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 الدلــــيل بإعدادالجهــة التــي قامــــت 

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

بحٌث تكونت لمسم علوم الحاسوب دلٌل  إعدادالمختصٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس، لغرض 

 -من:

 علوم الحاسوبرئٌس لسم                           حازم عاشور ابوالهول.ا. 

 .منسك الجودة بالمسم.           علً النائلً   دمحم ا 

  .عضو هٌئة تدرٌس لار     رمضان امهٌري أ 

 

للتكلٌف الصادر من ادارة الشؤون العلمٌة بشأن تكلٌف لجنة من  ....اـــــــــــوفق

علوم المختصٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس لغرض العمل على مراجعة وتحدٌث دلٌل لسم 

 م بحٌث تكونت اللجنة من االت2021ً-2020للعام الجامعً  الحاسوب

 رئٌس لسم نصر الدٌن مصطفى عبد هللا أ. 1

 منسك الجودة بالمسم بٌشًرامً عبد المجٌد سالم  أ. 2

 عضو هٌئة تدرٌس لار خالد دمحم بشٌر شختورأ.  3
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 مصطلحات ومفاهيم عامة

 المؤسسة التعليمية: 

 كل مؤسسة تعلٌمٌة حكومٌة أو خاصة تمدم برامج دراسٌة منتظمة )جامعٌة، علٌا(.

 الجامعة: 

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

اعتبارٌة وذمة مالٌة مستملة، وتمنح شهادات اإلجازة المتخصصة )البكالورٌوس، أو اللٌسانس(، واإلجازة 

 العالٌة )الماجستٌر(، واإلجازة الدلٌمة )الدكتوراه(، من خالل الكلٌات واأللسام المختلفة بها.

 الكلية: 

أن ٌكون لها شخصٌتها االعتبارٌة  وحدة تعلٌم عاٍل وبحث علمً من وحدات الجامعة، وٌجوز

المستملة، وهً فً كل األحوال كٌان علمً مستمل داخل نطاق الجامعة، تضم مجموعة ألسام علمٌة تتناسب 

مع طبٌعة التخصصات العلمٌة فً الكلٌة، وتمنح درجة اإلجازة المتخصصة )البكالورٌوس، أو اللٌسانس(، 

 الدلٌمة )الدكتوراه(، من خالل ألسامها المختلفة. واإلجازة العالٌة )الماجستٌر(، واإلجازة

 القسم: 

وحدة علمٌة أساسٌة من وحدات الكلٌة فً البناء الجامعً والتعلٌم العالً، متخصصة فً حمل من 

 حمول المعرفة، تتولى مهمة إعداد وتنظٌم وتنفٌذ البرامج التعلٌمٌة والبحثٌة.

 الشعبة:

 ة تتولى مهمة إعداد وتنظٌم البرامج التعلٌمٌة والبحثٌة.وحدة علمٌة من وحدات المسم المتخصص

 عضو هيئة التدريس القار: 

 الذي ٌخصص ُجلَّ ولته للعمل فً مؤسسة من مؤسسات التعلٌم العالً.

 عضو هيئة التدريس غير القار: 

 الذي ٌخصص جزءا  من ولته للعمل فً مؤسسة من مؤسسات التعلٌم العالً.

 :الكوادر المساندة

 المعٌدون والفنٌون. 

 طالب مؤسسة التعليم العالي: 

 الُمسّجل لنٌل درجة علمٌة وفما  للوائح والنظم المعمول بها فً مؤسسة من مؤسسات التعلٌم العالً.

 إدارة البرنامج: 

الجهة المسؤولة )الكلٌة أو المسم أو الشعبة( عن تنفٌذ البرنامج الدراسً المنتظم الذي ٌؤدي إلى 

 تعلٌمٌة )جامعٌة أو دراسات علٌا(.مخرجات 

 المرشد األكاديمي:

األستاذ المكلف باإلشراف على متابعة إنجاز الطالب فً البرنامج العلمً الذي ٌدرسونه، وممدار 

 تمدمهم فٌه.

 األستاذ المشرف: 

 المكلف باإلشراف على رسالة أو أطروحة.
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 الممتحن: 

طالب جامعً، أو منالشة رسالة أو أطروحة طالب األستاذ المكلف ضمن لجنة المٌام بامتحان 

 دراسات علٌا.

 الساعة المعتمدة: 

انتظام الطالب فً الدراسة لمدة ساعة تدرٌسٌة أسبوعٌا  طٌلة السنة الدراسٌة، أو على مدى فصل 

( ساعة زمنٌة فصلٌة فً مادة معٌنة، مع 16أسبوعا ( أي دوام الطالب لمدة ) 17-15دراسً كامل )

أن الساعة المعتمدة فً الممررات المعملٌة ساعة زمنٌة ونصف، والنجاح ٌكون فٌها حسب المعاٌٌر مراعاة 

التً تطبمها مؤسسة التعلٌم العالً، وفً حال التعلٌم المائم على حل المعضالت فإن الساعة الدراسٌة تحسب 

 التعلٌمٌة. بناء  على الساعات التً ٌحتاجها الطالب الستٌعاب المنهج فً مختلف األنشطة

 : التخصص األكاديمي

 برنامج أو مجموعة برامج أكادٌمٌة

 :البرنامج األكاديمي

 مجموعة من األنشطة العلمٌة النظرٌة والعملٌة، تدرس للحصول على درجة علمٌة تخصصٌة.

 : ودةالج

 تعنً الدلة واإلتمان عبر االلتزام بتطبٌك المعاٌٌر المٌاسٌة فً األداء.

 : ضمان الجودة

التأكد من تطبٌك اآللٌات واإلجراءات فً الولت الصحٌح والمناسب، للتحمك من بلوغ الجودة 

 المستهدفة بغض النظر عن كٌفٌة تحدٌد معاٌٌر هذه النوعٌة.

 التقييم:

 عملٌة لٌاس الجودة األداء فً كل األنشطة بهدف التحسٌن المستمر لألداء المستمبلً.

 التقويم: 

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

 المتعارف علٌها لبلوغ مستوٌات الجودة المستهدفة فً المؤسسات التعلٌمٌة.

 : النتائج التعليمية المستهدفة

مجموعة من المعارف والفهم والمهارات تستهدفها المؤسسة التعلٌمٌة من وراء برامجها المرتبطة 

 تها وأهدافها.برسال

 المقرر الدراسي: 

محتوى علمً ٌصاغ على صورة مجموعة من المفردات المحددة تدرس طٌلة الفصل الدراسً، أو 

 الوحدة التعلٌمٌة أو السنة الدراسٌة.

 المنهج: 

والوجدانً المطلوب لتحمٌك المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة )مفردات  والمهارىالمكون المعرفً 

 الممرر(.

 : التعليم والتعلم تاعملي



 

 ز
 

مجموعتان من األسالٌب التً ٌستخدمها أعضاء هٌئة التدرٌس والطلبة لتحمٌك النتائج التعلٌمٌة 

 المستهدفة للممرر.

 : المعيار

المواصفات الالزمة للتعلٌم الذي ٌمكن لبوله لضمان جودته وزٌادة فعالٌته ولدرته على المنافسة، 

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

 المٌاسٌة المنشودة.

 أطراف العملية التعليمية: 

 أعضاء هٌئة التدرٌس، والكوادر المساندة والطلبة والموظفون، وكل من له صلة بالعملٌة التعلٌمٌة.

 : المستفيدون

ها المؤسسة من حٌث فعالٌة النظم والعملٌات مجموعة لدٌها اهتمام باألنشطة التعلٌمٌة التً تمدم

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

المؤسسة والبرامج واألنشطة التً تمدمها، ومن أمثلة المستفٌدٌن: الطلبة وأعضاء هٌئة التدرٌس وأولٌاء 

 خ.األمور ومؤسسات المجتمع المحلً...ال

 

 : المدخالت

الحجم الكلً للموارد المخصصة لغرض معٌن، والتً تستعمل من أجل تشغٌل نظام ما، وتشمل: 

 الموارد البشرٌة والمادٌة والمالٌة والتمنٌة والمعلومات والولت.

 العمليات: 

 سلسلة من األنشطة واالتصاالت المترابطة مصممة لتحمٌك هدف محدد.

 المخرجات: 

 والنتائج النهائٌة التً ٌحممها النظام التعلٌمً، وتتحدد مخرجاته وفما  لرسالته وأهدافه.اإلنجازات 
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 كلمة رئيس القسم
 

رافك التطور الهائل الذي طرأت العمود الماضٌة فً مجال الحاسبات والمعلوماتٌة وما  إن          

الكبٌر على  األثروالشبكات والتكنولوجٌا الحٌوٌة والذي كان له  تالتصاالاذلن من تطور فً مجال 

لسم علوم الحاسب لمواكبة هذا التطور وترسٌخ  أنشئحٌاتنا الٌومٌة فً شتى المجاالت. نتٌجة لذلن 

 .اآللًالمفاهٌم والنظرٌات المتعلمة بحمول المعرفة المرتبطة بعلوم الحاسب 

 اإلنسانٌةللعلوم  أفرٌمٌاالتً تم افتتاحه بجامعة  األلسام أول ب منوٌعتبر لسم علوم الحاس         

حٌث ٌمنح المسم درجة البكالورٌوس فً علوم الحاسب، بعد اجتٌاز الطلبة للخطة الدراسٌة التطبٌمٌة و

ب والتً تغطً العدٌد من المجاالت المعرفٌة التً ٌحتاجها الطالب والمعتمدة لبرنامج علوم الحاس

 الحاسوب.لعمل فً مختلف فروع علوم لتأهٌله لسوق ا

ٌهدف لسم إلعداد جٌل من الخرٌجٌن ٌمتلن مستوى عالً من لدرات التحلٌل والتصمٌم           

. ولتحمٌك اآللًلدى العاملٌن فً مجال الحاسب  واألساسٌة، كونها تعتبر من الشروط الهامة واإلبكار

ا الطالب بهدف خلك جو من المنافسة العلمٌة بٌن علمٌة وثمافٌة ٌكون محوره أنشطةذلن ٌعتمد المسم 

 الطلبة والذي سٌحمك تنمٌة فً لدراتهم ومهاراتهم حتى ٌساهموا بكفاءة ومهنٌة فً المجتمع.

كما ٌوفر برنامج علوم الحاسب الذي ٌمدمه المسم بٌئة فرٌدة ومناسبة من نوعها تؤهل الطلبة            

بذوي  االحتكانالدارسٌن للتزود بكل مما هو جدٌد فً مجال علوم الحاسب والمعلوماتٌة، من خالل 

االختصاص والخبرة فً مجال الحاسبات وتمنٌة المعلومات مما ٌدعم المعرفة فً هذا المجال 

ب بتزوٌد واإلضافة الى المهارات الفنٌة والبحثٌة للدارسة.ٌموم المسم من خالل برنامج علوم الحاسب

الطالب باألسس العلمٌة فً شتى مجاالت علوم الحاسبات التً تساهم فً تمدٌم حلول علمٌة وأصٌلة 

 تخدم مجاالت متعددة فً المجتمع المحلً. 

 

 وما التوفٌك آال باهلل

 

 الحاسوبرئٌس لسم علوم 
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 الممدمة

 

الخاص بمسم  هــذا الدلٌــل نمــدم لعزٌزي الطالب ألنن أنت الهدؾ المنشود تعلٌمه وتؤهٌله فً الجامعة ن

وبرامجهـ العلمٌـة إضافـة إلـى تعلٌمـات  المسم، الــذي ٌتضمــن معلومــات وافٌــة عــن علوم الحاسوب

 ندراســت ًســٌر فتلكــً  ٌةمــام بتعلٌمــات هــذا الدلٌــل ضــرورإللمنـح درجـة البكالورٌــوس، وٌعــد ا

للبرنامج و مفردات الممررات وكذلن ممــررة لالدراســٌة اة بالخطــ دنوفــك خطــوات مســتنٌرة، وتزو

 بالمسم. ة واللوابح التً تهمناالطالع على األنظم

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

 .العلً المدٌر العون والتوفٌك هللاسائلٌن 

 

 

 

 رئٌس لسم علوم الحاسوب
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 نبذة عن المسم  .1
 

(  42م بعدد) 2003( لسنة   7ة رلم ) ــس الجامعـرار ربٌـــــوفك ل م الحاسوبوتم تؤسٌس لسم عل

ٌمدم هذا المسم درجة البكالورٌوس تخصص علم الحاسوب ( وحدة دراسٌة،  139ممرر دراسً بوالع ) 

بحٌث ٌزود كل ما هو جدٌد للطلبة من تحدٌث وتطوٌر للمناهج والممررات الدراسٌة والبرامج التدرٌبٌة 

الحاسوب وكذلن تعدهم للمواصلة فً علوم مختلفة فً مجال الفاعلة التً بدورها تعد الخرٌجٌن للمهن ال

 .مجال البحث العلمً والدراسات العلٌا

إعداد الكوادر المختصة والمتخصصة فً علوم الحاسوب والمادرة على اإلبداع وتحمٌا لرسالة المسم فً 

مسم على االعتماد فمد تحصل ال،  فً مجاالت التعلٌم والتعلم والبحث العلمً وخدمات المجتمع والبٌبة

سنوات من تارٌخ صدور لرار مدٌر عام المركز الوطنً لضمان جودة  ثالثةالبرامجً لمدة المإسسً و

 .2019( لسنة 48واعتماد المإسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة رلم )
 

 لسم علوم الحاسوب  
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 رؤٌة ورسالة وأهداف لمســــم علــوم الحاســـوب .2
 
 

 الرؤٌة

 .تحمٌك التمٌز فً مجاالت علوم الحاسوب وتطبٌماته

 

 

 الرسالة

إعداد الكوادر المختصة والمتخصصة فً علوم الحاسوب والمادرة على اإلبداع فً مجاالت التعلٌم والتعلم 

 .والبحث العلمً وخدمات المجتمع والبٌبة
 
 

 األهداف 

 :االتًتتمحور حول  لسم علوم الحاسوبأهداؾ 

 

 كوادر لتلبٌة متطلبات سوق العمل فً مجال علوم الحاسوب.إعداد وتؤهٌل  (1

 تهٌبة المناخ المناسب ألعضاء هٌبة التدرٌس والطالب وبما ٌضمن التطوٌر والتحسٌن المستمر. (2

 تشجٌع وتنمٌة البحث العلمً فً مجاالت علوم الحاسوب.  (3

 تمدٌم خدمات المجتمع والبٌبة فً مجاالت علوم الحاسوب. (4

 الشراكة مع المطاعات الحكومٌة والخاصة والمجتمع بكافة مإسساته المختلفة.بناء وتطوٌر  (5

 

 

 المٌم

 العمل بروح الفرٌك. –المرونة  –التحفٌز  –التمٌز  –الشفافٌة  –المصدالٌة  –اإلخالص  –األمانة 
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 الهيكل التنظيمي لمقسم .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهام رئٌس المسم .1

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

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

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

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

 ى ذلن .إل

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

 ممرراتها. 

 . ًمتابعة سٌر العملٌة التعلٌمٌة بالمسم خالل الفصل الدراس 

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

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

 . إعداد التمارٌر الدورٌة عن نشاطات المسم وسٌر العمل به 

 . التعامل مع المضاٌا والمشاكل األكادٌمٌة ، وإٌجاد الحلول المالبمة لها 

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

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

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

 العلمً .

 علٌمٌة والعمل على توفٌرها .دراسة احتٌاجات المسم من كتب ومجالت ودراسات ووسابل ت 

 . تؤدٌة ما ٌسند من أعمال مماثلة 

 

 رئٌس المسم

 األكادٌمًالمرشد  

 

 

 للقصم

 وحدة التعلٌم االلكترونً منسك الجودة 

 

 اللجنة العلمٌة
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 مهام المرشد األكادٌمً: .4
 

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

  ًتولع على الطالب تدوٌن وتسجٌل حاالت: االنمطاع، إٌماؾ المٌد، الطلبة المتعثرٌن، كذلن العموبات الت
 بملفه العلمً وبطالته الدراسٌة وإبالؼه.

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

  ًعلى سجالتهم الدراسٌة بشكل منظم. االطالعمساعدة الطالب ف 
 

 

 مهام اللجنة العلمٌة بالمسم. 6
  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 

  األكادٌمً حسب معاٌٌر الجودة .وصؾ وتوصٌؾ مفردات الممررات الدراسٌة والبرنامج 

 . اختٌار وتمٌٌم أعضاء هٌبة التدرٌس عند التعالد وإثناء العمل 

 . التخطٌط إللامة نشاطات علمٌة بالمسم 

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

 ِٙاَ ِٕغك اٌدٛدج تاٌمغُ .7
 

  ًٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً وخدمة المجتمع . ملتجوٌد العالمساهمة ف 

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

 .وضع آلٌة لتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة 

  تحلٌل نماذج واستمارات التمٌٌم 

  الدراسٌةالمساعدة فً إعداد الدراسة الذاتٌة وتوصٌؾ البرامج والممررات 

 .تعزٌز الوعً الخاص بثمافة الجودة 
 
 

 ُ االٌىرشٟٚٔ :١اٌرٕظ١ُ اإلداسٞ ٌٍرؼٍ .8
 

 لسم التعلٌم اإللكترونً    
 

 :الوصف العـــام

أل ألحكااام المااادة ) ٌنشااا علااى  2020( لساانة 15( ماان البحااة التعلااٌم اإللكترونااً  وفااك لاارار رلاام )3وفمااا

الشااإون العلمٌااة  ، وٌعنااى  ةأن ٌكااون برباسااة ماادٌر إدار مسااتوا الجامعااة لساام للتعلااٌم اإللكترونااً علااى

 االلكترونً. مباإلشراؾ  والمتابعة وتطوٌر التعلٌ

 :وٌتولى المهام التالٌة 

 لتطبٌك التعلٌم اإللكترونً.ث فً إٌجاد بٌبة تعلٌمٌة مالبمة توظٌؾ تمنٌات المعلومات واالتصال الحدٌ -

ٌة والتمنٌة المستمرة وتطبٌك المعاٌٌر والمتطلبات الفنٌة إٌجاد مناخ علمً لمساٌرة التطورات المعرف -

 للجودة فً التعلٌم اإللكترونً.

تنمٌة مهارات أعضاء هٌبة التدرٌس فً مجاالت تمنٌة  وتطوٌر الممررات اإللكترونٌة مع توفٌر الدعم  -

 الفنً واالستشاري لهم.
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ات والمعارؾ لكترونً الكتساب المهاراستخدام تمنٌات التعلٌم اإلتنمٌة وتطوٌر مهارات الطالب على  -

  .احتٌاجات المجتمع ومتطلبات  سوق العمل والمدرات التً تلبً

إنشاء وحدة تعلٌم إلكترونً متخصصة لكل برنامج أكادٌمً  تتولى اإلشراؾ والمتابعة على نمط   -

ة التً تتبناها التعلٌم االلكترونً و تعنى بضبط الجودة وتطبٌك المعاٌٌر والمواعد التنفٌذٌة الخاص

 .البرنامج األكادٌمًالجامعة لهذا الؽرض على مستوا 

ٌختص لسم التعلٌم اإللكترونً  على مستوا الجامعة بعملٌات اإلشراؾ والتنسٌك بٌن وحدات التعلٌم  -

اإللكترونً لكل برنامج أكادٌمً والمرافك التعلٌمة بالجامعة وتوفٌر التجهٌزات والبرمجٌات والبنٌة 

 والكوادر الالزمة لنشاطات التعلٌم اإللكترونً.التحتٌة 
 

 :الرلمً وحدة التسجٌل -1

 :الوصف العـــام

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

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

 تاإللكترونٌة لكل عناصر العملٌة التعلٌمٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس والطالب المستهدفٌن والممررا

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

 والمعلومات.

 :وتتولى المهام التالٌة

 لإلشران فً المنصة اإللكترونٌة وفك التموٌم االكادٌمً للجامعة.تحدٌد الفترات الزمنٌة  -
 تسجٌل أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة وممرراتهم فً المنصة اإللكترونٌة. -

 التؤكد من بٌانات أعضاء هٌبة التدرٌس وضمان خصوصٌتها  -

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

 .ؾ على عملٌات إنشاء البرٌد اإللكترونً للطالب وأعضاء هٌبة التدرٌس والكوادر المساندةاإلشرا -
 

  وحدة إنتاج وتحرٌر المحتوى الرلمً -2
 

 :الوصف العـــام

أل ألحكام المادة ) تنشا وحدة إنتااج  2020( لسنة 15وفك لرار رلم ) ( من البحة التعلٌم اإللكترون5ًوفما

المخصااص للمنصااة اإللكترونٌااة للجامعااة وتكااون تحاات اشااراؾ  لساام التعلااٌم وتحرٌاار المحتااوا الرلمااً 

اإللكترونً وتعنى بمراعاة اسلوب ومعاٌٌر ومكونات جودة إنتاج المحتوا الرلمً على ان تكون برباساة 

 مدٌر األنظمة االلكترونٌة للجامعة .

 وتتولى المهام التالٌة:

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

 بالبرنامج االكادٌمً وفك أهداؾ ومتطلبات الممرر الدراسً .

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

 الوحدات والصفحات .

 التفاعل البصري بحٌث تدعم إحتٌاجات وتفضٌالت الطالب .إنتاج محتوي عالً الجودة مرتكز على  -

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

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

 بها بالدولة اللٌبٌة .
 

 المعاٌٌر الفنٌة المفتوحة:

 معاٌٌر الصورة
 1920x1080 FHD مستحسن

 1280x720 HD حد أدنى

 معاٌٌر الصوت
 مستحسن

 أنعدام فً الخلفٌة
 Noise Eliminated from background 

 حد أدنى
 الضوضاء ال تمنع وضوح صوت المتحدث

 Noise Does Not Prevent Vocal  
 

  والخطط التدرٌبٌة الدعم الفنًوحدة  -3

 :الوصف العـــام

أل ألحكام المادتٌن )           2020( لسانة 15( من البحاة التعلاٌم اإللكتروناً وفاك لارار رلام )7( )6وفما

وتكون تحت اشراؾ  لسم التعلاٌم اإللكتروناً تتاولً إجاراءات تنشا وحدة الدعم الفنً والخطط التدرٌبٌة 

إعااداد وتنفٌااذ الخطااط التدرٌبٌااة الشاااملة إلسااتخدام اسااالٌب و طاارق ومعاااٌٌر التعلااٌم اإللكترونااً  لعناصاار 

العملٌاة التعلٌمٌاة مان أعضااء هٌبااة التادرٌس والطلباة والكاوادر المساااندة وإجاراءات الادعم الفناً والتمنااً 

دوات و التمنٌات والبرامج الحدٌثة والتً تساعد على االستخدام االمثل فً عملٌات التعلٌم المطلوب من اال

 اإللكترونً على ان تكون برباسة ربٌس وحدة تمنٌة المعلومات  .
 

