثُظ٘جػ٤ز ٝػ٘جطٌ ثُٔٞثطالس ًجُٔطجًثس ٝٓقطجس ثُقجكالس ٝثُوطجًثس، 

 ٝهًثّز ثُقٍِٞ ثإلٗشجة٤ز ثُٔ٘جّذز ٝصق٤َِ ػ٘جطٌ ثُقًٌز.

    AR 416 ٚحذاد(: 5) 6رق١ُّ ِؼّبسٞ 

صنط٤ؾ ٝصظ٤ْٔ ثٌُٔثكن ثُضٌك٤ٜ٤ز ٝث٣ٌُجػ٤ز ًٝيُي ٌٓثكن ثُنوٓجس ثُظق٤ز ًجُْٔضشل٤جس ٝثُؼ٤جهثس 

 ٝثٌُٔثًَ ثُٔضنظظز.

 CE 371: )ٚحذربْ(ٕ٘ذعخ فح١خ 

 ؽجىبد اٌقشف  -اٌّغزخذِخ( اٌقح١خ  )األخٙضحاٌخبفخ ثقشف ٚرغز٠خ إٌّؾآد  اٌزق١ّّبد اٌقح١خ

 .ثب١ٌّبٖ )طشق ٚأعب١ٌت رٕم١زٙب( أػّبي اٌزغز٠خ -اٌّجٕٝ( ٚخبسج  )داخً

 ME 422: )ٚحذربْ(رجش٠ذ ٚرى١ف 

دٚسح اٌٙٛاء فٟ أٔظّخ اٌزى١١ف اٌّخزٍفخ,  -ٚاِزقبؿ ٚطشد اٌحشاسح اٌّؤثشاد ػٍٝ حشاسح اٌدغُ

أخٙضح  رٛص٠غ اٌٙٛاء اٌّى١ف داخً اٌفشاغبد اٌّؼّبس٠خ, -ألٞ ِجٕٝ اٌحًّ اٌحشاسٞ أعبع١بد حغبة

 اٌّخزٍفخ. اٌّؤثشاد ػٍٝ اخز١بس إٌٛع إٌّبعت ٌٍحبالد -ِٕفقٍخ( , ٚحذاد )ِشوض٠خاٌزى١١ف اٌّخزٍفخ 

 AR 425ٚحذاد(:  3) 5إٔؾبء ِؼّبسٞ 

 ثٌُّٞٓجس ثُض٘ل٤ي٣ز، إػوثه ثٌُّٞٓجس ثُض٘ل٤ي٣ز ٝثُٔلظِز ألػٔجٍ ثُضشط٤ذجس، صطذ٤وجس ػ٤ِٔز.

 AR 426ٚحذاد(:  3) 6إٔؾبء ِؼّبسٞ 

ثٌُّٞٓجس ثُض٘ل٤ي٣ز ُِْٔجهؾ ثألكو٤ز ٝثُوطجػجس، ث٤ُٜجًَ ثإلٗشجة٤ز، ثألػٔجٍ ثُظق٤ز، صلجط٤َ ثألػٔجٍ 

 ثٌٌُٜدجة٤ز ٝثُضوكتز ٝثُض٤٤ٌق.

 AR 462ٚحذاد(:  3اٌزخط١ظ اٌحضشٞ ٚاإلل١ٍّٟ )

 ثُوًثّجس ثُقؼ٣ٌز ٝثُضنط٤ؾ، ثألٛوثف ٌٝٓثفَ ثُضنط٤ؾ، ثُٔنططجس ٝثُوًثّجس ثُالٍٓز، ث٤ُْجّجس

 ثُٔضذؼز ك٢ ٤ُذ٤ج، ثُضنط٤ؾ ٝثُوًثّجس ثإله٤ٔ٤ِز، ٓشجًَ ثُضنط٤ؾ ثإله٢ٔ٤ِ، صطذ٤وجس.

 AR 474ٚحذاد(:  3اإلعىبْ ٚاٌزق١ُّ اٌحضشٞ )

ػ٘جطٌ ثُذ٤تز ثُقؼ٣ٌز، أٛوثف ٝأّج٤ُخ ثُضظ٤ْٔ ثُقؼ١ٌ، ٓشجًَ ثإلٌّجٕ ك٢ ٤ُذ٤ج، ٝٓوضٌفجس ُقَ 

 ثُؼجُْ، صطذ٤وجس.دؼغ ٖٓ ٛيٙ ثُٔشجًَ، ثُٔوٕ ثُؾو٣ور ك٢ ٤ُذ٤ج ٝ

 AR 481: )ٚحذربْ(و١ّبد ِٚٛاففبد 

 ؽٌم ٝأّج٤ُخ إػوثه هكجصٌ ث٤ٌُٔجس ٝثُٔٞثطلجس ُِٔذج٢ٗ ثُٔنضِلز، إػوثه ْٓض٘وثس ثُؼطجء، صطذ٤وجس.
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 AR 525 :)ٚحذربْ(لٛا١ٔٓ اٌّجبٟٔ 

ثُوٞث٤ٖٗ ٝثُِٞثةـ ثُذِو٣ز ثُٔؼٍٔٞ دٜج ٝثُض٢ صقٌْ ثُضطًٞ ثُؼٌٔث٢ٗ ُِٔوٕ ك٢ إؽجً ثُٔنططجس ثُشجِٓز، 

 ٝثؽذجس ْٝٓؤ٤ُٝجس ثُٔؼٔج١ً ث٤ُٜ٘ٔز.

 AR 488: )ٚحذربْ(ِٕظِٛبد اإلٔؾبء 

ثألّج٤ُخ ثإلٗشجة٤ز ٝثألشٌجٍ ثُٔؼٔج٣ًز، ثّضـالٍ ٓؤعٌثس ثُو١ٞ ثإلٗشجة٤ز ػ٘و صظ٤ْٔ ُِقظٍٞ ػ٠ِ 

 ثألشٌجٍ ثُٔؼٔج٣ًز ثُٔ٘جّذز.

 AR 499: )ٚحذربْ(ثشِدخ اٌّؾبس٠غ 

ٜٓ٘ؾ٤ز ثُضظ٤ْٔ ثُٔؼٔج١ً ػٖ ؽ٣ٌن ثُذٌٓؾز ًض٤ٜٔو ٌُٔفِز ثُضظ٤ْٔ، صقو٣و ثألٛوثف ٝصؾ٤ٔغ ثُقوجةن 

ٖٝٓ عْ صقو٣و ث٤ُْجّز ثُٔذ٤٘ز ػ٠ِ ٓقوهثس ثُضظ٤ْٔ ثألًدغ: ثُشٌَ ٝثُٞظ٤ل٤ز ٝثُ٘ٞثف٢ ثالهضظجه٣ز 

 ٝثَُٖٓ.

 AR 388ٚحذاد(:  3فٛر١بد ٚإضبءح اٌّجبٟٔ ) 

٣ض٘جٍٝ ثُٔوًٌ ٓلّٜٞ طٞص٤جس ثُٔذج٢ٗ ٝأْٛ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ صقٌْ ؽذ٤ؼز ثُذ٤تز ثُظٞص٤ز ك٢ ثُلٌثؿجس ثُٔـِوز، 

ٍٖٓ ثُضٌهه، ػالػ ثُؼ٤ٞح ثُظٞص٤ز، أٛوثف ثُضظ٤ْٔ ثُظٞص٢ ثُ٘جؽـ ُوجػجس ثالّضٔجع، صطذ٤وجس ثُقجّخ 

ذج٢ٗ، أؽَٜر ه٤جُ ثُظٞس، صؤع٤ٌ ثُؼٞػجء ػ٢ِ ثإلْٗجٕ ٝثُضقٌْ ك٤ٜج، ث٢ُ٥ ك٢ فوَ طٞص٤جس ثُٔ

ثُضنط٤ؾ ُِضقٌْ ك٢ ثُؼٞػجء ثُنجًؽ٤ز ٝثُوثم٤ِز ك٢ ثُٔذج٢ٗ، ثإلػجءر ثُطذ٤ؼ٤ز ك٢ ٓ٘ظٞٓز ثُذ٤ت٤ز ك٢ 

ثُٔذج٢ٗ، أٛوثف ثإلػجءر ثُطذ٤ؼ٤ز، ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر ػ٢ِ شور ثالّضؼجءر ٗض٤ؾز ُ٘ٞثكي ثُؼٞء ثُطذ٤ؼ٢ ك٢ 

 ثُلٌثؽ ثُوثم٢ِ، ؽٌم صق٤َِ ثإلػجءر ثُطذ٤ؼ٤ز، ثُضو٤٘جس ثُقو٣غز ُِضقٌْ ك٢ ثإلػجءر ثُطذ٤ؼ٤ز.

 AR 520)ٚحذربْ(: رٕف١ز اٌّجبٟٔ 

ثٌُٔجصخ ثالّضشج٣ًز ٝشًٌجس ثُض٘ل٤ي صوو٣ْ ثُؼٌٝع  ٝثُضش٤٤و،هًثّز ثُ٘ٞثف٢ ثالهضظجه٣ز ُظ٘جػز ثُذ٘جء 

 ثُض٘ل٤ي.صنط٤ؾ دٌثٓؼ  ثالهضظجه٣ز،ثُؼٞثَٓ  ثُؼوٞه،ٝهًثّضٜج ٝإػوثه 

 AR 599ٚحذاد(:  8اٌّؾشٚع )

هًثّز ٓؼٔج٣ًز شجِٓز ُٔشٌٝع ف١ٞ٤ ٓ٘جّخ، صقو٣و ثُؾوٟٝ ٝأٛوثف ثُٔشٌٝع، أؽَ ثُوًثّجس ث٤ُٔوث٤ٗز 

ٝثُضو٤ٔ٤٤ز، ٝػغ ثُذٌٗجٓؼ ثُٔؼٔج١ً ٝكِْلز ثُضظ٤ْٔ ثُٔنططجس ثُٜ٘جة٤ز، ٣وّٞ ثع٘جٕ ٖٓ أػؼجء ٤ٛتز 

وْْ دجإلشٌثف ػ٠ِ ثُوًثّز ٝصوو٣ٜٔج ٝص٤ٌٖٔ ثُطجُخ ٖٓ إ٣ؾجه ثُقٍِٞ ثُٔؼٔج٣ًز ٝثُضنط٤ط٤ز ثُضو٣ًِ ك٢ ثُ

 ثُٔ٘جّذز.
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 أعضاء هٌئة التدرٌس بمسم الهندسة المعمارٌة  .14

 د
اٌشلُ 

 األوبد٠ّٟ
 اٌذسخخ اٌؼ١ٍّخ اٌقفخ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

اٌّؤً٘ 

 اٌؼٍّٟ
 اٌدٙخ اٌّبٔحخ اٌزخقـ

عٕخ اٌحقٛي 

 ػ١ٍٗ

 2015 االوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ ِؼّبس٠خ. ٘ـ ِبخغز١ش ِحبضش ِغبػذ سئ١ظ اٌمغُ حدبخٟ ػجذ هللاإٌؼبط  031601 1

 2005 االوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ اداسح ٕ٘ذع١خ ِبخغز١ش ِحبضش ِغبػذ ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ لبس خ١شٞ اٌق١ذ حغ١ٓ 031603 2

 2013 ِب١ٌض٠ب. رْٛ حغ١ٓ. ج ١ِىب١ٔى١خ. ٘ـ ِبخغز١ش ِحبضش ِغبػذ ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ طبسق ِغؼٛد اٌّجشٚن 031620 3

 2017 فشث١ب. ١ٔٛ٠ْٛ. ج أؾبءاد دوزٛساٖ ِحبضش ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ خبٌذ ػّشٚ اٌّؼ١ٛف 131710 4

 2002 ا٠طب١ٌب. ٌٛسأظ. ج ػٍَٛ االسك ِبخغز١ش ِحبضش ِغبػذ ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ ِحّٛد دمحم اٌف١زٛسٞ 031722 5

 2015 األسدْ.  اٌؼٍَٛ.ج ػّبسح إعال١ِخ ِبخغز١ش ِحبضش ِغبػذ ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ اٌّخزبس اٌٙبدٞ اػظ١ُ 031723 6

 2018 ِقش .ا١ٌّٕبخبِؼخ  ِؼّبس٠خ. ٘ـ دوزٛساٖ ِحبضش ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ فش٠ٛاْ َػجذ اٌغال١ٌٚذ  132010 7

 2015 ِقش. إٌّقٛسح. ج ِؼّبس٠خ. ٘ـ ِبخغز١ش ِحبضش ِغبػذ ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ ػجذ هللاخبٌذ خّؼخ  031725 8

 2016 ِقش. إٌّقٛسح. ج ِؼّبس٠خ. ٘ـ ِبخغز١ش ِحبضش ِغبػذ ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ غػجذ اٌغ١ّإعّبػ١ً دمحم  031726 9

 2010 االوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ ِؼّبس٠خ. ٘ـ ِبخغز١ش ِحبضش ِغبػذ ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ اثٛع١ٕٕخٚعبَ عبٌُ  031802 10

 2015 وبٔغبط. ج رخط١ظ اٌّذْ دوزٛساٖ ِحبضش ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ ٔٛسٞ اثٛح١ّشح اٌفشٔٛن 031810 11

 2009 االوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ ػٍَٛ األسك ِبخغز١ش ِحبضش ِغبػذ ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ اٌحبرّٟ ػٍٝاٌضبٚٞ  031820 12

 2018 فشث١ب. إٌٛفٟ عبد.ج ِؼّبس٠خ. ٘ـ دوزٛساٖ ِحبضش ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ فشج ؽٙشاْ ٓػجذ اٌشحّ 031811 13

 2012 اٌّشلت. ج ِؼّبس٠خ. ٘ـ ِبخغز١ش ِحبضش ِغبػذ ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ دمحم اٌشؽ١ذٞ َػجذ اٌغال 031822 14

 2012 ثش٠طب١ٔب. دٔذٞ. ج ِؼّبس٠خ. ٘ـ دوزٛساٖ ِحبضش ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ دمحم اٌف١زٛسٞ ظػجذ اٌجبع 031812 15

 2019 االوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ ِؼّبس٠خ. ٘ـ ِبخغز١ش ِحبضش ِغبػذ لبسػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ  احّذ اٌطب٘ش اثٛس٠ٚـ 031920 16
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 الشؤون الطالبٌة  .15
 سٌاسة المبول بالمسم

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالمسم وفك الضوابط والشروط اآلتٌة :

 وأ)المسم العلمً(  حاصالً على شهادو إتمام الدراسة الرانوٌة بالمسمأن ٌكون الطالج المتمدم للدراسة  .1

أو ما ٌعادلها وفك اإلجراءات والنفم المنصوص علٌها من وزارو  الرانوٌات التخصصٌة الهندسٌة 

 التعلٌم العالً والنافذو فً الجامعات اللٌبٌة.

ً لتخصصل واإلجراءات واللواحح  .2 للطالج الحك فً الدراسة بالمسم المطلوج حسج رؼبتل ووفما

 المعمول بها داخل الجامعة.

ً للواحح المنصوص علٌها من وزارو  اللجنة العلمٌةتحدد المستندات المطلوبة للمبول من لبل  .3 وفما

 التعلٌم العالً والنافذو فً الجامعات اللٌبٌة.

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

م المستندات التً تبٌن المواد والممررات التً درسها والمحتوى وٌشترط فً الطالج المنتمل أن ٌمد  .5

 والتمدٌرات.فً كل ممرر والدرجات  الساعات والوحداتالعلمً لكل منها وعدد 

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

 لممررات الالزمة للتخرج بالمسم المختص.الممررات الدراسٌة التً تعادل للطالج عن نصؾ ا

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

 . المعمارٌةالهندسة  لسممن 

 %( خمسٌن بالماحة.50تستبعد كل الممررات المتحصل علٌها الطالج بتمدٌر ألل من ) .8

 .بالمسمند تخرجل على أساس عدد الوحدات والممررات التً أنجزها ٌحسج المعدل العام للطالج ع .9

 اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ٌٍزغد١ً: 

 تسجٌل طالب جدٌد - أ

 

 النسخة األصلٌة للشهادو الرانوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 شهادو المٌالد . -2

 ( صور شخصٌة حدٌرة .6عدد ) -3

 شهادو صحٌة حدٌرة -4

 بالجامعة .تعبحة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص  -5

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

 النسخة األصلٌة للشهادو الرانوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 كشؾ درجات أصلً من الجامعة المنتمل منها الطالج . -2

 مفردات الممررات الدراسٌة معتمدو من الجامعة المنتمل منها. -3

 شهادو المٌالد . -4

 ٌة حدٌرة .( صور شخص6عدد ) -5

 تعبحة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة. -6

 إلزام الطلبة بحضور المحاضرات

فؼًٞ ثُطِذز ُٔقجػٌثصْٜ ٛٞ ثُؼٔٞه ثُلو١ٌ ُ٘ؾجؿ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝدٌ ثألٓجٕ الٗضوجٍ ثُؼِْ ٖٓ 

ثالُضَثّ دئصذجع ث٤ُ٥ز ػؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ثُِٔو٢ إ٠ُ ثُطِذز ثُٔضِو٤ٖ، ُيُي صقظ ثُؾجٓؼز ثُطِذز ػ٠ِ 

 -ث٥ص٤ز:

 .ٌحدد فً بداٌة كل فصل دراسً ٌوم مفتوح ٌكون من فمراتل توضٌح الحوافز واللواحح والعموبات 

  ٌتم رصد ؼٌاج الطلبة عن طرٌك عضو هٌحة التدرٌس المكلؾ بتدرٌس الممرر الدراسً وفً حالة تؽٌج

 ؤسماء المتؽٌبٌن.% من المحاضرات ٌبلػ المسم ب25الطالج عن فترو تتعدى 

  من المحاضرات 25بناء على الححة الدراسة واالمتحانات المعلنة فان الطالج الذي ٌتجاوز ؼٌابل %

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

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

 بهم حسج الالححة.

 اطالع الطالب الجدد على طبٌعة ومتطلبات البرنامج التعلٌمً

  وجود دلٌل لكل برنامج تعلٌمً متوفر بالمكتبة ومكتج الشإون الطالبٌة ورحاسة البرنامج التعلٌمً وكذلن

 لٌطلع علٌل الطالج الجدد. المولع االلكترونً 

 لتواجد المرشدٌن األكادٌمٌٌن للبرنامج وذلن لتمدٌم نبذو عن متطلبات  اإلعالن عن الساعات المكتبٌة

 وخصاحص البرنامج التعلٌمً للطلبة الجدد الراؼبٌن فً السإال عن أحد البرامج لالنضمام إلٌل.

  استهداؾ الطلبة الجدد بالمحاضرات التعوٌضٌة للبرامج واللواحح التعلٌمٌة فً الٌوم المفتوح الذي تمٌمل

 ة.الجامع
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 االنتمال ضمن البرامج التعلٌمٌة

 .ٌموم الطالج بتعبحة نموذج االنتمال المعد بالجامعة للموافمة علٌل واعتماد  من المسم المنتمل منل الطالج 

 .ٌتم إبداء الرأي من لبل المسم الذي ٌرؼج الطالج فً االنتمال إلٌل 

  إلى إدارو التسجٌل لؽرض تحدٌث بٌانات الطالج بتسجٌلل فً المسم المنتمل إلٌل  نتمالاالإحالة نموذج

 واستكمال كافة اإلجراءات التً تإكد انتماء الطالج للمسم الجدٌد.

 .إحالة ملؾ الطالج األكادٌمً إلى المسم المنتمل إلٌل وذلن إلجراء المعادلة الالزمة للممررات الدراسٌة 

 مراجعة سٌاسة المبول 

 -ّ٘ٞثس ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ث٥ص٢: 4ضْ ثػضٔجه ٌٓثؽؼز ٤ّجّز ثُوذٍٞ ُِذٌٗجٓؼ ثُضؼ٢ٔ٤ِ دشٌَ ه١ًٝ ًَ ٣

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

 المتبعة فً اجتذاج الطلبة للتسجٌل فً البرنامج المستهدؾ.

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

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

 تزوٌد الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبً 

خدمات الدعم وجود وحدو خاصة بشإون الطلبة والتً تجٌج على جمٌع استفسارات الطلبة حول  .1

 الطالبً.

تتبنى وحدو شإون الطلبة إلامة محاضرات وورش عمل تمدم فٌها نشرو تعرٌفٌة عن خدمات الدعم  .2

 الطالبً وكل ما ٌتعلك بحموق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة.

من بعض خدمات الدعم الطالبً واضحة بالمعاٌنة كاحتفالٌات تكرٌم الطلبة والرعاٌة الصحٌة وتوفٌر األ .3

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

 آلٌة توفٌر الدعم المناسب للطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة

صٜضْ ثُؾجٓؼز دٜيٙ ثُش٣ٌقز ٖٓ ثُطالح ك٢ فوْٜ ك٢ ثًضْجح ثُٔؼٌكز ٝثُضقظ٤َ ثُؼ٢ِٔ ػٖ ؽ٣ٌن صو٤َُ 

 -صٞثؽْٜٜ دجُؾجٓؼز :ثُظؼجح ثُض٢ 

تكلٌؾ موففة متخصصة وذات خبرو وكفاءو علمٌة وعملٌة لمتابعتهم وتسهٌل كافة اإلجراءات  .1

 اإلدارٌة واألكادٌمٌة لهم بالجامعة.

 تسهٌل مهمة االتصال والتواصل فٌما بٌن الطالج وألسامهم العلمٌة واإلدارات األخرى ذات العاللة. .2

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

 ٣ضْ فلع ثُِٔلجس دٞفور ثألًش٤ق ٝكن صَِْْ ٝأهًػ ٍٓٞػز د٤ٖ ثألهْجّ. -

ال ٣ْٔـ دض٤ِْْ ثُِٔق ثُٔو٢ٗ أٝ ثألًجه٢ٔ٣ أل١ ؽجُخ ٜٓٔج ًجٗش ثألّذجح، إال ػٖ ؽ٣ٌن ثٌُٔشو  -

 ض.ثألًجه٢ٔ٣ ثُضجدغ ُِوْْ ثُٔنض

 فلع ْٗل ثألًش٤ق ُِطالح دٌٔجٕ ٓ٘لظَ فْخ ٓٞثطلجس ثألٖٓ ٝثُْالٓز. -

 آلٌة تنظٌم عملٌة اطالع الطالب على سجالتهم

ػ٠ِ ِٓق ثُطجُخ إال دٔٞثكوضٚ  دجالؽالعُؼٔجٕ ٣ٌّز ثُٔؼِٞٓجس ثُنجطز دٌَ ؽجُخ كئٗٚ ال ٣ْٔـ 

 -ثُشنظ٤ز أٝ ػٖ ؽ٣ٌن ٠ُٝ ثألٌٓ ٝكن ث٤ُ٥ز ثُضج٤ُز:

 على ملؾ طالج( وتمدٌمل إلدارو المسجل. االطالعتعبحة نموذج من لبل الطالج )نموذج طلج  - أ

على ملفل المدنً عن طرٌك وحدو  والطالعبعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمح للطالج بالمراجعة   - ج

 األرشٌؾ التابعة إلدارو المسجل العام.

أما فٌما ٌخص الملؾ األكادٌمً للطالج فننل ٌتم مراجعة المسم العلمً المختص عن طرٌك   - ج

 المرشد األكادٌمً للطالج.

 آلٌة االختٌار وتسمٌة المرشد األكادٌمً

ف٤ظ ٣ضْ ثُضذجهٍ  دؤٗٚ ػ٤ِٔز ُضذجهٍ ثُٔؼِٞٓجس د٤ٖ ثٌُٔشو ٝثُطجُخ، ٠ؼشف اإلسؽبد األوبد٠ّٟ ...

 دجّضٌٔثً مالٍ ثُلظَ ثُوًث٢ّ.ُِٔؼِٞٓجس د٤ْٜ٘ 

... ثألّضجى ثٌُِٔق دجإلشٌثف ػ٠ِ ٓضجدؼز إٗؾجٍ ثُطالح ك٢ ثُذٌٗجٓؼ ثُؼ٢ِٔ  اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ

 ثُي١ ٣وًّٞٗٚ، ٝٓووثً صوو٣ْٜٔ ك٤ٚ.

 :الهدف من اإلرشاد األكادٌمً

لعلمً الذي ٌدرس تعرٌؾ الطالج بالنفم واللواحح والخطط الدراسٌة التً تتوافك مع التخصص أو المسم ا -1

 بل الطالج.

تنفٌم المسٌرو التعلٌمٌة للطالج من خالل تنسٌك عملٌة التسجٌل فً الممررات الدراسٌة بحٌث تتوافك  -2

 وفك لدرات الطالج والخطط الدراسٌة الموضوعة للمسم العلمً من حٌث االعتمادٌة لهذ  الممررات.

للمحاففة على المستوى األكادٌمً المطلوج من  متابعة الطالج فً التحصٌل العلمً وتوجٌهل عن الحاجة -3

 خالل اإلشراؾ والمتابعة الدورٌة.

تمٌٌم وتورٌك النتاحج الفصلٌة للطالج من خالل إعداد تمارٌر دورٌة عن نسج اإلنجاز الفصلً للممررات  -4

 الدراسٌة.
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 :وظائف ومهام المرشد األكادٌمً

 نسخ من نتاحجل الدراسٌة المتضمنة لكل فصل دراسً.متابعة الملؾ األكادٌمً للطالج  وٌتم فٌل حفف  -1

تدوٌن وتسجٌل حاالت: االنمطاع  إٌماؾ المٌد  الطلبة المتعررٌن  كذلن العموبات التً تولع على الطالج  -2

 بملفل العلمً وبطالتل الدراسٌة وإبالؼل.

درٌس الذٌن الرد على جمٌع استفسارات الطالج فٌما ٌخص الدراسة ومتابعتل مع أعضاء هٌحة الت -3

 ٌدرسونل فً جمٌع الممررات.

 على سجالتهم الدراسٌة بشكل منتفم. واالطالعمساعدو الطالج فً تحدٌث بٌاناتهم  -4

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

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

 آلٌة اختٌار المرشد األكادٌمً:

٣ض٠ُٞ ثُٔشٌف ثألًجه٢ٔ٣ دجُذٌٗجٓؼ )ًة٤ِ ثُذٌٗجٓؼ ثُضؼ٢ٔ٤ِ( ثإلشٌثف ػ٠ِ ػ٤ِٔز ثإلًشجه 

 -ثألًجه٢ٔ٣ ٣ٝضذ٠٘ صٞؽ٤ٚ ثُطِذز مجطز ثُؾوه ٝص٣ٍٞؼْٜ ػ٠ِ ثٌُٔشو٣ٖ ٝكن ث٤ُ٥ز ث٥ص٤ز:

 حصر أعداد أعضاء هٌحة التدرٌس بالبرنامج التعلٌمً.. -1

 حصر أعداد الطلبة الدراسٌن بالبرنامج. -2

طالج لكل مرشد  20توزٌع الطلبة على أعضاء هٌحة التدرٌس بالمسم بحٌث ال ٌتجاوز إعداد الطلبة  -3

 أكادٌمً.

 اإلعالن عن لواحم اإلرشاد األكادٌمً للطلبة وفك اعتماد اللجنة العلمٌة بالمسم. -4
 

 آلٌات الطعن والتظلم والشكاوي الطالبٌة

 الطعن:آلٌة  - أ

  أن ٌمدم طلج المراجعة لممرر الدراسً المطعون فٌل إلى مكتج الدراسة واالمتحانات خالل مدو ال تزٌد

 على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتاحج.