 وتتولى المهام التالٌة:

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

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

 أنشاء المحتوا ومهارات التدرٌس االلكترونً.

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

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

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

 المختلفة للتعلٌم االلكترونً.

والتمنٌات الالزمة إلنتاج المحتوا واستخدامه من لبل الطلبة وأعضاء  تالعمل على توفٌر التجهٌزا -

 هٌبة التدرٌس.

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

 منهــا.

 ــا.والنسخ االحتٌاطٌة لهالمنصة االلكترونٌة العمل على وضع وتنفٌذ الٌات مرالبة  أداء  -

 وحدة ضمان الجودة وتمٌٌم األداء -4

 :الوصف العـــام

أل ألحكام المادة ) تنشاا وحادة   2020( لسانة 15( من البحة التعلٌم اإللكترونً وفك لرار رلم )8وفما

ضمان الجودة وتمٌاٌم األداء وتكاون تحات إشاراؾ  لسام التعلاٌم اإللكتروناً وتعناى بضامان جاودة التعلاٌم 

ا المستفٌدٌن واالستفادة من التؽذٌة الراجعاة فاً عملٌاات التطاوٌر والتحساٌن علاى االلكترونً ولٌاس رض

 أن تكون برباسة مدٌر مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداء وعضوٌة منسمً الجودة بالبرامج التعلٌمٌة .
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 وتتولى المهام التالٌة:

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

 الصادر عن مركز ضمان الجودة. 

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

االشراؾ على تمٌٌم جودة المحتوا من الناحٌة الفنٌة ومدا التزامه بمعاٌٌر التصمٌم الموضوعة من  -

 إدارة الجامعة.
 

  -أن ٌكون الخرٌج لادرا على::  اصفات الممٌزة لخرٌجً برنامج علوم الحاسوبالمو  .9

o تطبٌك نظرٌات علم الحاسوب والرٌاضٌات فً مكانها المناسب. 

o تحلٌل وفهم المشكلة وتحدٌد المتطلبات التكنولوجٌة المناسبة لحلها. 

o  المرتبطة بالحاسبات لتلبٌة تصمٌم وتنفٌذ وتمٌٌم األنظمة واإلجراءات والمكونات والبرمجٌات

 .االحتٌاجات المرؼوبة

o  أل فهم و تحلٌل تؤثٌر التكنولوجٌا وعلوم الحاسوب على األفراد والمإسسات والمجتمعات محلٌا

أل   .وعالمٌا

 مجاالت عمل خرٌج علوم الحاسوب .11
يششف يخضذش / يظًى لٕثػذ دٛجَجس/  يذٚش شذكز فجعٕدٛز/  يقهم َظى/   يطٕس َظى. .يذشيؼ 

 يؼهى أٔ يذسح فجعٕح./ يذشيؼ طفقجس يٕثلغ ثَضشَش. يطٕس/ يغجػذ دجفظ./ فجعٕح
 

 المٌثاق األخاللً  لخرٌج لسم علوم الحاسوب  .11
لٛز ٔثنغهٕكٛز ثنًطهٕح أٌ ٚضذُجْج ٔٚقضشيٓج الخألٛش ثٚلٛجس ٔيٕثعٛك ٔيذجدا صقذد ثنًؼجالأخنٓج نكم يُٓز 

لٛز ػٍ ثنًغتٕنٛز الخأليغتٕنٛضٓى، ٔصخضهف ْزِ ثنًغتٕنٛز ثكم يٍ ًٚجسط ْزِ ثنًُٓز ٔأٌ ٚضقًم أػؼجةٓج 

أٔعغ  فٓٙلٛز الخألثنمجََٕٛز، فجنًغتٕنٛز ثنمجََٕٛز صضقذد دضششٚؼجس صًجسط دمٕر ثنمجٌَٕ نكٍ ثنًغتٕنٛز ث

َغجٌ دخجنمّ ٔدُفغّ ٔدغٛشِ فٛظ أَٓج يغتٕنٛز رثصٛز عجدضز لز ثإلالصضؼهك دؼ ألَٓجٔأشًم يٍ دثةشر ثنمجٌَٕ 

 .جو سدّ ٔػًٛشِأي

هنان العدٌد من األخاللٌات التً نتفك علٌها جمٌعا كالصدق واألمانة ولكن هنان ما ٌسمى بؤخاللٌات 

المهنة والتً تخص كل مهنه. فعلم الحاسب ٌتمٌز عن ؼٌره بسرعة التؽٌر والتبدل، مما ٌجعل من مهمة 

. إن علم الحاسب هو علم راسخ ، وفٌه  المتابعة ووضع األسس األخاللٌة للمهنة أمراأل فٌه مشمة وصعوبة

من األسس الموٌة التً ٌمكن أن نستند إلٌها لصٌاؼة مسودة أخاللٌات المهنة نظراأل ألهمٌة منتجات هذا 

 العلم من برامج وأنظمة . 
 

 تنمسم أخاللٌات مهنة علوم الحاسوب الى:

والمماالت الممتبسة وعدم سرله احترام الملكٌة الفكرٌة وٌجب علٌنا وضع مصدر األفكار والصور  -1

األعمال واالدعاء أنها من صنعنا وعدم نسخ البرامج واستخدامها بالمجان وطبعا هذا واضح فً مجال 

 تكنولوجٌا المعلومات وٌمكن استخدام المصادر المفتوحة بدال من ننسب أعمال لٌست ملكنا إلٌنا.

تضمن ذلن بالطبع عدم اإلضرار باآلخرٌن الحفاظ على خصوصٌة وأسرار اآلخرٌن وعدم نشرها وٌ -2

 واالطالع على ملفاتهم بالتجسس أو صنع وإرسال الفٌروسات والبرامج التخرٌبٌة.

عدم التجنً على الؽٌر سواء للونهم أو عرلهم أو دٌنهم أو مستواهم االجتماعً أو المساس بسمعتهم  -3

 أو االنتمام منهم والتجنً علٌهم.
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زاء الجهاز وبرامجه ومحتوٌاته سواء من تحمٌل برامج تثمل أو لد تسبب تلؾ الحرص على سالمة أج -4

 األجهزة.

  االلتزام بالموانٌن التً وضعت لتنظٌم عملٌة االستفادة من الحاسب كالحفاظ على اسم المستخدم وكلمة -5

 السر وعدم إعطابها لألخرٌن من ؼٌر المصرح لهم استخدام االجهزة.

 خدام الحاسوب وبرامجه فً عملٌات السرلة فً إثبات شهادة الزور.ٌجب أن ال ٌتم است -6

 ٌجب احترام خصوصٌات الؽٌر بعدم استخدام أجهزة الحاسوب الخاصة بهم أال بإذن مسبك منهم. -7

 

 الخطة الدراسٌة لمسم علوم الحاسوب .12

 

 الممررات الدراسٌة لمسم علوم الحاسوب

 ( ةوحد 30ممررات العامة )المجموع الكلً للوحدات ال

 اسم الممرر رمز الممرر
عدد 

 الوحدات

  الساعات/األسبوع
 معمل محاضرات األسبمٌات

GS 101 1 رٌاضة Mathematics1 3 3 ---  
CS 105 ًمبادئ حاسب اآلل Introduction to Computer 3 3 ---  
GH 141 1 اللؽة االنجلٌزٌة English Language 1 3 3 ---  
GH 150  العربٌةاللؽة Arabic Language 3 3 ---  
GS 115 دوابر كهربابٌة Electrical Circuits 3 3 ---  
GS 102 2 رٌاضة Mathematics 2 3 3 --- GS 101 

GS 108 اإلحصاء واالحتماالت Statistics and Probability 3 3 --- GS 101 

GH 142 2 اللؽة االنجلٌزٌة English language 2 3 3 --- GH141 

GS 201 ًجبر خط Linear Algebra 3 3 --- GS 101/GS102 

GS 211 دوابر اإللكترونٌة Electronic Circuits 3 3 --- GS115  

  --- 30 30 لمجمـــــــــــــــــــــــوعا

 

 ( ةوحد101)المجموع الكلً للوحدات  اإللزامٌة التخصصٌة الممررات

رمز 

 الممرر
 اسم الممرر

عدد 

 الوحدات

  الساعات/األسبوع

 معمل محاضرات األسبمٌات

CS103 1 أساسٌات برمجة Foundations Of Programming 1 3 2 2  

CS104 2 أساسٌات برمجة Foundations Of Programming 2 3 2 2 CS103 

CS123 التراكٌب المنفصلة Discrete Structures 3 3 0 CS103-GS101 

CS122  منطمًتصمٌم Logic Design 3 3 0 CS105 

CS 207 لؽة C شارب C# 4 2 4 CS104 

CS 213 الرسم بالحاسب Computer Graphic 3 2 2  CS104 

CS 216 تنظٌم حاسبات Computer Organization 3 2 2 CS122 

CS 219 تصمٌم موالع Website Design 3 2 2 CS104 
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CS 222 1 برمجة مربٌة Visual Programming 1 4 2 4 CS 104 

CS 230 تحلٌل وتصمٌم نظم System Analysis and Design 3 2 2 CS104 

CS 240 1 تراكٌب بٌانات Data structures 1 4 2 4 CS207 

CS 250 لؽة جافا Java Language 4 2 4 CS104 

CS 260 ممدمة لواعد البٌانات Introduction to Database 3 2 2 CS207 

CS 323 2 برمجة مربٌة Visual Programming 2 4 2 4 CS222-CS260 

CS 326 طرق عددٌة وبرمجة Numerical Methods 3 2 2 GS201 

CS 335 لؽة التجمٌع  Assembly Language 4 2 4 CS216-CS207 

CS 341 2 تراكٌب بٌانات Data structures 2 4 2 4 CS240 

CS 361 لواعد بٌانات متمدمة Advanced Database 3 2 2 CS260 

CS 364 برمجة شٌبٌة O O P 4 2 4  CS207 

CS 370 شبكات واتصاالت الحاسوب Network 3 2 2 CS216 

CS 375 هندسة برمجٌات Software Engineering 3 2 2 CS230 

CS 380 برمجة نظم System Programming 3 2 2 CS335 

CS 390 نظم تشؽٌل Operating System 3 2 2 CS335 

CS 400 برمجة االنترنت متمدمة Advanced Internet Prog 4 2 4 CS323-CS361 

CS 410 معمارٌة حاسوب Computer Architecture 3 2 2 CS380 

CS 413 مناهج البحث والتدرٌب Scientific Research and training 2 1 2 CS104 

CS415 النمذجة والمحاكة Computer modeling and 

simulation 
3 2 2  CS260 

CS 450 ًالذكاء االصطناع Artificial Intelligence 3 2 2 CS260 

CS452 امن المعلومات Information Security 3 2 2  CS370 

CS500 مشروع التخرج Project 6 --- 6  

  78 59 101 لمجمـــــــــــــــــــــــوعا

 

 وحدات ( 20)المجموع الكلً للوحدات  االختٌارٌةالممررات 

رمز 
 الممرر

 اسم الممرر
عدد 

 الوحدات

  الساعات/األسبوع
 معمل محاضرات األسبمٌات

CS 455 مواضٌع مختارة  Special Topics  4 2 4 GS 400 

CS462 تطوٌر التطبٌمات الجوالة  Mobile Applications 
Development 

4 2 4 GS 250 

CS360 البٌانات تنمٌب Data Mining 4 2 4 GS 415 

CS 434 والسحابٌة الموزعة النظم Distributed and Cloud Systems 
 

4 2 4 CS 370 

CS 480 ورصال معالجة Image Processing 4 2 4 CS 450 

  20 10 20 لمجمـــــــــــــــــــــــوعا
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 توصٌف الممررات الدراسٌة  .13

 1Foundations Of Prog CS103أساسٌات برمجة  introduction to computer CS105 مبادئ حاسب

 أنواع–وخصابصهتعرٌؾ الحاسوب  – أساسٌةمفاهٌم 

 –الحواسٌب أجٌال –استخدامات الحواسٌب  –الحواسٌب 

وحدة  –اإلخراجوحدات  – اإلدخالوحدات  –المكونات المادٌة 

وحدة التحكم –وحدة الحساب والمنطك –المعالجة المركزٌة 

 –وتمثٌل البٌانات  أنواع–وحدات التخزٌن المختلفة –والسٌطرة 

النظم العددٌة )النظام العشري، النظام الثنابً، النظام الثمانً، 

البرمجٌات )اللؽات الدنٌا، اللؽات العلٌا،  – النظام السادس عشر(

برمجٌات النظم البرمجٌات(، الشبكات، شبكة االنترنت وخدماتها 

 المختلفة، وسابل االتصال والتمنٌة.

خطوات حل  –المفاهٌم األساسٌة فً برمجة الحاسوب بلؽة رالٌة 

المخططات االنسٌابٌة  –الخوارزمٌات  –الحاسوب  باستخدامالمسابل 

 –التعبٌرات  – وأنواعهاالبٌانات  –هٌكل برنامج اللؽة المستخدمة  –

 .المصفوفات وتطبٌماتها –التكرارات  –المرارات 

 English Language 1     GH 141 1اللغة االنجلٌزٌة  mathematics 1 GS 101  1                 رٌاضة

النهاٌات  -الدوال، المتباٌنات والمٌم المطلمة - العاللات  - الفبات
لاعدة  -نظرٌات االشتماق  -االشتماق، تعرٌؾ -واالتصال

االشتماق لمراتب  -التفاضل الضمنً ومعدالت التؽٌر  -التسلسل
المماس لمنحنى  ٌلالتطبٌمات: م -أعلى، الدوال المثلثٌة واشتمالها

 -النماط الحرجة -ل التفاضلً والتمرٌبالمعام -دالة عند نمطة
التمعر ونمط  -النهاٌات العظمى والصؽرا المطلمة والنسبٌة

نظرٌة رول ونظرٌة المٌمة  -رسم المنحنٌات -االنمالب 
 المتوسطة.

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. 

 electrical Circuits GS115 -دوائر كهربائٌة  Arabic language GH150                   العربٌةاللغة 

اللؽة العربٌة ،الكالم وما ٌتؤلؾ  نشؤة اللؽة العربٌة ،خصابص
منه ،اإلعراب والبناء ، العالمات األصلٌة والفرعٌة ،ألسام 
اإلعراب ، المعرب بالعالمات الفرعٌة ،االسم الممصور 
والممدود، المذكر والمإنث ،حاالت إعراب الفعل المضارع 
المعرفة والنكرة ، الجملة االسمٌة ، النواسخ )كان وأخواتها ،كاد 

الجملة الفعلٌة ،المفاعٌل  وأخواتها إن وأخواتها( ، المعاجم.
:المفعول به ،المفعول المطلك، إسناد الفعل إلً الضمابر ،العدد 

اعد اإلمالء: الهمزة ،التاء المفتوحة وتمٌزه ، لراءة العدد، لو
والتاء المربوطة، األلؾ اللٌنة ،عالمات الترلٌم ، األخطاء 

 .الشابعة
 

الرموز الكهربابٌة  –التحوٌل بٌن وحدات المٌاس  –وحدات المٌاس 
مصادر  –الجهد الكهربً  –التٌار الكهربً - المختلفة وطرق رسمها

الموصالت  –التٌار المستمر  مولدات –البطارٌات  –الجهد الكهربً 
تعرٌؾ -أجهزة لٌاس التٌار الكهربً –والعوازل  و أشباه الموصالت 

الترمٌز  –المماومات  أنواع  -وحدات لٌاس المماومة  –المماومة 
 –المماومة الضوبٌة والحرارٌة  –المٌاسٌة  اللونً ولٌم المماومات

المدرة  –وم عملٌا تطبٌك لانون ا –لانون أوم  -أجهزة لٌاس المماومة
حساب المدرة المتولدة والمستهلكة فً الدوابر  –لٌاس المدرة  وأجهزة

توصٌل  - المفاتٌح والمواطع والمنصهرات –الكفاءة –الكهربابٌة
مصادر التٌار الكهربً  –المماومات على التوالً والمماومة المكافبة 

رشوؾ لانون ك –لاعدة تمسٌم الجهد  –فً التوصٌل على التوالً 
لاعدة  - المماومات على التوازي والمماومة المكافبة توصٌل –للجهد 

توصٌل المماومات على شكل  –لانون كرشوؾ للتٌار  –تمسٌم التٌار 
التحلٌل  –النظرٌات األساسٌة وطرق تحلٌل الدوابر  - مثلث ودلتا

نظرٌة  - نظرٌة التراكٌب –نظرٌة نورتن  - نظرٌة تفنن –العمدي 
تركٌب وبناء المكثفات -ممدمة عن المكثفات –صى لدرة انتمال أل

توصٌل  -سعة مكثؾ متوازي اللوحٌن –سعة المكثؾ  –الكهربابٌة 
لمجموعة  اإلجمالٌةحساب السعة  –المكثفات على التوازي والتوالً 

الحالة  –شحن وتفرٌػ المكثؾ -من المكثفات  الطالة المخزنة بالمكثؾ
 .العابرة فً المكثفات
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 mathematics 2                            GS102   2رٌاضة  Foundations Of Prog- CS104   2برمجة  أساسٌات

طرق  –إدخال وإخراج البٌانات  -لؽة السً ++  أساسٌات

الثوابت  –البٌانات  أنواع -وصؾ المدخالت والمخرجات 

 –العدد الحمٌمً  –العدد الصحٌح  –الحرؾ  –والمتؽٌرات 

 –إدخال وإخراج البٌانات  –السلسلة  –الدلة المضاعفة 

السالسل – اإلجراءات –المإشرات  –الدوال  –المصفوفات 

المإشرات  –السجالت  –البحث والفرز والدمج  –الحرفٌة 

 – وأنواعهاالملفات  (.…, linked lists)واستخداماتها 

 التراكٌب. –الوحدات  –الفبات 

. 

 

التكامل: التكامل المحدود وؼٌر المحدود وتطبٌماته، المساحة تحت 
المنحنى ، المساحة بٌن منحنٌٌن، الحجوم الدورانٌة: الدوال التسامٌة: 

، الدوال الزابدة ارثمٌةؼالدوال المثلثٌة العكسٌة، الدوال األسٌة واللو
والعكسٌة الزابدة، طرق التكامل: التكامل بالتعوٌض، بالتجربة 
وبالكسور والصٌػ االختزالٌة؛ األعداد المركبة: التعرٌؾ، الخواص، 
المرافك، المٌم المطلة والصورة المطبٌة واستخالص الجذور؛ دوال 
ذات أكثر من متؽٌر مستمل: االشتماق الجزبً، التفاضل الضمنً 

اعدة السلسلة وتطبٌمات لاعدة السلسلة، التفاضل الكلً وتطبٌماته، ول
التفاضل الكلً لالشتماق الثانً واألعلى، النهاٌات العظمى والصؽرا 

 وطرٌمة مضارٌب الجرانج.

 English language 2              GH142 2اللغة االنجلٌزٌة  statics and probability GS108احصاء واحتماالت 

ة، المتؽٌرات العشوابٌة بٌاالحتماالت، لوانٌن االحتماالت الضر
واحتماالتها ، مفاهٌم أساسٌة فً اإلحصاء، االنكفاء والترابط، 

 عتبة داللة االختبار.

Introduction & augmentation of specialized 
vocabulary & aspects of scientific technical 
English used in the different departments of 
engineering listening comprehension. 

 

 Logic Design CS 122 -                       التصمٌم المنطمً Discrete Structure CS123             تراكٌب منفصلة

جداول  –الربط  وأدواتالمضاٌا المنطمٌة  –المنطك  أسس
 –الدوال  –المجموعات  –الصدق والعاللات المنطمٌة 

التعلٌل  –الصحٌحة والمصفوفات  األعداد –الخوارزمٌات 
التعرٌفات  –الحث الرٌاضً  –طرق البرهان  –الرٌاضً 

التبادٌل  –العد  أسالٌب –التوافمٌات  –المرتدة والخوارزمٌات 
 االحتماالتظرٌة والتوافٌك)واالحتماالت المتمطعة( ون

 والتراكٌب المنفصلة.

 
 

–الشفرات والتشفٌر  –تمثٌل األعداد الحامل لإلشارة  –أنظمةاألعداد 
 – Nand,Norبناء الدوابرالمنطمٌة باستخدام بوابات –البوابات المنطمٌة
مخططات  -نظرٌات دي مورجان  –لواعد جبر البولٌنً–وعكس التماطع 

منطمٌة باستخدام لواعد جبر البولٌنً اختصار المعادالت ال –كارنوؾ 
 –المالبات  -تصمٌم الدوابر المنطمٌة التوافمٌة–ونظرٌات دي مورجان 
التتابعٌة وذات المعامل  –عدادات النظام الثنابً -الدوابر المنطمٌة التعالبٌة

 –دوابر الجمع الثنابً المتوازٌة  –المسجالت  –التصاعدٌة والتنازلٌة  –
فكرة عامة عن وحدات الحاسوب) وحدة  –عابمة وعملٌاتها إعداد النمطة ال

اإلدخال واإلخراج والتحكم(. –الذاكرة الربٌسٌة  –الحاسب والمنطك 
المالبات  –تجارب معملٌة تؽطً أساسٌات العملٌات المنطمة والتركٌبٌة 

الدارة  –والمالبات المإلتة العملٌات التتابعٌة كالمسجالت والمعدات 
ابٌة للعملٌات الجمع وطرح والدارات المنطمٌة السترجاع المنطمٌة الحس

وتخزٌن البٌانات والبحث عن اإلٌعاز والعملٌات طرق وتصمٌم الدارات 
 المنطمٌة التزامنٌة والؽٌر تزامنٌة.