 .أن ٌرفك بالطلج إٌصال سداد الرسوم المالٌة وفك الالححة المالٌة بالجامعة 

  ًالمختص.ٌحال الطلج إلى لجنة المراجعة بالمسم العلم 

  تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم تشكٌل لجنة للمراجعة من رالرة أعضاء هٌحة التدرٌس وعلى اللجنة مراجعة

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

 .المختص ومكتج الدراسة واالمتحانات بالجامعة

 ء الطالج وتمرر نجاحل بالممرر فننل ٌتم تعدٌل درجة الطالج وٌتم إعادو لٌمة فً حالة ربت صحة ادعا

 .الطعن لل  وأما إذا لم ٌربت صحة ادعاء  فنن الدرجة تبمى كما هً علٌل
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 آلٌة التظلم والشكاوي الطالبٌة - ب

ي كئٕ ًكغ ثُظِْ ػٖ ثُطجُخ ٖٓ أْٛ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ صؤعٌ إ٣ؾجدجً ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ُٝيُ

 -ثُؾجٓؼز صضذغ ثُطٌم ثُضج٤ُز:

 .ٌورك الطالج شكوا  فً نموذج خاص بالتفلمات 

 .ٌموم الطالج بوضع تفلمل فً صندوق الشكاوي 

  ٌتم فتح صندوق الشكاوي من لجنة خاصة بذلن والتؤكد من استٌفاء التفلم لشروط البث فٌل من ذكر كامل

 البٌانات للمشتكً والمشتكً علٌل وموضوع التفلم.

 .ٌحال التفلم إلى لجنة التحمٌك التً تعلن عن مرول الطرفٌن بالوساحل المتاحة أمامها 

 .ًاإلعالن عن نتٌجة التحمٌك على لوحة اإلعالنات وعلى المولع االلكترون 

 آ١ٌخ رّى١ٓ اٌطالة ِٓ اٌّؾبسوخ فٟ فٕبػخ اٌمشاساد ٚحً اٌّؾبوً

  دراسً.توزٌع استبٌانات خاصة بالطلبة فً نهاٌة كل فصل 

 .تفرغ االستبٌانات وتحلل إحصاحٌاً لمعرفة نماط الضعؾ وتطوٌرها 

 .تسلم نتاحج االستبٌانات من لبل مكتج ضمان الجودو وتوضع وفك خطط التحسٌن والتطوٌر 

 .ٌعتمد مجلس الجامعة نتاحج االستبٌان وٌحدد سبل التحسٌن والتطوٌر 

  طرٌك مكتج شإون الطلبة.مشاركة الطالج فً صناعة المرارات وحل المشاكل عن 

 .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

 رٌك المرشد األكادٌمً من خالل نتاحجهم الفصلٌة.ٌتم تحدٌد الطلبة المتعررٌن عن ط 

  متابعة نسبة الحضور والؽٌاج وحصر الطلبة المتؽٌبٌن وإبالغ المرشد األكادٌمً عن طرٌك رحاسة

 المسم.

 .ٌدرس المرشد األكادٌمً وضع الطالج وٌتنالش معل لمعرفة أسباج التعرر وإمكانٌة معالجة المسببات 

  ًالجانج األكادٌمً والطالج ال ٌمكنل التؽلج على هذ  المسببات بنفسل فنن فً حالة أن التعرر كان ف

المرشد األكادٌمً ٌمدم توصٌات إلدارو البرنامج تحوي الحلول الممترحة التً ٌجج تمدٌمها للطالج 

 لمعالجة أوجل المصور لدٌل.
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 ر عن طرٌك إدارو فً حالة التعرر كان فً الؽٌاج ولم ٌلتزم الطالج بالحضور ٌتم إبالغ ولً األم

 الجامعة.

  إذا كان التعرر فً التحصٌل العلمً فنن البرنامج ٌتبنى المعالجة بحسج إمكانٌاتل وتوصٌات المرشد

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

 

 آ١ٌخ اٌزؼبًِ ٚاٌزٛث١ك ٌّؼبِالد اٌطــالة اٌّزفٛل١ٓ

ثُؾجٓؼز ثالٛضٔجّ دجُطِذز ثُٔضلٞه٤ٖ ثُي٣ٖ ُو٣ْٜ هوًثس مجطز صؤِْٜٛ ُِضلٞم ك٢ إٕ ٖٓ أ٣ُٞٝجس 

ٓؾجالصْٜ ثُؼ٤ِٔز ٝثُؼ٤ِٔز كْٜ ُْٜ ثألعٌ ثألًذٌ ك٢ ثٌُكغ ٖٓ ًلجءر ٓنٌؽجس ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ٖٝٓ ٓظجٌٛ 

 -ثالٛضٔجّ صشؾ٤ؼْٜ ػ٠ِ ٣ٍجهر ثُضقظ٤َ ثُؼ٢ِٔ ٖٝٓ آ٤ُجس ثُضشؾ٤غ ث٥ص٢:

 الطالج المتفولٌن وذوي المعدالت المرتفعة. طلبة المتفولٌن بمراجعة الدرجات وتحدٌدٌتم تحدٌد ال 

 .متابعة أي تمارٌر من المرشدٌن األكادٌمٌٌن عن الطالج المتفولٌن 

  من خالل منحهم شهادات تمدٌر وإعالن أسماحهم بلوحات اإلعالن ومولع ً ٌكرم الطلبة المتفولٌن علمٌا

 وضٌح مجال تفولهم فً دراستهم أو البحث العلمً أو ؼٌر .الجامعة االلكترونً مع ت

 .تكرٌم أواحل الدفعات سنوٌاً فً حفل الخرٌجٌن 

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

 نشاطات اتحاد الطلبة داخل أو خارج الجامعة.

 لمشاركة بآراحهم لتحسٌن أداء الجامعة واستهدافهم فً كافة اللجان المشكلة فً دعوو الطالج المتفولٌن با

 الجامعة.
 

 آ١ٌخ ِؼشفخ ِذٜ ِالئّخ اٌجشاِح ٌّزطٍجبد عٛق اٌؼًّ ِٓ ٚخٙخ ٔظش خش٠د١ٙب

  ٌتم تحدٌد ٌوم للخرٌجٌن "ٌستهدؾ فٌل الخرٌجٌن وأرباج العمل" فً كل سنة وٌكون بالتنسٌك والتعاون

 الخرٌجٌن مع بمٌة اإلدارات والمكاتج.بٌن وحدو 

  ٌتم تسلٌم استبٌان للخرٌجٌن؛ لمعرفة مدى مالحمة البرامج الدراسٌة لمتطلبات سوق العمل من وجهة نفر

 الخرٌجٌن.

  جٌن والبرامج الدراسٌة ٌفً مدى مالحمة الخر أراءهمٌتم تسلٌم استبٌان ألرباج العمل؛ الستطالع

 لمتطلبات سوق العمل.

ؼز ّضذ٤جٕ ٣ٝقَِ إفظجة٤جً ٝصْضنوّ ٗضجةؾٚ ك٢ صق٤ْٖ ٝصط٣ٌٞ ثُذٌثٓؼ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝكن آ٤ُز ثٌُٔثؽ٣لٌؽ ثال

 ٢ٔ٤ِ.ٝثُضو٤٤ْ ثُو١ًٝ ُِذٌثٓؼ ثُضؼ
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 إجراءات البرامج التعلٌمٌة  .16
 

 آلٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً

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

تحدٌد خصاحص المتعلم وأنماط التعلٌم المالحمة بعد ذلن ٌتم تحدٌد المحتوى والوحدات التعلٌمٌة الالزمة 

رم اختٌار وتصمٌم نشاطات التعلٌم والتعلم والوساحل التعلٌمٌة الالزمة وأخٌراً تحدٌد أسالٌج تموٌم تعلم 

 -ٌة:الطلبة وٌكون ذلن بناءاً على الخطوات التال

دراسة الممترح الممدم للبرنامج التعلٌمً المستهدؾ تصمٌمل مع مراعاو متطلبات سوق العمل من لبل  -1

 مجلس إدارو الجامعة.

تشكٌل لجنة من أعضاء هٌحة التدرٌس وفك التخصص المراد تصمٌمل بحٌث ال تمل عن رالرة أعضاء  -2

 هٌحة التدرٌس.

 -عة البرامج التعلٌمة وهً :مراعاو ضوابط الجامعة فً تصمٌم وتنفٌذ ومراج -3

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

 (  باإلضافة إلى المإسسات التعلٌمٌة المنافرو المعتمدو.2008سابماً )سنة 

مختلفة )عدو عرض وراحك البرنامج التعلٌمً على خبراء مختصٌن فً نفس المجال من مدارس  . ج

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

 تنفٌذ كل المالحفات والتوصٌات الواردو بتمرٌر المراجع الخارجً عن تصمٌم البرنامج. . ج

عرض البرنامج التعلٌمً المصمم على مجلس إدارو الجامعة العتماد  والبدء فً تفعٌل العملٌة  . د

 ٌمٌة بل.التعل

 

 آلٌة المراجعة والتمٌٌم الدوري للبرنامج التعلٌمً

المراجعة الدورٌة للبرامج التعلٌمٌة مهمة لمواكبة التطور والحدارة وتصحٌح أخطاء سابمة 

 -وتجوٌد المخرجات وتكون كل أربع سنوات بنشراؾ إدارو الشإون العلمٌة على النحو اآلتً:

 ها للبرامج التعلٌمٌة التً تتبعها بالبدء فً المراجعة والتمٌٌم الداخلً.تصدر إدارو الشإون العلمٌة تعلٌمات .1

ٌتبع البرنامج التعلٌمً نفام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج وأعضاء هٌحة التدرٌس إلجراء المراجعة  .2

 والتمٌٌم لٌنتج عنها تحدٌرات فً البرنامج التعلٌمً المستندو على مراجع ومنافرات موروق بها.

 ٌعتمد ذلن علً استبٌانات للطلبة وأعضاء هٌحة التدرٌس على كل برنامج علمً  .3

تحال النتاحج إلى إدارو الشإون العلمٌة رم رحاسة الجامعة لتطرح على مجلس إدارو الجامعة لتنتمل إلى  .4

دث الخطوو التالٌة إال وهً عرضها على مختصٌن خارجٌٌن فً نفس المجال لتمٌٌم البرنامج العلمً المح

 )ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن رالرة(.

تعمم التمٌٌمات الخارجٌة حسج البرنامج التعلٌمً وتنفذ رم تعتمد حسج اإلجراءات المعمول بها فً  .5

 الجامعة.

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

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

ٌعلن مكتج ضمان الجودو وتمٌٌم األداء عن البدء فً استهداؾ عناصر العملٌة التعلٌمٌة )أعضاء هٌحة  .1

ومالحفاتهم الطلبة( باستبٌانات خاصة لالطالع على آراحهم فً جودو العملٌة التعلٌمٌة  –التدرٌس 

 حولها.

 توزع وتجمع االستبٌانات رم تحلل الستخراج نماط الموو والضعؾ والتوصٌات والممترحات. .2

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

 ك أعلى درجات الجودو.الضعؾ والمحاففة على نماط الموو وإتباع التوصٌات والممترحات لتحمٌ
 

 إجراءات شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس .17
 

المساندو دور رحٌس فً تمدٌم الخدمات التعلٌمٌة المرجوو مدن  داحماً ٌناط بؤعضاء هٌحة التدرٌس والكوادر

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

فددً االسددتمامة  والمدددووٌعتبددر عضددو هٌحددة التدددرٌس رسددول اإلبددالغ األمددٌن للمعددارؾ  وهددو راعددً المددٌم 

 التعلٌمٌدةإن التوسدع المعرفدً جعدل صداحج الرسدالة  واجبدات. علٌدل مدنوالتجرد فٌما لل من حموق ومدا 

طرٌمدة ممنعدة لهدا لدٌل من معلومات  كً ٌستطٌع توصدٌل األفكدار ب واالطالع فٌمامطالبا باإللمام الواسع 

لبناء المجتمع  تؤرٌرها على شباج الجٌل الصاعد  هذا الجٌل الذي توفرت لل سبل وأسالٌج من المعلومات

 .والخوض فً مجاالت البحث العلمً المتنوع

 التدرٌس عضو هٌئة  وواجبات حموق    

فددً اطددار اهتمددام الجامعددة بضددمان حددك العنصددر الرحٌسددً فددً العملٌددة التعلٌمٌددة لامددت بتخصددٌص مكتددج 

علدى  والتؤكٌددشإون اعضاء هٌحة التدرٌس لدعم وتنفٌم معامالت كل عضو هٌحة تدرٌس لٌضمن حمولل 

 ى حٌداو عاحلدةعلدفالعنصر المادي الذي ٌتطلج توفٌر  من لبل إدارو الجامعة لل انعكاسات اداحل لواجباتل  

   ومن حمولل التً تراعٌها الجامعة االتً:ٌة واإلبداعٌةمعضو هٌحة التدرٌس و بالتالً على كفاءاتل العل

  .صرؾ مكافاتل فور استحمالها حسج االجراءات المتبعة بالجامعة 

 .لل الحك فً تمدٌم ممترح بتعدٌل مفردات الممرر الدراسً حسج االجراءات المتبعة 

 الٌة لمٌاس رضا  عن الجامعة وكل ما ٌمت لعملل بصلة واجراء التحسٌنات الالزمة. تتبع الجامعة 

  اذى داخل الجامعة. أليتتعهد الجامعة برفع الفلم عن عضو هٌحة التدرٌس نتٌجة تعرضل 

  02لل الحك بالمشاركة فً نشر مشاركة علمٌة بمجلة الجامعة بتخفٌض .% 

 لرفع من كفاءتل حسج االجراء المتبع.من حمل تلمً ورش عمل ودورات تدرٌبٌة ل 

 .من حمولل طلج مكافاو عن اي خدمة ٌمدمها ومكفول لل حك الرفض دون عموبة 
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  من مصارٌؾ عضو هٌحة التدرٌس حال مشاركتل فً عمل علمً باسم  23تتكفل الجامعة بنسبة %

 الجامعة محلٌا او خارجٌا.

فهو المدوو لمن ٌتلمون منل المعرفة  ألنل أكبرهم سناً وأما واجبات عضو هٌئة التدرٌس فهً كثٌرة،  -

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

 .العلم واألخالق الحمٌدوأفكار الشباج الباحث عن 

مهنة التدرٌس  والمهام األخرى كما ٌتولى عضو هٌحة التدرٌس المٌام باألعمال التً تنسجم مع مهمة و

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

إٔ ٣ؤه١ ػِٔٚ دٌَ أٓجٗز ٝههز ٝكوجً ُٔج صوًٌٙ ثُؾجٓؼز ٝثُوْْ ثُؼ٢ِٔ، ٝثالُضَثّ دجُقؼًٞ ك٢ ثُٔٞثػ٤و  .1

 ثُٔقوهر ك٢ ؽوٍٝ ثُٔقجػٌثس.

ٓظجُقٚ ثُنجطز، ٝإٔ ٣ذضؼدو دْدًِٞٚ ػدٖ ٓدٞثؽٖ ثُشدذٜجس ٝثَُُدَ،  إٔ ال ٣ْضـَ ًٌَٓٙ ثُٞظ٤ل٢ ك٢ .2

 أٝ ثُظًٜٞ دٔظٌٜ ال ٤ِ٣ن دشٌف ثُٜٔ٘ز.

ٖٓ هذَ ثُؾجٓؼز ٝثُوْدْ ثُٔندضض كد٢ فدوٝه ثُوٞثػدو ٝثُد٘ظْ ثُٔؼٔدٍٞ دٜدج ٣ؤه١ ثُٜٔجّ ثُٔ٘ٞؽز دٚ إٔ  .3

 ػٖٔ ُٞثةـ ثُؾجٓؼز.

ال ٣ْددب  ُِددو٣ٖ ثإلّددال٢ٓ، أٝ  .4 إٔ ٣قددجكع ػِدد٠ شددٌف ثُٜٔ٘ددز ٝإٔ ال ٣ضظددٌف صظددٌكجس أٝ ٣ْددِي ّددًِٞج

 .دجُٔؾضٔغ٣ؼٌ 

ثُٔقجكظددز ػِدد٠ ثُٔؼددوثس ٝثألؽٜددَر ثُضدد٢ صْددِْ إ٤ُددٚ دقٌددْ ٜٓ٘ضددٚ، ٝثُضدد٢ صْددضنوّ ًّٞددجةَ إ٣ؼددجؿ ٝإٔ  .5

 ٣ْضنوٜٓج ك٢ ثُـٌع ثُي١ أػوس ٖٓ أؽِٚ.

ٝفَ ثُٔشجًَ ثُؼ٤ِٔدز ددجُٔوًٌثس ثُضد٢ ٣ودّٞ أ، ٌٔشو أًجه٢ٔ٣ً صقو٣و ّجػجس ٌٓضذ٤ز ٌُٔثؽؼز ثُطالح .6

 دضو٣ًْٜج، ٝمجطز صق٤ْٖ ٝصط٣ٌٞ ثُٔ٘جٛؼ ثُوًث٤ّز.

 .ٖٓ دقظ ػ٢ِٔ ٝموٓز ٓؾضٔغ ٝد٤تز إٔ ٣وّٞ دجألػٔجٍ ثُض٢ صاطِخ ٓ٘ٚ ك٢ ٓؾجٍ صنظظٚ .7

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز. ثألهثء ٝصق٤ْٖ ثُؼ٤ِٔز ٟثُْٔجٛٔز ك٢ ًّْ ث٤ُْجّجس ٝثُنطؾ ثُض٢ صٜوف إ٠ُ ًكغ ْٓضٞ .8

 ِؾجٕ ثُض٢ ٣ٌِق دٜج ٖٓ هذَ ثُوْْ ٝثُؾجٓؼز.ثُثُْٔجٛٔز ك٢  .9

 من اعضاء هٌئة التدرٌس والكفاٌة خطة الجامعة لتحدٌد االحتٌاجات

ًة٤٤ْ٤ٖ ٛٔج ػؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ٝثُطجُخ. ُٝٞالهر ٛيٙ ثُؼ٤ِٔدز ثُؼٔٞه ثُلو١ٌ ُِؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ػ٘ظ٣ٌٖ 

ٝدٞؽٞه ثُطجُخ ٣ٌٕٞ ثُٜجؽِ ثالًذٌ صٞك٤ٌ ػؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ثُٔضنظدض الدو ٖٓ ثؽضٔجع ثُؼ٘ظ٣ٌٖ، 

ٝىثس ثٌُلددجءر ثُؼج٤ُددز، ُٝضقو٤ددن ثٌُلج٣ددز ٓددٖ ثػؼددجء ٤ٛتددز ثُضددو٣ًِ صوددوّ ؽجٓؼددز ثك٣ٌو٤ددج ُِؼِددّٞ ثالْٗددج٤ٗز 

 ٝثُضطذ٤و٤ز مطضٜج ثُضلظد٤ِ٤ز ُضقو٣دو ثفض٤جؽجصٜدج ٓدٖ ثػؼدجء ٤ٛتدز ثُضدو٣ًِ ٤ًٝل٤دز صقو٤دن ثٌُلج٣دز ُؼ٤ِٔضٜدج

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ًجالص٢:
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ػ٘و دوث٣ز ًَ كظَ هًث٢ّ ٣َٝه ٌٓضخ شؤٕٝ ثػؼجء ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ثُوْْ ثُؼِٔد٢ دودٞثةْ ثػؼدجء ٤ٛتدز  (1

 ( .01ثُضو٣ًِ ثُٔضوو٤ٖٓ ُِضؼجٕٝ دجُؾجٓؼز )ّ.ٓ.أ.ٛـ.س. 

صؾضٔغ ثُِؾ٘ز ثُؼ٤ِٔدز دجُوْدْ ُض٤ٌِدق ثػؼدجء ٤ٛتدز ثُضدو٣ًِ ثُلدجػ٤ِٖ ددجُٔوًٌثس ثُٔ٘جّدذز ُٜدْ ٝدجُضدج٢ُ  (2

فظٌ ثُٔوًٌثس ثُوًث٤ّز ثُض٢ دٜج ػؾَ كضقوه ثػدوثهٛج ٝثُضنظظدجس ثُٔ٘جّدذز ُٜدج ٓدغ هًثّدز ثُوجةٔدز 

( ًجفض٤جؽددجس ُِوْددْ ثُؼِٔدد٢ ٓددٖ 24ثُٔقجُددز ٓددٖ ٌٓضددخ شددؤٕٝ ثػؼددجء ٤ٛتددز ثُضددو٣ًِ )ّ.ٓ.أ.ٛددـ.س. 

 (.31ثػؼجء ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ٝك٢ فجٍ ػوّ ٝؽٞه ثُضنظض ثُٔطِٞح ٣ْضنوّ ثُ٘ٔٞىػ  )ّ.ٓ.أ.ٛـ.س. 

ٌٓثّددِز ًةدد٤ِ ثُوْددْ ٌُٔضددخ ثػؼددجء ٤ٛتددز ثُضددو٣ًِ دجالفض٤جؽددجس ٝثُٔذدد٤ٖ ك٤ٜددج ثالػددوثه ٝثُٔددؤٛالس  (3

 ٝثُضنظظجس ثُٔطِٞدز ٖٓ ثػؼجء ٤ٛتز ثُضو٣ًِ فْخ ثُ٘ٔٞىػ ثُٔيًًٞ ثٗلج ثُنجص دٞؽٞه ػؾَ.

ظدجس ٣ٌثَّ ثٌُٔضخ ثهثًر ثُشؤٕٝ ثُؼ٤ِٔز ُالػالٕ ػٖ ثالفض٤جؽدجس دجُّٞدجةَ ثُٔضجفدز، عدْ ثفجُدز صنظ (4

 ٝٓؤٛالس ثُٔضوو٤ٖٓ ػ٠ِ ثُوْْ ثُؼ٢ِٔ.

 اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا

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

معداٌٌر الختٌدار وجدود فً ضوء الرورو المعلوماتٌة واالتصاالت والتكنولوجٌا  وبالتدالً ٌتطلدج  التعلٌمٌة

هٌحة التدرٌس وبجامعة افرٌمٌا ٌعتبر عضو هٌحة التدرٌس هو أساس تجوٌد مخرجدات العملٌدة التعلٌمٌدة   

من خالل التمتدع بالممومدات لذا من المهم التمٌٌم الدوري لل للحفاف على األداء العالً والمستوى المتمٌز و

 .الشخصٌة واألكادٌمٌة

 التخصصات المطلوبةسام ٌتم االعالن فً مولع الجامعة على ومن خالل تحدٌد احتٌاجات االل

المتمدمٌن من اعضاء هٌحة التدرٌس وتتلخص هذ  االلٌة فً  واختٌار ومن رم اتباع الٌة محددو لتمٌٌم

 االتً:

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

 للممررات التً بها عجز على ان ٌراعى االختٌار حسج المعاٌٌر االتٌة: واختٌار المناسج منهم

  مجال الشهادو ٌطابك التخصص المطلوج  حٌث تخصص عضو هٌحة التدرٌس ٌجج ان ٌكون

 موافك لمتطلج الممرر الدراسً حتى ٌكلؾ بتدرٌسل.

 صص مع متطلج المإهل العلمً  حٌث الدكتورا  لل االولوٌة رم الماجستٌر فً حال تطابك التخ

 الممرر الدراسً.

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

 االعلى.
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  أن ٌموم بتمدٌم رساحل تزكٌة من عضوي هٌحة )الخبرو فً التدرٌس أو فً مجال التخصص

 تدرٌس من ذوي العاللة بتخصصل(.

 لمٌة بالمسم.التزكٌة من لبل اللجنة الع 

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

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

 .مفردات الممرر بكفاءو

 بالنموذج المعتمد من اللجنة العلمٌة بالمسم ة التدرٌساحالة االسماء المختارو الى مكتج اعضاء هٌح  (3

 وهً: لالتصال بهم للتؤكٌد على احضارهم مصوؼات التعاون كاملة

   صور شخصٌة. 2عدد 

  .السٌرو الذاتٌة 

  .ًاربات شخص 

  .)الشهادات العلمٌة معتمدو من جهة االختصاص )وافادو الجودو للشهاحد خارج لٌبٌا 

  .)افادو بالدرجة العلمٌة معتمدو )ما امكن 

حال استكمال عضو هٌحة التدرٌس المختار من المسم لمتطلبات التعاون ٌتم التعالد معل واحالتل الى   (4

 حسج النفم واللواحح المعمول بها فً الجامعة. (03)م.ش.أ.هـ.ت.  المسم لٌكلؾ رسمٌا بالتدرٌس

لمتمدم فرصة احضار  باستخدام تعهد )م.ش.أ.هـ.ت. فً حالة وجود نمص فً المصوؼات ٌمنح ا  (5

ٌكلؾ  (30)م.ش.أ.هـ.ت. (  كذلن عند وجود عجز او اعتذار عضو هٌحة تدرٌس عن ممرر 07

 (.04استرناحٌا ؼٌر  )م.ش.أ.هـ.ت. 

تعتمد هذ  االلٌة على السالسة فً االجراءات وضمان تحمٌك اعلى معاٌٌر الجودو فً االختٌار وصحة 

العلمً للمتمدم واحمٌتل فً االلتحاق بركج العملٌة التعلٌمٌة المتمٌزو بجامعة افرٌمٌا للعلوم المإهل 

 االنسانٌة والتطبٌمٌة.

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

البحوث العلمٌة  واإلشراؾ على الرساحل للمٌام ب وذلن على سبٌل التعاون لمدو محدودو للتدرٌس  أو

واألطروحات الجامعٌة ومنالشتها  واإلشراؾ ومتابعة أوضاع الطالج او كؤعضاء فً لجان تخصصٌة 

 تحددها حاجة الجامعة وفك النفم واللواحح.

ولتعزٌز جودو اختٌار أعضاء هٌحة التدرٌس فان الجامعة لامت بتفعٌل لجنة شإون أعضاء هٌحة التدرٌس 

 التً تختص باآلتً:و
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التحمك من استٌفاء شروط التعٌٌن والترلٌة والنمل والندج واالعارو المتعلمة بؤعضاء هٌحة  .1

 التدرٌس وكافة امورهم الوفٌفٌة األخرى.

االطالع على تمارٌر لجان التمٌٌم الخاصة بالترلٌة الستخالص نتاحجها ورفع التوصٌة بها الى  .2

 رحاسة الجامعة.

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

 ما تكلؾ بل من اعمال فً نطاق اختصاصاتها من لبل مجلس إدارو الجامعة او رحٌسها. .4

 تمٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا

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

 الدوري لل للحفاف على األداء العالً والمستوى المتمٌز  والٌة التمٌٌم هً كاالتً:

 .(4)م.ج.ت.  االداء وكفاءواستبٌان تمٌٌم الطالج ألداء عضو هٌحة التدرٌس لتحدٌد جودو المحاضر   (1

  (7)م.ج.ت.  درٌس العلمً واألكادٌمًاستبٌان تمٌٌم رحٌس المسم لمدى فاعلٌة ونشاط عضو هٌحة الت  (2

وٌكون ذلن مكمل لتمٌٌم الطالج وعامل مساعد فً تكوٌن الصورو الصحٌحة لكفاءو المحاضرٌن 

 ونشاطاتهم فً المسم والمشاركة فً البحث العلمً وخدمات المجتمع والبٌحة.

ط وحضور تمٌٌم مكتج شإون أعضاء هٌحة التدرٌس لعضو هٌحة التدرٌس من ناحٌة االنضبا  (3

 .لها عن طرٌك نموذج التمٌٌم المحاضرات وااللتزام باستٌفاء الوعاء الزمنً

 والحصول على نتاحج التمٌٌمات. تجمٌع هذ  المإشرات وتحلٌلها  (4

كل هذ  التمٌٌمات لدى رحاسة المسم لتداولها مع اللجنة العلمٌة بالمسم وتورٌمها فً نموذج خاص  تنالش  (5

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

 تموٌم عضو هٌحة التدرٌس او باستمرار  او انهاء عمد .

رٌس فً انجاز الممرر الدراسً طٌلة الفصل الدراسً )م.ش.أ.هـ.ت. ٌتم تمٌٌم اداء عضو هٌحة التد (6

( وٌتخذ االجراء المناسج حسج نسبة االنجاز لمفردات الممرر الدراسً كمحاضرات تعوٌضٌة 34

 .(32)م.ش.أ.هـ.ت. 

 تضمن هذ  االلٌة تمٌٌم عضو هٌحة التدرٌس من عدو اتجاهات وتؽطً كل أوجل التعامالت لل. 

 ألعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا التمنًتمدٌم الدعم 

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

 العلمٌة بالجامعة  والٌة الدعم التمنً هً كاالتً:

مها أو المسم العلمً ٌحدد متطلبات الدعم التمنً لكل ممرر والذي توفر  الجامعة فً مراف  .1

 .وٌتم تجمٌعل فً تمرٌر لمخاطبة اإلدارو العلٌا بالجامعة تعالداتها
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عضو هٌحة التدرٌس ٌحدد فٌل نوع الدعم التمنً الالزم لتنفٌذ الممرر الدراسً نموذج ٌمأل    .2

 .(22)م.ش.أ.هـ.ت. 

 تكلٌؾ جهات االختصاص بالجامعة لتوفٌر الدعم التمنً المطلوج.  .3

 التدرٌس المستخدمةطرق ووسائل وتمنٌات   .18
 

 محاضرات منهجٌة نفرٌة باستخدام السبورو وأجهزو العرض 

 النشاط والمنالشة والمشاركة داخل المحاضرات 

 الواجبات وورلات العمل 

 ( التربة ومواد البناء والكٌمٌاء والفٌزٌاء والورش الخرسانة والمعامل )خراحط والحاسوج و. 
 

 نظام التمٌٌم واالمتحانات .19
 

% خمسٌن بالماحة على 50حصل على مجموع درجات  إذاٌعتبر الطالج ناجحا فً الممرر الدراسً  .1
 األلل فً هذا الممرر.

%( وذلن على أساس أعمال السنة للطالج وامتحان نهاٌة الفصل 100تحسج تمدٌرات كل ممرر من ) .2
  وٌسترنى بعض الممررات الدراسٌة  % لالمتحان النهاح60ً% ألعمال السنة و 40وذلن بنسبة 

باأللسام التطبٌمٌة حسج طبٌعة كل ممرر تخصصً  على أن تحدد آلٌة التمٌٌم بمحضر إجتماع المسم 
 .العلمً وٌتم إعتمادها بمحضر اجتماع اللجنة العلمٌة للجامعة

ت الشفهٌة تشمل أعمال الفصل الدراسً امتحانات دورٌة ال ٌمل عددها عن ارنٌن وتدخل االمتحانا .3
 والتمارٌر فً أعمال الفصل الدراسً.

ٌتم اعتماد النتٌجة النهاحٌة للممرر الدراسً من لبل رحٌس المسم المختص وكذلن رحٌس لسم الدراسة  .4
 واالمتحانات بالجامعة.

ثُوًؽجس ُِٔوًٌ  %كٔج كٞم ٖٓ ٓؾٔٞع 50ٝ ٣ؼضذٌ ثُطجُخ ٗجؽقج ك٢ ثُٔوًٌ إهث صقظَ ك٤ٚ ػ٢ِ ْٗذز 

ق٤ظ صووً هًؽجس ثُطجُخ ًٝيُي ثُضوو٣ٌ ثُؼجّ د٘جء ػ٠ِ ثُٔؼوٍ ثُؼجّ ٖٓ طلٌ إ٠ُ ٓجةز ٝىُي دثُوًث٢ّ، 

 فْخ ثُْ٘خ ثُضج٤ُز 

 

 
 

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إ٠ُ  85ٖٓ  1

 جٌد جدا 85إلى ألل من    75من   2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    50من  4

 ضعٌؾ 50من   إلى ألل 35من   5

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

 ممدمـــــــــــة

ٌمرل مشروع التخرج اختبارا حمٌمٌا للطالج إذ ٌكشؾ عن لدرات الطلبة فً تحلٌل المشاكل 

الذي أتم دراستل لبل الوصول لممرر مشروع  وابتكار حلول جدٌدو للعدٌد منها فً مجال تخصصهم

التخرج  وٌمدم مشروع التخرج تجربة فعلٌة هامة للطالج تكون ممدمة للحٌاو العملٌة لل بعد التخرج إذ 

ٌعتمد الطالج فً عمل المشروع على إبداعل اعتمادا كلٌا  وٌهدؾ مشروع التخرج إلى التؤكد من أن 

امعٌة فً فل توفٌر الطالج لادراً على تطبٌك المهارات والمعارؾ التً حصل علٌها خالل الدراسة الج

النصح واإلرشاد من المشرؾ على مشروع التخرج و ٌجج على كل طالج تمدٌم مشروع مستمل ما لم 

ٌرى المسم أن ٌمدم بعض الطالج مشروع واحد مشترن  وعموما أهداؾ مشروع التخرج تتلخص فً ما 

 -ٌلً:

ا خالل دراستل الجامعٌة وأصبحت التؤكد من أن الطالج الخرٌج لادراً على استخدام العلوم التً تلماه .1

 تعد من لدراتل الكتابٌة والخطابٌة والبحرٌة والعلمٌة.

 إعطاء فرصة للطالج لتطبٌك ما تعلمل وتنفٌذ ذلن على ارض الوالع. .2

 تحلً الطالج بؤخاللٌات المهنة لبل التحالل فعلٌاً بالعمل. .3

مجاالت التخصص فً لسمل العلمً وٌحك للطالج أن ٌختار عنوان مشروع تخرجل فً أي مجال من  .4

وبنشراؾ عضو هٌحة تدرٌس الذي ٌحمل الماجستٌر أو الدكتورا  فً نفس التخصص الذي ٌتناولل 

 .المشروع

 متطلبات التمدٌم على مشروع التخرج
 

لكل لسم علمً بالجامعة عدد وحدات ٌجج على الطالج أن ٌنجزها لٌمنح الحك فً تسجٌل مشروع 

 -وهً كاآلتً:التخرج والبدء فٌل 
 

 المسم العلمً
 عدد الوحدات المطلوبة لإلنجاز لبل المشروع

 الحد األدنى                     الحد األعلى

 126 120 إدارة األعمال

 126 120 المحاسبة

 126 120 التموٌل والمصارف

 137 131 المانون

 122 116 اللغة االنجلٌزٌة

 133 127 علوم الحاسوب

 144 138 المدنٌةالهندسة 

 149 143 الهندسة المعمارٌة

 147 137 هندسة النفط
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 آلٌة اعتماد التسجٌل والتمٌٌم فً مشارٌع التخرج 
 

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

 -تسجٌل مشروع تخرجل وتمٌٌم نتٌجتل بشكل رسمً:

مشروع التخرج )تنزٌلل( فً المسم العلمً وهو ما سٌعتمد  رحٌس المسم بعد أن ٌتؤكد من انجاز تسجٌل  .1

 الطالج لعدد الوحدات الالزمة للبدء فً المشروع.

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

از الطالج العدد الكافً من الوحدات المستحمة للتخرج  رم ٌعتمد من الدراسة واالمتحانات لتؤكٌد اجتٌ

من لبل المسم المالً الذي ٌفٌد بعدم وجود أي التزام مالً على الطالج ودفعل رسوم تسجٌل مشروع 

 التخرج.

( والذي ٌحوي العنوان الذي اختار  الطالج كعنوان لمشروعل 3)رلم أ.ش. ع  ٌلً ذلن تعبحة النموذج  .3

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

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

و إضافة تلحك بل  ٌلً ذلن استكمال بٌانات هذا النموذج والذي للتنبٌل على نوالص ٌجج إكمالها أ

ٌصبح ممهدا الستصدار لرار المنالشة والمحدد فٌل تارٌخ وٌوم المنالشة  مع مراعاو إال تزٌد المدو 

 الكلٌة فصلٌن متتالٌٌن كحد ألصى.

ٌحصد رمار جهود ٌوم منالشة مشروع التخرج هو الٌوم الذي ٌكرم فٌل الطالج على ما بذلل من جهد و .4

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

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

 وتكلل بنجاح الطالج سواء بتعدٌالت فً المشروع أو بدون تعدٌالت.

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

 لٌسانس(. –بنٌل الطالج الدرجة العلمٌة المنافرو للمسم العلمً )بكالورٌوس  اإلٌذانوالتخرج 

 شروط عامة فً اختٌار مشارٌع التخرج
 

ح لدٌل تصور ٌجج على كل طالج أنهى الممررات السابمة لمشروع التخرج أن ٌصب

وطرٌمة صحٌحة فً اختٌار مشروع التخرج وخاصة بعد إنهاحل لؽالبٌة ممررات المسم وهنا ٌجج 

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

أن ٌختار الطالج موضوع المشروع الذي ٌرٌد تمدٌمل بحٌث ٌمدم حلول فعلٌة لمشاكل والعٌة  .1

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

أن ٌموم الطالج باالنخراط بالحٌاو العملٌة وجمع المعلومات والمالحفات المناسبة للمشاكل  .2

 الموجودو أو المواضٌع التً هً بحاجة للتطوٌر.

ار لبل أن ٌكون لدى الطالج معلومات نفرٌة كافٌة ومورمة )كمسودو( عن الموضوع المخت   .3

 البدء فً تنفٌذ المشروع .

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

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

 . ٌفضل أن ٌكون األستاذ المشرؾ متخصص فً مجال المشرع الذي اختار  الطالج .6
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 ٌع التخرجلواعد لبول مشار
 

 -:االتًوٌمكن تلخٌصها فً 

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

 أن ال ٌكون المشروع مؤخوذ من فكرو موجودو مسبما دون المٌام بؤي تطوٌر علٌها. .2

 التً اكتسبها من مراحل إعداد المشروع.أن ٌموم الطالج بتمدٌم مشروع  ٌنفذ  بنفسل واالستفادو من الخبرو  .3

 أن ٌمدم المشروع : .4

 .أفكار جدٌدو 

 .تطوٌر لفكرو مشروع  سابك بنضافات جوهرٌة 

 .حلول لمشاكل موجودو مسبما 

أن ٌحترم المشروع المٌم واألخالق اإلسالمٌة و الدٌنٌة و عادات ولٌم المجتمع اللٌبً وأخاللٌات  .5

 المهنة.

 لموافمة من المسم والمشرؾ لبل البدء بالمشروع .ٌجج على الطالج أن ٌؤخذ ا .6

طلبة إال فً حاالت استرناحٌة ٌوافك  3أن ال ٌتجاوز عدد الطالج المشتركٌن فً المشروع الواحد  .7

 علٌها األستاذ المشرؾ على المشروع والمسم  .

ن ممترح ٌمدم الطالج ممترح مشروع حسج النموذج المعد لهذا الؽرض  وٌسمح للطالج تمدٌم أكرر م .8

 مشروع وٌتم االختٌار حسج  األولوٌة.

ٌتم تمٌٌم المشارٌع الممترحة من لبل اللجنة العلمٌة وٌموم الطالج بتمدٌمل فً ولت معلن عنل بزمن  .9

 كافً فً لوحة إعالنات المسم.

فً حالة المبول ٌبدأ الطالج العمل مباشرو مع المشرؾ أما فً حالة الرفض فعلى  .10

 مترح المشروع مرو أخرى بعد إجراء تعدٌالت ممبولة.الطالج إعادو تمدٌم م

 

 طرٌمة كتابة مشروع التخرج

ٌعتبر الشكل والمضمون جزء هام فً المشروع ألنل ٌعكس المجهود الذي بذلل الطالج والعمل 

على الموضوع من طالج وباحرٌن. لذا ٌجج أن  االطالعالذي أنجز . كما انل ٌعتبر مرجعا لمن ٌرٌد 

وهنان توصٌات عامة حول كتابة  ٌولى عناٌة خاصة لكتابتل وترتٌج األفكار العلمٌة الواردو فٌل 

 -المشارٌع والتمارٌر العلمٌة ٌنبؽً على الطالج التمٌد بها   وهً :

 

 تبوٌب المشروع

ث  اسم الطالج  اسم المشرؾ  صفحة الؽالؾ: وتحتوي على شعار الجامعة  عنوان البح .1

 المسم العلمً  الفصل الدراسً الحالً  الدرجة الجامعٌة المستهدؾ الحصول علٌها.

 الشكر. .2

 اإلهداء. .3

 الجداول(. –األشكال  –الفهرس )المحتوٌات  .4

الملخص )فكرو عامة عن المشروع والهدؾ منل بما ال ٌمل عن نصؾ صفحة وال ٌزٌد عن  .5

 صفحة(.

 فصول المشروع : .6
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 لممدمة.ا 

 .ًالجزء النفري والعمل 

 النتاحج. 

 .التحلٌل 

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

 الخطوط والترلٌم
 -وتؤخذ الخصاحص اآلتٌة:

 18بحجم  Times New Romanعنوان المشروع: نوع الخط  .1

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

  مع مالحفة ضبط 16العناوٌن الفرعٌة باللؽة العربٌة مع مراعاو أنواع الخطوط وبحجم تكتج  .3

 النص.

 ٌعتمد تباعد السطور مفرداً. .4

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

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

 ة العمل بالشكل التالً:تكتج المراجع فً نهاٌ .7

اسم المإلؾ؛ "اسم المرجع"؛ الطبعة؛ دار النشر؛ تارٌخ النشر  وترتج حسج  –الرلم المتسلسل 

 الحروؾ األبجدٌة ألسماء المإلفٌن.

 .A4ٌراعى حجم الورق  .8

 أعلى وأسفل. 2.5ٌمٌن وٌسار   2.5الهوامش:  .9

 خقبئـ اٌجحث اٌد١ذ

ثُٔؼ٤جً ثألّج٢ّ ُِض٤٤َٔ د٤ٖ دقظ ٝآمٌ ٛٞ ٓوٟ صقو٤ن ٛيث ثُذقظ ُِٜوف ثُي١ أاػو ٖٓ أؽِٚ. ٣ٝضْْ 

 ثُذقظ ثُؾ٤و دؼور طلجس ٜٓ٘ج : 

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

 خالل حسن اختٌار األلفاف  واالبتعاد عن المصطلحات المعمدو.

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

 على مصادر المعلومات الموروق فٌها.

 عدم التحٌز عند عرض الحماحك الخاصة بالموضوع أو النتاحج والتوصٌات.  : الموضوعٌة .3

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

 ولكن بما ال ٌخل أٌضاً بالتؽطٌة الوافٌة المطلوبة لجوانج الموضوع .

التسلسل المنطمً فً عرض المعلومات فمن الضروري ترتٌج وعرض التمرٌر بشكل منطمً منفم  .5

   وذلن من خالل : 

  التدرج عند عرض الموضوعات من البسٌط إلى المعمد فاألكرر ً  تعمٌدا

 .الترتٌج الزمنً لألحداث الواردو بالتمرٌر 

 الترتٌج المكانً   كلما أمكن ذلن . -ج 

 االلتباس ٌكون بنتباع الطرٌمة المناسبة التً توضح المرجع المستند علٌل. .6
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 ػشك ِؾشٚع اٌزخشج

 -٣ؾخ ػ٠ِ ًَ ؽجُخ ػٌع ٓشٌٝع ثُضنٌػ ػ٠ِ ثألهَ ٌٓص٤ٖ ًج٥ص٢:

 ػشك ِمزشذ ِؾشٚع اٌزخشج

 ػٌع ٓذوة٢ ُِطجُخ ٣ٞػـ كٌٌر ثُٔشٌٝع ٝثُـٌع ثُي١ ٣نوٓٚ ٝك٢ ثُؼجهر ٣قؼٌٙ ًَ ٖٓ: ٝٛٞ

 مشرؾ المشروع. .1

 أحد أعضاء اللجنة العلمٌة بالمسم. .2

 أعضاء هٌحة تدرٌس مكلفون من اللجنة العلمٌة بالمسم ممن لهم عاللة بالتخصص. .3

 ٝثُؼٌع ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ثُشٌَ ث٥ص٢:

مجهزو من لبل الطالج لابلة للعرض المرحً باستخدام جهاز العرض مادو علمٌة مختصرو للمشروع  .1

 المرحً.

دلاحك ٌوضح فٌها الطالج فمط فكرو المشروع والعمل الذي سٌموم  5مدو العرض المرحً ال تزٌد عن  .2

 بل لٌتبٌن للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نوالصل.

 نوالص مة للطالج باستكمالها وإضافةفتح باج المنالشة للحضور وتسجٌل المالحفات لتكون ملز .3

 للمشروع حال موافمة المشرؾ واللجنة العلمٌة بالمسم.

 ػشك ِؾشٚع اٌزخشج

حال إنهاء الطالج لكافة نوالص المشروع وموافمة المشرؾ والمسم العلمً على جاهزٌتل 

وٌكون مع عدو  للعرض ٌتم مأل النموذج المناسج الستصدار لرار المنالشة وتحدٌد الموعد النهاحً لل

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

 للمنالشات  وتكون النسخ الجاهزو للمنالشة على األلل أربع نسخ موزعة كاآلتً:

 نسخة للطالج  نسخة للمشرؾ  ونسختٌن للمنالشٌن األول والرانً. -

ٌسبمل بؤسبوع على األلل ٌصدر عن إدارو الشإون العلمٌة وٌكون موضحا ٌوم المنالشة ٌحدد بمرار  -

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

واسم المشرؾ وأسماء المنالشٌن األول والرانً والمسم العلمً وعنوان المشروع  ومن الشروط الواجج 

 -لبل البدء فً عرض المشروع هً:توفرها 

 األربع نسخ من المشروع. .1

المادو العلمٌة التً تحتوي على ملخص للمشروع والتً ستعرض باستخدام جهاز العرض المرحً  .2

 -والمتكونة من اآلتً:

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

 .المحتوٌات 

 .الملخص 

 .الممدمة 

 .أساسٌات المشروع 

 .النتاحج 

 .التحلٌل 

 .الخالصة 

 .التوصٌات 

 .الخاتمة 



33 
 

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

 استكمال الطالج لكافة االلتزامات المالٌة تجا  الجامعة. .4
 

 شروط منالشة مشروع التخرج 

 -وبالتالً ٌصبح الطالج جاهزا لمنالشة مشروع التخرج والذي ٌشترط فٌل اآلتً:

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

للبدء فً المشروع إال بعذر لاهر ٌمبلل المسم وتكلٌؾ بدٌل للمعتذرٌن إال عن المشرؾ فانل ٌمبل تؽٌبل 

 بعذر دون أن ٌكلؾ عنل بدٌل.

 ٌمسم زمن عرض مشروع التخرج كما ٌلً: .2

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

  دلٌمة لألسحلة والنماش من لبل لجنة المنالشة. 60ألل من 

م طرح األسحلة حك مكفول للمنالشٌن األول والرانً رم ألعضاء هٌحة التدرٌس المتخصصٌن فً المجال ر .3

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

جلسة منالشة المشروع تكون مفتوحة للحضور أو مؽلمة حسج رؼبة طالج المشروع والمشرؾ  .4

 وبموافمة المسم.

المشروع حال انتهاء المنالشة ٌطلج من الحضور المؽادرو وٌبمى المشرؾ والمنالشٌن ومنسك جلسة  .5

 للتداول حول تمٌٌم أداء الطالج ولبول المشروع من عدمل.

السماح بدخول طالج المشروع والحضور إلعالن لبول المشروع من عدمل  وان تم لبولل بتعدٌالت أو  .6

 بدونها.

 

 توزٌع درجات تمٌٌم مشروع التخرج

ج النموذج المعد لهذا % من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالج )لكل طالج( حس40ٌتم إعطاء  .1

 الؽرض.

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

 )لكل طالج(.

فً حال وجود أكرر من طالج مشترن فً مشروع واحد توزع المهام علٌهم ضمن الشروط السابمة  .3

جل لل األسحلة أو ٌطلج منل الشرح وٌجج أن ٌتم التنسٌك والتمٌد بالولت وٌموم باإلجابة الشخص الذي تو

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

 .الطالج بؤخر من نفس المجموعة

 نتٌجة تمٌٌم مشروع التخرج

 -تٌة:تمٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتاحج الرالث اآل

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

 الرسوج: ٌعتبر الطالج راسبا فً إحدى الحاالت التالٌة: .ج 

  50حصولل على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

 ال ٌمرر وفً هذ  الحالة  بناء على رأي المشرؾ والمبررات التً ٌمدمها حول وضع الطالج

 المشروع للنماش وٌعلن رسوج الطالج مباشرو.

 ثُضؤؽ٤َ: ٣ٌٖٔ صؤؽ٤َ ٓ٘جهشز ثُٔشج٣ًغ ك٢ ثُقجالس ثُضج٤ُز: .ػ 
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 آلٌة مشارٌع التخرج بجامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة
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 التأجٌل: ٌمكن تأجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة:

 الطالج من إنهاء المشروع فً الولت المحدد ألسباج تتعلك بطبٌعة  الحالة األولى: عدم تمكن

 المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

  الحالة الرانٌة: تمدٌم المشروع للنماش والتراح لجنة النماش فترو إضافٌة إلجراء بعض التعدٌالت

 دو المناسبة للتؤجٌل.أو استكمال أجزاء نالصة فً المشروع  وفً الحالتٌن ٌجج تحدٌد الم

  .)الحالة الرالرة: استحالة إنجاز المشروع بسبج فروؾ خاصة تتعلك بالطالج )صحٌة أو ؼٌرها

وفً هذ  الحالة ٌعرض الموضوع على اللجنة العلمٌة بالمسم  للنفر فً حالة الطالج والمبررات 

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

مدو التؤجٌل فصال كامال حسج الحالة والمبررات  وفً الحاالت الرالرة األنفة الذكر ال ترصد 

درجة للطالج وٌعتبر العمل ؼٌر مكتمل   وٌجج األخذ بعٌن االعتبار عدم تؤجٌل المشروع ألكرر 

 من مرو واحدو وإال ٌتحول التؤجٌل إلى رسوج.

 

 خرجمتطلبات إنهاء مشروع الت

بعد أداء الطالج لمنالشة المشروع ولبولل فانل ٌنهً دراستل الجامعٌة الممتدو لسنوات طوٌلة من 

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

التعدٌالت من المنالشٌن ٌمنح الطالج فرصة أسبوعٌن لتعدٌل المطلوج فً نسخة المشروع  رم بعد لبول  .1

 ٌطلج التجلٌد فً مدو ال تزٌد عن أسبوعٌن آخرٌن.

 -:كاالتً(  توزع 3عدد النسخ المجلدو ) .2

 ًالمسم العلم 

 المشرؾ 

 المكتبة 

 لون التجلٌد للعلوم اإلنسانٌة أسود وللعلوم التطبٌمٌة أزرق. .3

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

 ببجلبمعت الداخليت اللوائح إصدار بشأن
 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 تطبٌك الالئحة ( 1مادة رلم ) 

 لغة الدراسة ( 2مادة رلم ) 

 ألسام الجامعة ( 3مادة رلم ) 

 الدراسةمدة  ( 4مادة رلم ) 

 البرنامج األكادٌمً ( 5مادة رلم ) 
 

 

 ( 1مادة رلم ) 

تطبك أحكام هذ  الالححة على الطلبة الدارسٌن بجامعة أفرٌمٌا _ طرابلس لنٌل اإلجازو الجامعٌة  

 .التخصصٌة )البكالورٌوس أو اللٌسانس(
 

 (2مادة رلم )

 ) لغة الدراسة (

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

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

 (3مادة رلم )

 ) ألسام الجامعة (

 -:تشتمل الجامعة على األلسام العلمٌة التالٌة 

 العـــــــــــلوم تطبٌمٌـــــة العلــــــــوم إنسانٌـــــــة

 لسم علوم الحاسوج لسم إدارو إعمال

 المدنٌةالهندسة  لسم ا لسم المحاسبة

 لسم الهندسة المعمارٌة لسم المانون

 لسم هندسة النفط اللؽة االنجلٌزٌة لسم 

 ----------- مصارؾلسم التموٌل وال
 

 ( 4مادة رلم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -: بالجامعة لها خصاحص متعددو هًالدراسة 

) للعلوم اإلنسانٌة ( نفام الدراسة المتبع هو نفام الفصول الدراسٌة وذلن بوالع رمانٌة فصول دراسٌة  .1

وعشرو فصول دراسٌة ) للعلوم التطبٌمٌة ( بمعدل  فصلٌن دراسٌٌن فً العام الدراسً وٌعرؾ أولهما 
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إلدارو الجامعة إضافة فصل دراسً صٌفً وٌكون  بفصل الخرٌؾ والرانً بفصل الربٌع   وٌجوز

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

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

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

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

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

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

 ( 5مادة رلم ) 

 ) البرنامج األكادٌمً (

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

 علمٌة تخصصٌة.

 )الفصــــــل الثانً ( 

 نظام الدراسة واالمتحانات

 نظام المبول والنمل

 اختصاصها المادة

 ضوابط وشروط لبول الطلبة (6مادة رلم )

 المستندات المطلوبة للتسجٌل (7مادة رلم )

 نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل

 صرف رلم المٌد (8مادة رلم )

 التسجٌل واإلرشاد (9مادة رلم )

 حموق الطالب األكادٌمٌة (10مادة رلم )

 االنتمال بٌن األلسام (11مادة رلم )

 تجدٌد المٌد (12مادة رلم )

 الغٌاب وولف المٌد

 الغٌاب (13مادة رلم )

 ولف المٌد (14مادة رلم )

 التمٌٌم واالمتحانات

 لجنة لإلشراف على االمتحانات النهائٌة (15مادة رلم )

 تمٌم درجات الممرر الدراسً (16مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات الدورٌة (17مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات النهائٌة (18مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات النهائٌة (19مادة رلم )

 الطعن والتظلم (20رلم )مادة 

 تمدٌر الدرجات (21مادة رلم )

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

 (6مادة رلم )

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتٌة:

الدراسة الرانوٌة أو ما ٌعادلها أن ٌكون الطالج المتمدم للدراسة بالجامعة حاصال على شهادو إتمام  .1

 وفك اإلجراءات والنفم المنصوص علٌها من وزارو التعلٌم العالً والنافدو فً الجامعات اللٌبٌة .

ً لتخصصل واإلجراءات واللواحح  .2 للطالج الحك فً الدراسة بالمسم المطلوج حسج رؼبتل ووفما

 المعمول بها الجامعة   .

( المذكورو أدنا  من هذ  7ل من لبل إدارو الجامعة وفما للمادو رلم )تحدد المستندات المطلوبة للمبو .3

 الالححة .

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

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

 ات المتحصل علٌها وٌحال الملؾ األكادٌمً إلى المسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة .والدرج

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

 الممررات الدراسٌة التً تعادل للطالج عن نصؾ الممررات الالزمة للتخرج بالمسم المختص.

الطالج المنتمل أن ٌدرس الممررات التً لم ٌتم لبولها وفما للخطة الدراسٌة المعتمدو من  ٌشترط فً .6

 المسم المختص.