 
 
 

 

 Linear Algebra - GS 201الجبر الخطً   C# 207 CS    السً شارب                       برمجة 

و frameworkتعرٌؾ على مكتبة  -ممدمة عن لؽة السً شارب 

 الدخول  -السً الشارب المدخل الى لؽة (Solid Works)ببرنامج 

َٕثفز ثنٕثؽٓز ثنشةٛغٛز ، ففع ثنًششٔع ، إَشجء  -ثنٗ ثنذشَجيؼ 

، فذثطألدٔثس ، دسثعز ثنخظجةض ، دسثعز ثألثنًششٔع ، دسثعز ث

 Classثنضؼجيم يغ  -ثنًظفٕفجس -أدٔثس ثنضقكى -ثَٕثع ثنذٛجَجس 

Module  يٍ أؽم إَشجءObject  دُجء ،Events and Method  ٔ

Properties  ٔدُجء صطذٛك ٚغضخذوCode Component  دجعضخذثو

Events ّيفجْٛى  -ثنخجطز دTables , Fields, Files  فٙ لجػذر

ٔثنضؼجيم يغ يؾًٕػز  SQLٔثنضؼجيم يغ ؽًم  Data Baseثنذٛجَجس 

 ADO- ODBCدُجء صطذٛك ٚغضخذو  Record Setsثنغؾالس 

 -دهغز ثنغٙ شجسح  Add , Update , Deleteٔصطذٛك ػًهٛجس 

. دُجء صطذٛك ٚغضخذو  Find dataثعضشؽجع ثنًؼهٕيجس ٔثنذقظ ػُٓج 

Queries   ثنًخضَز فٙ لجػذر ثنذٛجَجسData Base.-  إػطجء صطذٛمجس

 -Data baseيغ ثألخطجء  ثنُجصؾز ػٍ ثنضؼجيم يغ  ثنضؼجيم -ػًهٛز

 صطذٛك ػًهٙ

 االرتباطالفضاء المتجهً)مفهوم الحمل، بدٌهٌات الفضاء المتجهً، 
الخطٌة، األساس والبعد، الفضاء المتجهً  واالستماللٌةالخطً 
المصفوفات، محولة مصفوفة، جبر  أنواعالمصفوفات) -الجزبً(

ؾ واألعمدة، المصفوفات المتكافبة، المصفوفات، عملٌات على الصفو
رتبة المصفوفة، المحددات، المصفوفة المعكوسة ومعكوس 

منظومة المعادالت الجبرٌة الخطٌة)المتجانسة والؽٌر  -(المصفوفة
فضاء الجدار الداخلً)تعارٌؾ وخواص، طرق التعامد،  –متجانسة( 

 أساسٌةت مسالة المٌم الذاتٌة لمصفوفة )تعرٌفا –طرٌمة جرام وسمٌث( 
التحوٌالت الخطٌة)الخواص، التمثٌل بالمصفوفات، جبر  –ومبرهنات( 

التحوٌالت الخطٌة، الصور المطرٌة للتحوٌالت الخطٌة، مبرهنة كٌلً 
 إلىثنابٌة الخطٌة )األشكال التربٌعٌة واختزالها  األشكال –وهاملتون( 

 صورها المانونٌة(.
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 Electronic Circuits GS 211    االلكترونٌة          الدوائر  Computer Graphic           CS 213  الرسم بالحاسب

واإلدخال  العرض أجهزة أساسٌات -++  فً لؽة السًمراجعة 
دوال الرسم الموجودة فً المكتبة –
(#include<graphics.h> )- الرسوم ثنابٌة البعد بالتفصٌل 
وإجراءات الرسم ثالثً اإلبعاد )تمثٌل وتحوٌل ممدمة لمفاهٌم  -

 -تمنٌات النوافذ  –العملٌات النمطٌة فً المستوٌات الثالثٌة البعد(
 األبعاد ثالثً المشهد –لرسوم المتحركة وتدوٌر المنحنٌاتا

 برامج –واإلشراق  اللون نماذج –ألبعاد  ثالثٌةا والرإٌة
 األبعاد. ثالثٌة النمذجة أدوات –التطبٌمٌة  الرسومات واجهات

التركٌب الذري ، اإللكترونات فً الذرة ، اإللكترونات فً المادة ، 

حزم الطالة ، تصنٌؾ المواد ، التوصٌل الكهربابً، الحركٌة فً 

المعادن وأشباه الموصالت، أشباه الموصالت المإثرات، الثنابً 

اصه ، الثنابٌات وتطبٌماتها ، الترانزستور وخو .خواصه وعناصره

الصؽٌرة ، الدوابر  لإلشارةدوابر االنحٌاز ، الترانستور كمكبر 

التعزٌزي JFET) ،(MOSFETالمجال المكافبة ، ترانزستور

 .والدوابر المكافبة ، وتطبٌماتها

 Computer Organization CS 216       تنظٌم الحاسبات  Web Design CS219                       تصمٌم موالع 

 –الموالع  أنواع –استخدامها  –فكرة عامة عن شبكة االنترنت 
 –اللؽة  أساسٌات –HTMLالمحررات لؽة  –عناوٌن االنترنت 

 –الصور  –تموابم  –الفرات  –الخطوط  –الخلفٌات  – األلوان
 –الخرابط الصورٌة  – واإلطاراتالجداول  –الروابط التشعبٌة 

 –CSSفوابد  –CSS: تعرٌؾ تمنٌة CSSلؽة –النماذج 
فكرة  –Java Scriptلؽة  –التنسٌك  –للؽة  األساسٌةالمواعد 

 االستضافة –نوافذ الظهور  –جمل الطباعة  –عامة عن اللؽة 
 االستضافة. أنواع –ممدمة عامة  –

وحدة الحساب  –الدوابر  –للحاسب اإللكترونً  األساسًالتصمٌم 
ثٌل ومعالجة األعداد تم –تنظٌم الحاسب  –دوابر التحكم  –والمنطك 

بنٌة وحدة الحساب  –الجامع الكامل التفرعً  –العشري فً الحاسب 
دورة  –تخزٌن وتنفٌذ البرامج فً الحاسب  –العنونة  –والمنطك 
 – اآللةدراسة المخطط الزمنً لدورات  –ودورة التنفٌذ  اإلحضار

ؼٌر تعلٌمات التفرع  –التعلٌمات الحسابٌة  –تعلٌمات نمل البٌانات 
 مشروع فصلً فً تطبٌمات حمٌمٌة. –الشرطً والمماطعة 

 

 & System Analysisتحلٌل وتصمٌم النظم 

design 
CS230  1–                             1برمجة مرئٌةVisual  CS 222 

النظام  إلىمدخل  –المستوٌات اإلدارٌة  –البٌانات والمعلومات 

تمرٌر  –دورة حٌاة النظام  –ومفاهٌمه  مإهالت محلل النظام 

 –طرق جمع الحمابك  –تمنٌات تحلٌل النظام  –دراسة الجدوا 

 –تحلٌل البٌانات  –جداول المرارات  –انسٌابٌة البٌانات  أشكال

تمنٌات  –الوصول الى البٌانات  أشكال –تعدٌل هٌاكل البٌانات 

تصمٌم  –تصمٌم الملفات  –مسار النظام  أشكال –تصمٌم النظم 

إدامة   -تنفٌذ النظام -توثٌك النظام  –تصمٌم الرموز  –النماذج 

 تمٌٌم البرامج والمراجعة. وأسلوبتحلٌل الشبكات  –النظام 

اختٌار لؽة برمجة مربٌة، اإللمام بالمفاهٌم واألسالٌب المستخدمة فً 

 solidوببرنامج )frameworkتعرٌؾ على مكتبة  -اللؽات المربٌة

works ( المدخل الى لؽات فٌجول.نت)منهجٌة بناء المشروع، الدخول

الى البرنامج، نوافذ الواجهة الربٌسٌة، حفظ المشروع، إنشاء 

 –المشروع، دراسة األدوات، دراسة الخصابص، دراسة األحداث 

دراسة خصابص وأحدات أدوات التحكم المشهورة خصابص النموذج 

Form أساسٌات البرمجة بلؽة فٌجوال.  -خصابص أداة العنوان وؼٌره

 ;ifنت المتؽٌرات، الصٌػ العامة لتعلٌمات، أنواع العملٌات)المإثرات )

select case; for; Do استعمال الحلمات والمإلتات  –( البرمجٌة

دراسة اإلجراءات  –الدوال الجاهزة، الموابم ومربعات الحوار  –

Procedures وال و الدF. 
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 CS 240  (Data Structure I)                1تراكٌب بٌانات  Java Language)) CS 250                     لغة جافا

 –اللؽة )المتحوالت،المعامالت(  أساسٌات –ممدمة عن الجافا 
، عبارة  forالتحكم : عبارة  بنً -التعبٌر والعبارات والكتل 

while  ،do while عبارة ،if  و عبارةswitch– 
 -دوال البناء والهدم  –والكابنات  األصناؾ –المصفوفات 
  - فوابد الوراثة، إدارة الوراثة، الوراثة البسٌطة.-الوراثة:ممدمة

 تصمٌم صفحات الوٌب –ممدمة عن تطبٌمات الجوالة 

 –العملٌات علً تراكٌب البٌانات  –ممدمة تعرٌفٌة بتراكٌب البٌانات 
دالة  –خزن المصفوفات  –المصفوفات  –تراكٌب البٌانات  أنواع

 –تطبٌمات على المكدس  –المكدس  –جداول الوصول  –الهدؾ 
ممدمة  –الطابور الدابري  –الطابور واستخداماتها والعملٌات علٌها 

 .عن الموابم المتصلة

 Visual 2                     2 CS323برمجة مرئٌة
 Introduction to Dataلواعد البٌانات ممدمة 

Base 
CS 260 

 األدواتواألحداثمراجة على ما سبك دراسته على استخدام 
والمتؽٌرات والثوابت وأوامر البرمجة وأهم األدوات وتعطى 

عناصر البرمجة  -للطالب فً صورة تطبٌمات عملٌة ومشارٌع 
(  Inheritanceالوراثة  ,Classesاألصناؾالشٌبٌة )

تعرٌؾ الخصابص والتصرٌح عن المتؽٌرات وكذلن الـ 
Methods استخدام والتعامل مع  -أمثلةClass Module 

و  Events and Method، بناء  Objectإنشاء من أجل 
Properties  وبناء تطبٌك ٌستخدمCode Component 

 ,Tables , Fieldsمفاهٌم  -الخاصة به.  Eventsباستخدام 
Files  فً لاعدة البٌاناتData Base  والتعامل مع جمل
SQL  والتعامل مع مجموعة السجالتRecord Sets  بناء

 , Addوتطبٌك عملٌات  BCOD -ADOتطبٌك ٌستخدم 
Update , Delete -  استرجاع المعلومات والبحث عنها

Find data  بناء تطبٌك ٌستخدم .Queries   ًالمخزنة ف
التعامل -إعطاء تطبٌمات عملٌة  -.Data Baseلاعدة البٌانات 

استخدام  - Data baseمع األخطاء  الناتجة عن التعامل مع 
 Active X controlاء تطبٌك بن Active Xوإنشاء كٌانات 

 Active Xلـ Propertiesو  Events and Methodبناء 
control  .وصؾ وشرح  -. إنشاء كٌانات خاصة بالمستخدم

 Embeddedو Active X Documentاالختالؾ بٌن 
Objects  . تطبٌك عملً. –واستخدام كل منهما 

فوابد  –ٌانات إدارة نظم لواعد الب –ممدمة وتعرٌؾ لمواعد البٌانات 
هٌكلٌة نظام  –مكونات بٌبة نظم لواعد البٌانات  –نظم لواعد بٌانات 

 –لواعد البٌانات  أنواع –الهدؾ منه  –لواعد البٌانات ومكوناته 
تطبٌمات لؽة االسترجاع البنٌوٌة  –نموذج الكٌنونات والعاللات 

(SQL) Structured Query Language–  العاللات
تحوٌل مخططات  –الصٌػ المعٌارٌة  –المعٌارٌة االعتمادٌة الوظٌفٌة 

  -  تصمٌم لواعد البٌانات -لواعد البٌانات لؽات االسترجاع النظرٌة
 .تطبٌمات عملٌة

 CS326 (Numerical Methods)        طرق عددٌة وبرمجة Assembly Language            CS335لغة التجمٌع 

مسجالت المعالج   -كماعدة  8086تنظٌم الحاسوب باستخدام 

الصٌؽة العامة للؽة  -أساسٌات البرمجة بلؽة التجمٌع - 8086

العملٌات الحسابٌة وتؤثٌرها  –إٌعازات نمل البٌانات  –التجمٌع 

اإلجراءات والبرمجة  –أدوات التحكم  –على مسجل الراٌات 

 –سل الرمزٌة والجداول السال –التعامل مع البت  –المكروٌة 

برمجة اإلدخال  –BCDالعملٌات الحسابٌة على المٌم العشرٌة 

 الملفات. –واإلخراج 

 

مراجعة لجبر  –مراجعة احد لؽات البرمجة كمثل لؽة سً 

طرابك عددٌة لحل المعادالت ؼٌر الخطٌة )   -المصفوفات  

وتحلٌل دراسة  -الوضع الزابؾ.. (  –نٌوتن  –التكرار  -التنصٌؾ

حل نظم -األخطاء المتعلمة بهذه الطرابك ومنالشة معدالت تماربها 

 –المعادالت الخطٌة باستخدام الطرابك المباشرة )الحذؾ لجاوس 

 -والتكرارٌة )جاكوبى وجاوس ساٌدل واالسترخاء( LU) التحلٌل

استنتاج المصفوفات التكرارٌة -تمدٌر األخطاء المتعلمة بهذه الطرابك 

االستكمال والتمرٌب بواسطة -مارب الطرابك التكرارٌةومنالشة ت

نٌوتن للفروق الممسومة واألمامٌة  –كثٌرات الحدود )الجرانج 

الطرابك العددٌة لحساب التفاضل  -والخلفٌة( مع تحلٌل األخطاء الناتجة

الطرابك العددٌة لحساب التفاضل  -منالشة الدلة وتمدٌر األخطاء  -

طرابك جاوس للتكامل  -لة وتمدٌر األخطاء والتكامل مع منالشة الد

 .العددي
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 CS 341                   (Data Structure 2)2تراكٌب بٌانات  Advanced Database CS361لواعد بٌانات متمدمة 

1- Advanced relational algebra and SQL: 

Set vs. bag semantics, NULL values, 

Distinct operator, Semi join, left join, right 

join, SQL constraints and triggers, Data 

mining and OLAP operators: Group By, 

Roll Up, Cube, Pivot. 

2- The Enhanced Entity-Relationship (EER) 

model and EER to relational mapping. 

3- Object and Object-Relational Databases: 

Concepts, Models, Languages and 

Standards. 

4- XML for semi-structured data: XML 

language and its tree representation, 

XML schema language, XPath/XQuery 

languages, Translation of an XML 

schema into a relational schema 

5- Database File Indexing Techniques, B-

Trees, and B+-Trees. 

6- Query Processing and Query 

Optimization Techniques. 

7- Database Tuning and Physical Design 

Issues 

8- Advanced Database Transaction 

Processing 

9- Database Recovery Protocols. 

10- Distributed Databases (DDB): 

Horizontal/vertical fragmentation, Basic 

distributed query processing, Semi-join 

query processing. 

11- Database Security. 

 
 

 -الموابم المتصلة)إضافة ، حذؾ(   – 1مراجعة ممرر تراكٌب بٌانات 
األشجار  –طرق البحث  –طرق الفرز  –المخططات وطرق تمثٌلها 

تمثٌل األشجار وطرق  –األشجار الثنابٌة  –تطبٌمات األشجار  –
األشكال والخوارزمٌات للتراكٌب  –تراكٌبها الملفات و –زٌارتها 

المعمدة الترتٌب)الداخلً والخارجً، خوارزمٌات األشكال)المسار 
 والفهرسة. Bشجرة  –الصمل ....(( 
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 OOP CS264البرمجة الشٌئٌة  NETWORK CS 370 شبكات واتصاالت الحاسوب

نظم  أنواع –وتوزٌع البٌانات  –مدخل فً االتصاالت 

 – وأنواعهالتضمٌن  –طبٌعة موجات االتصاالت  –االتصاالت 

متطلبات  –وسط نمل البٌانات  أنواع –االتصاالت الرلمٌة 

المتزامنة  االتصاالتبروتوكوالت  –منظومة االتصاالت 

مفهوم  – أمثلةاالتصاالت المتتالٌة والمتوازٌة مع  –والمتداخلة 

 –للربط الشبكً  ٌةاألساسالمفاهٌم  –شبكات االتصاالت 

الحواسٌب الشخصٌة الطرفٌة  –مكونات الشبكة النموذجٌة 

شبكات  –نظام تشؽٌل الشبكة  –الربط  أدوات –والخادمات 

مسابل تطبٌك  –WANاطك الواسعة نشبكات الم –LANمحلٌة 

وإعداد  استخدام –صمٌم الشبكات مسإولٌة مشرؾ الشبكة تو

نظام تشؽٌل الشبكة)تصمٌم مجموعة المستخدمٌن الرخص 

إضافة محطات العمل  –والحموق والمجموعات والمجاالت 

الفرعٌة وإمكانٌات الطبع( تبادل المعلومات عبر الشبكة كشؾ 

 عند إرسال البٌانات وتصحٌحها والمحافظة علٌها. األخطاء

 
فهم لنوات اإلدخال  –الشٌبٌة  ممٌزات البرمجة –ممدمة عن البرمجة الشٌبٌة 

 الكابنات –دوال البناء والهدم  – والكابناتالفصابل  –الدوال  –واإلخراج 

هٌكل  –مبادئ لؽة برمجة شٌبٌة  – اإلشكالتعدد  –الوراثة  –والمصوفات 

الكابنات البرامج والفصابل و –لؽة برمجة شٌبٌة وجمل اإلدخال واإلخراج 

   .متمدمة

 System Programming                CS380برمجة النظم  Software Engineering CS 375    هندسة برمجٌات

 
نظرة شاملة )بعض التعارٌؾ والمصطلحات، النشاة والتطبٌمات( 

تحلٌل متطلبات  –دورة حٌاة البرمجٌات  –البرمجٌات  نمذجة
األسالٌب  –أنماط تصمٌم البرمجٌات  –التوثٌك  –البرمجٌات 

تطبٌمات أنماط عملٌات البرمجٌات)كل  –التملٌدٌة والشٌبٌة 
ضمان جودة البرمجٌات  –المراحل( باستخدام مشروع عملً 

منهجٌات  –إخبار البرمجٌات وتوثٌة البرمجٌات وسبل لٌاسها 
 التطوٌر وإدارة المشارٌع.

 
معالجة اللؽات  –تعرٌؾ أنواع البرمجٌات  –ممدمة الى برمجة النظم 

 –الذاكرة ووحدة المعالجة المركزٌة  –لؽات البرمجة العلٌا والدنٌا  –
التجمٌع المشروط  –الموصالت والمحمالت  –بناء المجمعات 

لجة الملفات الكبٌرة معا –معالجات النصوص  –ومعالجات الموسعات 
إدارة  –إدارة الذاكرة  –إدارة المعالجات  –ممدمة لنظم التشؽٌل  –

 الملفات.
 

 CS390 (Operating System)التشغٌل  أنظمة CS 400 (ASP.NET)برمجة االنترنت 

 
إنشاء صفحه  -ممدمة للمادة ومنالشة مخطط الممرر 

ASP.NET -  إنشاء الموابم -نماذج الوٌب  -أدوات التحكم 
شبكات  -لاعدة البٌانات بناء –التعامل مع األخطاء  - والجداول
 تطبٌك عملً. –عملٌه الربط  -البٌانات 

 

 

 
إدارة  –التشؽٌل ووظابفها  أنظمةبنٌة  –ممدمة الى نظم التشؽٌل 

المعالجات  –جدولة المعالجات  –إدارة المعالجات  –الذاكرة الربٌسة 
العملٌات  –إدارة العملٌات )االعتراض والمماطعة(  –المتعددة 
 –مرالبة التشؽٌل  –السٌمافور  –العملٌات المتزامنة  –المتتابعة 

وحدات اإلدخال  إدارة –إدارة التخزٌن الثانوي  –التولؾ النهابً 
 األمن والحماٌة. –األداء )مرالبته وتمٌٌمه(  –واإلخراج 

 modeling and)     النمذجة والمحاكة 

simulation) 
CS 415 

 Computer)       تراكٌب مادٌة)معمارٌة حاسوب(

Architecture) 
CS410 

 

عناصر  -مفهوم المحاكاة ذو الحدث المتمطع  -ممدمة للمحاكاة 

دورة حٌاة  -محاكاة مونتً كارلو  -المحاكاة ذو الحدث المتمطع 

نظرات  -مدخلة ومخرجة تحلٌل البٌانات  -دراسة المحاكاة 

تولٌد أعداد عشوابٌة؛ تمدٌر الوثولٌة  -عامة و التحكم فً الولت 

المحاكاة الموزعة و المتوازٌة  -حاكاة لؽات الم -لنتابج المحاكاة 

 تطبٌمات المحاكاة باستعمال النماذج الحدٌثة و البرامج المساندة -

 

 

 

المركزٌة   المعالجةوحده  -ممدمة الى المفاهٌم األساسٌة، والتنظٌم العام 

بنٌة   -معالجة الذاكرة  -بلؽة االسمبلً  األوامرالتعلٌمات مجموعة -

تصمٌم وحدة  -تصمٌم وحدة الحساب والمنطك  -الذاكرة ، والذاكرة 

 -PPI برمجة وصلة هامشٌه ، -أدخال / إخراج 
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 Artificial Intelligence CS450الذكاء االصطناعً  CS 452 (Information Securityامن المعلومات )

التعرؾ على متعددات الحدود على الحمل –تعرٌؾ أمن المعلومات 
GF(2)  وإٌجاد حصل ضربها وحاصل لسمتها وعملٌة حساب أعداد

 –المتعددات المابلة والؽٌر لابلة لالختزال وعدد المتعددات األولٌة
تعرٌؾ نظام التشفٌر االنسٌابً وتعرٌؾ خوارزمٌة المفتاح وتولٌد 

تطبٌك  –.ات الالخطٌةمتتابعة اخراج من خوارزمٌة خطٌة والخوارزمٌ
عملٌتً التشفٌر وفن شفرة فً نظام التشفٌر االنسٌابً الخطً 

االختبارات االساسٌة للعشوابٌة)اختبار التكرار، اختبار  –والالخطً. 
  -التسلسل، اختبار بوكرن اختبار التنفٌذ، إختبار ممانعة االرتباط( 

بٌمات منظومة مبادئ شفرة المفتاح العام، مكونات المفتاح العام، تط
 –(. RSAتشفٌر المفتاح العام، خوارزمٌات المفتاح العام)خوارزمٌة 

تعرٌؾ نظام   -.RSAتطبٌك عملٌتً التشفٌر وفن الشفرة فً 
knapsack  .إثبات صحة الرسالة  –مع توضٌح خوارزمٌته

Authentication Requirements ممدمة عن خوارزمٌة .
DES،خطوات إنشاء المفاتٌح  . توضٌح طرٌمة استخدام الجدول

أنماط خوارزمٌة –. DESالفرعٌة ثم بٌان الٌة عمل خوارزمٌة 
DES .– جدار النارFirewalls ،مع توضٌح الؽاٌة من جدار النار ،

جرابم  –استخداماته، خصابص جدار النار، لدرات جدار النار. الخ. 
ممدمة عن تشفٌر البرٌد االلكترونً، عمل الفاٌروس فً  –الحاسوب. 