 %( خمسٌن بالماحة.50تستبعد كل الممررات المتحصل علٌها الطالج بتمدٌر ألل من ) .7

 بالكامل.ٌحسج المعدل العام للطالج عند تخرجل على أساس عدد الوحدات والممررات التً أنجزها  .8

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

 : تسجٌل طالب جدٌد أوالا 
 ما ٌعادلها. أوللشهادو الرانوٌة العامة  األصلٌةالنسخة  .1
 شهادو المٌالد . .2
 ( صور شخصٌة حدٌرة .6عدد ) .3
 شهادو صحٌة حدٌرة .4
 تعبحة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة . .5
 الرؼبات الخاص بالجامعة .تعبحة نموذج  .6

ا   : تسجٌل طالب منتملثانٌا
 ما ٌعادلها. أوللشهادو الرانوٌة العامة  األصلٌةالنسخة  .1
 من الجامعة المنتمل منها الطالج . أصلًكشؾ درجات   .2
 مفردات الممررات الدراسٌة معتمدو من الجامعة المنتمل منها . .3
 شهادو المٌالد . .4
 ( صور شخصٌة حدٌرة .6عدد ) .5
 حة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة.تعب .6
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ا   : تسجٌل طالب وافدثالثا
 النسخة األصلٌة للشهادو الرانوٌة العامة أو ما ٌعادلها ) معتمدو من ضمان الجودو(. .1
 صورو من جواز سفر الطالج وولً األمر  مع صورو من تؤشٌرو اإللامة سارٌة المفعول. .2

 (8مادة رلم )

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

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

 على السنة التً التحك بها الطالج  . الرلم الرانً والرالث ٌدل 

 . الرلم الرابع والخامس ٌدل على رلم المسم 

 . الرلم السادس والسابع والرامن ٌدل على الرلم التسلسلً للطالج 
 

 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :

 بالتسجٌل لكل فصل دراسً.وفك نفام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالج  .1

تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتج مسجل الجامعة خالل األسبوع السابك  .2

 لبدء الدراسة .

 ال ٌجوز تسجٌل اي طالج بعد انتهاء األسبوع الرالث من بداٌة التسجٌل . .3

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

 األولى ولبل الرانٌة.

ٌجج على الطالج التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول وذلن حسج التسلسل المحدد للممررات  .5

 وكذلن حسج الخطة الدراسٌة المعتمدو  من لبل المسم المختص .

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

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

  وحدو دراسٌة .
 (10مادة رلم )

 -تضمن الجامعة للطالب الحموق األكادٌمٌة اآلتٌة :
علمً ٌحتوي على جمٌع النسخ األصلٌة من نماذج التسجٌل والنتاحج النهاحٌة لكل  ٌكون لكل طالج ملؾ .1

 ً    وذلن حسج الخطة الدراسٌة المعدو بالمسم.فصل دراسً بالمسم والذي ٌتولى إرشاد الطالج علمٌا
حٌن  إلىٌكلؾ كل لسم مرشدا علمٌا لكل طالج لإلشراؾ على برنامجل الدراسً بداٌة من دخولل المسم  .2

 جل.تخر
 (11مادة رلم )

ٌجوز للطالج االنتمال من لسم إلى لسم أخر فً الجامعة بعد موافمة المرشد األكادٌمً بالمسم المسجل بل 

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

على الطالج تجدٌد لٌد  فً بداٌة كل فصل دراسً وٌكون تجدٌد المٌد بالتولٌع على النموذج المعد لذلن 

من لبل رحٌس المسم المختص والمرشد األكادٌمً متضمنا الممررات الدراسٌة الممٌد بها الطالج  وٌعد 

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

 (13مادة رلم )

ا:  الغٌاب وولف المٌد( -)ثالثا

 -: االتًخالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجج على الطالج متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك لل الدخول لالمتحان النهاحً  .1

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

 واالمتحان النهاحً لذلن الممرر  وتطبك عموبة الؽٌاج بعد اعتمادها من المسم .

% من عدد األسابٌع الممررو للدراسة لممرر ما  ٌلؽى 75روؾ خاصة طارحة دون تؽطٌة حالت ف إذا .2

 هذا الممرر بناء على التراح المسم المختص.

 (14مادة رلم )

 -ٌمكن للطالب إٌماف لٌده حسب الحاالت اآلتٌة:

ٌمبلل مرشد  ٌولؾ لٌد الطالج لفصل دراسً واحد خالل فترو دراستل بالجامعة إذا لدم المعنً طلبا  .1

 األكادٌمً وٌعتمد  المسم المختص وال ٌحتسج هذا الفصل ضمن المدو الزمنٌة المطلوبة للتخرج.

ٌولؾ لٌد الطالج لفصل دراسً ران خالل فترو دراستل بالجامعة إذا تمدم بعذر تمبلل اللجنة العلمٌة بالمسم  .2

 ج.المختص وال ٌحتسج هذا الفصل ضمن المدو الزمنٌة المطلوبة للتخر

ٌجوز فً حالة اضطرارٌة إٌماؾ لٌد الطالج لفصل دراسً رالث وللمرو األخٌرو خالل فترو دراستل  .3

بالجامعة إذا تمدم بعذر تمبلل اللجنة العلمٌة بالجامعة وٌحتسج هذا الفصل ضمن المدو الزمنٌة المطلوبة 

 للتخرج.

 ( 15مادة رلم )

ا:  التمٌٌم واالمتحانات( -)رابعا

لمٌة بالجامعة لجنة لإلشراؾ على االمتحانات النهاحٌة مع نهاٌة كل فصل دراسً تسمى تشكل اللجنة الع

 لجنة االمتحانات والمرالبة تتولى كافة األمور المتعلمة بسٌر االمتحانات وتنفٌمها.

 (16مادة رلم )

% خمسٌن بالماحة على 50حصل على مجموع درجات  إذاٌعتبر الطالج ناجحا فً الممرر الدراسً  .5

 األلل فً هذا الممرر.
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%( وذلن على أساس أعمال السنة للطالج وامتحان نهاٌة الفصل 100تحسج تمدٌرات كل ممرر من ) .6

  وٌسترنى بعض الممررات الدراسٌة  % لالمتحان النهاح60ً% ألعمال السنة و 40وذلن بنسبة 

ٌعة كل ممرر تخصصً  على أن تحدد آلٌة التمٌٌم بمحضر إجتماع المسم باأللسام التطبٌمٌة حسج طب

 .العلمً وٌتم إعتمادها بمحضر اجتماع اللجنة العلمٌة للجامعة

تشمل أعمال الفصل الدراسً امتحانات دورٌة ال ٌمل عددها عن ارنٌن وتدخل االمتحانات الشفهٌة  .7

 والتمارٌر فً أعمال الفصل الدراسً.

النتٌجة النهاحٌة للممرر الدراسً من لبل رحٌس المسم المختص وكذلن رحٌس لسم الدراسة ٌتم اعتماد  .8

 واالمتحانات بالجامعة.

 (17مادة رلم )

فً حالة تؽٌج الطالج عن حضور أي من االمتحانات الدورٌة ألسباج ممنعة ٌجوز إجراء االمتحان 

 -وذلن وفك الشروط التالٌة:

 الخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباج تخلفل.أن ٌتمدم الطالج بطلج كتابً ب .1

 موافمة أستاذ المادو وكذلن موافمة رحٌس المسم . .2
 
 

 (18مادة رلم )
ال ٌسمح ألي طالج بنجراء االمتحان النهاحً للممرر إذا تؽٌج عن االمتحان النهاحً المحدد لل وٌمنح 

 درجة صفر فً ذلن االمتحان.

 (19مادة رلم )

( بموافمة كل من رحٌس المسم وإدارو الشإون العلمٌة وإدارو 18من المادو السابمة ) ٌمكن أن ٌسترنى

 -المسجل العام  حسج الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الؽٌاج عن االمتحان لاهرا. .1

 من االمتحانات النهاحٌة بالفصول السابمة. أيأن ال ٌكون الطالج لد سبك تؽٌبل عن  .2

بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباج تخلفل وفً موعد أن ٌتمدم الطالج بطلج كتابً  .3

 ألصا  أسبوعا من انتهاء االمتحانات النهاحٌة لذلن الفصل.

 

 (20مادة رلم )

ٌجوز للطالج التمدم بطلج لمراجعة كراسة إجابتل فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات 

 -والضوابط التالٌة:

للمراجعة إلى مكتج الدراسة واالمتحانات خالل مدو ال تزٌد على أسبوعٌن من أن ٌمدم نموذج طعن  .1

 تارٌخ إعالن النتاحج.
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 أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالححة المالٌة بالجامعة  . .2

ً تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من رالرة أعضاء هٌحة التدرٌس لهم اختصاص ف .3

مجال الممرر موضوع المراجعة  وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهاحٌة بعد 

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

وٌتم إعادو لٌمة  صحة ادعاء الطالج وتمرر نجاحل بالممرر فننل ٌتم تعدٌل درجة الطالج تبثفً حالة  .4

 الطعن لل   وأما إذا لم ٌربت صحة ادعاء  فنن الدرجة تبمى كما هً علٌل.

 (21مادة رلم )

 -: االتًتحسب درجات الطالب ومعدله على النحو 

ٌحسج المعدل الفصلً للطالج بضرج الوحدات الدراسٌة لكل ممرر فً الدرجة المتحصل علٌها الطالج  .1

مجموع النماط على العدد الكلً للوحدات التً درسها الطالج بنفس الفصل فً ذلن الممرر رم بمسمة 

 الدراسً وٌدرج ضمن حساج المعدل العام جمٌع الممررات التً درسها الطالج فً المسم.

ماحة وذلن حسج النسج  إلىتمدر درجات الطالج وكذلن التمدٌر العام بناء على المعدل العام من صفر  .2

 -التالٌة :

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 (22مادة رلم )

 -تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة:ٌنذر الطالب بسبب تدنً 

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

 % .50حالة تجاوز الطالج المعدل العام 

 ٌفصل الطالج من الجامعة وال ٌسمح لل باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة:

 .%(35بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا ) الل من  ٌةرالرة إنذارات متتالإذا تحصل على  .1

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

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إلى  85من  1

 جٌد جدا 85إلى ألل من    75من   2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    50من  4

 ضعٌؾ 50إلى ألل من   35من   5

 ضعٌؾ جدا 35ألل من  6
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 الفصـــــــــل الثالث()

 )متطلبات التخرج(

 (23مادة رلم )

للمتطلبات الدراسٌة ٌمنح الطالج درجة اإلجازو المتخصصة ) البكالورٌوس  اللٌسانس( بعد استٌفاحل 

%( خمسٌن بالماحة بعد اجتٌاز  لجمٌع الممررات 50المطلوبة لتخصصل وبمعدل عام ال ٌمل عن )

 .المطلوبة التً درسها فً المسم بنجاح

 (24مادة رلم )

ٌدرس الطالج للحصول على درجة اإلجازو المتخصصة )البكالورٌوس   اللٌسانس( ممررات تكون 

 -: مجموع وحداتها كالتالً

 التصنٌف المسم
مجموع الوحدات الالزمة 

 للتخرج
 اإلجازة المتخصصة

 إدارو أعمال

 العلوم اإلنسانٌة

 البكالورٌوس وحدو دراسٌة 131

 البكالورٌوس وحدو دراسٌة 131 المحاسبة

 البكالورٌوس وحدو دراسٌة 131 تموٌل ومصارؾ

 اللٌسانس وحدو دراسٌة 129 المانون

 اللٌسانس وحدو دراسٌة 134 اللؽة االنجلٌزٌة

 علوم الحاسوج

 العلوم التطبٌمٌة

 البكالورٌوس وحدو دراسٌة 139

 البكالورٌوس وحدو دراسٌة 150 الهندسة المدنٌة

 البكالورٌوس وحدو دراسٌة 161 الهندسة المعمارٌة

 البكالورٌوس وحدو دراسٌة  149 هندسة النفط 
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 الفصـــــــل الرابع ()

 )المخالفات التأدٌبٌة(

 

 (25مادة رلم )

على الطالج االلتزام بؤداء واجباتل على أحسن وجل والحفاف على سمعة الجامعة وأن ٌسلن فً  

تصرفاتل مسلكا ٌتفك مع وضعل باعتماد  طالبا جامعٌا وان تتفك تصرفاتل مع الموانٌن واللواحح والنفم 

 ألصول والتمالٌد الجامعٌة المستمروالمعمول بها فً مإسسات التعلٌم العالً  وا

 (26مادة رلم )

 أيٌخضع الطالج للتؤدٌج إذا ارتكج فعال ٌشكل مخالفة للموانٌن أو اللواحح واألنفمة بالجامعة  وفً  

 مكان من ملحماتها بارتكاج فعل تحضر  الموانٌن واللواحح أو االمتناع عن أداء الواجج كطالج  

لتؤدٌج من تارٌخ تسجٌلل بالدراسة وحتى زوال هذ  الصفة بتخرجل أو وٌفل الطالج خاضعا ألحكام ا

 إلؽاء تسجٌلل .

 (27مادة رلم )

 -ال ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالٌة :

 االعتداء على أعضاء هٌحة التدرٌس أو الطالج أو العاملٌن بالجامعة. - أ

 االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة . - ب

 الدراسة واالمتحانات بالجامعةسٌر اإلخالل بنفام  - ت

 ارتكاج أي سلون منافً لألخالق أو ٌمس النفام العام واآلداج العامة بالجامعة. - ث

 الجراحم المخلة بالشرؾ . - ج

 (28مادة رلم )

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

 التهدٌد.الضرج أو اإلٌذاء أو  - أ

 .السج أو المذؾ - ب

 .هانةاإل - ت

وٌتحمك االعتداء إذا تم بصورو علنٌة أو ؼٌرها   وبحضور المعتدي علٌل أو فً ؼٌابل وسواء ارتكج 

 كتابة أو مشافهة أو باإلشارو.

 (29) مادة رلم

 -ٌعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة:

المعدات التابعة لمرافك الجامعة سواء بجعلها ؼٌر صالحة لالستعمال أو إتالؾ أو تخرٌج األدوات أو  - أ

 بتؽٌٌر وجل استعمالها لو جزحٌا.
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 سرلة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتج أو ؼٌرها من ممتلكات الجامعة أو االستٌالء علٌها  - ب

 اعل فً الولت المحدد.االحتفاف بما سلم للطالج على سبٌل األمانة أو اإلعارو وعدم إرج - ت

 

 (30مادة رلم )

  -ٌلً: ٌعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما

الوراحك سواء كانت صادرو عن الجامعة أو عن ؼٌرها و  تزوٌر المحررات الرسمٌة الشهادات واإلفادات - أ

 إذا كانت ذات صلة بنجراءات الدراسة .

انتحال الشخصٌة سواء لتحمٌك مصلحة الفاعل أو لؽٌر  وٌعد انتحاال للشخصٌة دخول طالج بدال عن  - ج

طالج أخر ألداء االمتحان وتسرى العموبة على الطالبٌن وكل من سهل ذلن أو كان شرٌكا فٌل من 

 الطالج 

 إرارو الفوضى أو الشؽج وعرللة سٌرا لدراسة أو االمتحانات بؤٌة صورو كانت. - ت

ؼٌرها مما ٌتعلك  أوالنتاحج  أوالتمٌٌم  أوالعاملٌن فٌما ٌخص سٌر االمتحانات  أوالتؤرٌر على األساتذو  - ث

 بشإون الدراسة واالمتحانات.

ممارسة أعمال الؽش فً االمتحانات فٌها بؤٌة صورو من الصور وٌعتبر من لبٌل الشروع فً الؽش   - ج

و أدوات  أو أجهزو ذات عاللة بالمنهج الدراسً موضوع إدخال الطالج إلى لاعة االمتحانات أٌة أوراق أ

 االمتحانات ما لم ٌكن مرخصا بندخالها من لبل لجنة االمتحانات 

 االمتناع عن اإلدالء بالشهادو أمام لجان التحمٌك أو مجالس التؤدٌج المشكلة وفك األحكام هذ  الالححة. - ح

 بالتعلٌم العالً.أي مخالفة للموانٌن واللواحح والنفم المتعلمة  - خ

 

 (31مادة رلم )

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

شرٌكا  األخرالمعتدى علٌل وفً هذ  الحالة ٌكون الطرؾ  برضًاالعتداء على العرض ولو تم جراحم  - أ

 طالبة  . أوكان طالبا  إذافً الجرٌمة 

 أو التعامل بها بؤي صورو من الصور.تعاطً المخدرات أو المسكرات  - ب

 تداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو عرضها. - ت

 كل ما من شؤنل أن ٌخل بالشرؾ أو المساس باآلداج العامة وفما للموانٌن واللواحح النافذو . - ث
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 (الخامسالفصـــــــــــل )

 )العموبات التأدٌبٌة(

 

 (32مادة رلم )

( من هذ  الالححة ٌعالج مرتكبل 28المنصوص علٌها فً المادو )كل سلون ٌدخل ضمن المخالفات 

 كان عاحداً. إذاباإلٌماؾ عن الدراسة مدو ال تمل عن سنتٌن دراسٌتٌن  وٌفصل الطالج من الجامعة 

 

 (33مادة رلم )

( بالولؾ عن الدراسة مدو ال تمل عن سنة دراسٌة  29ٌعالج على المخالفات المنصوص علٌها فً المادو ) 

 وتضاعؾ العموبة عند العود   وال ٌعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع لٌمة اإلضرار التً أحدرها.

 

 (34مادة رلم )

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

تمل عن سنة دراسٌة وال تزٌد على سنتٌن دراسٌتٌن كل من ارتكج  ٌعالج بالولؾ عن الدراسة لمدو ال - أ

( من المادو المذكورو  وٌفصل الطالج من الدراسة فصال نهاحٌا -ج -المخالفات الواردو فً الفمرتٌن )أ

 عند العود .

ن الفمرتٌ ٌعالج الطالج بالحرمان من دخول المتحانات كلٌا أو جزحٌا إذا ارتكج المخالفات المحددو فً - ب

ث( من المادو المذكورو  وفً جمٌع األحوال ٌعتبر امتحانل ملؽٌا فً المادو التً ارتكج فٌها -ت)

 المخالفة.

ارتكج المخالفات الواردو بٌانها فً  إذا األللٌعالج بنلؽاء نتٌجة امتحان الطالج فً فصل واحد على  - ت

نل لفصلٌن دراسٌٌن   وٌفصل الطالج امتحا إلؽاءالفمرو )ج( من المادو المذكورو  وٌجوز لمجلس التؤدٌج 

 فصالً نهاحٌا عند العود.

ٌعالج الطالج بالحرمان من حموق الطالج النفامً أو إٌمافل عن الدراسة مدو ال تزٌد على سنة دراسٌة  - ث

 واحدو إذا ارتكج إحدى المخالفات المنصوص علٌها فً الفمرتٌن ) ح خ ( من المادو المذكورو.

 

 (35مادة رلم )

( بالولؾ عن الدراسة مدو ال تمل عن سنة دراسٌة 31على المخالفات المنصوص علٌها فً المادو )ٌعالج 

 وال تزٌد عن سنتٌن دراسٌتٌن وإذا كان الطالج عاحدا ٌفصل من الجامعة.

 

 (36مادة رلم )

 .واحدوالتؤدٌبٌة المنصوص علٌها فً هذ  الالححة ٌحسج كل فصلٌن دراسٌٌن سنة دراسٌة  األحكامفً تطبٌك 
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 )الفصـــــــــل السادس(

 

 )إجراءات التأدٌب(

 (37مادة رلم )

على كل من ٌعلم بولوع مخالفة للموانٌن واللواحح واألنفمة المعمول بها فً الجامعة أن ٌمدم بالؼا عن 

 هذ  المخالفة ٌتضمن تمرٌرا مكتوبا عن الوالعة ٌمدمل إلى إدارو الجامعة.

 

 (38مادة رلم )

عن الوالعة ٌتعٌن على  إدارو الجامعة تكلٌؾ لجنة تحمٌك تتكون من رالرة أعضاء هٌحة فور اإلبالغ 

 تدرٌس ٌكون احدهم ممررا للجنة فً فرؾ رالرة أٌام من تارٌخ البالغ.

 

 (39مادة رلم )

للطالج وال ٌحسج الٌوم الذي تم فٌل اإلعالن    األللٌتم اإلعالن عن التحمٌك لبل موعد  بٌوم كامل على 

 ٌجوز إن ٌتم التحمٌك فوراً فً حاالت الضرورو واالستعجال  .و

 

 (40مادة رلم )     

بعد االنتهاء من التحمٌك أو عدم حضور الطالج رؼم إعالمل تمدم اللجنة تمرٌرا مشفوعا بالمحاضر التً 

 أعدتها إلى إدارو الجامعة.

 (41مادة رلم )  

للتؤدٌج بمرار من رحٌس الجامعة على أن ٌتكون من رالرة  فً حالة االنتهاء من التحمٌك ٌتم تشكٌل مجلس 

أعضاء هٌحة التدرٌس من ذوي الخبرو وعضو من اإلدارو المانونٌة على أن ٌكونوا من ؼٌر أعضاء لجنة 

التحمٌك ومندوج عن الشإون الطالبٌة وٌتم إعالن من تمت إحالتل على اللجنة المذكورو بالموعد الذي 

هم وذلن خالل مدو ال تمل عن رالرة أٌام وال ٌحتسج الٌوم الذي تم فٌل اإلعالن وفً ٌنبؽً فٌل مرولل أمام

 .حالة عدم الحضور ٌصدر المرار ؼٌابٌا

 

 (42مادة رلم )

الطالج وٌجوز للمجلس استدعاء الشهود   كما ٌجوز لل  ألوالٌصدر مجلس التؤدٌج لراراتل بعد سماع 

 استدعاء من لام بالتحمٌك .

 (43مادة رلم )

 ٌتم اإلعالن عن موعد التحمٌك أو التؤدٌج بلوحة اإلعالنات فً الجامعة وٌعتبر ذلن لرٌنة على العلم بذلن.
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 (44مادة رلم )

ٌصدر مجلس التؤدٌج لراراتل بؤؼلبٌة أصوات األعضاء وال تعتبر لرارات المجلس نافذو اال بعد 

 اعتمادها من رحٌس الجامعة .

 (45مادة رلم )

س التؤدٌج بلوحة اإلعالنات فً الجامعة  وتسلم للطالج نسخة  وتودع نسخة رانٌة منل ٌعلن لرار مجل

 بالملؾ الشخصً للطالج.

 (46مادة رلم )

تعتبر لرارات مجلس التؤدٌج التً تصدر طبما ألحكام هذ  الالححة نهاحٌة بعد اعتمادها وال ٌجوز الطعن 

 فٌها إال بالطرق المضاحٌة أمام المحكمة المختصة.
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 إخشاءاد اٌؾؤْٚ اٌطالث١خ -22

 

 إجراءات االلتحاق للدراسة بالجامعة -1

 النماذج المستخدم لهذا الغرض:  

 (:1نموذج البٌانات الشخصٌة رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهدددؾ هددذا النمددوذج إلددى معرفددة البٌانددات الشخصددٌة للطلبددة الددراؼبٌن فددً االلتحدداق للدراسددة 

و بٌانددات ولددً األمددر كمددا ٌهدددؾ اٌضدداً الددى تورٌددك بٌانددات الشددهادو الرانوٌددة او مددا بالجامعددة 

 ٌعادلها للطالج أو الطالبة المتمدمٌن لاللتحاق بالدراسة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مدن وحددو 3ٌمكن الحصول على نسخة من نمدوذج البٌاندات الشخصدٌة للطلبدة  رلدم أ.م.ج )

 و المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.المبول والتسجٌل بندار

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

( مدن وحددو المبدول والتسدجٌل بدندارو 3استالم نموذج البٌانات الشخصٌة  رلم أ.م.ج ) -3

 التسجٌل.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة بل. -5

 إرفاق النموذج بالمستندات المطلوبة للتمدٌم والتً تحددها الالححة الدراسٌة بالجامعة.  -0

تسددلٌم نمددوذج الطلددج مددع المسددتندات  المطلوبددة للتسددجٌل لوحدددو المبددول والتسددجٌل  -3

 لؽرض فحصها والتؤكد من توفر الشروط المطلوبة للمبول.
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 نموذج البٌانات الشخصٌة
 

 

 

 اللمج:.....................إسم الجد:........ ....................إسم األج: .....................االسم : 

  )أنرى() ذكر(تارٌخ المٌالد: الٌوم.......الشهر........ السنة.......... مكان المٌالد:........... الجنس

الشخصٌة:)............................( رلم ورلة العاحلة رلم جواز السفر:)........................(    رلم البطالة 

)..................( 

 اسم األم رباعً:....................................... جنسٌتهـــا:.......................................

 بالطالج:................................اسم ولً األمر:.................................... صلة المرابة 

 عنوان ولً األمر:.................................... نمال ولً األمر:...................................

 أسم المدرسة المتحصل منهـا على الرانوٌة:..............................................................

 ل علٌها :.................  التمدٌر والنسبة المحوٌة :.................... ................سنة الحصو

 التخصص:..................................... الشعبة:..................................................

ل المسحولٌة المانونٌة وما ٌترتج علٌها من ألر أنا المولع أدنا  بصحة البٌانات المذكورو بهذا النموذج وأتحم
 إجراءات.

 
 أسم الطالج:....................................... التولٌع:..................... التارٌخ:................ 

 

 ٌعتمد المسجل العام
.............................. 

 

 

  رلم المٌد الجامعً
  التخصص

  الرلم الوطنً

             :الرلم الوطنً

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:2نموذج تسجٌل الرغبات للطالب رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى معرفة رؼبات الطالج حسج األولوٌة و وفك التخصصات والبدرامج 

 التعلٌمٌة الموجودو بالجامعة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مدن وحددو 5رلدم أ.م.ج ) جٌل الرؼبدات للطالدجٌمكن الحصدول علدى نسدخة مدن نمدوذج تسد

 المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مدن وحددو المبدول والتسدجٌل 5استالم نمدوذج تسدجٌل الرؼبدات للطالدج رلدم أ.م.ج ) -3

 معة.بندارو التسجٌل أو عن طرٌك مولع الجا

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة بل. -5

( مدددع المسدددتندات  المطلوبدددة 5تسدددلٌم نمدددوذج تسدددجٌل الرؼبدددات للطالدددج رلدددم أ.م.ج ) -0

 للتسجٌل  التً تحددها الالححة الدراسٌة بالجامعة إلى  وحدو المبول والتسجٌل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 نموذج تسجٌل الرغبات للطلبــة

 

مكان وتارٌخ  ..................:.............................. الجنسٌة: ...............الرباعًم ـــــــــاالس

 المٌالد:............................العنوان:.......................... رلم الهاتؾ:............................

 المدرسة المتحصل منهـــا على الرانوٌة:......................................................................

 ...........:........التمدٌر.......... النسبة المحوٌة:...................................:سنة الحصول علٌها

 التخصص:................................... الشعبة:...........................................

 

 التخصصات الموجودو بالجامعة

 ٌجج على الطالج إختٌار

 رالرة تخصصات على األلل

 تمدٌر حسج رؼبة الطالج

 الرؼبة حسج األولوٌة

 /.........................1 لسم إدارة األعمال

 /........................2 لسم المحاسبة

 /........................3 لسم التموٌل والمصارف
 لسم علوم الحاسوب

  لسم اللغة االنجلٌزٌة

 لسم المانون

 المعمارٌةلسم الهندسة 

 لسم الهندسة المدنٌة

 لسم هندسة النفط

  

 ..............................الطالج  التولٌع

 

 

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

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: 

تعهد الطالج بااللتزام بكافة اللدواحح والدنفم بالجامعدة وعددم التدؤخٌر   ٌهدؾ هذا النموذج إلى

 عن مواعٌد التسجٌل وفك خطة البرنامج التعلٌمً المعلنة من إدارو الشإون العلمٌة .