 البرٌد االلكترونً، الخصوصٌة.

 

 
طرق  –البوثمة  –المعرفة  أنظمة –ممدمة فً الذكاء االصطناعً 

 –برهنة النظرٌات  –تطبٌمات مثل التعرؾ على النموذج  –البرمجة 
لعرض البحث) البحث األعمى، البحث بالعمك اوالُ، البحث با أسالٌب

البحث العشوابً،  –البحث التكراري  –، البحث محدود العمك أوال
محاكاة الفهم  – اإلنسانٌةفهم اللؽات  –البحث الطعمً، صعود الجبل( 

ممدمة فً لؽة  –حل المشكالت  –لؽات برمجة األنظمة الخبٌرة  –
 .البرمجة برولون او لسب(

 

 CS 434 والسحابٌة الموزعة النظم
 Mobile Applications تطوٌرالتطبٌمات الجوالة

Development 
CS 462 

ممدمة فً الحوسبة الموزعة، مفاهٌم و اساسٌات الحوسبة 

السحابٌة، البنٌة التحتٌة  الحوسبةالسحابٌة، تمنٌات و تطبٌمات 

، البرمجٌات  (PaaS)، نظام التشؽٌل كخدمة (IaaS)لخدمات

 .السحابٌة، أمن الحوسبة  (SaaS)كخدمة

 programming languagesٔ يؼشفز  يمذيز ػهٗ صطٕٚش ثنضطذٛمجس ثنؾٕثنز

and development tools for three platforms 

دشيؾز ثنٕٚخ  -دشيؾز ثالؽٓضر ثنؾٕثنز ثنذشيؾز ثالطهٛز ٔثنذشيؾز ثنٓؾُٛز  -

 - CSS3 ،HTML5 ،JAVASCRIPT ،jqueryدجعضخذثو نغجس ثنذشيؾز: 

. كًج عُٛمذّو خالل ْزث Plugins Cordovaإػجفجس  - cordovaدٛتز 

 نـ: ثألعذٕع ػشع 

كٛفٛز إَشجء صطذٛمجس ثنٓجصف ثنؾٕثل دجعضخذثو ثنذشيؾز ثنٓؾُٛز ٔثنًذجدا - 

 .MDLثنضٕؽٛٓٛز نضظًٛى ثنًٕثد يٍ ؽٕؽم 

كٛفٛز ثعضخذثو ٔظٛفز صقذٚذ ثنًٕلغ ثنؾغشثفٙ فٙ ثنؾٕثل ػُذ صطٕٚش صطذٛمز  -

 ؽٕثنز .

 يٕلغ فٙ خشٚطز ؽٕؽم ٔديؾٓج فٙ صطذٛمز ؽٕثنزػشع -

 َشش صطذٛمز ؽٕثنز ْؾُٛز فٙ ثنًُظجس ثنؼجنًٛز : ثنضٕطٛجس ٔثنضٕلٛغ.-

 Google Play ٔAlecsoAppsأيغهز نًُظجس صطذٛمجس ؽٕثنز  -

 Data Mining CS 463تنمٌب البٌانات  Special Topics CS 455 مواضٌع مختارة 

- Multimedia  

- voice recognition 

- digital signal processing(DSP) 

- Ado.net 

 

ثنضقؼٛش  - ٔظجةف ٔيفجْٛى ثنضُمٛخ ػٍ ثنذٛجَجس - أعجعٛجس ثكضشجف ثنًؼشفز

 - لٕثػذ ثنضُمٛخ فٙ لٕثػذ ثنذٛجَجس ثنكذٛشر - ثخضضثل ثنذٛجَجس - نًؼجنؾز ثنذٛجَجس

س ثنذٛجَجس - خٕثسصيٛجس صقهٛم ثنضؾًٛغ - صمُٛجس ثنضُذؤ ٔثنضظُٛف ّٕ  - صظ

ثنضُمٛخ فٙ ثألَٕثع ثنًؼمذر نهذٛجَجس )ثنضُمٛخ فٙ ثنُظٕص، ثنضُمٛخ فٙ ثنٕعجةؾ 

صطذٛمجس ثنضُمٛخ  -نغجس ثنضُمٛخ ػٍ ثنذٛجَجس - ثنًضؼذدر، ثنضُمٛخ فٙ ثنٕٚخ، ...(

 ػٍ ثنذٛجَجس ٔثنضٕؽٓجس ثنؾذٚذر.

 

 

 CS 413 مناهج البحث والتدرٌب المٌدانً Image Processing Image Processing CS 480  الصور معالجة         

 دجنظٕس ثنًضظهز ثألعجعٛز ٔثنضمُٛجس ٔثألعجنٛخ ثنًفجْٛى ػٍ يمذيز
 ثنظٕس ٍٛصقغ ؽشق ،ثنضقٕٚم ؽجسق يؼجنؾضٓج ٔؽشق ثنشلًٛز

 ػغؾ ثنظٕسر، ٔصٕػٛـ ثنؼٕػجء نضمهٛم سٚجػٛز ؽشق دجعضخذثو
كٛفٛز ثعضخشثػ ثنًؼهٕيجس يٍ  – ثنظٕسر صًغٛم ؽشق ثنظٕسر،

 ثنظٕسر ٔصظُٛفٓج .

 ٔثنًؼشفز، ثنؼهى ثنؼهًٙ، ثنذقظ يفٕٓو ثنؼهًٙ، ثنذقظ فٙ ثعجعٛز يفجْٛى

 طفجس ٔثْذثفّ، ثنؼهًٙ ثنذقظ ثًْٛز ثنشعجنز، دػجةى ثنؼهًٙ، ثنذقظ خظجةض

 ثالدثسٚز، ثنؼهٕو فٙ ثنؼهًٛز دجنذقٕط ثنمٛجو صؼضشع طؼٕدجس ثنؾٛذ، ثنذجفظ

  ..ثنخ
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 ثنشةٛغٙ ثنٓذف ثنذقظ، خطز ثًْٛز ثنذقظ، دخطز ثنًمظٕد ثنذقظ، خطز -

 يشكهز ثنًمذيز، ثنذسثعز، ػُٕثٌ ثنذقظ، خطز ػُجطش ثنذقظ، خطز يٍ

 ٔثًْٛضٓج، ثنذسثعز ثْذثف ثنذسثعز، ثعتهز ثنًشكهز، طٛجغز كٛفٛز ثنذقظ،

 يؾضًغ ثنذسثعز، يُٓؾٛز ثنفشٔع، ثَٕثع ،(ثنفشػٛجس) ثنذسثعز فشٔع

 لجةًز ثنغجدمز، ثنذسثعجس ثنذسثعز، ثؽشثءثس ثنذسثعز، فذٔد ٔػُٛضٓج، ثنذسثعز

 يشكهز صقذٚذ ػهٗ نضذسٚذٓى نهطهذز ثاليغهز دؼغ........... ٔثنًشثؽغ ثنًظجدس

 . ثنذسثعز ٔثْذثف ٔثعتهز

 ٔثخضٛجس صقذٚذ دجنًشكهز، ٔثالفغجط ،ثنشؼٕس ثنؼهًٙ ثنذقظ خطٕثس -

 ثنًغضمم ثنًضغٛش  نهذقظ، ثنؾٛذ ثنؼُٕثٌ ششٔؽ نهذقظ، ؽٛذ ٔػُٕثٌ يٕػٕع

 ثنذقظ يقذدثس ثنذقظ، ثْذثف ثنذقظ، ثًْٛز ثنًشكهز، صقذٚذ ، ٔثنضجدغ

 ثعتهز ٔطٛجغز صقذٚذ كٛفٛز ثنغجدمز، ٔثنذسثعجس ثنُظش٘ ثالؽجس ٔفذٔدِ،

 يُٓؾٛز فٙ ثنًضذؼز ثالعضشثصٛؾٛجس ثنذقظ، يُٓؼ صقذٚذ ثنذقظ، ٔفشٔع

 ػشع ثنفشػٛجس، ٔثخضذجس ثنذٛجَجس صقهٛم ثنذٛجَجس، ؽًغ ؽشق ثنذقظ،

 ثنًشثؽغ، صٕعٛك ٔثنضٕطٛجس، ثنُضجةؼ ثنذٛجَجس،

 ..ثنًقجػشر دثخم نهطهذز ػًهٛز صًجسٍٚ

 ثنٕصجةمٛز ثنًٛذثَٛز،: يُجْؾٓج فٛظ يٍ ثنذقٕط ثَٕثع ثنذقٕط، ثَٕثع - 

 ثنذقٕط ثالكجدًٚٛز، ثنذقٕط: صُفٛزْج ؽٓجس فغخ ثنضؾشٚذٛز، ٔثنًكضذٛز،

 ثنذقٕط ثنضجسٚخٛز، ثنذقٕط ثنٕطفٛز، ثنذقٕط ثنضطذٛمٛز، ثنذقٕط ثنُظشٚز،

 ثنذقظ، يُٓؼ ثخضٛجس ثعظ ثنًُٓؼ، ثعضخذثو ثنذقظ، يُٓؼ ثكجدًٚٛز،يفٕٓو ثنغٛش

 .ثنذقظ يُجْؼ ثَٕثع

 ثًْٛز ٔثنُظشٚز، ثنفشٔع دٍٛ ثنفشق ، دجنفشٔع، ثنمظٕد ثنفشٔع، ٔػغ -

 ثنؼهًٛز، ثنفشٔع ششٔؽ ثنفشٔع، يظجدس ثنفشٔع،

  ثنًقضٕٖ، صقهٛم ثنًالفظز، ثنًمجدهز، ، ثالعضذٛجٌ ثنذٛجَجس، ؽًغ ثدٔثس -

 ثالعضذٛجٌ، ثَٕثع ثالعضذٛجٌ، ػٕٛح ثالعضذٛجٌ، يضثٚج دجالعضذٛجٌ، ثنًمظٕد

 صقهٛم ثَٕثع ثنًقضٕٖ، صقهٛم ثعضخذثيجس ثنًمجدهز، يضثٚج ثنًمجدهز، خظجةض

 ثنًقضٕٖ صقهٛم ؽشق عهذٛجس ثنًقضٕٖ، صقهٛم ؽشق ثنًقضٕٖ،
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 أعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم علوم الحاسوب .14

 تارٌخ المٌالد الجنسٌة الصفة مــــــــساال ت
المؤهل 
 العلمً

 الدرجة العلمٌة
سنة الحصول 

 علٌه
 التخصص الجهة المانحة للمؤهل

تارٌخ 
 التعالد

 2016 علوم حاســوب اللٌبٌة األكادٌمٌة 2014 محاضر مساعد ماجستٌر 1981 لٌبً رئٌس لسم الحاسوب نصر الدٌن مصطفً علً  .1

 2020 علوم حاســوب ج . البنٌة التحتٌة مالٌزٌا 2015 محاضر مساعد ماجستٌر 1983 لٌبً بالمسم الجودة منسك رامً عبد المجٌد سالم بٌشً  .2

 2019 والنظم واإللكترونٌة الكهربائٌة هندسة المالٌزٌة الوطنٌة. ج 2014 محاضر دكتوراه 1970 لٌبً منسك البحث العلمً بالمسم شختور بشٌر دمحم خالد  .3

 2019 هندسة حاسوب ج. شرق البحر المتوسط لٌرص 2019 محاضر مساعد ماجستٌر 1990 لٌبً منسك البحث العلمً بالمسم ضٌاء الحك ضوء اعبٌد  .4

 2016 تمنٌة معلومات ج .كاغٌان . الفلبٌن 2015 محاضر مساعد ماجستٌر 1987 لٌبً منسك خدمة المجتمع بالمسم زٌاد توفٌك شعٌب  .5

 2016 هندسة كهربائٌة األكادٌمٌة اللٌبٌة 2013 محاضر  ماجستٌر 1977 لٌبً لارعضو هٌئة تدرٌس  رمضان المبرون امهٌري  .6

 2019 حاسوب لندن رونلج. ب 2018 محاضر دكتوراه 1975 لٌبً لارعضو هٌئة تدرٌس  عبدهللا ألطٌف خالد أحمد  .7

 2018 علوم الحاسوب ج. كابنن جسان مالٌزٌا 2017 محاضر دكتوراه 1977 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون جبرٌل رمضلن عبدالسالم   .8

 2019 حاسوب ج . فالنسٌان فرنسا 2014 محاضر دكتوراه 1972 لٌبٌة عضو هٌئة تدرٌس متعاون نجاح عاشور كشالف   .9

 2019 تمنٌة معلومات  ج. السنمً دونوم صربٌا 2014 استاد مساعد  دكتوراه 1973 لٌبً هٌئة تدرٌس متعاون عضو عمران علً دمحم بن طاهر   .10

 2019 هندسة حاسوب /الهند  االمعهد الوطنً للتكنولوجٌ 2014 محاضر دكتوراه 1976 لٌبً هٌئة تدرٌس متعاون عضو دمحم مفتاح دمحم الراٌس  .11

 2018 علوم الحاسوب ج. نمس الهندٌة 2015 محاضر دكتوراه 1976 لٌبً هٌئة تدرٌس متعاون عضو دمحم سٌدي حمادي  .12

 2017 علوم الحاسوب صربٌا .ٌونٌونبلغراد جامعة 2013 محاضر  دكتوراه 1972 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون الفرجانً منصور دمحم  .13

 2017 تمنٌة معلومات ج . البنٌة التحتٌة مالٌزٌا 2015 محاضر مساعد ماجستٌر 1981 لٌبً هٌئة تدرٌس متعاون عضو عصام عمار الزمزام  .14

 2019 كمبٌوترهندسة  ج. شرق البحر المتوسط لٌرص 2008 محاضر مساعد ماجستٌر 1987 لٌبً هٌئة تدرٌس متعاون عضو فرحات محمود االسطى  .15

 2019 هندسة حاسوب ج. دٌبنمرو اندونسٌا 2018 محاضر مساعد ماجستٌر 1992 لٌبً هٌئة تدرٌس متعاون عضو سالم فتحً عاشور   .16

 2016 هندسة حاسوب معهد فلورٌدا للتمنٌة 2013 محاضر مساعد ماجستٌر 1980 لٌبً هٌئة تدرٌس متعاون عضو حازم عاشور أبو الهول  .17

 2016 هندسة شبكات جامعة شٌفٌلد. برٌطانٌا 2015 محاضر مساعد ماجستٌر 1981 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون الهتشأحمد حسٌن   .18

 2016 ألًحاسب  ج. تٌساٌد .برٌطانٌا 2011 محاضر مساعد ماجستٌر 1973 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون علً عبد النبً االشتر  .19

 2016 الحاسوب وتمنٌة برمجٌات ج .سوانسً . برٌطانٌا 2009 محاضر مساعد ماجستٌر 1977 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون علً دمحم فرج  .20

 2016 معلوماتتمنٌة  جامعة اوتارا . مالٌزٌا 2009 محاضر مساعد ماجستٌر 1982 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون فرج علً فرج  .21

 2016 تمنٌة معلومات جامعة ولونمونك/أسترالٌا 2014 محاضر مساعد ماجستٌر 1977 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون نوارة حسن دمحم أبو  .22

 2016 هــ . كهربائٌة وحاسوب اللٌبٌة األكادٌمٌة 2010 محاضر مساعد ماجستٌر 1978 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون مصطفى  دمحم حمدان  .23

 2016 تمنٌة معلومات ج. كاغٌان . الفلبٌن 2012 مساعدمحاضر  ماجستٌر 1986 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون نضال دمحم مصباح  .24

 2017 علوم حاسوب الفلبٌن.  كاغٌان جامعة 2014 محاضر مساعد ماجستٌر 1986 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون علً محفوظ اشرف  .25

 2017 تكنولوجٌا المعلومات جامعة الماهرة 2005 محاضر مساعد ماجستٌر 1968 لٌبً عضو هٌئة تدرٌس متعاون فرحات ادمحم زرلون  .26

 2017 حاسب الً ج. كولورادو. امرٌكا 2014 محاضر مساعد ماجستٌر 1980 لٌبً هٌئة تدرٌس متعاون عضو عبدالمحسن دمحم البنداق  .27

 2017 هندسة حاسوب األكادٌمٌة اللٌبٌة 2015 محاضر مساعد ماجستٌر 1979 لٌبً هٌئة تدرٌس متعاون عضو سالم علً عود  .28

 2016 هندسة طٌران جامعة طرابلس 2015 محاضر مساعد ماجستٌر 1975 لٌبً هٌئة تدرٌس متعاون عضو علً النائلًدمحم   .29
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 الشؤون الطالبٌة  .15
 ع١اعح اٌمثٛي تاٌمغُ

 -ٚفك اٌضٛاتظ ٚاٌؾشٚط ا٢ذ١ح : تاٌمغ٠ُرُ لثٛي اٌطٍثح اٌدذد 

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

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

 التعلٌم العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

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

 المعمول بها داخل الجامعة.

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

 التعلٌم العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

 وفك اإلجراءات واللوابح المعمول بها داخل المسم.طلبة المنتملٌن من جامعات أخرا ال ٌمبل المسم .4

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

 والتمدٌرات.فً كل ممرر والدرجات  الساعات والوحداتالعلمً لكل منها وعدد 

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

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

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

 . بعلوم الحاسو لسممن 

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

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

 اٌّغرٕذاخ اٌّطٍٛتح ٌٍرغد١ً: 

 تسجٌل طالب جدٌد - أ

 

 ٌعادلها.النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما  -1

 شهادة المٌالد . -2

 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد ) -3

 شهادة صحٌة حدٌثة -4

 تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة . -5

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

 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 المنتمل منها الطالب .كشؾ درجات أصلً من الجامعة  -2

 مفردات الممررات الدراسٌة معتمدة من الجامعة المنتمل منها. -3

 شهادة المٌالد . -4

 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد ) -5

 تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة. -6

 إٌضاَ اٌطٍثح تحضٛس اٌّحاضشاخ

ثنضؼهًٛٛز ٔدش ثأليجٌ الَضمجل ثنؼهى يٍ فؼٕس ثنطهذز نًقجػشثصٓى ْٕ ثنؼًٕد ثنفمش٘ نُؾجؿ ثنؼًهٛز 

ػؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ ثنًهمٙ إنٗ ثنطهذز ثنًضهمٍٛ، نزنك صقظ ثنؾجيؼز ثنطهذز ػهٗ ثالنضضثو دئصذجع ثٜنٛز 

 -ثٜصٛز:

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

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

 % من المحاضرات ٌبلػ المسم بؤسماء المتؽٌبٌن.25الطالب عن فترة تتعدا 

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

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

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

 بهم حسب الالبحة.

 اطالع اٌطالب اٌدذد ػٍٝ طث١ؼح ِٚرطٍثاخ اٌثشٔاِح اٌرؼ١ٍّٟ

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

 لٌطلع علٌه الطالب الجدد. المولع االلكترونً،

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

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

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

 الجامعة.
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 االٔرماي ضّٓ اٌثشاِح اٌرؼ١ّ١ٍح

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

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

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

 واستكمال كافة اإلجراءات التً تإكد انتماء الطالب للمسم الجدٌد.

 نتمل إلٌه وذلن إلجراء المعادلة الالزمة للممررات الدراسٌة.إحالة ملؾ الطالب األكادٌمً إلى المسم الم 

 ِشاخؼح ع١اعح اٌمثٛي 

 -عُٕثس ٔٚكٌٕ ػهٗ ثنُقٕ ثٜصٙ: 4ٚضى ثػضًجد يشثؽؼز عٛجعز ثنمذٕل نهذشَجيؼ ثنضؼهًٛٙ دشكم دٔس٘ كم 

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

 المتبعة فً اجتذاب الطلبة للتسجٌل فً البرنامج المستهدؾ.

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

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

 ُ اٌطالتٟذض٠ٚذ اٌطالب تّؼشفح خذِاخ اٌذػ 

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

 الطالبً.

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

 الطالبً وكل ما ٌتعلك بحموق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة.

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

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

 آ١ٌح ذٛف١ش اٌذػُ إٌّاعة ٌٍطالب رٚٞ االحر١اخاخ اٌخافح

طالح فٙ فمٓى فٙ ثكضغجح ثنًؼشفز ٔثنضقظٛم ثنؼهًٙ ػٍ ؽشٚك صذنٛم صٓضى ثنؾجيؼز دٓزِ ثنششٚقز يٍ ثن

 -ثنظؼجح ثنضٙ صٕثؽٓٓى دجنؾجيؼز :

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

 اإلدارٌة واألكادٌمٌة لهم بالجامعة.

 وألسامهم العلمٌة واإلدارات األخرا ذات العاللة.تسهٌل مهمة االتصال والتواصل فٌما بٌن الطالب  .2

 مراعاة المواصفات الفنٌة بذوي االحتٌاجات الخاصة فً جمٌع مرافك الجامعة. .3
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 آ١ٌح ذىفً عش٠ح ِؼٍِٛاخ اٌطالب

 ٚضى ففع ثنًهفجس دٕفذر ثألسشٛف ٔفك صغهغم ٔأدسػ يٕصػز دٍٛ ثأللغجو. -

أل٘ ؽجنخ يًٓج كجَش ثألعذجح، إال ػٍ ؽشٚك ثنًششذ  ال ٚغًـ دضغهٛى ثنًهف ثنًذَٙ أٔ ثألكجدًٚٙ -

 ثألكجدًٚٙ ثنضجدغ نهمغى ثنًخضض.

 ففع َغخ ثألسشٛف نهطالح دًكجٌ يُفظم فغخ يٕثطفجس ثأليٍ ٔثنغاليز. -

 آ١ٌح ذٕظ١ُ ػ١ٍّح اطالع اٌطالب ػٍٝ عدالذُٙ

جنخ إال دًٕثفمضّ ػهٗ يهف ثنط دجالؽالعنؼًجٌ عشٚز ثنًؼهٕيجس ثنخجطز دكم ؽجنخ فئَّ ال ٚغًـ 

 -ثنشخظٛز أٔ ػٍ ؽشٚك ٔنٗ ثأليش ٔفك ثٜنٛز ثنضجنٛز:

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

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

 المسجل العام.األرشٌؾ التابعة إلدارة 

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

 المرشد األكادٌمً للطالب.

 آلٌة االختٌار وتسمٌة المرشد األكادٌمً

فٛظ ٚضى ثنضذجدل  دأَّ ػًهٛز نضذجدل ثنًؼهٕيجس دٍٛ ثنًششذ ٔثنطجنخ، ٠ؼشف اإلسؽاد األواد٠ّٟ ...

 نهًؼهٕيجس دُٛٓى دجعضًشثس خالل ثنفظم ثنذسثعٙ.

... ثألعضجر ثنًكهف دجإلششثف ػهٗ يضجدؼز إَؾجص ثنطالح فٙ ثنذشَجيؼ ثنؼهًٙ  اٌّشؽذ األواد٠ّٟ

 ثنز٘ ٚذسعَّٕ، ٔيمذثس صمذًٚٓى فّٛ.

 اٌٙذف ِٓ اإلسؽاد األواد٠ّٟ:

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

 به الطالب.

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

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

وتوجٌهه عن الحاجة للمحافظة على المستوا األكادٌمً المطلوب من متابعة الطالب فً التحصٌل العلمً  -3

 خالل اإلشراؾ والمتابعة الدورٌة.

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

 الدراسٌة.
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 ٚظائف ِٚٙاَ اٌّشؽذ األواد٠ّٟ:

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

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

 بملفه العلمً وبطالته الدراسٌة وإبالؼه.

أعضاء هٌبة التدرٌس الذٌن الرد على جمٌع استفسارات الطالب فٌما ٌخص الدراسة ومتابعته مع  -3

 ٌدرسونه فً جمٌع الممررات.

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

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

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

 آ١ٌح اخر١اس اٌّشؽذ األواد٠ّٟ:

ٚضٕنٗ ثنًششف ثألكجدًٚٙ دجنذشَجيؼ )سةٛظ ثنذشَجيؼ ثنضؼهًٛٙ( ثإلششثف ػهٗ ػًهٛز ثإلسشجد 

 -ثألكجدًٚٙ ٔٚضذُٗ صٕؽّٛ ثنطهذز خجطز ثنؾذد ٔصٕصٚؼٓى ػهٗ ثنًششذٍٚ ٔفك ثٜنٛز ثٜصٛز:

 بالبرنامج التعلٌمً.. حصر أعداد أعضاء هٌبة التدرٌس -1

 حصر أعداد الطلبة الدراسٌن بالبرنامج. -2

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

 أكادٌمً.

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

 شكاوي الطالبٌةآلٌات الطعن والتظلم وال

 آلٌة الطعن: - أ

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

 على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتابج.

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

  بالمسم العلمً المختص.ٌحال الطلب إلى لجنة المراجعة 

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

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

 .المختص ومكتب الدراسة واالمتحانات بالجامعة

 ة ثبت صحة ادعاء الطالب وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة لٌمة فً حال

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

ثنضؼهًٛٛز، ٔنزنك فئٌ سفغ ثنظهى ػٍ ثنطجنخ يٍ أْى ثنؼٕثيم ثنضٙ صؤعش إٚؾجدجً ػهٗ يغضٕٖ ثنؼًهٛز 

 -ثنؾجيؼز صضذغ ثنطشق ثنضجنٛز:

 .ٌوثك الطالب شكواه فً نموذج خاص بالتظلمات 

 .ٌموم الطالب بوضع تظلمه فً صندوق الشكاوي 

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

 وموضوع التظلم. البٌانات للمشتكً والمشتكً علٌه

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

 .ًاإلعالن عن نتٌجة التحمٌك على لوحة اإلعالنات وعلى المولع االلكترون 

 

 آ١ٌح ذّى١ٓ اٌطالب ِٓ اٌّؾاسوح فٟ فٕاػح اٌمشاساخ ٚحً اٌّؾاوً

 ًنهاٌة كل فصل دراسً. توزٌع استبٌانات خاصة بالطلبة ف 

 .أل لمعرفة نماط الضعؾ وتطوٌرها  تفرغ االستبٌانات وتحلل إحصابٌا

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

 .ٌعتمد مجلس الجامعة نتابج االستبٌان وٌحدد سبل التحسٌن والتطوٌر 

 حل المشاكل عن طرٌك مكتب شإون الطلبة.مشاركة الطالب فً صناعة المرارات و 

 .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

  المتعثرٌن عن طرٌك المرشد األكادٌمً من خالل نتابجهم الفصلٌة.ٌتم تحدٌد الطلبة 

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

 المسم.

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

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

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

 لمعالجة أوجه المصور لدٌه.



02 
 

  إبالغ ولً األمر عن طرٌك إدارة فً حالة التعثر كان فً الؽٌاب ولم ٌلتزم الطالب بالحضور ٌتم

 الجامعة.

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

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

 

 آ١ٌح اٌرؼاًِ ٚاٌرٛث١ك ٌّؼاِالخ اٌطــالب اٌّرفٛل١ٓ

يٍ أٔنٕٚجس ثنؾجيؼز ثالْضًجو دجنطهذز ثنًضفٕلٍٛ ثنزٍٚ نذٚٓى لذسثس خجطز صؤْهٓى نهضفٕق فٙ  إٌ

يؾجالصٓى ثنؼهًٛز ٔثنؼًهٛز فٓى نٓى ثألعش ثألكذش فٙ ثنشفغ يٍ كفجءر يخشؽجس ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز، ٔيٍ يظجْش 

 -ثالْضًجو صشؾٛؼٓى ػهٗ صٚجدر ثنضقظٛم ثنؼهًٙ ٔيٍ آنٛجس ثنضشؾٛغ ثٜصٙ:

 الطالب المتفولٌن وذوي المعدالت المرتفعة. ٌتم تحدٌد الطلبة المتفولٌن بمراجعة الدرجات وتحدٌد 

 .متابعة أي تمارٌر من المرشدٌن األكادٌمٌٌن عن الطالب المتفولٌن 

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

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

 .أل فً حفل الخرٌجٌن  تكرٌم أوابل الدفعات سنوٌا

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

 نشاطات اتحاد الطلبة داخل أو خارج الجامعة.

  المتفولٌن بالمشاركة بآرابهم لتحسٌن أداء الجامعة واستهدافهم فً كافة اللجان المشكلة فً دعوة الطالب

 الجامعة.
 

 آ١ٌح ِؼشفح ِذٜ ِالئّح اٌثشاِح ٌّرطٍثاخ عٛق اٌؼًّ ِٓ ٚخٙح ٔظش خش٠د١ٙا

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

 بٌن وحدة الخرٌجٌن مع بمٌة اإلدارات والمكاتب.

  ٌتم تسلٌم استبٌان للخرٌجٌن؛ لمعرفة مدا مالبمة البرامج الدراسٌة لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر

 الخرٌجٌن.

  فً مدا مالبمة الخرجٌن والبرامج الدراسٌة  أراءهمٌتم تسلٌم استبٌان ألرباب العمل؛ الستطالع

 لمتطلبات سوق العمل.

ٚفشؽ ثالعضذٛجٌ ٔٚقهم إفظجةٛجً ٔصغضخذو َضجةؾّ فٙ صقغٍٛ ٔصطٕٚش ثنذشثيؼ ثنضؼهًٛٛز ٔفك آنٛز ثنًشثؽؼز 

 ٔثنضمٛٛى ثنذٔس٘ نهذشثيؼ 
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 إجراءات البرامج التعلٌمٌة  .16
 

 آ١ٌح ذق١ُّ اٌثشٔاِح اٌرؼ١ٍّٟ

ثنؼجيز نهذشَجيؼ عى صذذأ ػًهٛز صظًٛى ثنذشَجيؼ ثنضؼهًٛٙ دجنضؼشف ػهٗ ثنغجٚجس ثنضؼهًٛٛز ٔثألْذثف 

صقذٚذ خظجةض ثنًضؼهى ٔأًَجؽ ثنضؼهٛى ثنًالةًز دؼذ رنك ٚضى صقذٚذ ثنًقضٕٖ ٔثنٕفذثس ثنضؼهًٛٛز ثنالصيز عى 

ثخضٛجس ٔصظًٛى َشجؽجس ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنٕعجةم ثنضؼهًٛٛز ثنالصيز ٔأخٛشثً صقذٚذ أعجنٛخ صمٕٚى صؼهى ثنطهذز 

 -ٛز:ٔٚكٌٕ رنك دُجءثً ػهٗ ثنخطٕثس ثنضجن

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

 مجلس إدارة الجامعة.

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

 هٌبة التدرٌس.

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

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

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

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

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

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

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

 ة به.التعلٌمٌ

 

 آ١ٌح اٌّشاخؼح ٚاٌرم١١ُ اٌذٚسٞ ٌٍثشٔاِح اٌرؼ١ٍّٟ

ثنًشثؽؼز ثنذٔسٚز نهذشثيؼ ثنضؼهًٛٛز يًٓز نًٕثكذز ثنضطٕس ٔثنقذثعز ٔصظقٛـ أخطجء عجدمز ٔصؾٕٚذ 

 -ثنًخشؽجس ٔصكٌٕ كم أسدغ عُٕثس دئششثف إدثسر ثنشؤٌٔ ثنؼهًٛز ػهٗ ثنُقٕ ثٜصٙ:

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

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

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

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

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

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

 )ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثالثة(.

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

 الجامعة.

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

 مستندة على أساس علمً بحث.نتٌجة التمٌٌمات وال
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 آ١ٌح اعرطالع أساء اٌؼٕافش اٌرؼ١ّ١ٍح فٟ خٛدذٙا

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

الطلبة( باستبٌانات خاصة لالطالع على آرابهم فً جودة العملٌة التعلٌمٌة ومالحظاتهم  –التدرٌس 

 حولها.

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

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

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

 إجراءات شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس .17
 

أل ٌناط بؤعضاء هٌبة التدرٌس والكوادر المساندة دور ربٌس فً تمدٌم الخدمات التعلٌمٌة المرجوة مان  دابما

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

فااً االسااتمامة  والماادوةٌعتباار عضااو هٌبااة التاادرٌس رسااول اإلبااالغ األمااٌن للمعااارؾ، وهااو راعااً المااٌم 

 التعلٌمٌاةإن التوساع المعرفاً جعال صااحب الرساالة  واجباات. علٌاه مانوالتجرد فٌما له من حموق وماا 

لدٌه من معلومات، كً ٌستطٌع توصاٌل األفكاار بطرٌماة ممنعاة لهاا  واالطالع فٌمامطالبا باإللمام الواسع 

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

 .والخوض فً مجاالت البحث العلمً المتنوع

 التدرٌس عضو هٌئة  وواجبات حموق    

حااك العنصاار الربٌسااً فااً العملٌااة التعلٌمٌااة لاماات بتخصااٌص مكتااب فااً اطااار اهتمااام الجامعااة بضاامان 

شإون اعضاء هٌبة التدرٌس لدعم وتنظٌم معامالت كل عضو هٌبة تدرٌس لٌضمن حموله والتاكٌاد علاى 

 علاى حٌااة عابلاةفالعنصر المادي الذي ٌتطلب توفٌره من لبل إدارة الجامعة له انعكاسات ادابه لواجباته، 

 ، ومن حموله التً تراعٌها الجامعة االتً:ٌة واإلبداعٌةمو بالتالً على كفاءاته العل عضو هٌبة التدرٌس

  .صرؾ مكافاته فور استحمالها حسب االجراءات المتبعة بالجامعة 

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

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

 .تتعهد الجامعة برفع الظلم عن عضو هٌبة التدرٌس نتٌجة تعرضه الي اذا داخل الجامعة 

  22له الحك بالمشاركة فً نشر مشاركة علمٌة بمجلة الجامعة بتخفٌض .% 

 متبع.من حمه تلمً ورش عمل ودورات تدرٌبٌة للرفع من كفاءته حسب االجراء ال 

 .من حموله طلب مكافاة عن اي خدمة ٌمدمها ومكفول له حك الرفض دون عموبة 
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  من مصارٌؾ عضو هٌبة التدرٌس حال مشاركته فً عمل علمً باسم  22تتكفل الجامعة بنسبة %

 الجامعة محلٌا او خارجٌا.

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

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

 .العلم واألخالق الحمٌدةأفكار الشباب الباحث عن 

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

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

أٌ ٚؤد٘ ػًهّ دكم أيجَز ٔدلز ٔفمجً نًج صمشسِ ثنؾجيؼز ٔثنمغى ثنؼهًٙ، ٔثالنضضثو دجنقؼٕس فٙ ثنًٕثػٛذ  .1

 ثنًقذدر فٙ ؽذٔل ثنًقجػشثس.

يظجنقّ ثنخجطز، ٔأٌ ٚذضؼدذ دغدهٕكّ ػدٍ يدٕثؽٍ ثنشدذٓجس ٔثنضندم،  أٌ ال ٚغضغم يشكضِ ثنٕظٛفٙ فٙ .2

 أٔ ثنظٕٓس دًظٓش ال ٚهٛك دششف ثنًُٓز.

يٍ لذم ثنؾجيؼز ٔثنمغدى ثنًخدضض فدٙ فدذٔد ثنمٕثػدذ ٔثندُظى ثنًؼًدٕل دٓدج ٚؤد٘ ثنًٓجو ثنًُٕؽز دّ أٌ  .3

 ػًٍ نٕثةـ ثنؾجيؼز.

ي ٚغددب  نهددذٍٚ ثإلعدداليٙ، أٔ أٌ ٚقددجفع ػهددٗ شددشف ثنًُٓددز ٔأٌ ال ٚضظددشف صظددشفجس أٔ ٚغددهك  .4 عددهٕكج

 .دجنًؾضًغٚؼش 

ثنًقجفظددز ػهددٗ ثنًؼددذثس ٔثألؽٓددضر ثنضددٙ صغددهى إنٛددّ دقكددى يُٓضددّ، ٔثنضددٙ صغددضخذو كٕعددجةم إٚؼددجؿ ٔأٌ  .5

 ٚغضخذيٓج فٙ ثنغشع ثنز٘ أػذس يٍ أؽهّ.

ٕو ٔفم ثنًشجكم ثنؼهًٛدز ددجنًمشسثس ثنضدٙ ٚمدأ، كًششذ أكجدًٚٙ صقذٚذ عجػجس يكضذٛز نًشثؽؼز ثنطالح .6

 دضذسٚغٓج، ٔخجطز صقغٍٛ ٔصطٕٚش ثنًُجْؼ ثنذسثعٛز.

 .يٍ دقظ ػهًٙ ٔخذيز يؾضًغ ٔدٛتز أٌ ٚمٕو دجألػًجل ثنضٙ صُطهخ يُّ فٙ يؾجل صخظظّ .7

 ثألدثء ٔصقغٍٛ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز. ٖثنًغجًْز فٙ سعى ثنغٛجعجس ٔثنخطؾ ثنضٙ صٓذف إنٗ سفغ يغضٕ .8

 ثنمغى ٔثنؾجيؼز.هؾجٌ ثنضٙ ٚكهف دٓج يٍ لذم ثنثنًغجًْز فٙ  .9

 من اعضاء هٌئة التدرٌس والكفاٌة خطة الجامعة لتحدٌد االحتٌاجات

سةٛغٍٛٛ ًْج ػؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ ٔثنطجنخ. ٔنٕالدر ْزِ ثنؼًهٛدز ثنؼًٕد ثنفمش٘ نهؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز ػُظشٍٚ 

نًضخظدض الدذ يٍ ثؽضًجع ثنؼُظشٍٚ، ٔدٕؽٕد ثنطجنخ ٚكٌٕ ثنٓجؽظ ثالكذش صٕفٛش ػؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ ث

ٔرثس ثنكفددجءر ثنؼجنٛددز، ٔنضقمٛددك ثنكفجٚددز يددٍ ثػؼددجء ْٛتددز ثنضددذسٚظ صمددذو ؽجيؼددز ثفشٚمٛددج نهؼهددٕو ثالَغددجَٛز 

ٔثنضطذٛمٛز خطضٓج ثنضفظدٛهٛز نضقذٚدذ ثفضٛجؽجصٓدج يدٍ ثػؼدجء ْٛتدز ثنضدذسٚظ ٔكٛفٛدز صقمٛدك ثنكفجٚدز نؼًهٛضٓدج 

 ثنضؼهًٛٛز كجالصٙ:
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ثػؼجء ْٛتز ثنضذسٚظ ثنمغى ثنؼهًدٙ دمدٕثةى ثػؼدجء ْٛتدز ػُذ دذثٚز كم فظم دسثعٙ ٚضٔد يكضخ شؤٌٔ  (1

 ( .01ثنضذسٚظ ثنًضمذيٍٛ نهضؼجٌٔ دجنؾجيؼز )و.ػ.أ.ْـ.س. 

صؾضًغ ثنهؾُز ثنؼهًٛدز دجنمغدى نضكهٛدف ثػؼدجء ْٛتدز ثنضدذسٚظ ثنفدجػهٍٛ ددجنًمشسثس ثنًُجعدذز نٓدى ٔدجنضدجنٙ  (2

س ثنًُجعدذز نٓدج يدغ دسثعدز ثنمجةًدز فظش ثنًمشسثس ثنذسثعٛز ثنضٙ دٓج ػؾض فضقذد ثػدذثدْج ٔثنضخظظدج

( كجفضٛجؽددجس نهمغددى ثنؼهًددٙ يددٍ 24ثنًقجنددز يددٍ يكضددخ شددؤٌٔ ثػؼددجء ْٛتددز ثنضددذسٚظ )و.ػ.أ.ْددـ.س. 

ثػؼدددجء ْٛتدددز ثنضدددذسٚظ ٔفدددٙ فدددجل ػدددذو ٔؽدددٕد ثنضخظدددض ثنًطهدددٕح ٚغدددضخذو ثنًُدددٕرػ رثس ثنؼاللدددز 

 (.31)و.ػ.أ.ْـ.س. 

الفضٛجؽددجس ٔثنًذددٍٛ فٛٓددج ثالػددذثد ٔثنًددؤْالس يشثعددهز سةددٛظ ثنمغددى نًكضددخ ثػؼددجء ْٛتددز ثنضددذسٚظ دج (3

 ٔثنضخظظجس ثنًطهٕدز يٍ ثػؼجء ْٛتز ثنضذسٚظ فغخ ثنًُٕرػ ثنًزكٕس ثَفج ثنخجص دٕؽٕد ػؾض.

ٚشثعم ثنًكضخ ثدثسر ثنشؤٌٔ ثنؼهًٛز نالػالٌ ػٍ ثالفضٛجؽدجس دجنٕعدجةم ثنًضجفدز، عدى ثفجندز صخظظدجس  (4

 ٔيؤْالس ثنًضمذيٍٛ ػهٗ ثنمغى ثنؼهًٙ.

 أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا اختٌار

هااا العملٌااة ٌعاد أعضاااء هٌباة التاادرٌس مان أهاام الماادخالت فاً المإسسااات التعلٌمٌاة الجامعٌااة التاً تحتاج

وجاود معااٌٌر الختٌاار فً ضوء الثورة المعلوماتٌة واالتصاالت والتكنولوجٌا، وبالتاالً ٌتطلاب  التعلٌمٌة

عضو هٌبة التدرٌس هو أساس تجوٌد مخرجاات العملٌاة التعلٌمٌاة ،  هٌبة التدرٌس وبجامعة افرٌمٌا ٌعتبر

من خالل التمتاع بالمموماات لذا من المهم التمٌٌم الدوري له للحفاظ على األداء العالً والمستوا المتمٌز و

 .الشخصٌة واألكادٌمٌة

 لوبةالتخصصات المطومن خالل تحدٌد احتٌاجات االلسام ٌتم االعالن فً مولع الجامعة على 

المتمدمٌن من اعضاء هٌبة التدرٌس وتتلخص هذه االلٌة فً  واختٌار ومن ثم اتباع الٌة محددة لتمٌٌم

 االتً:

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

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

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

 موافك لمتطلب الممرر الدراسً حتى ٌكلؾ بتدرٌسه.

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

 الممرر الدراسً.

 ل توفر المعٌارٌن السابمٌن تكون األفضلٌة فً االختٌار للدرجة العلمٌة الدرجة العلمٌة، فً حا

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

 تدرٌس من ذوي العاللة بتخصصه(.

 .التزكٌة من لبل اللجنة العلمٌة بالمسم 

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

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

 .مفردات الممرر بكفاءة

 سمبالنموذج المعتمد من اللجنة العلمٌة بالم احالة االسماء المختارة الى مكتب اعضاء هٌبة التدرٌس  (3

 وهً: لالتصال بهم للتؤكٌد على احضارهم مصوؼات التعاون كاملة

   صور شخصٌة. 2عدد 

  .السٌرة الذاتٌة 

  .ًاثبات شخص 

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

  .)افادة بالدرجة العلمٌة معتمدة )ما امكن 

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

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

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

ٌكلؾ  (22)م.ش.أ.هـ.ت. و اعتذار عضو هٌبة تدرٌس عن ممرر (، كذلن عند وجود عجز ا07

 (.04استثنابٌا ؼٌره )م.ش.أ.هـ.ت. 

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

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

 االنسانٌة والتطبٌمٌة.

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

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

واإلشراؾ ومتابعة أوضاع الطالب او كؤعضاء فً لجان تخصصٌة  واألطروحات الجامعٌة ومنالشتها،

 تحددها حاجة الجامعة وفك النظم واللوابح.

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

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

 التدرٌس وكافة امورهم الوظٌفٌة األخرا.

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

 رباسة الجامعة.