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج تعهددد الطالددج مددن وحدددو المبددول والتسددجٌل بددندارو 

 الجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.المسجل ب

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مدن وحددو المبدول والتسدجٌل بدندارو المسدجل أو 0استالم نموذج التعهد رلدم أ.م.ج ) -3

 عن طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة بل. -5

 بالتولٌع على التعهد. التؤكد من إلتزام الطالج -0

 ( لوحدو المبول والتسجٌل .0تسلٌم  نموذج التعهد رلم أ.م.ج ) -3
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 نموذج تعهـــــــد

 .............................د: ــــرلم المٌ  .........................................:  أتعهـــد أنا الطالب

 ...................................: الشعبـــة...................................................ـم: ـــــــالمس

 

وعند  ألتزم بجمٌع اللوائح والنظم بالجامعــة، وأننً لن أتأخر عن التسجٌل فً الموعد المحدد لهبأننً سوف 

اإلجراءات المانونٌة والمالٌة  التً تمتضٌها النظم واللوائح  ةسجٌل فً الموعد المحدد اتحمل كافتأخري عن الت

 المعمول بها فً الجامعة.

  ........................................ الطالــج:اسم 

 ........................................ التولٌـــــــــع:

  .........../.................../: .........التارٌـــــــــخ

 

 واالمتحانات لسم الدراسة اعتماد                                                          اعتماد رئٌس المسم

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

 

 اعتماد مسجل عام الجامعة

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

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  3رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (4إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج )

 

 أ( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هدذا النمدوذج إلدى إلدرار الطالدج بداالطالع علدى الححدة الدراسدة واالمتحاندات لجامعدة 

واألعلددى للوحدددات  أفرٌمٌدا وبددذلن ٌضددمن الطالددج معرفدة أهددم المددواد المتعلمددة  بالحدد األدنددى

وعددد االندذارات واجدراءات الطعدن  الحضدور للمحاضدرات الدراسٌة المسموح بها وإلزامٌدة

 وؼٌر  من مواد الالححة الدراسٌة ذات األهمٌة.

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج إلددرار بدداالطالع علددى الححددة الدراسددة واالمتحانددات 

( من وحدو المبدول والتسدجٌل بدندارو  المسدجل بالجامعدة او عدن 3ا رلم أ.م.ج )لجامعة أفرٌمٌ

 طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

اسددتالم نمددوذج إلددرار بدداالطالع علددى الححددة الدراسددة واالمتحانددات لجامعددة  .3

أو عددن  ( مددن وحدددو المبددول والتسددجٌل بددندارو المسددجل3أفرٌمٌددا رلددم أ.م.ج )

 طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة بل. .5

 التؤكد من إلتزام الطالج بالتولٌع على اإللرار. .0

 ( لوحدو المبول والتسجٌل .3تسلٌم  نموذج اإللرار رلم أ.م.ج ) .3
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 إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا

 ........................: يدــــرلم لٌ  .......................................:  أنا المولع أدناه الطالبألـر 

 ...............: للعام الجامعً...................دراسً: ـل الـفصـلل ..........................م: ـمسبوالمسجل 

بؤننً لد أطلعت على الححة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا  وأنل ال ٌحك لً الدخول 

محاضرات( متصلة  4ٌعادل ) %( ما25نسبة ؼٌابً فٌهــا عن ) لالمتحان النهاحً ألي مادو تزٌد

 أو منفصلة بدون عذر.

كما ألر بؤننً على علم تام بؤنل سوؾ ٌتم فصلً وإعادو مساري إلً أحد األلسام األخرى التابعة 

 للجامعة  ولن ٌسمح لً باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت التالٌـة:

 

 %(35ت متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ جداً )ألل من . إذا تحصلت على رالث إنذارا1

 %(50.إذا تحصلت على أربعة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ )ألل من 2

 

وأتعهـد بعدم المطالبــة بفرصة إضافٌة لتحسٌن وضعً األكادٌمً وااللتزام الكامل بما ٌصدر عن 

 الجامعــة بهذا الخصوص.

 

 

 وهـــذا إلرار منً بذلن

 ــــ علٌكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالموالســــ

 
 

 التولٌع: ....................................................... البصمة: ................................

 53التارٌخ:          /         /         

 

 

 

 

 ٌونس هدٌةإعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 بعض المواد من الالئحة الداخلٌة للدراسة واالمتحانات
 (9مادة رلم )

 -الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :ٌخضع 
 وفك نفام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالج بالتسجٌل لكل فصل دراسً. .8
 تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتج مسجل الجامعة خالل األسبوع السابك لبدء الدراسة . .9

 هاء األسبوع الرالث من بداٌة التسجٌل .ال ٌجوز تسجٌل اي طالج بعد انت .10
 ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالج بالحذؾ واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة بعد االمتحانات النصفٌة األولى ولبل الرانٌة. .11
اسٌة ٌجج على الطالج التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول وذلن حسج التسلسل المحدد للممررات وكذلن حسج الخطة الدر .12

 المعتمدو  من لبل المسم المختص .
 ٌسجل الطالج فً مشروع التخرج فً أخر فصل دراسً . .13
( وحدو دراسٌة إال إذا كان 18( وحدو دراسٌة فً كل فصل دراسً وال ٌجوز التسجٌل فً أكرر من )12الحد األدنى للتسجٌل ) .14

 ( وحدو دراسٌة .21ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو ) أن%( على 75معدلل العام أكرر من )
 

 (13مادة رلم )
 -االتً:خالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجج على الطالج متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك لل الدخول لالمتحان النهاحً ألي ممرر تزٌد نسبة ؼٌابل  .3
الفصل واالمتحان النهاحً لذلن الممرر  وتطبك عموبة الؽٌاج بعد  أعمال% بدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من 25فٌل عن 

 اعتمادها من المسم .
% من عدد األسابٌع الممررو للدراسة لممرر ما  ٌلؽى هذا الممرر بناء على 75حالت فروؾ خاصة طارحة دون تؽطٌة  إذا .4

 التراح المسم المختص.
 (18مادة رلم )

 
 النهاحً للممرر إذا تؽٌج عن االمتحان النهاحً المحدد لل وٌمنح درجة صفر فً ذلن االمتحان.ال ٌسمح ألي طالج بنجراء االمتحان 

 
 (19مادة رلم )

( بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام  حسب 18ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة )
 -الشروط التالٌة :

 االمتحان لاهرا.أن ٌكون عذر الؽٌاج عن  .1

 .من االمتحانات النهاحٌة بالفصول السابمة أيأن ال ٌكون الطالج لد سبك تؽٌبل عن  .2
أن ٌتمدم الطالج بطلج كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباج تخلفل وفً موعد ألصا  أسبوعا من انتهاء االمتحانات  .3

 .النهاحٌة لذلن الفصل
 (20مادة رلم )

 -التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات والضوابط التالٌة: ٌجوز للطالب
 أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتج الدراسة واالمتحانات خالل مدو ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتاحج. .5
 ححة المالٌة بالجامعة  .أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالال .6
تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من رالرة أعضاء هٌحة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع  .7

المراجعة  وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهاحٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم 
 تص ولسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.المخ

صحة ادعاء الطالج وتمرر نجاحل بالممرر فننل ٌتم تعدٌل درجة الطالج وٌتم إعادو لٌمة الطعن لل   وأما إذا لم ٌربت  تبثفً حالة  .8
 صحة ادعاء  فنن الدرجة تبمى كما هً علٌل.

 (22مادة رلم )
 -ت التالٌة:ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاال

ٌلؽى أي إنذار فً حالة تجاوز الطالج المعدل العام  إنذار دراسً وٌعتبر% مع نهاٌة إي فصل 50إذا تدنى معدلل العام إلى الل من  .2
50. % 

 ٌفصل الطالج من الجامعة وال ٌسمح لل باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة: .3
 %(35بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا ) الل من  متتالٌةإذا تحصل على رالرة إنذارات  .4

 .إذا تحصل على أربعة إنذارات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات التسجٌل الفصلً -2
تددتم إجددراءات التسددجٌل فددً الممددررات الدراسددٌة للطالددج خددالل الفصددل الدراسددً مددن خددالل إتبدداع 

 الخطوات التالٌة:
 

 (5نموذج حجز مبدئً رلم ا.م.ج )
 

 الهدف من النموذج:  ( أ

لكدل فصدل   الممررات الدراسٌة التً ٌمكدن للطالدج التسدجٌل فٌهدا تحدٌدٌهدؾ هذا النموذج إلى 
صٌؾ( تحت إشراؾ المرشدد األكدادٌمً للطالدج ووفدك اسدبمٌة  –ربٌع  -دراســــً ) خرٌؾ

 الممررات بخطة البرنامج االكادٌمً ووفك الالححة الدراسٌة لالمتحانات بالجامعة.
 

 كٌفٌة الحصول على النموذج: ( ب
مدن المسدم  لجامعة أفرٌمٌا(5رلم أ.م.ج )نموذج الحجز المبدحً ٌمكن الحصول على نسخة من 

 بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل
 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
دٌن مدن المسدم المخدتص فدً اتصال الطالج بالمرشد األكادٌمً ) عن طرٌك توزٌدع المرشد -1

 لواحم معلنة( لتحدٌد الممررات الدراسٌة التً ٌمكن للطالج التسجٌل فٌها.

الددذي  (5رلمم أ.م.ج )ٌمدوم  الطالدج مددع المرشدد األكدادٌمً بمددلء نمدوذج الحجدز المبدددحً  -2
ٌمكدن الحصددول علٌدل مددن البرندامج التعلٌمددً التددابع لدل الطالددج  بحٌدث ٌتضددمن الممددررات 

 مطلوج التسجٌل فٌها وفماً للجداول الدراسٌة.الدراسٌة ال

 ت.ج.مرلمم  كما ٌمدوم المرشدد األكدادٌمً للطالدج اٌضداً بمدلء نمدوذج المرشدد األكدادٌمً  -3
 والذي ٌبن وضع الطالج اكادٌمٌاً لكل فصل دراسً. (13)

للمسم المالً بالجامعدة لددفع الرسدوم الدراسدٌة ( 5رلم أ.م.ج )تمدٌم نموذج الحجز المبدحً  -4

 عن الممررات المطلوج التسجٌل فٌها من لبل الطالج.
ٌستلم الطالج نسختان من إٌصال سداد الرسوم  النسخة األصلٌة بٌضاء اللون وٌحدتفف بهدا  -5

رلم لنفسل والنسخة الرانٌة حمراء اللون  حٌث ترفك هذ  النسخة مع نموذج الحجز المبدحً 
 ( وٌسلمل الى رحاسة المسم.5أ.م.ج )

امج العلمً المخدتص عدن طرٌدك رحدٌس المسدم أو أحدد أعضداء اللجندة العلمدً ٌتولى البرن  -6
بالمسدم بتسددجٌل الممددررات الدراسددٌة المحددددو بدالنموذج فددً منفومددة الدراسددة واالمتحانددات 

 للجامعة.
بعد االنتهاء من تسجٌل الممررات الدراسٌة فً المنفومة تستخرج عدد نسختٌن من نموذج  -2

المنفومة وتسلم نسخة للطالج بعد اعتمادها من المسدم العلمدً و التسجٌل النهاحً المبرمج ب
 .إدارو التسجٌل وتحفف النسخة الرانٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالج بالمسم العلمً

 
مالحظة: ٌتم األن إستخدام منظومة جدٌدة للتسجٌل ) عن طرٌك شبكة المعلومات الدولٌة ( بحٌث ٌتم إستخدام نفس الٌة التسجٌل 

 لنماذج.ونفس ا
 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 ..............................د: ــــرلم المٌ  ....................................................م:ـــــــــاالس

 ................................ـم: ــــــــالمس...........................................ً:ــــل الدراســـالفص
 

 -الجدول الدراسي :     
 التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة  الٌوم/ التولٌت

       السبت

       األحد

       االثنٌن

       الثالثاء

       األربعاء

       الخمٌس
 

 

 

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

 اعتمبد رئيس القســـــم                                                                             
                                                                                ..................................... 

 

 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. ٌملء  -1

 ( وحدة. 12الحد األدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -2

 وحدة. 18الحد األلصى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -3

 %(.75( وحدة بشرط اال ٌمل معدله التراكمً عن )21التسجٌل فً )ٌجوز لطلبة وفك الالئحة الدراسٌة   -4

ا باإلٌصال المالً التمام –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج   -5 عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة  بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممرونا
 ، وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة.

 مالحــــظـــــات المجموعة عدد الوحدات اســـــــم الممـــــــــــرر رمـــــز الممــــــــرر ر.ت

3.       

5.       

0.       

3.       

2.       

2.       

2.       

2.       

   مجموع الوحدات للفصل الدراسً

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــز مبدئــــــــــــــــــــــــــــــــوذج حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  5رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات إسماط وإضافة ممررات دراسٌة -3

 (6رلم ا.م.ج ) إسماط وإضافةنموذج 

 ا( الهدف من النموذج: 

ممدررات ٌرؼبهدا الطالدج علدى أن ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالج مدن إسدماط أو إضدافة أي 

ٌتم اإلجراء خالل المدو المحددو فً الححة الدراسة واالمتحانات ووفمداً لمدا هدو متداح مدن ممدررات 

دراسددٌة مطلددوج إضددافتها وبعددد موافمددة المرشددد األكددادٌمً أو رحددٌس المسددم علددى عملٌددة اإلسددماط 

 واإلضافة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعدة أفرٌمٌدا مدن المسدم 6رلدم ا.م.ج ) إسدماط وإضدافةخة مدن نمدوذج ٌمكن الحصول علدى نسد

 المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسماط واإلضافة:

مددن المسددم  (6اسددتالم عدددد نسددختٌن مددن نمددوذج طلددج اإلسددماط و اإلضددافة رلددم ا.م.ج ) .1
المخدددتص أو وحددددو المبدددول والتسدددجٌل بدددندارو المسدددجل بالجامعدددة أو عدددن طرٌدددك مولدددع 

 الجامعة.
مددلء نمددوذج طلددج اإلسددماط و اإلضددافة وتولٌعددل مددن المرشددد األكددادٌمً وكددذلن رحددٌس   .2

 المسم.
ٌحتفف المسم العلمً بنسخة من نموذج اإلسماط واإلضافة وٌحتفف الطالج لنفسدل بالنسدخة  .3

 الرانٌة. 
تمدددٌم نسددخة مددن نمددوذج اإلسددماط واإلضددافة للمسددم المددالً لتسدددٌد أو ترجٌددع  الرسددوم  .4

الدراسٌة عن الممررات المضافة أو التً ٌرؼج الطالج فً إسماطها فً حالة عدم تدوافر 
 ممررات بدٌلة.

ٌستلم الطالج نسختان من إٌصال سدداد الرسدوم  النسدخة األصدلٌة بٌضداء اللدون وٌحدتفف  .5
نسددخة الرانٌددة حمددراء اللددون  حٌددث ترفددك هددذ  النسددخة مددع نمددوذج اإلسددماط بهددا لنفسددل وال

 (وترجع للمسم المختص. 6واإلضافة رلم ا.م.ج )
( وإٌصدال 6ٌتولى المسم المخدتص بعدد اسدتالمل لنمدوذج اإلسدماط واإلضدافة رلدم ا.م.ج ) .6

إسدددماط الممدددررات الدراسدددٌة المحدددددو بدددالنموذج فدددً منفومدددة  سدددداد الرسدددوم  إضدددافة /
 جامعة.ال

بعدد االنتهدداء مدن عملٌددة اإلسدماط واإلضددافة فددً المنفومدة تسددتخرج نسدختٌن مددن نمددوذج  .7
التسجٌل النهاحً المبرمج بالمنفومة وتسلم نسخة للطالج بعد اعتماد المسدم العلمدً التدابع 

 لل الطالج وتحفف النسخة الرانٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالج
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 ممررات دراسٌة  نموذج إسماط وإضافة
 

.................... اسم الطالب:........................................ رقم القيد: 
 قسم:.....................الفصل: ..............

 

 إسقــــبط
 عدد الوحات رمز المقرر   اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلسقاط
 

 إضبفـــــت
 عدد الوحدات رمز المقرر اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلضافة
 

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

 مالحظــــــــــــات.......................................................................................
اعتماد رئيس قسم المختص        

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص.  -1

ا باإلٌصال المالً التمام عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة ، بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم  –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج -2 الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممرونا
 وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   
Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  6رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات االنتمال الداخلً بٌن األلسام -4

 (7نموذج إنتمال بٌن األلســـامرلم ا.م.ج )

 دف من النموذج: ا( اله

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالج من إتمام إجراءات االنتمال إلى لسم أخر داخل نفس الجامعة

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعدة أفرٌمٌدا مدن المسدم 7بٌن األلسام رلم ا.م.ج ) انتمالٌمكن الحصول على نسخة من نموذج 

 المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 بٌن األلسام: لالنتمالج( الخطوات المتبعة 

(مدن 7فدً الجامعدة رلدم ا.م.ج )سدخ مدن نمدوذج االنتمدال بدٌن األلسدام استالم عدد ردالث ن -3

المختص أو وحدو المبول والتسدجٌل بدندارو المسدجل بالجامعدة أو عدن طرٌدك مولدع المسم 

 الجامعة.

 ( وتسلٌمل للمسم العلمً المنتمل منل الطالج.7رلم ا.م.ج ) بٌن األلسام انتمالملء نموذج  -2

ن بدٌ انتمدالفً حالة موافمة المسم المنتمل مندل الطالدج علدى االنتمدال ٌمدوم بنحالدة نمدوذج  -3       

 (  إلى المسم المنتمل إلٌل الطالج إلبداء الرأي بالخصوص.7األلسام رلم ا.م.ج )

إدارو المسدجل العدام إلبدداء الدرأي بالخصدوص إلدى بعد الموافمة من المسمٌن ترسدل النسدخ  -1

)بعدم مخالفة شروط التسجٌل والمبول ( وإنهاء كافة االجراءات المتعلمة بصرؾ رلم المٌدد 

 المعادلة إن وجدت.والبدء فً إجراءات 

بعد إتمام اجراءات الموافمة  ٌدتم فدتح ملدؾ  أكدادٌمً جدٌدد للطالدج فدً المسدم المنتمدل إلٌدة  -2

 وملؾ إداري بندارو المسجل العام واستكمال بالً إجراءات التسجٌل.
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 بٌن األلســـام انتمالنموذج 

 

اسم الطالب: ..................................... رلم المٌــد:......................................... 

المســــم:......................................... أرغب فً االنتمال من لسم: ........................... إلى 

لسم:................................... عدد الوحدات المنجزة:.......... عدد الفصول الدراسٌة:........... 

 تولٌع الطالب:...................

 

  س المسم المنتمل إلٌه                         موافمة رئٌس المسم المنتمل منه موافمة رئٌ

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

 موافمة المسجل العام بالجامعة

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

 السابك : .................................... رلم المٌد

 رلم المٌد الجدٌد : ....................................

 إعتماد المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :
 (7فً الجامعة رلم ا.م.ج ) األلسامد ثالث نسخ من نموذج االنتمال بٌن ٌعد من عد -1
 و رئٌس المسم العلمً المختص.ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أ -2

 ٌرفك كشف درجات ونموذج  إجراءات المعادلة ان وجدت.-3

 افة  اإلجراءات.تسلم 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

 (8المٌد رلم ا.م.ج )نموذج اٌماف 

 ا( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلدى إربدات لٌدام الطالدج بنٌمداؾ لٌدد  فدً حالدة وجدود فدروؾ تحدول دون لٌدام 

 الطالج بتجدٌد لٌد .

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعددة أفرٌمٌددا مددن المسددم 8رلددم ا.م.ج ) ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج اٌمدداؾ المٌددد

 المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اٌماف المٌد:

(من المسم المختص أو وحددو 8استالم عدد رالث نسخ من نموذج طلج اٌماؾ المٌد رلم ا.م.ج ) .1

 طرٌك مولع الجامعةالمبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن 

ملء نموذج طلج اٌماؾ المٌد تحت إشراؾ المرشد األكادٌمً وتولٌعدل  مدن رحدٌس المسدم  بعدد  .2

 عملٌة إبداء الرأي بالخصوص وأعتماد  من إدارو المسجل العام.

 تحفف النسخة األولى فً ملؾ الطالج األكادٌمً بالمسم العلمً المختص. .3

 ف بها لنفسل.تسلم النسخة الرانٌة للطالج لالحتفا .4

ترسددل النسددخة الرالرددة إلدارو المسددجل العددام للجامعددة لٌددتم ولددؾ لٌددد الطالددج بمنفومددة الدراسددة  .2

 .واالمتحانات ومن رم حفف النسخة الرالرة بندارو المسجل
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 نموذج إٌماف لٌد 

 إسم الطالج: ................................................ رلم المٌد:...........................

 الدراسً:....................................المسـم:....................................... الفصل 

   تارٌخ تمدٌم الطلج ....../......./............تولٌع الطالج :..............................

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 رأي رئٌس المسم العلمً

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

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

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

 التارٌخ:...................................

 

  

 رأي رئٌس لسم الدراسة واإلمتحانات

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

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

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

 التارٌخ:.....................................

 

 

 المرار/...........................................................................
 

 

 موافمة المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 نسخة إلدارة المسجل العام (.   -نسخة  للمسم العلمً     -( ٌعد النموذج من ثالث نسخ ) نسخة للطالب  1

 .بالجامعة(  ال ٌحك للطالب اٌماف لٌده أكثر من مرتٌن خالل مدة دراسته 2
 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  8رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات مراجعة كراسة إجابة )الطعن( -6

 أ( -9نموذج  طلب مراجعة كراسة إجابة رلم ا.م.ج ) 

 ا( الهدف من النموذج: 

 .ٌهدؾ هذا النموذج إلى إربات حك الطالج فً مراجعة كراسة إجابة االمتحان النهاحً فمط

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

أ( لجامعددة  -9ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج  طلددج مراجعددة كراسددة إجابددة رلددم ا.م.ج )

أفرٌمٌا من المسم المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عدن طرٌدك مولدع 

 اإللكترونً. الجامعة

 مراجعة كراسة إجابة:ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات طلب 

أ( مدن المسدم المخدتص أو وحددو  -9رلدم ا.م.ج ) نموذج  طلج مراجعدة كراسدة إجابدةاستالم  -3

 المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

مدددلء النمدددوذج وتسدددلٌمل إلدارو المسدددجل العدددام بالجامعدددة بعدددد سدددداد الرسدددوم  المالٌدددة   -5

 إلجراءات الطعن.

ى رحٌس المسم العلمً المختص بتكلٌؾ لجنة من رالرة أعضاء هٌؤو تدرٌس على أن ٌتول -0

 ٌكون أستاذ الممرر من بٌنهم لمراجعة كراسة الطالج.

تموم اللجنة بمراجعة كراسة الطالج وإعداد تمرٌر حول نتٌجدة المراجعدة وٌدتم ذلدن مدن  -3

 ج(. -2خالل التمرٌر المعد فً النموذج رلم )

 المسجل العام. إلداروٌم التمرٌر تموم اللجنة بتسل -2

المسددجل العددام  إدارو  فددً حالددة مددا ٌشددٌر التمرٌددر إلددى تعدددٌل فددً نتٌجددة الطالددج   تمددوم -2

 بنحالة التمرٌر  بعد إعتماد  إلى لسم الدراسة واإلمتحانات لتعدٌل النتٌجة بالمنفومة.
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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:

 

 : ....................................         التوقيع : ...................................  االسم 

 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 : 

 :ة المتحصل علٌهــا الطالب وفك كراسة اإلجابة لبل المراجعة )أ(الـدرج
 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  ...........      

 :اإلجابةكراسة  )ب(  الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب بعد مراجعة

 -جعة :الجنة المر
 التولٌع : ................ ......................ع : ..................ــــاسم المراج .1
 ......التولٌع : ........... ...........................ع: ..............ــــاسم المراج .2
 .....التولٌع : ............ .......................ع: ..................ــــاسم المراج .3

 

 
 
 

 اعتماد رئيس قسم الدراسة واإلمتحانات   .................................
 

 

 

 -مالحظات :

 .مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتائج ن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خاللأ-1
 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة-2

 تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.-3

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث: مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (ب -9رقم الىموذج: أ.م.ج )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إٌٙبئٟ طلب إعادة االمتحان إجراءات -7

 

 (11نموذج  طلب  إعادة االمتحان النهائً رلم ا.م.ج ) 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

بشؤن دراسة موضدوع المبدرر  ةٌهدؾ هذا النموذج إلى إربات حصول الطالج على الموافمة المبدحٌ

مددن لبددل لجنددة الددذي حددال دون حضددور االمتحانددات النهاحٌددة فددً الموعددد المحدددد   علددى أن ٌنفددر 

االمتحانات والبث فٌل بالموافمة وتحدٌدد موعدد للطالدج إلجدراء االمتحاندات او بعددم الموافمدة علدى 

 المبرر ورفض موضوع اإلعادو.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( لجامعددة 10النهدداحً رلددم ا.م.ج ) ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج طلددج إعددادو االمتحددان

المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عدن طرٌدك مولدع أفرٌمٌا من المسم 

 .الجامعة

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ إخشاءاد إػبدح االِزحبْ :

مدددن المسدددم (  10) ج.م.اسددتالم نسدددخل مددن نمدددوذج طلدددج إعددادو االمتحدددان النهددداحً رلددم ا .1

 .أو عن طرٌك مولع الجامعة المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة

كافدة المسدتندات التدً   ( وإرفداق10ملء نموذج طلج إعادو االمتحان النهاحً رلدم ا.م.ج ) .2

 لعدم الحضور فً موعد االمتحان وتمدٌمل للجنة االمتحانات النهاحٌة.تعد مبرر 

ٌنفر فً موضوع الطلج من لبل لجنة االمتحانات ودراسدة جمٌدع المسدتندات الممدمدة مدن  .3

لطالددج والبددث فددً الطلددج بالموافمددة إذا تددم لبددول المبددرر وتحدٌددد موعددد للطالددج إلجددراء ا

االمتحانات او بعدم الموافمة على المبرر ورفدض موضدوع اإلعدادو و ترصدد درجدة صدفر 

 .فً الممرر

ٌعتبر المبدرر الرحٌسدً لؽٌداج  الطالدج عدن إجدراء االمتحدان فدً الموعدد المحددد مدن لبدل  .4

 .حالة الوفاو من الدرجة األولى (إدارو الجامعة ) 
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 منوذج طلب إعبدة االمتحبن 
<< 

 ............................................................. اسم الـطالب :

 ............................................................ رقم القيــــــــد :

 ............................................................. اسم المقــــرر :

 ............................................................. أستاذ المادة :

 ............................................................. القســــــــــــــــم:
 

 -سبب تقديم الطلب :
........................................................................................ 

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

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

 توقيع الطبلب :  ...........................................

 موافقت جلنت االمتحبنبث  : ....................................

 

 -مالحظات :
 -: فً الالئحة الدراسٌة بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام حسب الشروط التالٌة (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 ِٓ إٌّٛرج: 

مددن إتمدام إجددراءات االنتمدال مددن جامعدات أو معاهددد علٌددا  ٌهددؾ هددذا النمدوذج إلددى تمكدٌن الطالددج

 أخرى إلى جامعة افرٌمٌا.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( لجامعدة 11ٌمكن الحصول على نسخة مدن نمدوذج طلدج انتمدال مدن جامعدة مندافرو رلدم ا.م.ج )

 لجامعةأفرٌمٌا من وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع ا

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌالٔزمبي:

( من وحدو 11استالم عدد  نسختٌن من نموذج طلج انتمال من جامعة منافرو رلم ا.م.ج ) .1

 المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ملء النموذج وتسلٌمل للمسم العلمً المطلوج االنتمال إلٌل. .2

على الطلدج   ٌحدال إلدى إدارو المسدجل العدام للجامعدة إلبدداء الدرأي فً حالة موافمة المسم  .3

 واستكمال إجراءات االنتمال..

 تحفف النسخة األولى لدى المسم العلمً المختص بالجامعة فً الملؾ االكادٌمً للطالج. .4

تحفف النسخة الرانٌة لدى لسم التسجٌل والمبول بالملؾ اإلداري للطالج بندارو المسجل بعدد  .5

 مال اجراءات المعادلة إن وجدت.استك
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 ))  ّٔٛرج طٍت أزمبي ِٓ خبسج اٌدبِؼخ((

 
 أعُ اٌطبٌت : ......................................................... اٌزخقـ : ....................................

 اعُ اٌدبِؼخ إٌّزمً ِٕٙب اٌطبٌت : ................................................................................

 ١ٌٗ ثبٌدبِؼخ : ............................................................................... اٌمغُ اٌّطٍٛة االٔزمبي إ

 أعجبة االٔزمبي :

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

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

 اٌّؼبدٌخ:

 اٌذساع١خ ٌٍدبِؼخ خػذد اٌّمشساد اٌّغّٛذ ثّؼبدٌزٙب ).......................................( ٚفك اٌالئح

 

 مغُ اٌؼٍّٟ                                              سأٞ لغُ اٌمجٛي ٚاٌزغدً اٌ ظسأٞ سئ١   

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

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

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

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

 

 ٠ؼزّذ/ِغدً  اٌدبِؼخ

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

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 .(اٌّغدًٔغخخ إلداسح -)ٔغخخ  ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ ٔغخز٠ٓ١ؼذ إٌّٛرج ِٓ   -1
 ٠دت اْ ٠شفك ّٔٛرج اخشاء اٌّؼبدٌخ إْ ٚخذ. -2

 وبفخ اٌّغزٕذاد اٌّطٛثخ ٌٍزغد١ً.٠دت رٛف١ش -3

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  11رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إٌٙبئ١خ إجراءات تخص االمتحانات -9

 

 أ(-12نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌة رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود كشؾ تفصٌلً ٌبٌن اسم المادو واسم االسدتاذ وكدذلن عددد الكراسدات 

 الممررات الدراسٌة وفك جدول االمتحانات النهاحٌة .وعدد الحضور لجمٌع 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج اسددتالم كراسددات اإلجابددة لالمتحانددات النهاحٌددة رلددم ا.م.ج 

 ( لجامعة أفرٌمٌا من إدارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة12)

 إخشاءاد ّٔٛرج اعزالَ وشاعبد اإلخبثخ ٌالِزحبٔبد:ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ 

 

( 12اسدتالم كراسدات اإلجابدة لالمتحاندات النهاحٌدة رلدم ا.م.ج )استالم  نسخل مدن نمدوذج  .1

 .من إدارو المسجل بالجامعة أوعن طرٌك مولع الجامعة

 جندة( مدن لبدل ل12ا.م.ج ) النهاحٌدة رلدم ملء نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات  .2

 االمتحانات النهاحٌة.

 بندارو المسجل. ( 12استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهاحٌة رلم ا.م.ج )تحفف نموذج  .3
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 كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌةنموذج استالم 

 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 ٠دت ِشاخؼخ ػذد وشاعبد اإلخبثخ ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١بة اٌطٍجخ ثبالِزحبْ إٌٙبئٟ.  -1
 اٌّغدً ثؼذ اعزىّبي اػّبي ٌدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ٠دت ٠حزفع ثٗ ثئداسح  -2

 ٠دت اٌزؤوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ .-3

ر. 
 اسم أستاذ المادة اسم المادة م

عدد 
 الكراسات

 التولٌع الحضور

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

11.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

21.       

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

(بنموذج  جامعة أفريقيا  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ - 12رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ب( -12نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن أسماء الطلبة و ارلام المٌد وتولٌعهم بما 

فٌد حضور الطلبة لالمتحان النهاحً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وفك لرار ٌ

 لجنة االمتحانات النهاحٌة .

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ج(  -35ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهاحً رلم أ.م.ج )

 الجامعة .من ادارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع 

 

 :حضور الطلبة لالمتحان النهائًالخطوات المتبعة إلتمام إجراءات ج( 

ج( مدن لجندة  -35إستالم  نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحدان النهداحً رلدم أ.م.ج ) .3

 اإلمتحانات النهاحٌة .

ج( مددن لبددل المشددرفٌن  -35مددلء نمددوذج حضددور الطلبددة لالمتحددان النهدداحً رلددم أ.م.ج ) .5

 لجنة االمتحانات النهاحٌة .واعضاء 

ج( بدندارو المسدجل بعدد  -35ٌحفف نموذج حضور الطلبة لالمتحدان النهداحً رلدم أ.م.ج ) .0

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهاحٌة .
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 نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً
 

 اسم الممرر/..................... الفصل الدراسً/............... رلم الماعة /.................
 

 التولٌع رلم المٌد اسم الطالب ر.م

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

11)     

11)     

12)     

13)     

14)     

15)     

16)     

17)     

18)     

19)     

21)     

 

 اسم المشرف : .....................................  التولٌع : .........................
 ..........................اسم المشرف : .....................................  التولٌع : 

 

 

 

 ٌ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: ..... / ...../ .... 



22 
 

 (13نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

كشؾ  ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن عدد كراسات اإلجابة المستلمة وفك

حضور وؼٌاج الطلبة لالمتحان النهاحً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وكذلن 

 اربات مراجعتهم وتسلٌمها للجنة االمتحانات النهاحٌة .

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات 

 ( من ادارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة .30رلم أ.م.ج )

 

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ إخشاءاد رغ١ٍُ ٚاعزالَ وشاعبد االخبثخ :

إستالم  نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة مدن مشدرفٌن الماعدات رلدم أ.م.ج  .3

 (  من لجنة اإلمتحانات النهاحٌة .30)

( مدن 30واستالم كراسدات االجابدة مدن مشدرفٌن الماعدات رلدم أ.م.ج )ملء نموذج تسلٌم  .2

 لبل المشرفٌن واعضاء لجنة االمتحانات النهاحٌة .

( بددندارو المسددجل بعددد 30ٌحفددف نمددوذج تسددلٌم واسددتالم كراسددات االجابددة رلددم أ.م.ج ) .2

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهاحٌة .
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 )...............(من مشرفين القاعات اإلجابةنموذج تسميم واستـــالم كراسات 

 اسم مشرف الماعة :............................................ 

 ر:  ) ................(اسم الممر 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 رلم الماعة ) ............. ( : 

 تولٌع مشرف الماعة ........................................ : 

 

 اسم المستلم ........................................ : 

 الصفة ............................................... : 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 تولٌع المستلم ...................................... : 

 

 المالحظــــات :

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 ٠دت ِشاخؼخ ػذد وشاعبد اإلخبثخ ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١بة اٌطٍجخ ثبالِزحبْ إٌٙبئٟ.  -1
 اعزىّبي اػّبي ٌدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ٠دت ٠حزفع ثٗ ثئداسح اٌّغدً ثؼذ  -2

 ٠دت اٌزؤوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ .-3

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

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

ٌهدؾ هذا النموذج إلى توفر مستند استرشادي لورق اسحلة االمتحان النهاحً ٌبٌن االجراءات 

والموضوعٌة  التً ٌجج على أعضاء هٌحة التدرٌس التمٌد بها وفك اللواحح المعمول بها الشكلٌة 

 فً الجامعة عند أجراء االمتحان النهاحً للممررات المكلفٌن بتدرٌسها.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم  (14) ج.م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج ورلة أسحلة االمتحان النهاحً رلم أ

 المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 الخطوات المتبعة للتمٌد بنموذج ورلة اسئلة االمتحان النهائً:( ج

من المسم (14) ج.م.استالم نسخة إلكترونٌة من نموذج ورلة أسحلة االمتحان النهاحً رلم أ.1

 والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. العلمً أو وحدو المبول

ٌجج على جمٌع اعضاء هٌحة التدرٌس بالجامعة التمٌد وبشكل إلزامً باتباع كافة الشروط .2

 ج.م.الشكلٌة والموضوعٌة لورق اسحلة االمتحان وفك نموذج ورلة أسحلة االمتحان النهاحٌة رلم أ

(14.) 

نهاحٌة الحك فً إلؽاء امتحان نهاحً ألي ممرر دراسً ال ٌلتزم بنموذج للجنة االمتحانات ال. 3

 (.14) ج.م.أ رلم ورلة أسحلة االمتحان النهاحً

. ٌجج على عضو هٌحة التدرٌس لكل ممرر دراسً إعداد نسختٌن مختلفتٌن من ورلة االسحلة 4

 (.(A&Bلالمتحان النهاحً نموذج 
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 نموذج أسئلة االمتحان النهائً

.....زمن االمتحان: .......:الفصل الدراسً ...........: .......رمز الممرر......: ................. سم الممررإ

 ).......(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول:

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثانً 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث

 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الرابع

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

متنيبتي للجميع                                 أستبذ املبدة: ..........................      
 ببلتوفيق  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 ج.َ.ٌٍدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ اٌحقك فقٟ إٌغقبء اِزحقبْ ٔٙقبئٟ ألٞ ِمقشس دساعقٟ ال ٠ٍزقضَ ثّٕقٛرج ٚسلقخ أعقئٍخ االِزحقبْ إٌٙقبئٟ سلّقؤ -1

(14). 
 .((٠A&Bدت ػٍٝ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٌىً ِمشس دساعٟ إػذاد ٔغخز١ٓ ِخزٍفز١ٓ ِٓ ٚسلخ االعئٍخ ٌالِزحبْ إٌٙبئٟ ّٔٛرج  -2

 

 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

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 وفك الشروط 

والموضوعٌة وبشكل لانونً بحٌث ال ٌخالؾ اللواحح المعمول بها فً الجامعة وٌتم استخدامل من 

 لبل المشرفٌٌن والمالحفٌن ولجنة التحمٌك المكلفة من رحاسة الجامعة.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

المختص أو  من المسم(15) ج.م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج محضر اربات حالة ؼش أ
 وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 

 الخطوات المتبعة باستخدام نموذج محضر اثبات حالة الغش:( ج

من المسم المختص أو وحدو (15) ج.م.استالم نسخة من نموذج محضر اربات حالة ؼش أ.1

 ن طرٌك مولع الجامعة..المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو ع

ٌجج على جمٌع المشرفٌٌن والمالحفٌن ولجنة التحمٌك المكلفة بضبط والتحمٌك مع حاالت .2

عند اربات حالة  (15) ج.م.الؽش التمٌد وبشكل إلزامً باستخدام نموذج محضر اربات حالة ؼش أ

 الؽش.

المستندات و األشٌاء المضبوطة ٌجج على المشرفٌٌن والمالحفٌن ولجنة التحمٌك إرفاق كافة . 3

 .فً حالة الؽش
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 ...........................................................الطالب: ...............................اسم 
 رقم القيد: ...................................... اسم المادة: .........................................

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

1.................................................................................................................... 
2................................................................................................................... 
3.................................................................................................................... 

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

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

 يس المجنةعضو المجنة                                                         رئ
 االسم :.....................................                رئيس المجنة:.............................
 التوقيع :...................................                التوقيع:....................................

 .....                التاريخ:....................................التاريخ:...............................
 رأي لجنة  التحقيق:

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

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

...................................................................................................................... 
 اعتماد لجنة التحقيق  
...................... 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕخ اٌزحم١ك اٌّىٍفخ ثضجظ ٚاٌزحم١ك ِغ حبالد اٌغؼ اٌزم١ذ ٚثؾىً إٌضاِٟ ثبعزخذاَ ّٔٛرج ِحضش ٠دت ػٍٝ خ١ّغ اٌّؾشف١١ٓ .1

 ػٕذ اثجبد حبٌخ اٌغؼ. (15) ج.َ.اثجبد حبٌخ غؼ أ

 .. ٠دت ػٍٝ اٌّؾشف١١ٓ ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕخ اٌزحم١ك إسفبق وبفخ اٌّغزٕذاد ٚ األؽ١بء اٌّضجٛطخ فٟ حبٌخ 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 -11 

 (16) ج.م.إحالة ملف  طالب خرٌج رلم أ نموذج
 

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد إحالة الملؾ األكادٌمً للطالج من المسم العلمً المختص 

إلى إدارو المسجل واستالمل  وبعد استٌفاء كافة شروط التخرج بالجامعة وفك اللواحح المعمول بها

 من لبل وحدو الخرٌجٌن.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم العلمً (16)ج رلم .م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج إحالة ملؾ  طالج خرٌج أ

 المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :الخطوات ( ج

من المسم العلمً المختص  (16) ج.م.استالم نسخة من نموذج إحالة ملؾ  طالج خرٌج رلم  أ.1

 أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

لبل المسم العلمً من  (16) ج.م.. ٌجج إعداد نسختٌن من نموج إحالة ملؾ طالج خرٌج رلم  أ2

 المختص.

.ٌجج مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالج من لبل المرشد االكادٌمً ورحٌس لسم الخرٌج والتؤكد 3

 .من استٌفاء كافة البٌانات والمستندات المطلوبة

 (16) ج رلم.م.ٌجج التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردو بنموذج إحالة ملؾ  طالج خرٌج أ.3

 وإرفاق الملؾ األكادٌمً للطالج.

تحفف النسخة األولى لدى المسم العلمً المختص بالجامعة من نموج إحالة ملؾ طالج خرٌج . 4

 .(16) ج.م.رلم  أ

.إلى وحدو الخرٌجٌن (16) ج.م..ترسل النسخة الرانٌة من نموج إحالة ملؾ طالج خرٌج رلم  أ5

 الستكمال اجراءات التخرج. بالجامعة مرفك بها الملؾ االكادٌمً للطالج
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 منوذج إحبلت ملف طبلب خريج
.....................................................  رلم المٌد: ......................... اسم الطالب: 

.( عدد لسم.............................المرشد االكادٌمً: .....................................عدد المواد المـنجزة: )................

 الفصول الدراسٌة: )        ( الوحدات المنجزة: )        (  عدد

 عنوان مشروع التخرج:

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

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

 )          ( :م21تارٌخ المنالشة:     /       /     رلم لرار المنالشة 

 ........................................ :المشرف 

 ..................................... :الممتحن االول 

 ... : ًالممتحن الثان.................................. 

 المعادلة:         ال توجد       توجد

 الجهة الصادر عنها كشف الدرجات المعادلة:....................................................................

 )          ( عدد الوحدات التً تم معادلتها:  عدد المواد التً تم معادلتها: )        (    

هذا إلرار من المسم بأن الطالب المذكور أعاله لد استوفى كافة  االلتزامات االكادٌمٌة 

 بالمسم.

 المرشد االكادٌمً ...............................              التولٌع .......................................

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

 

 ٌعتمـــــــد رئٌـــــــــــس المســـــــــــم

  التولٌع:............................    االسم: .............................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 ِٓ لجً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ. (16) ج.َ.٠دت إػذاد ٔغخز١ٓ ِٓ ّٔٛج إحبٌخ ٍِف طبٌت خش٠ح سلُ  أ-1

. ٠دت ِشاخؼخ اٌٍّف األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت اٌخش٠ح ٚاٌزؤوذ ِٓ اعز١فبء وبفخ اٌج١بٔبد ٚاٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ِٓ لجً اٌّشؽقذ االوقبد٠ّٟ 2

 .ٌٍطبٌت ٚسئ١ظ اٌمغُ

ٚإسفقبق اٌٍّقف األوقبد٠ّٟ ٌطبٌقت ٚ  (16) ج سلقُ.َ.٠دت اٌزؤوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ثّٕقٛرج إحبٌقخ ٍِقف  طبٌقت خقش٠ح أ.3

 رحفع إٌغخخ األٌٚٝ ٌذٜ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ ثبٌدبِؼخ.

.إٌٝ ٚحذح اٌخشخ١ٓ ثبٌدبِؼخ ِشفك ثٙب اٌٍّف االوبد٠ّٟ (16) ج.َ..رشعً إٌغخخ اٌثب١ٔخ ِٓ ّٔٛرج إحبٌخ ٍِف طبٌت خش٠ح سلُ  أ4

 ٌٍطبٌت العزىّبي اخشاءاد اٌزخشج.

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020اإلصدار: تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  16رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 تظلم  إجراءات نموذج ال -11

 (17) ج.م.التظلم رلم أ نموذج
 

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد تمدٌم التفلم ضد إجراء أو إجراءات  تخص الطالج و 

 ٌعتمد بان لل الحك فً إتخاذ اإلجراءات المانونٌة إلرجاع الحك لل .

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم العلمً المختص أو وحدو  (17)ج رلم .م.من نموذج التفلم أ ٌمكن الحصول على نسخة

 المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :( ج

من المسم العلمً المختص أو وحدو المبول  (17) ج.م.استالم نسخة من نموذج التفلم رلم  أ.1

 والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

وإرفاق كافة  (17) ج رلم.م.. ٌجج التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردو بنموذج التفلم أ2

 البٌانات موضوع التفلم.

 (17) ج رلم.م.نموذج التفلم أ.ٌجج أن ٌكون موضوع التفلم ) الشكوى( محدد بشكل دلٌك ب3

 .وكذلن األطراؾ المشتكى فٌهم

تحال إجراءات نموذج التفلم بعد استٌفاء كافة اإلجراءات اإلدارٌة إلى مكتج الشإون المانونٌة  .3

 للبث فً اإلجراءات المانونٌة  الواجج إتخاذها وفك النفم واللواحح ذات العاللة بموضوع التفلم.
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 نموذج تظلــــم

 الطرف المتظلـــم

 الصفــة/ ........................................االســم/ .............................................  

 المســـم/ ............................................             

 الطرف المشتكً علٌـه

 االســم/ .............................................  الصفــة/ ........................................

 ..........................................             المســـم/ ..

 نص التظلــــم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تتفضلوا بمبول فاحك االحترام

 والســــ علٌكم ـــــــالم
 

 تولٌع المتفلم: ..........................................................

 ...................................................تولٌع المشتكً علٌل: 
 

 

 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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 إخشاءاد  طٍت االطالع ػٍٝ ٍِف طبٌت -12

 (18) االطالع على ملف رلم أ.م.جنموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لضدمان سدرٌة ٣ٜوف ٛيث ثُ٘ٔٞىػ إُد٠ صٌٔد٤ٖ ثُطجُدخ ٓدٖ ثالؽدالع ػِد٠ ثُذ٤جٗدجس ٝثُْدؾالس ثُنجطدز ددٚ 

المعلومات الخاصة بل   فننل ال ٌسمح باالطالع على ملؾ الطالدج إال بموافمتدل الشخصدٌة أو عدن طرٌدك 

 -ولى األمر وفك اآللٌة التالٌة:

 على ملؾ طالج( وتمدٌمل إلدارو المسجل.تعبحة نموذج من لبل الطالج )نموذج طلج االطالع  - أ

بعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمح للطالج بالمراجعة واالطالع على ملفل اإلداري عن طرٌك   - ج

 وحدو األرشٌؾ التابعة إلدارو المسجل العام.

أما فٌما ٌخص الملؾ األكادٌمً للطالج فننل ٌتم مراجعة المسم العلمً المختص عن طرٌك   - ح

 ً للطالج.المرشد األكادٌم

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

من المسم  (18)م. ج رلم .أ طلج االطالع على ملؾ طالجٌمكن الحصول على نسخة من نموذج 

 العلمً المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 :ٌطٍت االطالع ػٍٝ ٍِف طبٌتج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ 

مدن المسدم العلمدً المخدتص أو  (18)م. ج رلدم .أ نموذج طلج االطالع علدى ملدؾ طالدجاستالم  -1

 وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

( وتمدٌمددل 18)م. ج رلددم .أ تعبحددة نمددوذج مددن لبددل الطالددج نمددوذج طلددج االطددالع علددى ملددؾ طالددج -2

 إلدارو المسجل.

 طرٌدك عدن االداري ملفدل علدى واالطدالع بالمراجعة للطالج ٌسمح الجامعة مسجل موافمة عدب -3

 .العام المسجل إلدارو التابعة األرشٌؾ وحدو

 طرٌدك عدن المخدتص العلمدً المسدم مراجعدة ٌدتم فنندل للطالدج األكادٌمً الملؾ ٌخص فٌما أما -4
 .للطالج األكادٌمً المرشد
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 االطالع ػٍٝ ٍِف طبٌتطلب   ّٔٛرج

 

 السٌد/ مسجل الجامعة:

 /............................................... رلم المٌد.....................................أنا الطالج 

 لسم.........................................

 أرغب فً االطالع على/

 الملؾ اإلداري

 الملؾ االكادٌمً

 الملؾ اإلداري واألكادٌمً            

 

 

 االحترامتتفضلوا بمبول فاحك 

 والســــ علٌكم ـــــــالم
 

 : ..........................................................ممدم الطلجتولٌع 

 : ...................................................التارٌخ

-------------------------------------------------------------------------- 

 خاصة بإدارة المسجلبٌانات 

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

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

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

 

 مالحظة/ االطالع على ملف الطالب ال ٌتم إال من لبل الطالب نفسه أو ولً امر الطالب فمط.

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  18رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إخشاءاد ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ -13

 (1) أ.ش.عمعادلة ممررات دراسٌة رلم نموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ثُٔؼٔدٍٞ دٜدج كد٢  ـ٣ٜوف ٛيث ثُ٘ٔدٞىػ إُد٠ صٌٔد٤ٖ ثُطجُدخ ٓدٖ ؽِدخ ٓؼجهُدز ٓودًٌثس هًثّد٤ز ٝكدن ثُِدٞثة

 ثُؾجٓؼز.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

من المسم العلمً  (1)ش. ع .ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلم أ

 المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌطٍت ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ:

مدن المسدم العلمدً المخدتص أو وحددو  (1)ش. ع .استالم نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلدم أ -1

 المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

مدلء النمددوذج وإرفالددل بكشددؾ درجددات ٌبددٌن الممددررات الدراسددٌة التددً درسددها الطالددج بالجهددة  -2

 المنتمل منها وتسلٌمل للمسم العلمً المختص.

 مٌة للمسم مكونة من رالث اعضاء هٌحة تدرٌس.ٌتولى المسم عرضل على اللجنة العل -3

من لبل المسدم العلمدً  (1) ع.ش.ٌجج إعداد نسختٌن من نموج معادلة ممررات دراسٌة رلم  أ -4

 المختص.

% من عدد الوحددات االجمالٌدة للبرندامج العلمدً فمدط بحٌدث ٌددرس 50ٌجج االلتزام بمعدلة   -5

 .% من الوحدات المتبمٌة بالجامعة50الطالج 

معدلتل من الجامعة المنتمل منها الطالج وكذللن مطابمة  مٌجج التؤكد من مفردات كل ممرر ٌت - 6

 عدد الوحدات للممرر . 

الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات  ة.ٌجج ادخال معادلة ممررات الدراسٌة لمنفوم7

 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 

 ِالحظخ:

 ِٓ لجً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ. (1) ع.ػ.٠دت إػذاد ٔغخز١ٓ ِٓ ّٔٛج ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ سلُ  أ-1

اٌٛحقذاد اٌّزجم١قخ % ِقٓ 50% ِٓ ػذد اٌٛحذاد االخّب١ٌخ ٌٍجشٔبِح اٌؼٍّٟ فمظ ثح١قث ٠قذسط اٌطبٌقت 50. ٠دت االٌزضاَ ثّؼذٌخ 2

 .ثبٌدبِؼخ

.٠دت -4ِؼذٌزٗ ِٓ اٌدبِؼخ إٌّزمً ِٕٙب اٌطبٌت ٚوزٌٍه ِطبثمخ ػذد اٌٛحذاد ٌٍّمشس .   ٠ُدت اٌزؤوذ ِٓ ِفشداد وً ِمشس ٠ز.3

 ........(صفحة. رلم )......./.اٌدبِؼخ ثؼذ اػزّبد٘ب ِٓ وبفخ اٌدٙبد اٌّغؤٌٚخ فٟ اٌدبِؼخ. خادخبي ِؼبدٌخ ِمشساد اٌذساع١خ ٌّٕظِٛ

 

 

 ت
 املقــــررات الدراسيـــــة اليت متث معادلحهـــا املقـــررات الدراسيـــــة املنحقل  هبـــــا

رمز 

 املقرر
 الدرجة الىحدات أسم املقرر رمز املقرر الدرجة أسم املقرر

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

1
0 

       

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1)  ع.شرقم الىموذج: أ.

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رغد١ً ِؾشٚع اٌزخشجإخشاءاد  -14

 

 (2سلُ أ.ػ. ع )رغد١ً ِؾشٚع اٌزخشج ّٔٛرج 

 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

٣ٜددوف ٛدديث ثُ٘ٔددٞىػ إُدد٠ صٌٔدد٤ٖ  ثُطجُددخ ٓددٖ صْددؾ٤َ ٓشددٌٝع ثُضنددٌػ  ًٔوددًٌ هًثّدد٢ دٜددوف ثّددضٌٔجٍ 

 ٓضطِذجس ثُضنٌػ.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٖٓ ثُوْْ ثُؼ٢ِٔ  (2نسخة من نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )على  ٌمكن الحصول

 .ثُٔنضض أٝ ٝفور ثُوذٍٞ ٝثُضْؾ٤َ دئهثًر ثُْٔؾَ دجُؾجٓؼز أٝػٖ ؽ٣ٌن ٓٞهغ ثُؾجٓؼز

 

   رغد١ً ِؾشٚع اٌزخشج:خشاءاد ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إل

عدد الوحدات المسموح أو على األلل ٌصل إلى جمٌع الممررات الدراسٌة  الطالج بعد أن ٌنهً .1

بها وفك الالححة الدراسٌة بالبدء فً إجراءات مشروع التخرج   ٌموم الطالج بتسجٌل مشدروع 

  ( .2التخرج بنستخدام نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )

وٌمدوم بسدداد الرسدوم المالٌدة  ( 2ٌمل  الطالج نموذج تنزٌدل مشدروع التخدرج رلدم أ.ش. ع  ) .2

 المالٌة للجامعة.وفك الالححة 

ٌستلم الطالج نسدختٌن مدن إٌصدال سدداد الرسدوم  النسدخة األصدلٌة بٌضداء اللدون وٌحدتفف بهدا  .3

لنفسل والنسخة الرانٌة حمراء اللون  حٌث ترفك هذ  النسخة مع نموذج تنزٌل مشروع التخدرج 

 وتسلم الى رحاسة المسم. (2رلم أ.ش. ع  )

مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالدج للتحمدك مدن إسدتٌفاء ٌموم رحٌس المسم مع المرشد األكادٌمً ب .4

كافة شروط تسجٌل مشدروع التخدرج مدن مطابمدة اإلجدراءات االكادٌمٌدة والمالٌدة   وعلٌدل ٌدتم 

 تسجٌل مشروع التخرج للطالج بالمنفومة. 
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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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 زخشجاخز١بس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع اٌ إخشاءاد

 (3سلُ أ.ػ. ع ) زخشجاخز١بس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن  الطالج من إختٌدار موضدوع البحدث وكدذلن إختٌدار المشدرؾ علدى 

 مشروع التخرج  بهدؾ استكمال متطلبات التخرج.