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

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

 تمٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا

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

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

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

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

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

 ونشاطاتهم فً المسم والمشاركة فً البحث العلمً وخدمات المجتمع والبٌبة.

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

 .لها عن طرٌك نموذج التمٌٌم المحاضرات وااللتزام باستٌفاء الوعاء الزمنً

 والحصول على نتابج التمٌٌمات. تجمٌع هذه المإشرات وتحلٌلها  (4

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

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

 تموٌم عضو هٌبة التدرٌس او باستمراره او انهاء عمده.

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

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

 .(22)م.ش.أ.هـ.ت. 

 ن هذه االلٌة تمٌٌم عضو هٌبة التدرٌس من عدة اتجاهات وتؽطً كل أوجه التعامالت له. تضم

 ألعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا تمدٌم الدعم التمنً

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

 تمنً هً كاالتً:العلمٌة بالجامعة، والٌة الدعم ال

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

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

 .(22)م.ش.أ.هـ.ت. 

 تكلٌؾ جهات االختصاص بالجامعة لتوفٌر الدعم التمنً المطلوب.  .3

 طرق ووسائل وتمنٌات التدرٌس المستخدمة  .18
 محاضرات منهجٌة نظرٌة باستخدام السبورة وأجهزة العرض 

 النشاط والمنالشة والمشاركة داخل المحاضرات 

 الواجبات وورلات العمل 

 )المعامل )الحاسوب 
 

 التمٌٌم واالمتحاناتنظام  .19
  خمسٌن بالمابة 50ٌعتبر الطالب ناجحا فً الممرر الدراسً اذا حصل على مجموع درجات %

 على األلل فً هذا الممرر.

 ( وذلن على أساس100تحسب تمدٌرات كل ممرر من )%  أعمال السنة للطالب  وامتحان نهاٌة

 النهابً .% لالمتحان 60% ألعمال السنة و 40الفصل وذلن بنسبة 

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

 والتمارٌر  والعملً فً أعمال الفصل الدراسً . 

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

 واالمتحانات بالجامعة.

  المعدل الفصلً للطالب بضرب الوحدات الدراسٌة لكل ممرر فً النسبة المبوٌة المتحصل ٌحسب

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

الطالب بنفس الفصل الدراسً وٌدرج ضمن حساب المعدل العام جمٌع الممررات التً درسها 

 ة.الطالب فً الكلٌ

ثنذسؽجس نهًمشس  %فًج فٕق يٍ يؾًٕع 50ٔ ٚؼضذش ثنطجنخ َجؽقج فٙ ثنًمشس إدث صقظم فّٛ ػهٙ َغذز 

دقٛظ صمذس دسؽجس ثنطجنخ ٔكزنك ثنضمذٚش ثنؼجو دُجء ػهٗ ثنًؼذل ثنؼجو يٍ طفش إنٗ يجةز ٔرنك ثنذسثعٙ، 

 فغخ ثنُغخ ثنضجنٛز 

 

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إنٗ  85يٍ  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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 دلٌل كتابة مشروع التخرج لطالب  .20
 

 ممدمـــــــــــة

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

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

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

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

الطالب لادراأل على تطبٌك المهارات والمعارؾ التً حصل علٌها خالل الدراسة الجامعٌة فً ظل توفٌر 

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

هداؾ مشروع التخرج تتلخص فً ما ٌرا المسم أن ٌمدم بعض الطالب مشروع واحد مشترن، وعموما أ

 -ٌلً:

التؤكد من أن الطالب الخرٌج لادراأل على استخدام العلوم التً تلماها خالل دراسته الجامعٌة وأصبحت  .1

 تعد من لدراته الكتابٌة والخطابٌة والبحثٌة والعلمٌة.

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

أل بالعمل.تحلً الطالب بؤ .3  خاللٌات المهنة لبل التحاله فعلٌا

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

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

 .المشروع

 متطلبات التمدٌم على مشروع التخرج
 

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

 -التخرج والبدء فٌه وهً كاآلتً:
 

 المسم العلمً
 عدد الوحدات المطلوبة لإلنجاز لبل المشروع

 الحد األدنى                     الحد األعلى

 126 120 إدارة األعمال

 126 120 المحاسبة

 126 120 التموٌل والمصارف

 137 131 المانون

 122 116 اللغة االنجلٌزٌة

 133 127 علوم الحاسوب

 144 138 الهندسة المدنٌة

 149 143 الهندسة المعمارٌة

 147 137 هندسة النفط
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 آلٌة اعتماد التسجٌل والتمٌٌم فً مشارٌع التخرج 
 

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

 -تسجٌل مشروع تخرجه وتمٌٌم نتٌجته بشكل رسمً:

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

 الطالب لعدد الوحدات الالزمة للبدء فً المشروع.

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

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

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

 التخرج.

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

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

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

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

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

 الكلٌة فصلٌن متتالٌٌن كحد ألصى.

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

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

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

 فً المشروع أو بدون تعدٌالت.وتكلل بنجاح الطالب سواء بتعدٌالت 

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

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

 شروط عامة فً اختٌار مشارٌع التخرج
 

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

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

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

لٌة لمشاكل والعٌة أن ٌختار الطالب موضوع المشروع الذي ٌرٌد تمدٌمه بحٌث ٌمدم حلول فع .1

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

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

 الموجودة أو المواضٌع التً هً بحاجة للتطوٌر.

أن ٌكون لدا الطالب معلومات نظرٌة كافٌة وموثمة )كمسودة( عن الموضوع المختار لبل    .3

 البدء فً تنفٌذ المشروع .

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

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

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

 -:االتًوٌمكن تلخٌصها فً 

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

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

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

 أن ٌمدم المشروع : .4

 .أفكار جدٌدة 

 .تطوٌر لفكرة مشروع  سابك بإضافات جوهرٌة 

 .حلول لمشاكل موجودة مسبما 

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

 المهنة.

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

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

 علٌها األستاذ المشرؾ على المشروع والمسم  .

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

 مشروع وٌتم االختٌار حسب  األولوٌة.

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

 كافً فً لوحة إعالنات المسم.

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

 الطالب إعادة تمدٌم ممترح المشروع مرة أخرا بعد إجراء تعدٌالت ممبولة.

 

 طرٌمة كتابة مشروع التخرج

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

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

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

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

 

 تبوٌب المشروع

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

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

 الشكر. .2

 اإلهداء. .3

 الجداول(. –األشكال  –)المحتوٌات الفهرس  .4

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

 صفحة(.

 فصول المشروع : .6



22 
 

 .الممدمة 

 .ًالجزء النظري والعمل 

 النتابج. 

 .التحلٌل 

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

 الخطوط والترلٌم
 -الخصابص اآلتٌة: وتؤخذ

 18بحجم  Times New Romanعنوان المشروع: نوع الخط  .1

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

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

 النص.

 ٌعتمد تباعد السطور مفرداأل. .4

 …(.,I, IIاإلهداء و الشكر والمحتوٌات باألحرؾ الرومانٌة )ٌبدأ ترلٌم الصفحات  .5

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

 تكتب المراجع فً نهاٌة العمل بالشكل التالً: .7

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

 المإلفٌن.الحروؾ األبجدٌة ألسماء 

 .A4ٌراعى حجم الورق  .8

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

 خقائـ اٌثحث اٌد١ذ

ثنًؼٛجس ثألعجعٙ نهضًٛٛض دٍٛ دقظ ٔآخش ْٕ يذٖ صقمٛك ْزث ثنذقظ نهٓذف ثنز٘ أُػذ يٍ أؽهّ. ٔٚضغى 

 ثنذقظ ثنؾٛذ دؼذر طفجس يُٓج : 

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

 خالل حسن اختٌار األلفاظ  واالبتعاد عن المصطلحات المعمدة.

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

 على مصادر المعلومات الموثوق فٌها.

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

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

أل بالتؽطٌة الوافٌة المطلوبة لجوانب الموضوع .  ولكن بما ال ٌخل أٌضا

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

 ، وذلن من خالل : 

  التدرج عند عرض الموضوعات من البسٌط إلى المعمد فاألكثر تعمٌداأل 

 .الترتٌب الزمنً لألحداث الواردة بالتمرٌر 

 الترتٌب المكانً ، كلما أمكن ذلن . -ج 

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

 -ٚؾخ ػهٗ كم ؽجنخ ػشع يششٔع ثنضخشػ ػهٗ ثأللم يشصٍٛ كجٜصٙ:

 ػشك ِمرشذ ِؾشٚع اٌرخشج

 ْٕٔ ػشع يذذةٙ نهطجنخ ٕٚػـ فكشر ثنًششٔع ٔثنغشع ثنز٘ ٚخذيّ ٔفٙ ثنؼجدر ٚقؼشِ كم يٍ:

 مشرؾ المشروع. .1

 أحد أعضاء اللجنة العلمٌة بالمسم. .2

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

 ٔثنؼشع ٚكٌٕ ػهٗ ثنشكم ثٜصٙ:

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

 المربً.

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

 به لٌتبٌن للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نوالصه.

 نوالص فتح باب المنالشة للحضور وتسجٌل المالحظات لتكون ملزمة للطالب باستكمالها وإضافة .3

 للمشروع حال موافمة المشرؾ واللجنة العلمٌة بالمسم.

 ػشك ِؾشٚع اٌرخشج

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

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

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

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

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

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

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

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

 -توفرها لبل البدء فً عرض المشروع هً:

 األربع نسخ من المشروع. .1

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

 -ونة من اآلتً:والمتك

  اسم  –اسم الطالب )أسماء الطلبة(  –عنوان المشروع  –اسم المسم  –الؽالؾ )اسم الجامعة
 الفصل الدراسً الحالً(. –المشرؾ 

 .المحتوٌات 

 .الملخص 

 .الممدمة 

 .أساسٌات المشروع 

 .النتابج 

 .التحلٌل 

 .الخالصة 

 .التوصٌات 

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

 استكمال الطالب لكافة االلتزامات المالٌة تجاه الجامعة. .4
 

 شروط منالشة مشروع التخرج 

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

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

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

 بعذر دون أن ٌكلؾ عنه بدٌل.

 ٌمسم زمن عرض مشروع التخرج كما ٌلً: .2

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

  بل لجنة المنالشة.دلٌمة لألسبلة والنماش من ل 60ألل من 

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

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

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

 وبموافمة المسم.

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

 للتداول حول تمٌٌم أداء الطالب ولبول المشروع من عدمه.

السماح بدخول طالب المشروع والحضور إلعالن لبول المشروع من عدمه، وان تم لبوله بتعدٌالت أو  .6

 بدونها.

 

 توزٌع درجات تمٌٌم مشروع التخرج

% من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالب )لكل طالب( حسب النموذج المعد لهذا 40ٌتم إعطاء  .1

 الؽرض.

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

 )لكل طالب(.

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

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

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

 .طالب بؤخر من نفس المجموعةال

 نتٌجة تمٌٌم مشروع التخرج

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

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

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

  50حصوله على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

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

 المشروع للنماش وٌعلن رسوب الطالب مباشرة.

 ثنضأؽٛم: ًٚكٍ صأؽٛم يُجلشز ثنًشجسٚغ فٙ ثنقجالس ثنضجنٛز: .ػ 
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 للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةآلٌة مشارٌع التخرج بجامعة أفرٌمٌا 
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 التأجٌل: ٌمكن تأجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة:

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

 المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

 اح لجنة النماش فترة إضافٌة إلجراء بعض التعدٌالت الحالة الثانٌة: تمدٌم المشروع للنماش والتر

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

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

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

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

مدة التؤجٌل فصال كامال حسب الحالة والمبررات، وفً الحاالت الثالثة األنفة الذكر ال ترصد 

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

 من مرة واحدة وإال ٌتحول التؤجٌل إلى رسوب.

 

 متطلبات إنهاء مشروع التخرج

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

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

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

 ٌطلب التجلٌد فً مدة ال تزٌد عن أسبوعٌن آخرٌن.

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

 ًالمسم العلم 

 المشرؾ 

 المكتبة 

 اإلنسانٌة أسود وللعلوم التطبٌمٌة أزرق.لون التجلٌد للعلوم  .3

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

 ببجلبمعت الداخليت اللوائح إصدار بشأن
 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 تطبٌك الالئحة ( 1رلم ) مادة 

 لغة الدراسة ( 2مادة رلم ) 

 ألسام الجامعة ( 3مادة رلم ) 

 مدة الدراسة ( 4مادة رلم ) 

 البرنامج األكادٌمً ( 5مادة رلم ) 
 

 

 ( 1مادة رلم ) 

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

 .التخصصٌة )البكالورٌوس أو اللٌسانس(
 

 (2مادة رلم )

 ) لغة الدراسة (

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

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

 (3مادة رلم )

 ) ألسام الجامعة (

 -:تشتمل الجامعة على األلسام العلمٌة التالٌة 

 العـــــــــــلوم تطبٌمٌـــــة العلــــــــوم إنسانٌـــــــة

 لسم علوم الحاسوب لسم إدارة إعمال

 المدنٌةالهندسة  لسم ا لسم المحاسبة

 لسم الهندسة المعمارٌة لسم المانون

 لسم هندسة النفط اللؽة االنجلٌزٌة لسم 

 ----------- مصارؾلسم التموٌل وال
 

 ( 4مادة رلم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -: الدراسة بالجامعة لها خصابص متعددة هً

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 5مادة رلم ) 

 ) البرنامج األكادٌمً (

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

 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 (15)مادة رلم 

 تمٌم درجات الممرر الدراسً (16مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات الدورٌة (17مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات النهائٌة (18مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات النهائٌة (19مادة رلم )

 الطعن والتظلم (20مادة رلم )

 تمدٌر الدرجات (21)مادة رلم 

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

 (6مادة رلم )

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتٌة:

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

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

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

 المعمول بها الجامعة   .

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

 الالبحة .

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

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

 ٌمً إلى المسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة .والدرجات المتحصل علٌها وٌحال الملؾ األكاد

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

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

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

 المسم المختص.

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

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

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

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

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

 (8مادة رلم )

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

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

 .  الرلم الثانً والثالث ٌدل على السنة التً التحك بها الطالب 

  الرابع والخامس ٌدل على رلم المسم .الرلم 

 . الرلم السادس والسابع والثامن ٌدل على الرلم التسلسلً للطالب 
 

 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :

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

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

 لبدء الدراسة .

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

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

 الثانٌة. األولى ولبل

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

 وكذلن حسب الخطة الدراسٌة المعتمدة  من لبل المسم المختص .

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

( 18ٌجوز التسجٌل فً أكثر من ) ( وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وال12الحد األدنى للتسجٌل ) .7
( 21%( على ان ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو )75وحدة دراسٌة إال إذا كان معدله العام أكثر من )

  وحدة دراسٌة .
 (10مادة رلم )

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

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

 تخرجه.
 (11مادة رلم )

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

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

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

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

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

 (13مادة رلم )

ا:  الغٌاب وولف المٌد( -)ثالثا

 -: االتًخالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

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

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

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

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

 هذا الممرر بناء على التراح المسم المختص.

 (14مادة رلم )

 -ٌمكن للطالب إٌماف لٌده حسب الحاالت اآلتٌة:

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

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

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

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

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

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

 للتخرج.

 ( 15مادة رلم )

ا:  التمٌٌم واالمتحانات( -)رابعا

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

 لجنة االمتحانات والمرالبة تتولى كافة األمور المتعلمة بسٌر االمتحانات وتنظٌمها.

 (16مادة رلم )

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

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

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

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

 .العلمً وٌتم إعتمادها بمحضر اجتماع اللجنة العلمٌة للجامعة

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

 والتمارٌر فً أعمال الفصل الدراسً.

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

 واالمتحانات بالجامعة.

 (17مادة رلم )

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

 -وذلن وفك الشروط التالٌة:

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

 موافمة أستاذ المادة وكذلن موافمة ربٌس المسم . .2
 
 

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

 درجة صفر فً ذلن االمتحان.

 (19مادة رلم )

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

 -المسجل العام  حسب الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الؽٌاب عن االمتحان لاهرا. .1

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

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

 ألصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات النهابٌة لذلن الفصل.

 

 (20مادة رلم )

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

 -والضوابط التالٌة:

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

 تارٌخ إعالن النتابج.
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 أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالبحة المالٌة بالجامعة  . .2

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

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

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

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

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

 (21مادة رلم )

 -: االتًتحسب درجات الطالب ومعدله على النحو 

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

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

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

مابة وذلن حسب النسب  إلىتمدر درجات الطالب وكذلن التمدٌر العام بناء على المعدل العام من صفر  .2

 -التالٌة :

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 (22مادة رلم )

 -ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة:

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

 % .50حالة تجاوز الطالب المعدل العام 

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

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

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

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إلى  85من  1

 جٌد جدا 85إلى ألل من    75 من  2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    50من  4

 ضعٌؾ 50إلى ألل من   35من   5

 ضعٌؾ جدا 35ألل من  6
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 الفصـــــــــل الثالث()

 )متطلبات التخرج(

 (23مادة رلم )

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

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

 .المطلوبة التً درسها فً المسم بنجاح

 (24مادة رلم )

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

 -مجموع وحداتها كالتالً :

 التصنٌف المسم
الوحدات الالزمة مجموع 

 للتخرج
 اإلجازة المتخصصة

 إدارة أعمال

 العلوم اإلنسانٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131 المحاسبة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131 تموٌل ومصارؾ

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 129 المانون

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 134 اللؽة االنجلٌزٌة

 علوم الحاسوب

 العلوم التطبٌمٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 139

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 150 الهندسة المدنٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 161 الهندسة المعمارٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة  149 هندسة النفط 
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 الفصـــــــل الرابع ()

 )المخالفات التأدٌبٌة(

 

 (25مادة رلم )

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

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

 ة المستمرةالمعمول بها فً مإسسات التعلٌم العالً  واألصول والتمالٌد الجامعٌ

 (26مادة رلم )

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

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

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

 إلؽاء تسجٌله .

 (27مادة رلم )

 -ال ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالٌة :

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

 االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة . - ب

 واالمتحانات بالجامعةالدراسة سٌر اإلخالل بنظام  - ت

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

 الجرابم المخلة بالشرؾ . - ج

 (28مادة رلم )

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

 الضرب أو اإلٌذاء أو التهدٌد. - أ

 .السب أو المذؾ - ب

 .هانةاإل - ت

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

 كتابة أو مشافهة أو باإلشارة.

 (29) مادة رلم

 -ٌعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة:

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

 بتؽٌٌر وجه استعمالها لو جزبٌا.



22 
 

 سرلة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو ؼٌرها من ممتلكات الجامعة أو االستٌالء علٌها  - ب

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

 

 (30)مادة رلم 

  -ٌلً: ٌعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما

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

 إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة .

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

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

 الطالب 

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

ؼٌرها مما ٌتعلك  أوالنتابج  أوالتمٌٌم  أوالعاملٌن فٌما ٌخص سٌر االمتحانات  أوالتؤثٌر على األساتذة  - ث

 بشإون الدراسة واالمتحانات.

ممارسة أعمال الؽش فً االمتحانات فٌها بؤٌة صورة من الصور وٌعتبر من لبٌل الشروع فً الؽش   - ج

إدخال الطالب إلى لاعة االمتحانات أٌة أوراق أو أدوات  أو أجهزة ذات عاللة بالمنهج الدراسً موضوع 

 كن مرخصا بإدخالها من لبل لجنة االمتحانات االمتحانات ما لم ٌ

 االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحمٌك أو مجالس التؤدٌب المشكلة وفك األحكام هذه الالبحة. - ح

 أي مخالفة للموانٌن واللوابح والنظم المتعلمة بالتعلٌم العالً. - خ

 

 (31مادة رلم )

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

شرٌكا  األخرالمعتدا علٌه وفً هذه الحالة ٌكون الطرؾ  برضًاالعتداء على العرض ولو تم جرابم  - أ

 طالبة  . أوكان طالبا  إذافً الجرٌمة 

 تعاطً المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بؤي صورة من الصور. - ب

 رضها.تداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو ع - ت

 كل ما من شؤنه أن ٌخل بالشرؾ أو المساس باآلداب العامة وفما للموانٌن واللوابح النافذة . - ث

 

 

 

 



20 
 

 (الخامسالفصـــــــــــل )

 )العموبات التأدٌبٌة(

 

 (32مادة رلم )

( من هذه الالبحة ٌعالب مرتكبه 28كل سلون ٌدخل ضمن المخالفات المنصوص علٌها فً المادة )

 كان عابداأل. إذاباإلٌماؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنتٌن دراسٌتٌن، وٌفصل الطالب من الجامعة 

 

 (33مادة رلم )

( بالولؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة  29ٌعالب على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة ) 

 وتضاعؾ العموبة عند العود ، وال ٌعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع لٌمة اإلضرار التً أحدثها.

 

 (34مادة رلم )

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

تمل عن سنة دراسٌة وال تزٌد على سنتٌن دراسٌتٌن كل من ارتكب  ٌعالب بالولؾ عن الدراسة لمدة ال - أ

( من المادة المذكورة  وٌفصل الطالب من الدراسة فصال نهابٌا -ب -المخالفات الواردة فً الفمرتٌن )أ

 عند العود .

ن الفمرتٌ ٌعالب الطالب بالحرمان من دخول المتحانات كلٌا أو جزبٌا إذا ارتكب المخالفات المحددة فً - ب

ث( من المادة المذكورة، وفً جمٌع األحوال ٌعتبر امتحانه ملؽٌا فً المادة التً ارتكب فٌها -ت)

 المخالفة.

ارتكب المخالفات الواردة بٌانها فً  إذا األللٌعالب بإلؽاء نتٌجة امتحان الطالب فً فصل واحد على  - ت

نه لفصلٌن دراسٌٌن ، وٌفصل الطالب امتحا إلؽاءالفمرة )ج( من المادة المذكورة، وٌجوز لمجلس التؤدٌب 

 فصالأل نهابٌا عند العود.

ٌعالب الطالب بالحرمان من حموق الطالب النظامً أو إٌمافه عن الدراسة مدة ال تزٌد على سنة دراسٌة  - ث

 واحدة إذا ارتكب إحدا المخالفات المنصوص علٌها فً الفمرتٌن ) ح،خ ( من المادة المذكورة.

 

 (35مادة رلم )

( بالولؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة 31على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة )ٌعالب 

 وال تزٌد عن سنتٌن دراسٌتٌن وإذا كان الطالب عابدا ٌفصل من الجامعة.