 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

اختٌدار المشدرؾ وموضدوع مشدروع التخدرج رلدم أ.ش. ع  على نسخة من نمدوذج ٌمكن الحصول

ٓددٖ ثُوْددْ ثُؼِٔدد٢ ثُٔنددضض أٝ ٝفددور ثُوذددٍٞ ٝثُضْددؾ٤َ دددئهثًر ثُْٔددؾَ دجُؾجٓؼددز أٝػددٖ ( 3)

 .ؽ٣ٌن ٓٞهغ ثُؾجٓؼز

 

 

 اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع رخشج:  الخز١بسج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ 

 

مباشرو إجراءات اختٌار  ٌتعٌن على الطالج بعد أن ٌنهً جمٌع الممررات الدراسٌة  .1

ابتداًء من  أول فصل دراسً ٌلً الفصل الذي  مشرؾ وموضوع مشروع التخرج

  .أنهى فٌل تلن الممررات

 بمساعدو المرشد األكادٌمً ورحٌس المسم موضوع البحث والمشرؾ وفكٌحدد الطالج  .2

 .( 3اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )نموذج 

رؾ وموضوع اختٌار المشنموذج ٌستخدم الجزء األول من لبل االستاذ المشرؾ  ل .3

(   وتموم اللجنة العلمٌة بالمسم بمنالشة ممترح 3مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )

 .مشروع التخرج وملء الجزء الرانً من النموذج

اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع نموذج تخاطج إدارو الشإون العلمٌة بنستخدام  .4

 ( للعمل على إصدار لرار إشراؾ.3التخرج رلم أ.ش. ع )

 



332 
 

 

 

 

 

 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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 زخشجاعزقذاس لشس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع اٌ إخشاءاد

 (4سلُ أ.ػ. ع ) زخشجاعزقذاس لشس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لدرار منالشدة  مشدروع التخدرج  مدن إدارو  استصددار ٌهدؾ هذا النموذج إلدى تمكدٌن  الطالدج مدن

 الشإون العلمٌة بالجامعة

 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٓدٖ  (4على نسخة من نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  ) ٌمكن الحصول

ض أٝ ٝفور ثُوذٍٞ ٝثُضْؾ٤َ دئهثًر ثُْٔؾَ دجُؾجٓؼز أٝػدٖ ؽ٣ٌدن ٓٞهدغ ثُوْْ ثُؼ٢ِٔ ثُٔنض

 .ثُؾجٓؼز

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلفذاس لشاس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع رخشج: 

 تخدرجاستصددار لدرر منالشدة  مشدروع النمدوذج  ٌولع االستاذ المشدرؾ الجدزء األول مدن (1

( بعد التؤكد من جاهزٌة مشروع التخرج للمنالشدة    وٌعٌدد  للمسدم العلمدً 4رلم أ.ش. ع )

 مرفماً معل رالث نسخ من مشروع التخرج لتسلٌمها )حسج عدد أعضاء لجنة المنالشة(.

  ها وموافمدة االسدتاذ المشدرؾ علدى تسدلٌممشدروع التخدرج الطالدج مدن إعدداد  انتهاءعند  (2

رلدم  تخدرجاستصدار لرار منالشدة  مشدروع الالم نسخة من نموذج باسترحٌس المسم  ٌموم 

 (.4أ.ش. ع )

عددد أربعدة اعضداء هٌحدة تددرٌس حتدى ٌتسدنى إلدارو   بترشدٌحالمسدم ب اللجنة العلمدًموم ت (3

نمدوذج الشإون العلمٌة إختٌار لجنة منالشدة مدن بٌدنهم عدن طرٌدك مدلء الجدزء الردانً مدن 

 (.4رلم أ.ش. ع ) تخرجلرر منالشة  مشروع ال استصدار

لددرار منالشددة   استصدددارنمددوذج تمددوم إدارو الشددإون العلمٌددة بنسددتكمال الجددزء األخٌددر مددن  (4

لددرار لجنددة منالشددة  استصدددار( والددذي بندداء علٌددل ٌددتم 4رلددم أ.ش. ع ) تخددرجمشددروع ال

 لمشروع التخرج.
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 نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج

 األستاذ المشرفأوالا/

 ....................................................أتمدم أنا األستاذ / ............................... ودرجتً العلمٌة 

 ومشرف المشروع لنٌل درجة ) البكالورٌوس()لٌسانس( فً .......................................................

 .........................بعنوان ..........................................................................................

 بمسم ........................................ تخصص ..................................................................

مرفك بهذا الطلب نموذج رلم ) أ (  ]لد أنهٌت مهمة اإلشراف على المشروع السابك ذكره وأطلب إصدار لرار للمنالشة 
 ج رلم ) ب ( .+ نموذ

 م . 20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا/ المسم العلمً المختص   ثانٌا

أنا األستاذ / ........................................                 رئٌس المسم ..................................... 

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

 درجته العلمٌة / ...........................................       ..................................األستاذ /  -1

 درجته العلمٌة / ............................................     األستاذ / ..................................  -2

 درجته العلمٌة / ............................................       .األستاذ / ................................ -3

 األستاذ / ...................................      درجته العلمٌة / ........................................ -4

 م  20التولٌـــع / .................... التارٌخ     /      /      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا/ مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة  ثالثا

 تم اختٌار كالا من:

 ...................................              درجته العلمٌة / ...................................األستاذ /  -1

 األستاذ / ..................................             درجته العلمٌة / .................................... -2

م موعممداا لمنالشممة المممذكور أعمماله  بجامعممة أفرٌمٌمما 20وافممك    /     /     وعلٌممه تممم تحدٌممد ٌمموم ...................... الم

 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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 زخشجرم١١ُ  ِؾشٚع اٌ إخشاءاد

 (5سلُ أ.ػ. ع ) زخشجرم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 (6سلُ أ.ػ. ع ) زخشجرم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّبرج: 

تهدددؾ هددذ  النمدداذج إلددى تمٌددٌم الدرجددة المتحصددل علٌهددا  الطالددج فددً  مشددروع التخددرج  مددن لبددل 

 والممتحنٌن وفك لرار المنالشة إلدارو الشإون العلمٌة بالجامعةالمشرؾ 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

 (6)رلدم أ.ش. ع  (5)على نسخة من نماذج تمٌدٌم مشدروع التخدرج رلدم أ.ش. ع   ٌمكن الحصول

ٖٓ ثُوْْ ثُؼ٢ِٔ ثُٔنضض أٝ ٝفدور ثُوذدٍٞ ٝثُضْدؾ٤َ ددئهثًر ثُْٔدؾَ دجُؾجٓؼدز أٝػدٖ ؽ٣ٌدن 

 .ؾجٓؼزٓٞهغ ثُ

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌزم١١ُ  ِؾشٚع رخشج:

 -مٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتاحج الرالث اآلتٌة:ٌ  -1

النجاح: ٌعلن نجاح الطالج فً حالة حصولل علً نتٌجة إجمالٌة فً كافة التمٌٌمات ال تمل عن  .د 
50.% 

 الرسوج: ٌعتبر الطالج راسبا فً إحدى الحاالت التالٌة: .  

  50حصولل على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

 وفً هذ  الحالة ال  بناء على رأي المشرؾ والمبررات التً ٌمدمها حول وضع الطالج
 ٌمرر المشروع للنماش وٌعلن رسوج الطالج مباشرو.

 التؤجٌل: ٌمكن تؤجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة: .و 

  المشروع فً الولت المحدد ألسباج تتعلك الحالة األولى: عدم تمكن الطالج من إنهاء
 بطبٌعة المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

  الحالة الرانٌة: تمدٌم المشروع للنماش والتراح لجنة النماش فترو إضافٌة إلجراء بعض
التعدٌالت أو استكمال أجزاء نالصة فً المشروع  وفً الحالتٌن ٌجج تحدٌد المدو 

 ٌل.المناسبة للتؤج

  الحالة الرالرة: استحالة إنجداز المشدروع بسدبج فدروؾ خاصدة تتعلدك بالطالدج )صدحٌة أو
 ؼٌرها(.

% من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالج )لكل طالج( حسج 40ٌتم إعطاء .  2

 (.6( رلم أ.ش. ع  )5نماذج تمٌٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )

  

نماذج تمٌٌم مشروع حسج  الممتحنٌنلبل  % من الدرجة المستحمة من60ٌتم إعطاء  .4

 للطالج )لكل طالج(. (6( رلم أ.ش. ع  )5التخرج رلم أ.ش. ع  )
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  تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 

 

 عنوان البحث/ ..........................................................................................................
 ........................................................................................................تارٌخ المنالشة/ 

 ممدم البحث الطالب/ ...........................التخصص/...................  رلم المٌد/ ...........................
 ................................................................................إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............

 أوالا/ درجة األستاذ المشرف

 الدرجــــة البٌــــــــــان

  درجات 2سلون الطالج                  -

  درجات 2الجدٌة وااللتزام بالمواعٌد     -

  درجات 2االلتزام باإلرشاد               -

  درجات 2سالمة اللؽة العربٌة            -

  درجات 2االلتباس واالستشهاد           -

  درجات 2الطباعة واإلخراج النهاحً     -

  41المجمــــوع                      

ا/ درجة األساتذة الممتحنٌن:  ثانٌا

 الممتحن الثانً الممتحن األول البٌــــــــــان

   درجات  2وأهدافل                    تحدٌد مشكلة البحث  -

   درجات  2صٌاؼة الفرضٌات                               -

   درجات  2أسلوج جمع البٌانات                             -

   درجات  2العٌنة وأسباج إختٌارهـا                         -

   درجات  2   إسلوج التحلٌل                                -

   درجات  2دلة النتاحج والتوصٌات                          -

   درجات  2اإللناع والحوار                                  -

   درجات  2درجة االستٌعاج لموضوع البحث              -

   61المجمــــــــوع 
 

األعداد والمراجع والمصادر التً أعتمد علٌهــا الباحث وأسلوب بعــد تمٌٌم البحث ومستوى المنهجٌة التً أتبعت فً 

 التحلٌل والنتائج والتوصٌات التً تم التوصل إلٌهــا أوصت لجنة المنالشة باالتً:

 ٌعتمد البحث دون أي تعدٌالت وٌمنح الطالج التمدٌرات التالٌــة:      
 درجـة: ................. بتمدٌر: ...................الطالج: ......................................... 

 
 

 ٌعتمد البحث مع إجراء تعدٌالت وٌمنح الطالج التمدٌرات التالٌــة:

 .................الطالج: ......................................... درجـة: ................. بتمدٌر: 
 

 

 اعتماد/ إدارة الشؤون العلمٌة     اعتماد/ رئٌس المســـم

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020اإلصدار: تارٌخ  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (5رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 
 

 م 20الفصل الدراسً ..........................................     التارٌخ     /      /   

 المسم : .................................     التخصص : ..............................

 .......................................................................عنوان المشروع: 

 أسم المشرف: ................................    الدرجة العلمٌة : ..........................

 

 رلم المٌد أسم الطالج ر.م

المنالش 
 األول

المنالش 
 الرانً

 المشرؾ
الدرجة 
 النهاحٌة

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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 زخشجإخشاءاد رغ١ٍُ ِؾشٚع اٌ

 

 (7سلُ أ.ػ. ع ) زخشجرغ١ٍُ ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّبرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى بٌان إستكمال كافة اإلجراءات المتعلمة بمشروع التخرج من تعددٌالت وفدك 

 لرار لجنة المنالشة و إجراءات التجلٌد للمشروع  وفك نتاحج تمٌٌم منالشة المشروع.

 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٖٓ ثُوْْ ثُؼِٔد٢  (7)من نموذج تسلٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  على نسخة  ٌمكن الحصول

 .ثُٔنضض أٝ ٝفور ثُنٌؽ٤ٖ  دئهثًر ثُْٔؾَ دجُؾجٓؼز أٝػٖ ؽ٣ٌن ٓٞهغ ثُؾجٓؼز

 

 ثُنطٞثس ثُٔضذؼز ُض٤ِْْ  ٓشٌٝع صنٌػ: ج( 

دؼو أهثء ثُطجُخ ُٔ٘جهشز ثُٔشٌٝع ٝهذُٞٚ كجٗٚ ٢ٜ٘٣ هًثّضٚ ثُؾجٓؼ٤ز ثُٔٔضور ُْ٘ٞثس 

ؽ٣ِٞز ٖٓ ثُؾو ٝثالؽضٜجه ٤ُظَ إ٠ُ ٤َٗ ثُوًؽز ثُؼ٤ِٔز ثُٔ٘جّذز، ٝٓج صذو٠ إال إؽٌثءثس 

 -ًٝص٤٘٤ز ٢ٛ:

٣ٔ٘ـ ثُطجُخ كٌطز أّذٞػ٤ٖ ُضؼو٣َ ثُٔطِٞح ك٢ ْٗنز ثُٔشٌٝع، عْ دؼو هذٍٞ ثُضؼو٣الس  .5

 ٖٓ ثُٔ٘جهش٤ٖ ٣طِخ ثُضؾ٤ِو ك٢ ٓور ال ص٣َو ػٖ أّذٞػ٤ٖ آم٣ٌٖ.

 -:ًجالص٢(، صٍٞع 4ػوه ثُْ٘ل ثُٔؾِور ) .6

 ثُوْْ ثُؼ٢ِٔ 

 ثُٔشٌف 

 ثٌُٔضذز 

 ُٕٞ ثُضؾ٤ِو ُِؼِّٞ ثإلْٗج٤ٗز أّٞه ُِٝؼِّٞ ثُضطذ٤و٤ز أًٍم. .7

 هػْ ثُْ٘نز ثُٔؾِور دْ٘نز ثٌُض٤ٌٗٝز ٓقض٣ٞز آمٌ صقو٣ظ. .8

 صٌكن ًَ ْٗنز صْ صؾ٤ِوٛج ٖٓ ٓشٌٝع ثُضنٌػ دْ٘نز إٌُض٤ٌٗٝز ) ػ٠ِ هٌص ٓوٓؼ( .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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 حدض ِٛػذ ٚ لبػخ ٌّٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشجإخشاءاد  

 

 (8سلُ أ.ػ. ع )حدض ِٛػذ ٚ لبػخ ٌّٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشج ّٔٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن المسم من حجز لاعة  وتحدٌد موعد لمنالشة مشروع التخرج 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

أ.ش. ع التخدرج رلدم على نسخة من نموذج حجز موعد و لاعدة لمنالشدة مشدروع  الحصول ٌمكن

بالجامعدة أو عدن طرٌدك ( من المسم العلمً المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بدندارو المسدجل 8)

 .مولع الجامعة

 

 ٝ هجػز ُٔ٘جهشز  ٓشٌٝع صنٌػ:  وثُنطٞثس ثُٔضذؼز ُقؾَ ٓٞػج( 

ٌجج على أعضاء لجنة المنالشة من االلتزام بموعد المنالشة وفك الموعد المحددد بدالمرار  -1

 الصادر عن إدارو الشإون العلمٌة.

بحجز لاعة المنالشة وفك نمدوذج حجدز ٌلتزم السٌد رحٌس المسم بعد اخطار لجنة المنالشة  -2

 ( ومخاطبة إدارو الشإون العلمٌة.8موعد و لاعة لمنالشة مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )

ٌموم المسم  العلمً بتحدٌدد جددول لجمٌدع المنالشدات المتولعدة بالتنسدٌك مدع إدارو الشدإون  -3

 ولع الجامعة.العلمٌة  لبل نهاٌة الفصل 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)
 ...(..).......... المقيد تحت  رقم: ................................................  الطالب (2)
 )...............( المقيد تحت  رقم: ................................................  الطالب (3)

قاعة المناقشات لمناقشة مشروع التخرج  في قسم .............................    نامل منكم التكرم بحجز 
 الموافق ...../ ..... / ......... عمى تمام الساعة ............ ........... يوم

 
 عميــــه ،،، نأمل التكرم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحجز مكان المناقشة. 

 اتهوالسالم عميكم ورحمة هللا وبرك
 رئيس القسم                                                                    

        ............................. 
 هذا الجزء خاص الستعمال إدارة الشؤون العممية

 إخشاءاد إداسح اٌؾؤْٚ اٌؼ١ٍّخ:

 عميــــه ،،،

 

المناقشات  يوم.................... الموافق ...../ ..... / نفيدكم بأنه تقرر الموافقة عمى حجز قاعة 
 ......... عمى تمام الساعة ............ بقاعة رقم.............

دارة الشؤون العممية                                                                            مديرا 
............................. 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م  2020: ثالتحدٌتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (8رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 األوبد٠ّٟ حإخشاءاد رمش٠ش ِشاخغ خبسخٟ ٌٍجشٔبِ-15

 

 (9) ّٔٛرج رمش٠ش ِشاخغ خبسخٟ ٌٍجشٔبِح األوبد٠ّٟ ثبٌدبِؼخ سلُ أ.ػ.ع
 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

االكددادٌمً مددن لبددل أحددد أعضدداء هٌحددة التدددرٌس الخددارجٌٌن  ذوي الخبددرو العلمٌددة ٌهدددؾ هددذا النمددوذج إلددى تمٌددٌم البرنددامج 

الدورٌددة للبددرامج  ةالمراجعدد األكددادٌمً الخاضددع للتمٌددٌم وذلددن فددً إطددار جواالكادٌمٌددة والعملٌددة فددً نفددس تخصددص البرنددام

كدل أربدع  ٌتم التحددٌثالمخرجات وسابمة وتجوٌد  أخطاءمهمة لمواكبة التطور والحدارة وتصحٌح باعتبارها آلٌة  التعلٌمٌة 

 .الشإون العلمٌة إداروسنوات بنشراؾ 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج األكادٌمً بالجامعة  رلم 
من المسم العلمً المختص أو وحدو المبول والتسجٌل بندارو المسجل بالجامعة أو عن  (9) أ.ش.ع

 طرٌك مولع الجامعة.
 

 ّٔٛرج رمش٠ش اٌّشاخغ اٌخبسخٟ: َج( اٌخطٛاد العزخذا

تصدر إدارو الشإون العلمٌة تعلٌماتها للبرامج التعلٌمٌة التً تتبعهدا بالبددء فدً المراجعدة والتمٌدٌم  .7

 .الداخلً

هٌحة التدرٌس إلجراء  وأعضاءٌتبع البرنامج التعلٌمً نفام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج  .8

المراجعة والتمٌٌم لٌنتج عنها تحدٌرات فً البرنامج التعلٌمً المستندو على مراجع ومنافرات 

 موروق بها.

للبرنامج  ٌجج عض البرنامج االكادٌمً للمسم العلمً مرفك بنموذج تمرٌر مراجع خارجً  .9

على مختصٌن خارجٌٌن فً نفس المجال لتمٌٌم البرنامج  (9) األكادٌمً بالجامعة  رلم أ.ش.ع

 ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن رالرة(.بحٌث  العلمً المحدث )

 اإلجراءاتتعمم التمٌٌمات الخارجٌة حسج البرنامج التعلٌمً وتنفذ رم تعتمد حسج  .10

 المعمول بها فً الجامعة.

عدم  وأسباجتمرٌر صادر عن البرنامج التعلٌمً ٌحوي التحدٌرات التً تم اعتمادها  إعداد .11

 .ثساس علمً بحأممترح نتٌجة التمٌٌمات والمستندو على  أيتنفٌذ 

الشإون العلمٌة رم رحاسة الجامعة لتطرح على  التمٌٌم والتحدٌث إلى إدارو تحال نتاحج  .12

 العتمادها.الجامعة  إدارومجلس 
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 ّٔٛرج رمش٠ش ِشاخغ خبسخٟ ٌٍجشٔبِح األوبد٠ّٟ ثبٌدبِؼخ

ٌٍغ١ذ اٌذوزٛس.......................................................... اٌزمش٠ش اٌزبٌٟ ػٓ اٌشأٞ اٌؼٍّٟ ٣ؼذٌ 

اٌدبِؼخ اٌزٟ رؼًّ ثٙب .......................... اٌى١ٍخ:........................... اٌمغُ....................... 

 .......................................اٌزخقـ:...........................اٌٛظ١فخ اٌحب١ٌخ:.....................

 رّذ ِشاخؼخ ٚرم١١ُ رٛف١ف اٌجشٔبِح اٌّشفك ثٕبء ػٍٝ طٍت:

 لغُ:............................................... ثدبِؼخ أفش٠م١ب ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاٌزطج١م١خ. -

 :.....................................................................................أعُ اٌجشٔبِح  -

ٔؤًِ ِشاخؼخ اٌّىٛٔبد اٌزب١ٌخ اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ اٌزم١١ُ اٌؾبًِ ٌزٛف١ف اٌجشٔبِح اٌّؼٕٟ, ٚرٌه 

 :ثبعزخذاَ اٌّم١بط اٌزبٌٟ ٚفك ّٔٛرج اٌّزطٍجبد األوبد١ّ٠خ ٌٍجشٔبِح  األوبد٠ّٟ اٌّشفك

 غ١ش ِغزٛف١خ ِغزٛف١خ اٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ ٌٍجشٔبِح:

   اٌج١بٔبد  األعبع١خ

   أعُ إٌّغك

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:      

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

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

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

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

 غ١ش ٚاضحخ ٚاضحخ (أ٘ذاف اٌجشٔبِح1)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:        

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

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

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

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

                     

 

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

 

 ( اٌّغزٙذفبد2)
 غ١ش ٚاضحخ ٚاضحخ

  

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (9رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ال رؤدٞ اٌغشك رؤدٞ اٌغشك ٌخبسخ١خ( ِمبسٔخ ِب ٠زُ رمذ٠ّٗ ِغ اٌّشاخغ ا3)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:             

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

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

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

 غ١ش ِغزٛفٟ ِغزٛفٟ ( ٔظُ اٌمجٛي4) 

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

 ( ِخشخبد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍجشٔبِح5)

 غ١ش ٚاضحخ ٚاضحخ ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ

  

 غ١ش ِشرجطخ ِشرجطخ إسرجبط ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ثؤ٘ذاف اٌجشٔبِح

  

 ال رزحمك  رزحمك رحمك ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ثؤ٘ذاف اٌّمشساد

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافك مع  مواصفات الخرٌج للبرنامج فً كل من:

 اٌّؼشفٟ اٌّدبي
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌزطج١م١خ ٚاٌّؼشف١خ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمً فً مجال التخصص
 ال رٛاوت رٛاوت

  

 التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب احتٌاجات سوق العملمخرجات 
 ال رٛاوت رٛاوت

  

 )أ( اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )ة( اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )ج( اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚ ا١ٌّٕٙخ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )د( اٌّٙبساد اٌؼبِخ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                      
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............................................................................................................ 

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

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

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

 

 وبف١خ  غ١ش وبف١خ ( ِىٛٔبد ِحز٠ٛبد اٌجشٔبِح6)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                      

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

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

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

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

 ( ِمشساد اٌجشٔبِح األوبد7ّٟ٠)          

 

 
 ِٛافك

 ِٛافك

 إٌٝ حذ ِب

 غ١ش

 ِٛافك 

    ٚضٛذ أ٘ذاف اٌّمشساد

    إسرجبط أ٘ذاف اٌّمشساد ثؤ٘ذاف اٌجشٔبِح

    أ٘ذاف ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍم١بط لبث١ٍخ

    ِالئّخ ِحشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ أل٘ذاف اٌّمشساد

    ِالئّخ طشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ ٌزحم١ك ِخشخبد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزٙذفخ

    أرغبَ ِحز٠ٛبد اٌّمشساد ثبٌحذاثخ

    اٌّزوٛسحاٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِٕبعجخ ٌٍطشق 

    طشق رم١١ُ اٌطالة اٌّغزخذِخ ِالئّخ

    اٌّشاخغ اٌّزوٛسح حذ٠ثخ
 

رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ: )فٟ حبٌخ ػذَ ِٛافمخ أٞ ِمشس ٠شخٝ رحذ٠ذٖ ٚاٌزؼ١ٍك ػ١ٍٗ ٚروش وً اٌّالحظبد( 

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

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

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

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

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( طشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ8ٍُ)

  
 

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:    

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

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

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

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

............................................................................................................ 
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 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                    

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

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

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

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

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

 غ١ش ِالئُ ِالئّخ ( رم١١ُ اٌجشٔبِح10)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

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

 ( رق١ٕف اٌزم11ُ١١)

 

 غ١ش  ِالئُ ِالئُ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:

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

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

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

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

 ثبٌجشٔبِح ( ِزطٍجبد االعزّشاس فٟ اٌذساعخ12)

 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

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

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( ِقبدس اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاإلِىبٔبد13)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

 غ١ش  ِالئّخ ِالئّخ ( طشق اٌزم9ُ١١)
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............................................................................................................ 
 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( اٌّىزجخ14)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:              

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 ( اٌّخزجشاد ٚاٌّؼب15ًِ)

 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

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

 سأٞ اٌّم١ُ إٌٙبئٟ:                    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 اعُ اٌّشاخغ اٌخبسخٟ:................................................. اٌزٛل١غ .....................
 