 

 (36مادة رلم )

 .واحدةالتؤدٌبٌة المنصوص علٌها فً هذه الالبحة ٌحسب كل فصلٌن دراسٌٌن سنة دراسٌة  األحكامفً تطبٌك 
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 )الفصـــــــــل السادس(

 

 )إجراءات التأدٌب(

 (37مادة رلم )

على كل من ٌعلم بولوع مخالفة للموانٌن واللوابح واألنظمة المعمول بها فً الجامعة أن ٌمدم بالؼا عن 

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

 

 (38مادة رلم )

عن الوالعة ٌتعٌن على  إدارة الجامعة تكلٌؾ لجنة تحمٌك تتكون من ثالثة أعضاء هٌبة فور اإلبالغ 

 تدرٌس ٌكون احدهم ممررا للجنة فً ظرؾ ثالثة أٌام من تارٌخ البالغ.

 

 (39مادة رلم )

للطالب وال ٌحسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن ،  األللٌتم اإلعالن عن التحمٌك لبل موعده بٌوم كامل على 

 ٌجوز إن ٌتم التحمٌك فوراأل فً حاالت الضرورة واالستعجال  .و

 

 (40مادة رلم )     

بعد االنتهاء من التحمٌك أو عدم حضور الطالب رؼم إعالمه تمدم اللجنة تمرٌرا مشفوعا بالمحاضر التً 

 أعدتها إلى إدارة الجامعة.

 (41مادة رلم )  

للتؤدٌب بمرار من ربٌس الجامعة على أن ٌتكون من ثالثة  فً حالة االنتهاء من التحمٌك ٌتم تشكٌل مجلس 

أعضاء هٌبة التدرٌس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة المانونٌة على أن ٌكونوا من ؼٌر أعضاء لجنة 

التحمٌك ومندوب عن الشإون الطالبٌة وٌتم إعالن من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي 

هم وذلن خالل مدة ال تمل عن ثالثة أٌام وال ٌحتسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن وفً ٌنبؽً فٌه مثوله أمام

 .حالة عدم الحضور ٌصدر المرار ؼٌابٌا

 

 (42مادة رلم )

الطالب وٌجوز للمجلس استدعاء الشهود ، كما ٌجوز له  ألوالٌصدر مجلس التؤدٌب لراراته بعد سماع 

 استدعاء من لام بالتحمٌك .

 (43مادة رلم )

 ٌتم اإلعالن عن موعد التحمٌك أو التؤدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة وٌعتبر ذلن لرٌنة على العلم بذلن.
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 (44مادة رلم )

ٌصدر مجلس التؤدٌب لراراته بؤؼلبٌة أصوات األعضاء وال تعتبر لرارات المجلس نافذة اال بعد 

 اعتمادها من ربٌس الجامعة .

 (45مادة رلم )

س التؤدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانٌة منه ٌعلن لرار مجل

 بالملؾ الشخصً للطالب.

 (46مادة رلم )

تعتبر لرارات مجلس التؤدٌب التً تصدر طبما ألحكام هذه الالبحة نهابٌة بعد اعتمادها وال ٌجوز الطعن 

 فٌها إال بالطرق المضابٌة أمام المحكمة المختصة.
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 إخشاءاخ اٌؾؤْٚ اٌطالت١ح -22

 

 إجراءات االلتحاق للدراسة بالجامعة -1

 النماذج المستخدم لهذا الغرض:  

 (:1نموذج البٌانات الشخصٌة رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهاادؾ هااذا النمااوذج إلااى معرفااة البٌانااات الشخصااٌة للطلبااة الااراؼبٌن فااً االلتحاااق للدراسااة 

أل الااى توثٌااك بٌانااات الشااهادة الثانوٌااة او مااا  بالجامعااة و بٌانااات ولااً األماار كمااا ٌهاادؾ اٌضااا

 ٌعادلها للطالب أو الطالبة المتمدمٌن لاللتحاق بالدراسة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مان وحادة 2ٌمكن الحصول على نسخة من نماوذج البٌاناات الشخصاٌة للطلباة  رلام أ.م.ج )

 المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة. المبول والتسجٌل بإدارة

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

( مان وحادة المباول والتساجٌل باإدارة 2استالم نموذج البٌانات الشخصٌة  رلم أ.م.ج ) -2

 التسجٌل.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -0

 إرفاق النموذج بالمستندات المطلوبة للتمدٌم والتً تحددها الالبحة الدراسٌة بالجامعة.  -2

تساالٌم نمااوذج الطلااب مااع المسااتندات  المطلوبااة للتسااجٌل لوحاادة المبااول والتسااجٌل  -2

 لؽرض فحصها والتؤكد من توفر الشروط المطلوبة للمبول.
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 اسم األم رباعً:....................................... جنسٌتهـــا:.......................................

 بالطالب:................................اسم ولً األمر:.................................... صلة المرابة 

 عنوان ولً األمر:.................................... نمال ولً األمر:...................................

 أسم المدرسة المتحصل منهـا على الثانوٌة:..............................................................

 ل علٌها :.................  التمدٌر والنسبة المبوٌة :.................... ................سنة الحصو

 التخصص:..................................... الشعبة:..................................................

ل المسبولٌة المانونٌة وما ٌترتب علٌها من ألر أنا المولع أدناه بصحة البٌانات المذكورة بهذا النموذج وأتحم
 إجراءات.

 
 أسم الطالب:....................................... التولٌع:..................... التارٌخ:................ 

 

 ٌعتمد المسجل العام
.............................. 

 

 

  رلم المٌد الجامعً
  التخصص

  الرلم الوطنً

             :الرلم الوطنً

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 



22 
 

 (:2نموذج تسجٌل الرغبات للطالب رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى معرفة رؼبات الطالب حسب األولوٌة و وفك التخصصات والبارامج 

 التعلٌمٌة الموجودة بالجامعة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مان وحادة 0رلام أ.م.ج ) جٌل الرؼباات للطالابٌمكن الحصاول علاى نساخة مان نماوذج تسا

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مان وحادة المباول والتساجٌل 0استالم نماوذج تساجٌل الرؼباات للطالاب رلام أ.م.ج ) -2

 الجامعة.بإدارة التسجٌل أو عن طرٌك مولع 

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -0

( ماااع المساااتندات  المطلوباااة 0تسااالٌم نماااوذج تساااجٌل الرؼباااات للطالاااب رلااام أ.م.ج ) -2

 للتسجٌل  التً تحددها الالبحة الدراسٌة بالجامعة إلى  وحدة المبول والتسجٌل. 
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 نموذج تسجٌل الرغبات للطلبــة

 

مكان وتارٌخ  ..................:.............................. الجنسٌة: ...............الرباعًم ـــــــــاالس

 المٌالد:............................العنوان:.......................... رلم الهاتؾ:............................

 المدرسة المتحصل منهـــا على الثانوٌة:......................................................................

 ...........:........التمدٌر.......... النسبة المبوٌة:.................:..................ٌهاسنة الحصول عل

 التخصص:................................... الشعبة:...........................................

 

 التخصصات الموجودة بالجامعة

 ٌجب على الطالب إختٌار

 األللثالثة تخصصات على 

 تمدٌر حسب رؼبة الطالب

 الرؼبة حسب األولوٌة

 /.........................1 لسم إدارة األعمال

 /........................2 لسم المحاسبة

 /........................3 لسم التموٌل والمصارف
 لسم علوم الحاسوب

  لسم اللغة االنجلٌزٌة

 لسم المانون

 الهندسة المعمارٌةلسم 

 لسم الهندسة المدنٌة

 لسم هندسة النفط

  

 ..............................الطالب  التولٌع

 

 

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتو  للعلوم إلاوصاهية  

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  2رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:3نموذج تعــــــــــــهد رلم أ.م.ج  )

 

 أ( الهدف من النموذج: 

النموذج إلى  تعهد الطالب بااللتزام بكافة اللاوابح والانظم بالجامعاة وعادم التاؤخٌر ٌهدؾ هذا 

 عن مواعٌد التسجٌل وفك خطة البرنامج التعلٌمً المعلنة من إدارة الشإون العلمٌة .

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

رة ٌمكاان الحصااول علااى نسااخة ماان نمااوذج تعهااد الطالااب ماان وحاادة المبااول والتسااجٌل بااإدا

 المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مان وحادة المباول والتساجٌل باإدارة المساجل أو 2استالم نموذج التعهد رلام أ.م.ج ) -2

 عن طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -0

 تزام الطالب بالتولٌع على التعهد.التؤكد من إل -2

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .2تسلٌم  نموذج التعهد رلم أ.م.ج ) -2
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 نموذج تعهـــــــد

 .............................د: ــــرلم المٌ  .........................................:  أتعهـــد أنا الطالب

 ...................................: الشعبـــة...................................................ـم: ـــــــالمس

 

بأننً سوف ألتزم بجمٌع اللوائح والنظم بالجامعــة، وأننً لن أتأخر عن التسجٌل فً الموعد المحدد له وعند 

اإلجراءات المانونٌة والمالٌة  التً تمتضٌها النظم واللوائح  ةسجٌل فً الموعد المحدد اتحمل كافتأخري عن الت

 المعمول بها فً الجامعة.

  ........................................ الطالــب:اسم 

 ........................................ التولٌـــــــــع:

  .........../.................../: .........التارٌـــــــــخ

 

 واالمتحانات ةلسم الدراس اعتماد                                                          اعتماد رئٌس المسم

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

 

 اعتماد مسجل عام الجامعة

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

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  3رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20...../ .... التاريخ: ..... / 
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 (4إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج )

 

 أ( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هاذا النماوذج إلاى إلارار الطالاب بااالطالع علاى البحاة الدراساة واالمتحاناات لجامعاة 

المتعلمااة  بالحاد األدنااى واألعلااى للوحاادات أفرٌمٌاا وبااذلن ٌضاامن الطالااب معرفاة أهاام المااواد 

وعادد االناذارات واجاراءات الطعان  الحضاور للمحاضارات الدراسٌة المسموح بها وإلزامٌاة

 وؼٌره من مواد الالبحة الدراسٌة ذات األهمٌة.

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

متحانااات ٌمكاان الحصااول علااى نسااخة ماان نمااوذج إلاارار باااالطالع علااى البحااة الدراسااة واال

( من وحدة المباول والتساجٌل باإدارة  المساجل بالجامعاة او عان 2لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج )

 طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

اسااتالم نمااوذج إلاارار باااالطالع علااى البحااة الدراسااة واالمتحانااات لجامعااة  .2

والتسااجٌل بااإدارة المسااجل أو عاان ( ماان وحاادة المبااول 2أفرٌمٌااا رلاام أ.م.ج )

 طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. .0

 التؤكد من إلتزام الطالب بالتولٌع على اإللرار. .2

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .2تسلٌم  نموذج اإللرار رلم أ.م.ج ) .2
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 إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا

 ........................: يدــــرلم لٌ  .......................................:  أنا المولع أدناه الطالبألـر 

 ...............: للعام الجامعً...................دراسً: ـل الـفصـلل ..........................م: ـمسبوالمسجل 

بؤننً لد أطلعت على البحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا، وأنه ال ٌحك لً الدخول 

محاضرات( متصلة  4ٌعادل ) %( ما25لالمتحان النهابً ألي مادة تزٌد نسبة ؼٌابً فٌهــا عن )

 أو منفصلة بدون عذر.

كما ألر بؤننً على علم تام بؤنه سوؾ ٌتم فصلً وإعادة مساري إلً أحد األلسام األخرا التابعة 

 للجامعة، ولن ٌسمح لً باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت التالٌـة:

 

 %(35. إذا تحصلت على ثالث إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ جداأل )ألل من 1

 %(50.إذا تحصلت على أربعة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ )ألل من 2

 

وأتعهـد بعدم المطالبــة بفرصة إضافٌة لتحسٌن وضعً األكادٌمً وااللتزام الكامل بما ٌصدر عن 

 الجامعــة بهذا الخصوص.

 

 

 هـــذا إلرار منً بذلنو

 والســــــــ علٌكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالم

 
 

 التولٌع: ....................................................... البصمة: ................................

 02التارٌخ:          /         /         

 

 

 

 

 ٌونس هدٌةإعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث الجامعـــــــةمسجل إدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 الداخلٌة للدراسة واالمتحاناتبعض المواد من الالئحة 
 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :
 وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالب بالتسجٌل لكل فصل دراسً. .8
 السابك لبدء الدراسة .تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع  .9

 ال ٌجوز تسجٌل اي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل . .10
 ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب بالحذؾ واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة بعد االمتحانات النصفٌة األولى ولبل الثانٌة. .11
لن حسب التسلسل المحدد للممررات وكذلن حسب الخطة الدراسٌة ٌجب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول وذ .12

 المعتمدة  من لبل المسم المختص .
 ٌسجل الطالب فً مشروع التخرج فً أخر فصل دراسً . .13
( وحدة دراسٌة إال إذا كان 18( وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وال ٌجوز التسجٌل فً أكثر من )12الحد األدنى للتسجٌل ) .14

 ( وحدة دراسٌة .21ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو ) أن%( على 75أكثر من ) معدله العام
 

 (13مادة رلم )
 -االتً:خالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول لالمتحان النهابً ألي ممرر تزٌد نسبة ؼٌابه  .3
الفصل واالمتحان النهابً لذلن الممرر، وتطبك عموبة الؽٌاب بعد  أعمال% بدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من 25فٌه عن 

 اعتمادها من المسم .
% من عدد األسابٌع الممررة للدراسة لممرر ما، ٌلؽى هذا الممرر بناء على 75روؾ خاصة طاربة دون تؽطٌة حالت ظ إذا .4

 التراح المسم المختص.
 (18مادة رلم )

 
 ال ٌسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النهابً للممرر إذا تؽٌب عن االمتحان النهابً المحدد له وٌمنح درجة صفر فً ذلن االمتحان.

 
 (19رلم ) مادة

( بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام  حسب 18ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة )
 -الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الؽٌاب عن االمتحان لاهرا. .1

 .من االمتحانات النهابٌة بالفصول السابمة أيأن ال ٌكون الطالب لد سبك تؽٌبه عن  .2
ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه وفً موعد ألصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات أن  .3

 .النهابٌة لذلن الفصل
 (20مادة رلم )

 -ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات والضوابط التالٌة:
 ن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتابج.أ .5
 أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالبحة المالٌة بالجامعة  . .6
درٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة الت .7

المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم 
 المختص ولسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.

تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة لٌمة الطعن له ، وأما إذا لم ٌثبت صحة ادعاء الطالب وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم  تبثفً حالة  .8
 صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه.

 (22مادة رلم )
 -ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة:

ٌلؽى أي إنذار فً حالة تجاوز الطالب المعدل العام  دراسً وٌعتبر إنذار% مع نهاٌة إي فصل 50إذا تدنى معدله العام إلى الل من  .2
50. % 

 ٌفصل الطالب من الجامعة وال ٌسمح له باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة: .3
 %(35بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا ) الل من  متتالٌةإذا تحصل على ثالثة إنذارات  .4

 .إذا تحصل على أربعة إنذارات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات التسجٌل الفصلً -2
إجااراءات التسااجٌل فااً الممااررات الدراسااٌة للطالااب خااالل الفصاال الدراسااً ماان خااالل إتباااع تااتم 

 الخطوات التالٌة:
 

 (5نموذج حجز مبدئً رلم ا.م.ج )
 

 الهدف من النموذج:  ( أ

لكال فصال   الممررات الدراسٌة التً ٌمكان للطالاب التساجٌل فٌهاا ٌهدؾ هذا النموذج إلى تحدٌد
ؾ( تحت إشراؾ المرشاد األكاادٌمً للطالاب ووفاك اسابمٌة صٌ –ربٌع  -دراســــً ) خرٌؾ

 الممررات بخطة البرنامج االكادٌمً ووفك الالبحة الدراسٌة لالمتحانات بالجامعة.
 

 كٌفٌة الحصول على النموذج: ( ب
مان المسام  لجامعة أفرٌمٌا(5رلم أ.م.ج )نموذج الحجز المبدبً ٌمكن الحصول على نسخة من 

 بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. والتسجٌل بإدارة المسجلالمختص أو وحدة المبول 
 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
اتصال الطالب بالمرشد األكادٌمً ) عن طرٌك توزٌاع المرشادٌن مان المسام المخاتص فاً  -1

 لوابم معلنة( لتحدٌد الممررات الدراسٌة التً ٌمكن للطالب التسجٌل فٌها.

الااذي  (5رلمم أ.م.ج )ب مااع المرشاد األكاادٌمً بماالء نماوذج الحجاز المباادبً ٌماوم  الطالا -2
ٌمكان الحصااول علٌاه ماان البرناامج التعلٌمااً التااابع لاه الطالااب، بحٌاث ٌتضاامن الممااررات 

أل للجداول الدراسٌة.  الدراسٌة المطلوب التسجٌل فٌها وفما

أل بمالء نماوذج المرشاد األ  -3  ت.ج.مرلمم  كاادٌمًكما ٌماوم المرشاد األكاادٌمً للطالاب اٌضاا
أل لكل فصل دراسً. (13)  والذي ٌبن وضع الطالب اكادٌمٌا

للمسم المالً بالجامعاة لادفع الرساوم الدراساٌة ( 5رلم أ.م.ج )تمدٌم نموذج الحجز المبدبً  -4

 عن الممررات المطلوب التسجٌل فٌها من لبل الطالب.
ٌستلم الطالب نسختان من إٌصال سداد الرسوم، النسخة األصلٌة بٌضاء اللون وٌحاتفظ بهاا  -5

رلم لنفسه والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مع نموذج الحجز المبدبً 
 ( وٌسلمه الى رباسة المسم.5أ.م.ج )

ء اللجناة العلماً ٌتولى البرنامج العلمً المخاتص عان طرٌاك رباٌس المسام أو أحاد أعضاا  -6
بالمسام بتسااجٌل الممااررات الدراسااٌة المحااددة باالنموذج فااً منظومااة الدراسااة واالمتحانااات 

 للجامعة.
بعد االنتهاء من تسجٌل الممررات الدراسٌة فً المنظومة تستخرج عدد نسختٌن من نموذج  -2

العلماً و  التسجٌل النهابً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتمادها من المسام
 .إدارة التسجٌل وتحفظ النسخة الثانٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالب بالمسم العلمً

 
مالحظة: ٌتم األن إستخدام منظومة جدٌدة للتسجٌل ) عن طرٌك شبكة المعلومات الدولٌة ( بحٌث ٌتم إستخدام نفس الٌة التسجٌل 

 ونفس النماذج.
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 ..............................د: ــــرلم المٌ  ....................................................م:ـــــــــاالس

 ................................ـم: ــــــــالمس...........................................ً:ــــل الدراســـالفص
 

 -الجدول الدراسي :     
 التولٌت  المادةاسم  التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة  الٌوم/ التولٌت

       السبت

       األحد

       االثنٌن

       الثالثاء

       األربعاء

       الخمٌس
 

 

 

 ..................... التوقيع: ...........................................اسم الطالب: ...........
 . التوقيع :...............................................................اسم المرشد األكاديمي: 

 اعتمبد رئيس القســـــم                                                                             
                                                                                ..................................... 

 

 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. ٌملء  -1

 ( وحدة. 12الحد األدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -2

 وحدة. 18الحد األلصى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -3

 %(.75( وحدة بشرط اال ٌمل معدله التراكمً عن )21التسجٌل فً )ٌجوز لطلبة وفك الالئحة الدراسٌة   -4

ا باإلٌصال المالً التمام –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج   -5 عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة  بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممرونا
 ، وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة.

 مالحــــظـــــات المجموعة عدد الوحدات اســـــــم الممـــــــــــرر الممــــــــرررمـــــز  ر.ت

2.       

0.       

2.       

2.       

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: 

مماررات ٌرؼبهاا الطالاب علاى أن ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب مان إساماط أو إضاافة أي 

أل لماا هاو متااح مان مماررات  ٌتم اإلجراء خالل المدة المحددة فً البحة الدراسة واالمتحانات ووفماا

دراسااٌة مطلااوب إضااافتها وبعااد موافمااة المرشااد األكااادٌمً أو ربااٌس المساام علااى عملٌااة اإلسااماط 

 واإلضافة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعاة أفرٌمٌاا مان المسام 6رلام ا.م.ج ) إساماط وإضاافةخة مان نماوذج ٌمكن الحصول علاى نسا

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسماط واإلضافة:

ماان المساام  (6اسااتالم عاادد نسااختٌن ماان نمااوذج طلااب اإلسااماط و اإلضااافة رلاام ا.م.ج ) .1
المخاااتص أو وحااادة المباااول والتساااجٌل باااإدارة المساااجل بالجامعاااة أو عااان طرٌاااك مولاااع 

 الجامعة.
ماالء نمااوذج طلااب اإلسااماط و اإلضااافة وتولٌعااه ماان المرشااد األكااادٌمً وكااذلن ربااٌس   .2

 المسم.
ٌحتفظ المسم العلمً بنسخة من نموذج اإلسماط واإلضافة وٌحتفظ الطالب لنفساه بالنساخة  .3

 الثانٌة. 
تماادٌم نسااخة ماان نمااوذج اإلسااماط واإلضااافة للمساام المااالً لتساادٌد أو ترجٌااع  الرسااوم  .4

الدراسٌة عن الممررات المضافة أو التً ٌرؼب الطالب فً إسماطها فً حالة عدم تاوافر 
 ممررات بدٌلة.

ٌستلم الطالب نسختان من إٌصال ساداد الرساوم، النساخة األصالٌة بٌضااء اللاون وٌحاتفظ  .5
نسااخة الثانٌااة حمااراء اللااون، حٌااث ترفااك هااذه النسااخة مااع نمااوذج اإلسااماط بهااا لنفسااه وال

 (وترجع للمسم المختص. 6واإلضافة رلم ا.م.ج )
( وإٌصاال 6ٌتولى المسم المخاتص بعاد اساتالمه لنماوذج اإلساماط واإلضاافة رلام ا.م.ج ) .6

إساااماط المماااررات الدراساااٌة المحاااددة باااالنموذج فاااً منظوماااة  ساااداد الرساااوم، إضاااافة /
 جامعة.ال

بعاد االنتهاااء مان عملٌااة اإلساماط واإلضااافة فااً المنظوماة تسااتخرج نساختٌن ماان نمااوذج  .7
التسجٌل النهابً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتماد المسام العلماً التاابع 

 له الطالب وتحفظ النسخة الثانٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالب
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 ممررات دراسٌة  نموذج إسماط وإضافة
 

.................... اسم الطالب:........................................ رقم القيد: 
 قسم:.....................الفصل: ..............