 

 

 

 العلمٌة فمط األغراضشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخدام البٌانات إال فً ن

 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 
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 (1ملحك )

 استبٌانات تخص نظام الجودة 
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 اشتبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الدراس ي/ القصــ

 ( O )ضع دائرة حول الدرجة اليت متثل تقديرك املناسب للسؤال

 -املقرراث الدراسيت:-3
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 املقرر املحتوى يدقق أهداف  1.1

 1 2 3 4 5 مدى الاستفادة من املقرر الدراس ي 1.2

 1 2 3 4 5 الوعاء السمني مناسب  1.3

 -أعضبء هيئت التدريس:-5
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 جقييم الطلبت وجوزيع الدرجاث  2.1

 1 2 3 4 5 مالئمت طريقت شرح املقرر وجوصيل املعلومت  2.2

 1 2 3 4 5 الحرص على التعامل والتواصل مع الطالب  2.3

 1 2 3 4 5 جوفير املادة الدراسيت وجدديد الكتب واملراجع للمقرر الدراس ي  2.4

 1 2 3 4 5 سرعت جصحيذ الواجباث والاختباراث والامتداناث وإصدار النتائج النهائيت  2.5

 1 2 3 4 5 التزام ألاستاذ بتوقيت املحاضرة  2.6

 1 2 3 4 5 جواجد ألاستاذ خارج ساعاث املحاضرة للتواصل مع الطلبت وإلاجابت على استفساراتهم  2.7

 خدمبث العمليت التعليميت:-0
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث التسجيل والدراست والامتداناث 3.1

 1 2 3 4 5 خدماث إدارة القسم  3.2

 1 2 3 4 5 مالئمت الجدول الدراس ي/الفصلي 3.3

 1 2 3 4 5 القاعاث الدراسيت/نظافتها/ججهيزها 3.4

 1 2 3 4 5 خدماث املكتبت 3.5

 1 2 3 4 5 مالئمت املعامل 3.6

 اخلدمبث املسبندة للعمليت التعليميت:-3
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث املقهى 4.1

 1 2 3 4 5 خدماث التصوير والسحب 4.2

 1 2 3 4 5 خدماث العيادة  4.3

 1 2 3 4 5 مالئمت استراخت الطالب  4.4

 1 2 3 4 5 كفاءة وخدة ألامن 4.5

 1 2 3 4 5 كفايت ونظافت دوراث املياه 4.6

 .......................................................................................................................................................................مالحظات:  4.7

                   ........................................................................................................................................................................ 
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 زذس٠ظاٌل١بط سضب ػضٛ ١٘ئخ إعزج١بْ 

 :الفصل الدراسً  : المسم
     

 

 :تمثل تمدٌرن المناسب للسؤال ًضع دائرة حول الدرجة الت

 رلم البند
  الدراسٌــــــــــــــة المــــــــــــــــادة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند

 1 2 3 4 5 مع الهدؾ منلتوافك مفردات الممرر 3.3

 1 2 3 4 5 لدرات الطلبة عمالحمة منهجٌة الممرر م 3.5

 1 2 3 4 5 طرٌمة التمٌٌم وتوزٌع الدرجات للممرر الدراسً 3.0

 1 2 3 4 5 ًوالكتج للممرر الدراستوفر المادو العلمٌة والمراجع  3.3
 

 

 التمدٌر الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 ًمالحمة مستوى الطالج مع الممرر الدراس 5.3

 1 2 3 4 5 اهتمام وجدٌة والتزام الطالج 5.5

 1 2 3 4 5 والبحوث( أداء الواجبات والمشاركات) للمتطلبات الممرر مر جأداء الطال 5.0

 1 2 3 4 5 الرضا عن درجات أعمال الفصل الدراسً و النتاحج النهاحٌة 5.3

 1 2 3 4 5 لٌام الطالج بؤنشطة إضافٌة لزٌادو تحصٌلل العلمً 5.2
 

 التمدٌر خدمــــــــــات العملٌة التعلٌمٌة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات مكتج شإون أعضاء هٌحة التدرٌس 0.3

 1 2 3 4 5 خدمات إدارو المسم 0.5

 1 2 3 4 5 خدمات لسم الدراسة و االمتحانات 0.0

 1 2 3 4 5 الجدول الدراسً األسبوعً 0.3

 1 2 3 4 5 الماعات الدراسٌة نفافتها وتجهٌزها 0.2

 1 2 3 4 5 المعامل تجهٌز 0.2

 1 2 3 4 5 المكتبة 0.2
 

 التمدٌر الخدمــــــــــات المساندة للعملٌة التعلٌمٌة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات التصوٌر 0.3

 1 2 3 4 5 خدمات الممهى 0.5

 1 2 3 4 5 خدمات العٌادو 0.0

 1 2 3 4 5 حجرو أعضاء هٌحة التدرٌس 0.3

 1 2 3 4 5 خدمات الشإون المالٌة 0.2

 1 2 3 4 5 كفاءو وحدو األمن 0.2

 1 2 3 4 5 كفاٌة ونفافة دورات المٌا  0.2

 ....................................................................................................................................:مالحظات 0.2
 

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (2رقم الىموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



353 
 

 

 

 

 اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ ِٓ لجً اٌطبٌتاعزج١بْ رم١١ُ أداء 
  

 

 ............................................................. :األوبد٠ّٟاعُ اٌّشؽذ 

 /......................................... اٌذساعٟ اٌفقً/ ...........................................  اٌمغُ

 الخز١بسن.ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ 

 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّزبص اٌجٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 ثٌُٔشو ثألًجه٢ٔ٣ ُٚ ّجػجس ٌٓضذ٤ز ٓؼِ٘ز 1

 1 2 3 4 5 ٝؽٞه ثٌُٔشو ثألًجه٢ٔ٣ فْخ ثُْجػجس ثُٔؼِ٘ز 2

 1 2 3 4 5 ثإله٘جعهوًر ثٌُٔشو ثألًجه٢ٔ٣ ػ٠ِ  3

 1 2 3 4 5 فوثٓوجدِز ثٌُٔشو ثألًجه٢ٔ٣ ًَ ؽجُخ ػ٠ِ  4

 1 2 3 4 5 ٣ْجػو ػ٠ِ ثُضٞؽ٤ٚ ثُظق٤ـ ثألًجه٢ٔ٣ثُِٔق  5

 1 2 3 4 5 ك٢ ثُضؼجَٓ ٓغ ثُطِذز  ثألًجه٢ٔ٣ٌٓٝٗز ثٌُٔشو  6

 1 2 3 4 5 ُي ًطجُخ ؽجٓؼ٢  ثألًجه٢ٔ٣ ثفضٌثّ ثٌُٔشو 7

 1 2 3 4 5  ثألًجه٢ٔ٣ثالّضلجهر ٖٓ صٞؽ٤ٜجس ٝٗظجةـ ثٌُٔشو  8

 1 2 3 4 5 ٣ٞػـ ثٌُٔشو ثألًجه٢ٔ٣ ثُنطز ثُوًث٤ّز دٔج ك٢ ىُي صَِْْ ثُٔوًٌثس 9

9 
 :ِالحظبد

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر خدمات اإلرشاد األكادٌمً
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 اعزج١بْ رم١١ُ اٌطبٌت ٌؼضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ 
  

 ........... ........اٌفقً اٌذساعٟ/....................../.........اعُ اٌّمشس......... ............................/ اٌمغُ

 ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.

س.

َ 

 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّزبص اٌجٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 1 2 3 4 5 دٔقضٟٞ ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  ثألّضجىصؼ٣ٌق   .1

 1 2 3 4 5 ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  ثألّضجى دؤٛوثفصؼ٣ٌق   .2

 1 2 3 4 5 ثُووًر ثُضو٤ْ٣ًز ُؼؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ  .3

 1 2 3 4 5 أِّٞح ػؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ك٢ ثُٔقجػٌر   .4

 1 2 3 4 5 صوذَ ػؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ألّتِز ثُطِذز   .5

 1 2 3 4 5 ثألٓغِز ثُْٔضنوٓز ك٢ ثُٔقجػٌر ًلج٣ز   .6

 1 2 3 4 5 ٌٓٝٗز ػؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ك٢ ثُضؼجَٓ ٓغ ثُطِذز   .7

 1 2 3 4 5 فظ ػؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ثُطِذز ػ٠ِ ثُٔشجًًز ك٢ ثُٔقجػٌر  .8

 1 2 3 4 5 ( ٝدقٞط ػ٤ِٔز....ثُل ًلج٣ز ٗظجّ ثُضو٤٤ْ ثُْٔضنوّ ) ثمضذجًثس ٝٝثؽذجس  .9

 1 2 3 4 5 ٝػٞؿ ًضجدز ػؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ػ٠ِ ثُْذًٞر   .10

 1 2 3 4 5 صقو٣و ػؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ًضجح ٜٓ٘ؾ٢ ٌٝٓؽؼ٢   .11

 1 2 3 4 5 ػؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ٗضجةؼ ثالمضذجًثس ُِطالح ك٢ ٓٞػوٛج إػالٕ  .12

 1 2 3 4 5 ثُضَثّ ػؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ دٔلٌهثس ثُٔوًٌ   .13

 1 2 3 4 5 ثُٔقجػٌر ك٢ ٓٞػوٛج  ٝإػطجءثُضَثّ ػؼٞ ٤ٛتز ثُضو٣ًِ دجُقؼًٞ   .14

 ِالحظبد:  .15

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 اعزج١ـــبْ رم١١ـــــُ اٌطـــــبٌت ٌٍّمـــــشس

  

 ............... اٌفقً اٌذساعٟ/............. ........اعُ اٌّمشس/...... .................................. اٌمغُ/

 الخز١بسن.ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ 

 ػؼ٤ق ٓوذٍٞ ؽ٤و ؽ٤و ؽوث ٓٔضجٍ ثُذ٘ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ً.ّ

 1 2 3 4 5 ٓالةٔز ثُٞػجء ث٢َُ٘ٓ ُِٔوًٌ ثُوًث٢ّ   1

 1 2 3 4 5 دٔلٌهثس ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ ثإلُٔجّ 2

 1 2 3 4 5 ُّٜٞز ثُلْٜ ُٔلٌهثس ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ 3

 1 2 3 4 5 ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّثإلُٔجّ دؤٛوثف  4

 1 2 3 4 5 صٞك٤ٌ ٓضطِذجس مجطز ُِٔوًٌ ثُوًث٢ّ )ٓؼَٔ، ؽٜجٍ ػٌع ......( 5

 1 2 3 4 5 صٞكٌ ًضجح ٜٓ٘ؾ٢ ٓظجفخ ُِٔوًٌ  6

 1 2 3 4 5 ٓوٟ ثالّضلجهر ٖٓ ثُٔوًٌ ثُي١ هًّضٚ 7

8 

 ِالحظبد:

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

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

........................................................................................................................................................... 
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ٌٍّمـــــشساعزج١ـــبْ رم١١ـــــُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ   

 /....................................................................                   اٌمغُ اٌؼٍّٟ

 لــــــبسِزؼــبْٚ/............................................................   أعزبراٌّمشس

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

 /..................... ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ)أعجٛػ١ب (/.............................. ػذد اٌٛحذاد اٌذساع١خ

 ..................................اٌذساعٟ اٌفقً

 حٛي اٌذسخخ اٌزٟ رّثً رمذ٠شن إٌّبعت ٌٍغؤاي:ضغ دائشح 

 د اٌــــــــجــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــبْ ِّزبص خ١ذ خذا خ١ذ ِمجٛي ضؼ١ف

 1 ٓالةٔز ثُٞػجء ث٢َُ٘ٓ  5 4 3 2 1

 2 كْٜ ٝثّض٤ؼجح ثُطِذز ُِٔوًٌ ثُوًث٢ّ 5 4 3 2 1

 3  ػوه ثُطِذز ٓ٘جّخ 5 4 3 2 1

 4 صٞكٌ ثُٔضطِذجس ثُنجطز دجُٔوًٌ 5 4 3 2 1

 5 ثُْ٘ذز ثُٔت٣ٞز ُٔج صْ ثٗؾجٍٙ ٖٓ ٓلٌهثس ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ: ٗظ١ٌ ...... %  ػ٢ِٔ ....... %

 ِالحظبد:

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

.................................................................................................................... 
6 
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 اعزج١بْ رم١١ُ أداء ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً سئ١ظ اٌمغُ

 /...............................................اٌذساعٟ  اٌفقً/....................................اٌمغــــــــــــــُ

 ِزؼبْٚ Oلبس      O   .............................................اعُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ: 

 .ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن

 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خ١ذ خذا   ِّزبص اٌجٕـــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 ثالُضَثّ دقؼًٞ ثُٔقجػٌثس ك٢ ٝهضٜج   .1

 1 2 3 4 5 إٗؾجٍ ٓج ٣ٌِق دٚ ٖٓ ٜٓجّ  .2

 1 2 3 4 5 ثالُضَثّ دقؼًٞ ثؽضٔجػجس ثُوْْ   .3

 1 2 3 4 5 ثٌُلجءر ثُؼ٤ِٔز   .4

 1 2 3 4 5 ثُٔٞػٞػ٤ز ك٢ صو٤٤ْ أهثء ثُطجُخ   .5

 1 2 3 4 5 ثُضؾو٣و ك٢ أِّٞح ثُضو٣ًِ   .6

 1 2 3 4 5 ثٌُٔٝٗز ك٢ ثُقٞثً ٝػوّ ثُضؼظخ   .7

 1 2 3 4 5 فْٖ ثُضؼجَٓ ٓغ ثُطالح   .8

 1 2 3 4 5 فْٖ ثُضؼجَٓ ٓغ ٍٓالةٚ   .9

 1 2 3 4 5 ثُٔذجهًر ك٢ ثألكٌجً ػ٘و ثَُِّٝ   .10

 1 2 3 4 5 ثُضؼجٕٝ ك٢ صؾ٣ٞو ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز دجُوْْ   .11

 1 2 3 4 5 ثُٔشجًًز ك٢ ثُذقٞط ثُؼ٤ِٔز ًٝٝٓ ثُؼَٔ ىثس ثُؼالهز دجُذٌٗجٓؼ  .12

 1 2 3 4 5 ثُْٔجٛٔز ك٢ موٓجس ثُٔؾضٔغ ٝثُذ٤تز ثُض٢ ٣ووٜٓج ثُذٌٗجٓؼ  .13

 1 2 3 4 5 ثُقٌص ػ٠ِ ّٔؼز ثُؾجٓؼز   .14

 1 2 3 4 5 ثّضنوثّ ثُضو٤٘ز ثُٔضٞكٌر ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز   .15

 ِالحظبد:  .16

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

.................................................................................................................................................... 
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 استطالع أراء الخرٌجٌن استبٌان

   تحٌة طٌبة و بعد      

نعتبر الخرٌج هو محور أساسً للعملٌة التعلٌمٌة  -جامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة إننا فً 
االستفادو من آراحكم وممترحاتكم المٌمة و التعلٌمٌةولؽرض تحسٌن جودو البرامج   ومن أهم مخرجاتها

االستبٌان لجمع المعلومات من الخرٌجٌن والتً تعكس خبرتهم  الذا تم عمل هذ .لتطوٌر األداء بالجامعة
 .بالبرنامج الذي درسو 

 أوال: البٌانات العامة:
 ذكر )   ( أنرى )   (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعلٌمً:

 أعمل)      ( لطاع حكومً)    (لطاع خاص)    (ال:  جهة العمل الحالٌة

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

 .التعلٌم والتعلم والخدمات الممدمة من الجامعةرضاهم عن عملٌات  مستوىحول  أراء الخرٌجٌن ثانٌا:

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

 

 الممٌاس  
 العبارة

ً
ض

را
 

شدة
ب

 ً
ض

را
 

حاٌد
م

 

غٌر 

ً
ض

را
 

غٌر 
ً

ض
را

 

شدة
ب

 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 التعلٌم الذي تلمٌته فً الجامعة ؟ما مدى رضان عن مستوى 

 1 2 3 4 5 هٌئة التدرٌس بالجامعة؟ اءعضأما مدى رضان عن جودة أداء  

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة الخدمة الممدمة من لسمن العلمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة  الخدمة الممدمة من لسم التسجٌل والمبول؟

 1 2 3 4 5 مدى رضان عن شروط المبول والتسجٌل بالجامعة؟ما 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن رسوم التسجٌل بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر مهارات المعرفة والفهم

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر المهارات الذهنٌة

 1 2 3 4 5 ؟لٌة والمهنٌةمما مدى رضان عن توافر المهارات الع

 1 2 3 4 5 ؟والمنمولةما مدى رضان عن توافر المهارات العامة 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أسلوب التدرٌس بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن الممررات الدراسٌة بالبرنامج األكادٌمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن البنٌة التحتٌة بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 من لبل الجامعة؟ تهٌئتن لدخول سوق العملما مدى رضان عن 

 1 2 3 4 5 الجامعة  فً تسهٌل الحصول على وظٌفة بعد التخرج؟ مساهمةما مدى رضان على 
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 كم عدد العروض التً تلمٌتها من كل الممابالت التً أجرٌتها بشأن الوظائف؟ 

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

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الضعف بالجامعة؟
....................................................................................................................

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

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

 

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الموة بالجامعة؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

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

 أٌة مالحظات أخرى: 
....................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 البٌانات إال فً األؼراض العلمٌة فمط منشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنل لن ٌتم استخدا
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 العملاستبٌان خاص بأرباب 

  ،،،تحٌة طٌبة و بعد

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستوى  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

من آراحكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر  االستفادوإلى  االستبٌانٌهدؾ والخدمات التً تمدمها.   الجامعة

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كم  علماً بان إجاباتبالجامعةاألداء 

 الجامعة: ورســالة رؤٌـة:  أوالا 

 : نتبنى التغيير لمتطوير والتحسين لتحقيق التميز.الرؤٌة

جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة خاصة متخصصة، تسعى لتحقيق التميز في  :الرسالة
والبيئة ، من خالل البرامج التعميمية التي  مجاالت: التعميم والتعمم، والبحث العممي، وخدمة المجتمع

 تقدمها.

ا   :األهداف: ثانٌا

إعداد الكوادر المتخصصة والمؤهمة لسوق العمل، والنهوض بمؤسسات المجتمع والمحافظة عمى  (1
 البيئة.

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

 تحسين مستوى األداء األكاديمي، واإلداري بالجامعة.تطوير و  (3
 إثراء حركة البحث العممي بالمشاركة في المحافل العممية والمساهمة في حل مشاكل المجتمع.  (4
 تمدٌم خطط وبرامج فاعلة لخدمة المجتمع والبٌحة لكسج االطراؾ المستفٌدو. (5

المناظرة، والمراكز البحثية، لالستفادة منها، وتبادل التواصل، وعقد الشراكات واالتفاقيات مع الجامعات  (6
 الخبرات معها.

 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 لراءو جٌدو . االستبٌانلراءو بنود  .1

 تعبر عن وجهة نفرن. التًالخانة  فً√( وضع عالمة )  .2

 ن.لدر اإلمكا بنٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسحلةاالنهاٌة  فً .3

 .البٌانات و عدم ترن أسحلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .4

 شاكرٌن لكم خالص التمدٌر و الشكر على حسن التعاون
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 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتمولع الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------صفة مبدي الرأي فً الشركة /المإسسة  / -

 -------------------------------------------سنوات الخبرو فً العمل  / -

 لطاع خاص  )     (           لطاع حكومً  )     (          نوع المإسسة : -

 

 1 2 3 4 5 السإال رلم 

       الرإٌةمدى وضوح  1

       الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدى وضوح  3

        الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

       إمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول  5

       لهدؾ الرانً اإمكانٌة تحمٌك  6

       لهدؾ الرالث اإمكانٌة تحمٌك  7

       لهدؾ الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

       لهدؾ الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

       لهدؾ السادس اإمكانٌة تحمٌك  10

      الجامعة لخرٌج)العامة(  األساسٌة المهارات توافر 11

       للخرٌج الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 12

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرو 13

 المهام ألداء الالزمة الحدٌرة والمعلومات المعارؾ توافر مدى 14

 المطلوبة

     

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 15

      الجامعة خرٌج كفاءو عن رضاكم مدى  16

      لالعم سوقالجامعة الحتٌاجات  خرٌج مالحمة 17
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      لخرٌج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مدى 18

      األخرىالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدى منافسة  19

      مدى رضاكم عن الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة 20

      مدى رضاكم عن األنشطة البحرٌة التً تمدمها الجامعة 21

 
 

 
 :خرٌجال فً الموونماط  أهم -55

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

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

  
 

 :الخرٌج فً الضعؾ نماط أهم - 50
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

 
 ملالع سوقالحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -53

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

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

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

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -52
 

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

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

 
 

 : و مإسستكمالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -52
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 ممترحاتكم لألولوٌات البحرٌة : -52
...................................................................................................................

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

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

 بٌنكم وبٌن الجامعة . ممترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة -52
...................................................................................................................

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

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

 الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة.ممترحاتكم إلرراء  -52

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

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

...................................................................................................................  
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 استبٌان خاص بأرباب العمل لاللسام العلمٌة

  ،،،طٌبة و بعدتحٌة 

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستوى  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

  علماً بان بالجامعةمن آراحكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر األداء  االستفادوإلى  االستبٌان  وٌهدؾ الجامعة

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كمإجابات

 .( مرفمة مع االستبٌان........................الرؤٌة والرسالة واألهداف لمسم ) 
 

 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتمولع الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------/المإسسة  /صفة مبدي الرأي فً الشركة  -

 -------------------------------------------سنوات الخبرو فً العمل  / -

 لطاع خاص  )     (           لطاع حكومً  )     (          نوع المإسسة : -

 
 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 المسم المرفمة مع االستبٌان.االطالع على رإٌة ورسالة وأهداؾ  .5

 لراءو جٌدو . االستبٌانلراءو بنود  .6

 تعبر عن وجهة نفرن. التًالخانة  فً√( وضع عالمة )  .7

 لدر اإلمكان. بنٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسحلةاالنهاٌة  فً .8

 .البٌانات و عدم ترن أسحلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .9

 

 1 2 3 4 5 السإال رلم 

       الرإٌةمدى وضوح  1

      كمنفر وجهة من الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدى وضوح  3

      نفركم وجهة من الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

      نفركم وجهة منإمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول  5
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      نفركم وجهة منلهدؾ الرانً اإمكانٌة تحمٌك  6

      نفركم وجهة منلهدؾ الرالث اإمكانٌة تحمٌك  7

      نفركم وجهة منلهدؾ الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

      نفركم وجهة منلهدؾ الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

      الجامعة لخرٌج)العامة(  األساسٌة المهارات توافر 10

       للخرٌج الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 11

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرو 12

      المطلوبة المهام ألداء الالزمة الحدٌرة والمعلومات المعارؾ توافر مدي 13

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 14

      الجامعة خرٌج كفاءو عن رضاكم مدي  15

      لالعم سوقالجامعة الحتٌاجات  خرٌج مالحمة 16

      لخرٌج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مدي 17

      األخرىالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدى منافسة  18

 
 

 
 :خرٌجال فً الموونماط  أهم -32

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

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

 
 
 

 :الخرٌج فً الضعؾ نماط أهم - 53
...................................................................................................................

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 العمل سوقالحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -53
...................................................................................................................

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

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

 الجامعة خرٌج ٌتمنها أن المطلوج والمهارات المواصفات -55
 

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

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

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

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -50
 

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

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

 لتخرٌج الخدمة من والمستفٌدٌن األعمال ورجالالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -53
 : المتطورو العمل سوقاحتٌاجات  وفك مإهلةكوادر 

 

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

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

 
 
 

 :الجامعةو شركتكم بٌن التواصل إلرراءكم ممترحات -52
 

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

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

 
 

 ممترحاتكم لألولوٌات البحرٌة : -52
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 ممترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة بٌنكم وبٌن الجامعة . -52
 

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

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

  
 

 

 البٌانات إال فً اإلؼراض العلمٌة فمط متخداتشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنل 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 منسك الجودو  3

      العملٌة التعلٌمٌةٌساهم فً تجوٌد  5

      ٌساهم فً وضع خطط التحسٌن والتطوٌر 0

      ٌلتزم بتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة بشكل دوري 3

      ٌلتزم بتحلٌل نماذج واستبٌانات التمٌٌم  2

      ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح بنتاحج التمٌٌم 2

2 
العملٌة التعلٌمٌة ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح عن جودو 

 بالمسم بشكل دوري
     

      ٌساهم فً عملٌة الدراسة الذاتٌة والتمٌٌم الداخلً 2

      ٌساهم بتعزٌز الوعً الخاص برمافة الجودو داخل الجامعة 2

      ٌلتزم بحضور اجتماعات مكتج ضمان الجودو 33

      ٌإدي ما ٌطلج منل برؼبة وإتمان 33

 جٌد ممبول ضعٌف الشخصٌة ثالثا: السمات
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      لل عاللة متمٌزو مع منسمً الجودو باأللسام األخرى 3

      ٌتطوع لمساعدو زمالء  من منسمً الجودو  5

      لدٌل المدرو على العمل فً فرٌك 0

      منضبط وٌحافف على مواعٌد العمل 3

      ٌتمٌز عملل بجودو األداء 2

      النمد والتوجٌل ٌتمبل 2
 

   53التولٌع .....................  التارٌخ ../.../    ُمعد التمرٌر:......................
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 استبٌان لٌاس رضـا زوار المكتبة

  

 .....................الفصل الدراسً/ ..........................المسم/

 م20تارٌخ الزٌارة:..   ./....../...... طالب          زائر        الصفة/ عضو هٌئة تدرٌس    

 ضعٌف ممبول جٌد جٌد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.ت

 1 2 3 4 5 ساعات عمل المكتبة مناسبة 1

 1 2 3 4 5 المدرة االستٌعابٌة للمكتبة كافٌة لروادها 2

 1 2 3 4 5 المستخدم فً المكتبة مالئم ومناسبنظام اإلعارة  3

 1 2 3 4 5 توفر العدد الكافً من أجهزة الحاسب اآللً 4

 1 2 3 4 5 توفر االنترنت بالمكتبة 5

 1 2 3 4 5 سعر تصوٌر النسخة الواحدة مناسب 6

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة تلبً االحتٌاجات 7

 1 2 3 4 5 والمراجع المتوفرة فً المكتبة حدٌثةالكتب  8

 1 2 3 4 5 وسائل الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة 9

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر المكتبة بالشكل المناسب
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  ٚاٌطبٌت ٚحذح اإلسؽبد األوبد٠ِّٟٛضٛع اٌٍمبء ث١ٓ 

  .ٟرؼجئخ ّٔٛرج اٌحدض اٌّجذئ 

    ٚإضبفخ . إعمبطرؼجئخ ّٔٛرج 

  . ّٟضؼف األداء األوبد٠ 

  . ِّٟشاخؼخ ِغزٜٛ األداء اٌزؼ١ٍ 

  . ِشاخؼخ ٚرم١١ُ اٌّٛاظجخ ٚاٌحضٛس 

  . ِشاخؼخ اٌطبٌت ثخقٛؿ اٌغ١بة ػٓ اِزحبٔبد 

  . إ٠مبف ل١ذ 

  ( ٜأخش                                                                                   . ) 
 

 اٌّشؽذ األوبد٠ّٟرٛف١خ 

 
                          

 

           

 
 

 اسم وتولٌع المرشد األكادٌمً اسم وتولٌع الطالب       

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 نموذج المرشد األكادٌمً
  

 اٌج١بٔبد اٌؾخق١خ ٌٍطبٌت:

 اعُ اٌطبٌت : سلُ اٌم١ـــذ :                       

:                         اٌزخقـ اٌمغــــــــــُ :  

:          اٌفقً اٌذساعٟ اٌؼبَ اٌدبِؼٟ :  

 ػذد اٌغبػبد اٌّغدٍخ : اٌّغزٜٛ :

    ػذد اإلٔزاساد : اٌّؼذي اٌزشاوّٟ :
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 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و  للعلوم  

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (13رقم الىموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



335 
 

 

 

 نموذج لٌاس رضا العاملٌن

ٌعد مإشر رضا العاملٌن احد المإشرات الهامة فً رفع الروح المعنوٌة للعاملٌن ودفعهم ألداء أفضل. لذلن  ٌستهدؾ هذا 

 النموذج لٌاس درجة الرضا لدى العاملٌن بالجامعة. 

 الممٌاس الموضح بالجدولٌرجى لراءو العبارات التالٌة وتحدٌد إجابتن باختٌار درجة الرضا على 

 

 درجة الرضا العبارة ر.ت

 2 3 0 5 3 أسلوج اإلشراؾ على العمل المتبع بالجامعة 3

 2 3 0 5 3 وضوح المهام واالختصاصات 5

 2 3 0 5 3 وضوح إجراءات العمل وكٌفٌة تنفٌذ المهام 0

 2 3 0 5 3 تولٌت العمل وساعات الدوام 3

 2 3 0 5 3 العاللة بٌن زمالء العمل بالمسم/المكتج  2

 2 3 0 5 3 العاللة بٌن زمالء العمل بالجامعة  2

 2 3 0 5 3 توفٌر احتٌاجات ومستلزمات العمل 2

 2 3 0 5 3 المرتج 2

 2 3 0 5 3 المزاٌا المالٌة األخرى 2

 2 3 0 5 3 بٌحة العمل المادٌة )الكرسً/المكتج /اإلضاءو / سعة المكان(  33

 2 3 0 5 3 نفافة المرافك الخدمٌة / المصلى 33

 2 3 0 5 3 نفافة المرافك الخدمٌة / الممهى 35

 2 3 0 5 3 نفافة المرافك الخدمٌة / دورات المٌا  30

 2 3 0 5 3 االهتمام بالشكاوي والتفلمات ومعالجتها 33

 2 3 0 5 3 االهتمام بالممترحات واألخذ بها 32

 2 3 0 5 3 شفافٌة إجراءات التعٌن واالستمالة واإللالة 32

 2 3 0 5 3 شفافٌة إجراءات التحمٌك فً إي والعة ونشر نتاحجها 32
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 اٌخبرّخ

 

 ثُٔؼٔج٣ًزٝك٢ مضجّ ٛيث ثُو٤َُ ثُي١ ٣ٜوف إ٢ُ صؼ٣ٌق ثُطجُخ دؤْٛ صلجط٤َ ثُذٌٗجٓؼ ثألًجه٢ٔ٣ ُِٜ٘وّز 

ف٤ظ ثفض١ٞ ٛيث ثُو٤َُ ػ٢ِ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُضلجط٤َ ثُض٢ صْٜ ثُطجُخ أِٓ٘ج إٔ ٣ؾو ثُطجُخ ك٤ٚ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ 

 ثالّضلجهر ٝكن هللا ثُؾ٤ٔغ.

 

 عـــــــه اجلميـــــــق اللــــــــــوف
 

 

 

 

 

 اعتمبد جملس ادارة اجلبمعت

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