 

 إسقــــبط
 عدد الوحات رمز المقرر   اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلسقاط
 

 إضبفـــــت
 عدد الوحدات رمز المقرر اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلضافة
 

 ..................... التوقيع: ...........................................اسم الطالب ...........
 .. التوقيع :...............................................................اسم المرشد األكاديمي: 

 مالحظــــــــــــات.......................................................................................
اعتماد رئيس قسم المختص        

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص.  -1

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 انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج )

 من النموذج:  ا( الهدف

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب من إتمام إجراءات االنتمال إلى لسم أخر داخل نفس الجامعة

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعاة أفرٌمٌاا مان المسام 7ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج )

 المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة

 ج( الخطوات المتبعة لالنتمال بٌن األلسام:

(مان 7فاً الجامعاة رلام ا.م.ج )ساخ مان نماوذج االنتماال باٌن األلساام استالم عدد ثاالث ن -2

المسم المختص أو وحدة المبول والتساجٌل باإدارة المساجل بالجامعاة أو عان طرٌاك مولاع 

 الجامعة.

 ( وتسلٌمه للمسم العلمً المنتمل منه الطالب.7رلم ا.م.ج ) نموذج انتمال بٌن األلسامملء  -2

باٌن  انتماالفً حالة موافمة المسم المنتمل مناه الطالاب علاى االنتماال ٌماوم بإحالاة نماوذج  -3       

 (  إلى المسم المنتمل إلٌه الطالب إلبداء الرأي بالخصوص.7األلسام رلم ا.م.ج )

إدارة المساجل العاام إلباداء الارأي بالخصاوص إلاى فمة من المسمٌن ترسال النساخ بعد الموا -1

)بعدم مخالفة شروط التسجٌل والمبول ( وإنهاء كافة االجراءات المتعلمة بصرؾ رلم المٌاد 

 والبدء فً إجراءات المعادلة إن وجدت.

م المنتمال إلٌاة بعد إتمام اجراءات الموافمة، ٌاتم فاتح ملاؾ  أكاادٌمً جدٌاد للطالاب فاً المسا -2

 وملؾ إداري بإدارة المسجل العام واستكمال بالً إجراءات التسجٌل.
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 بٌن األلســـام انتمالنموذج 

 

اسم الطالب: ..................................... رلم المٌــد:......................................... 

المســــم:......................................... أرغب فً االنتمال من لسم: ........................... إلى 

لسم:................................... عدد الوحدات المنجزة:.......... عدد الفصول الدراسٌة:........... 

 تولٌع الطالب:...................

 

  موافمة رئٌس المسم المنتمل إلٌه                         موافمة رئٌس المسم المنتمل منه 

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

 موافمة المسجل العام بالجامعة

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

 رلم المٌد السابك : ....................................

 .........................رلم المٌد الجدٌد : ...........

 إعتماد المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :
 (7د ثالث نسخ من نموذج االنتمال بٌن األلسام فً الجامعة رلم ا.م.ج )ٌعد من عد -1
 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. ٌملء -2

 ٌرفك كشف درجات ونموذج  إجراءات المعادلة ان وجدت.-3

 ة  اإلجراءات.افتسلم نسخة للمسم المنتمل منه الطالب والنسخة الثانٌة للمسم المنتمل الٌه الطالب ونسخة ثالثة الى ادارة المسجل العام بعد استكمال ك-4
 

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  7رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات اٌماف المٌد -5

 (8نموذج اٌماف المٌد رلم ا.م.ج )

 ا( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلاى إثباات لٌاام الطالاب بإٌمااؾ لٌاده فاً حالاة وجاود ظاروؾ تحاول دون لٌاام 

 الطالب بتجدٌد لٌده.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعااة أفرٌمٌااا ماان المساام 8رلاام ا.م.ج ) المٌااد ٌمكاان الحصااول علااى نسااخة ماان نمااوذج اٌماااؾ

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اٌماف المٌد:

(من المسم المختص أو وحادة 8استالم عدد ثالث نسخ من نموذج طلب اٌماؾ المٌد رلم ا.م.ج ) .1

 بول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعةالم

ملء نموذج طلب اٌماؾ المٌد تحت إشراؾ المرشد األكادٌمً وتولٌعاه  مان رباٌس المسام  بعاد  .2

 عملٌة إبداء الرأي بالخصوص وأعتماده من إدارة المسجل العام.

 المختص.تحفظ النسخة األولى فً ملؾ الطالب األكادٌمً بالمسم العلمً  .3

 تسلم النسخة الثانٌة للطالب لالحتفاظ بها لنفسه. .4

ترساال النسااخة الثالثااة إلدارة المسااجل العااام للجامعااة لٌااتم ولااؾ لٌااد الطالااب بمنظومااة الدراسااة  .2

 .واالمتحانات ومن ثم حفظ النسخة الثالثة بإدارة المسجل
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 نموذج إٌماف لٌد 

 إسم الطالب: ................................................ رلم المٌد:...........................

 المسـم:....................................... الفصل الدراسً:....................................

   تارٌخ تمدٌم الطلب ....../......./............تولٌع الطالب :..............................

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 رأي رئٌس المسم العلمً

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

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

 التولٌع:...................................

 التارٌخ:...................................

 

  

 رأي رئٌس لسم الدراسة واإلمتحانات

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

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

 ......التولٌع:................................

 التارٌخ:.....................................

 

 

 المرار/...........................................................................
 

 

 موافمة المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 (.نسخة إلدارة المسجل العام    -نسخة  للمسم العلمً     -( ٌعد النموذج من ثالث نسخ ) نسخة للطالب  1

 (  ال ٌحك للطالب اٌماف لٌده أكثر من مرتٌن خالل مدة دراسته بالجامعة.2
 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  8رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات مراجعة كراسة إجابة )الطعن( -6

 أ( -9نموذج  طلب مراجعة كراسة إجابة رلم ا.م.ج ) 

 ا( الهدف من النموذج: 

 .فمطٌهدؾ هذا النموذج إلى إثبات حك الطالب فً مراجعة كراسة إجابة االمتحان النهابً 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

أ( لجامعااة  -9ٌمكاان الحصااول علااى نسااخة ماان نمااوذج  طلااب مراجعااة كراسااة إجابااة رلاام ا.م.ج )

أفرٌمٌا من المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عان طرٌاك مولاع 

 اإللكترونً. الجامعة

 مراجعة كراسة إجابة: ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات طلب

أ( مان المسام المخاتص أو وحادة  -9رلام ا.م.ج ) نموذج  طلب مراجعاة كراساة إجاباةاستالم  -2

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

مااالء النماااوذج وتسااالٌمه إلدارة المساااجل العاااام بالجامعاااة بعاااد ساااداد الرساااوم  المالٌاااة   -0

 إلجراءات الطعن.

لى ربٌس المسم العلمً المختص بتكلٌؾ لجنة من ثالثة أعضاء هٌؤة تدرٌس على أن ٌتو -2

 ٌكون أستاذ الممرر من بٌنهم لمراجعة كراسة الطالب.

تموم اللجنة بمراجعة كراسة الطالب وإعداد تمرٌر حول نتٌجاة المراجعاة وٌاتم ذلان مان  -2

 ب(. -2خالل التمرٌر المعد فً النموذج رلم )

 لٌم التمرٌر إلدارة المسجل العام.تموم اللجنة بتس -2

المسااجل العااام  إدارة  فااً حالااة مااا ٌشااٌر التمرٌاار إلااى تعاادٌل فااً نتٌجااة الطالااب ، تمااوم -2

 بإحالة التمرٌر  بعد إعتماده إلى لسم الدراسة واإلمتحانات لتعدٌل النتٌجة بالمنظومة.
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 طلب مراجعة كراسة إجابة)الطعن(

 رئٌس المسم............................................/  السٌد

 بعد التحٌــــة  ،،،،،،،،،،،

 ........................................ رلم المٌد: ............... لسم : .........................: أنا الطالب

 الفصل الدراسً : ................ 

 اتمدم إلٌكم بطلب مراجعة كراسة اإلجابة الخاصة بً فً الممررات التالٌة:

 

 االسم : ....................................         التوقيع : ...................................  

 التاريخ : ..................................

 اعتماد رئيس القسم العممي المختص .................................

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020اإلصدار:تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 .النتائج أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن-1

 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة-2

 تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.-3

 

 رقم المجموعة أستاذ المادة المقرر ر.م

1    
2    

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ -9رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 )الطعن(كراسة إجابةنموذج  تمرٌر مراجعة 
 ..............................د: ــــرلم المٌ .................................................م : ـــــــــاالس

 ..............................ـم: ـــــــالمس .........................................ً: ــــدراسـل الـــــفصـال

 .............. المجموعة :................ رمز الـممـرر :  ..................................اسـم الـممــرر : 

 :)أ(الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب وفك كراسة اإلجابة لبل المراجعة 
 نفٌدكم بأننا لمنا بإجراء المراجعة الموضوعٌة للكراسة وأتضح ما ٌلً:

 
الدرجة الممنوحة للطالب هً الدرجة التً ٌستحمها وبالتالً نوصً بتثبٌت الدرجة كما هً  

 علٌه.
 الدرجة الممنوحة للطالب لٌست الدرجة التً ٌستحمها وذلن لألسباب اآلتٌة: 

 -أسبـــاب الـتغيير :
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 وبالتالً نوصً بتعدٌل الدرجة من ........    إلى  ...........      

 :اإلجابة)ب(  الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب بعد مراجعة كراسة 

 -جعة :الجنة المر
 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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 إٌٙائٟ طلب إعادة االمتحان إجراءات -7

 

 (11نموذج  طلب  إعادة االمتحان النهائً رلم ا.م.ج ) 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

بشؤن دراسة موضاوع المبارر  ةٌهدؾ هذا النموذج إلى إثبات حصول الطالب على الموافمة المبدبٌ

الااذي حااال دون حضااور االمتحانااات النهابٌااة فااً الموعااد المحاادد ، علااى أن ٌنظاار ماان لباال لجنااة 

االمتحانات والبث فٌه بالموافمة وتحدٌاد موعاد للطالاب إلجاراء االمتحاناات او بعادم الموافماة علاى 

 المبرر ورفض موضوع اإلعادة.

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( لجامعااة 10النهااابً رلاام ا.م.ج ) الحصااول علااى نسااخة ماان نمااوذج طلااب إعااادة االمتحااان ٌمكاان

أفرٌمٌا من المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عان طرٌاك مولاع 

 .الجامعة

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلذّاَ إخشاءاخ إػادج االِرحاْ :

مااان المسااام (  10) ج.م.متحاااان النهاااابً رلاام ااسااتالم نساااخه ماان نماااوذج طلاااب إعااادة اال .1

 .المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

كافاة المساتندات التاً   ( وإرفااق10ملء نموذج طلب إعادة االمتحان النهابً رلام ا.م.ج ) .2

 االمتحانات النهابٌة.لعدم الحضور فً موعد االمتحان وتمدٌمه للجنة تعد مبرر 

ٌنظر فً موضوع الطلب من لبل لجنة االمتحانات ودراساة جمٌاع المساتندات الممدماة مان  .3

الطالااب والبااث فااً الطلااب بالموافمااة إذا تاام لبااول المباارر وتحدٌااد موعااد للطالااب إلجااراء 

االمتحانات او بعدم الموافمة على المبرر ورفاض موضاوع اإلعاادة و ترصاد درجاة صافر 

 .رفً الممر

ٌعتبر المبارر الربٌساً لؽٌااب  الطالاب عان إجاراء االمتحاان فاً الموعاد المحادد مان لبال  .4

 .إدارة الجامعة ) حالة الوفاة من الدرجة األولى (
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 منوذج طلب إعبدة االمتحبن 
<< 

 ............................................................. اسم الـطالب :

 ............................................................ رقم القيــــــــد :

 ............................................................. المقــــرر :اسم 

 ............................................................. أستاذ المادة :

 ............................................................. القســــــــــــــــم:
 

 -: سبب تقديم الطلب
........................................................................................ 

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

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

 توقيع الطبلب :  ...........................................

 موافقت جلنت االمتحبنبث  : ....................................

 

 -مالحظات :
 -: فً الالئحة الدراسٌة بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام حسب الشروط التالٌة (18) ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة

 .أن ٌكون عذر الغٌاب عن االمتحان لاهرا.1

 .الطالب لد سبك تغٌبه عن أي من االمتحانات النهائٌة بالفصول السابمةأن ال ٌكون .2

 أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه..3

 .ن ٌمدم نموذج طلب إعادة األمتحان إلى لجنة االمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ  األمتحانات النهائٌةأ-4
 ٌجب إرفاق كافة المستندات موضوع المبرر للغٌاب) مثل شهادة وفاة احد االلارب للطالب من الدرجة االولى(.-5

 
 

 أ عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  10رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 االنتمال من الجامعات المناظرة إجراءات طلب   -8
 

 (11نموذج  طلب انتمال من جامعة مناظرة رلم ا.م.ج ) 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ماان إتماام إجااراءات االنتماال ماان جامعاات أو معاهااد علٌااا  ٌهادؾ هااذا النماوذج إلااى تمكاٌن الطالااب

 أخرا إلى جامعة افرٌمٌا.

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( لجامعاة 11ٌمكن الحصول على نسخة مان نماوذج طلاب انتماال مان جامعاة منااظرة رلام ا.م.ج )

 لجامعةأفرٌمٌا من وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع ا

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌالٔرماي:

( من وحدة 11استالم عدد  نسختٌن من نموذج طلب انتمال من جامعة مناظرة رلم ا.م.ج ) .1

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ملء النموذج وتسلٌمه للمسم العلمً المطلوب االنتمال إلٌه. .2

ى الطلاب ، ٌحاال إلاى إدارة المساجل العاام للجامعاة إلباداء الارأي فً حالة موافمة المسم عل .3

 واستكمال إجراءات االنتمال..

 تحفظ النسخة األولى لدا المسم العلمً المختص بالجامعة فً الملؾ االكادٌمً للطالب. .4

تحفظ النسخة الثانٌة لدا لسم التسجٌل والمبول بالملؾ اإلداري للطالب بإدارة المسجل بعاد  .5

 ل اجراءات المعادلة إن وجدت.استكما
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 ))  ّٔٛرج طٍة أرماي ِٓ خاسج اٌداِؼح((

 
 اٌطاٌة : ......................................................... اٌرخقـ : .................................... أعُ

 اعُ اٌداِؼح إٌّرمً ِٕٙا اٌطاٌة : ................................................................................

 تاٌداِؼح : ...............................................................................  اٌمغُ اٌّطٍٛب االٔرماي إ١ٌٗ

 أعثاب االٔرماي :

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

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

 اٌّؼادٌح:

 اٌذساع١ح ٌٍداِؼح حػذد اٌّمشساخ اٌّغّٛذ تّؼادٌرٙا ).......................................( ٚفك اٌالئح

 

 مغُ اٌؼٍّٟ                                              سأٞ لغُ اٌمثٛي ٚاٌرغدً اٌ ظسأٞ سئ١   

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

 .................                     االعُ :........................................            االعُ :.......................

 اٌرٛل١غ : .....................................                    اٌرٛل١غ : ......................................          

 ...............                    اٌراس٠خ : ......................................اٌراس٠خ : ......................

 

 ٠ؼرّذ/ِغدً  اٌداِؼح

 اٌرٛل١غ :  ...............................................................                                                   

 اٌراس٠خ : .................................................................                                

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 .(اٌّغدًٔغخح إلداسج -)ٔغخح  ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ ٔغخر٠ٓ١ؼذ إٌّٛرج ِٓ   -1
 ٠دة اْ ٠شفك ّٔٛرج اخشاء اٌّؼادٌح إْ ٚخذ. -2

 وافح اٌّغرٕذاخ اٌّطٛتح ٌٍرغد١ً.٠دة ذٛف١ش -3

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  11رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إٌٙائ١ح إجراءات تخص االمتحانات -9

 

 أ(-12نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌة رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود كشؾ تفصٌلً ٌبٌن اسم المادة واسم االساتاذ وكاذلن عادد الكراساات 

 الممررات الدراسٌة وفك جدول االمتحانات النهابٌة .وعدد الحضور لجمٌع 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكاان الحصااول علااى نسااخة ماان نمااوذج اسااتالم كراسااات اإلجابااة لالمتحانااات النهابٌااة رلاام ا.م.ج 

 ( لجامعة أفرٌمٌا من إدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة12)

 إخشاءاخ ّٔٛرج اعرالَ وشاعاخ اإلخاتح ٌالِرحأاخ:ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلذّاَ 

 

( 12اساتالم كراساات اإلجاباة لالمتحاناات النهابٌاة رلام ا.م.ج )استالم  نسخه مان نماوذج  .1

 .من إدارة المسجل بالجامعة أوعن طرٌك مولع الجامعة

 جناة( مان لبال ل12النهابٌاة رلام ا.م.ج ) ملء نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات  .2

 االمتحانات النهابٌة.

 بإدارة المسجل. ( 12استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهابٌة رلم ا.م.ج )تحفظ نموذج  .3
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 كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌةنموذج استالم 

 

 ٌعتمد / لجنة االمتحانات للفصل الدراسً )....................( 
 اسم عضو اللجنة..................................................................التولٌع.....................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 ٠دة ِشاخؼح ػذد وشاعاخ اإلخاتح ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١اب اٌطٍثح تاالِرحاْ إٌٙائٟ.  -1
 اٌّغدً تؼذ اعرىّاي اػّاي ٌدٕح االِرحأاخ إٌٙائ١ح٠دة ٠حرفع تٗ تئداسج  -2

 ٠دة اٌرأوذ ِٓ ًِء وافح اٌث١أاخ اٌّطٍٛتح .-3

ر. 
 اسم أستاذ المادة اسم المادة م

عدد 
 الكراسات

 التولٌع الحضور

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 النهابً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وفك لرار ٌ

 لجنة االمتحانات النهابٌة .

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ب(  -20ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهابً رلم أ.م.ج )

 الجامعة .من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع 

 

 الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات حضور الطلبة لالمتحان النهائً:ج( 

ب( مان لجناة  -20إستالم  نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحاان النهاابً رلام أ.م.ج ) .2

 اإلمتحانات النهابٌة .

ب( ماان لباال المشاارفٌن  -20ماالء نمااوذج حضااور الطلبااة لالمتحااان النهااابً رلاام أ.م.ج ) .0

 لجنة االمتحانات النهابٌة .واعضاء 

ب( باإدارة المساجل بعاد  -20ٌحفظ نموذج حضور الطلبة لالمتحاان النهاابً رلام أ.م.ج ) .2

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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 نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً
 

 اسم الممرر/..................... الفصل الدراسً/............... رلم الماعة /.................
 

 التولٌع رلم المٌد اسم الطالب ر.م

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

11)     

11)     

12)     

13)     

14)     

15)     

16)     

17)     

18)     

19)     

21)     

 

 اسم المشرف : .....................................  التولٌع : .........................
 ..........................اسم المشرف : .....................................  التولٌع : 

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 (13نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

كشؾ  ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن عدد كراسات اإلجابة المستلمة وفك

حضور وؼٌاب الطلبة لالمتحان النهابً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وكذلن 

 اثبات مراجعتهم وتسلٌمها للجنة االمتحانات النهابٌة .

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات 

 ( من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة .22رلم أ.م.ج )

 

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلذّاَ إخشاءاخ ذغ١ٍُ ٚاعرالَ وشاعاخ االخاتح :

إستالم  نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة مان مشارفٌن الماعاات رلام أ.م.ج  .2

 (  من لجنة اإلمتحانات النهابٌة .22)

( مان 22واستالم كراساات االجاباة مان مشارفٌن الماعاات رلام أ.م.ج )ملء نموذج تسلٌم  .2

 لبل المشرفٌن واعضاء لجنة االمتحانات النهابٌة .

( بااإدارة المسااجل بعااد 22ٌحفااظ نمااوذج تساالٌم واسااتالم كراسااات االجابااة رلاام أ.م.ج ) .2

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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 )...............(من مشرفين القاعات اإلجابةنموذج تسميم واستـــالم كراسات 

 اسم مشرف الماعة :............................................ 

 ر:  ) ................(اسم الممر 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 رلم الماعة ) ............. ( : 

 تولٌع مشرف الماعة ........................................ : 

 

 اسم المستلم ........................................ : 

 الصفة ............................................... : 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 تولٌع المستلم ...................................... : 

 

 المالحظــــات :

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 وشاعاخ اإلخاتح ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١اب اٌطٍثح تاالِرحاْ إٌٙائٟ.٠دة ِشاخؼح ػذد   -1
 ٠دة ٠حرفع تٗ تئداسج اٌّغدً تؼذ اعرىّاي اػّاي ٌدٕح االِرحأاخ إٌٙائ١ح -2

 ٠دة اٌرأوذ ِٓ ًِء وافح اٌث١أاخ اٌّطٍٛتح .-3

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتوصاهية و للعلوم إلا  
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 (41) ج.م.رلم أنموذج ورلة أسئلة االمتحان النهائً

 

 : الهدف من النموذج( ا

هذا النموذج إلى توفر مستند استرشادي لورق اسبلة االمتحان النهابً ٌبٌن االجراءات  ٌهدؾ

الشكلٌة والموضوعٌة، التً ٌجب على أعضاء هٌبة التدرٌس التمٌد بها وفك اللوابح المعمول بها 

 فً الجامعة عند أجراء االمتحان النهابً للممررات المكلفٌن بتدرٌسها.

 

 :نموذجكٌفٌة الحصول على ال( ب

من المسم  (14) ج.م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابً رلم أ

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 الخطوات المتبعة للتمٌد بنموذج ورلة اسئلة االمتحان النهائً:( ج

من المسم (14) ج.م.نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابً رلم أ استالم نسخة إلكترونٌة من.1

 العلمً أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

ٌجب على جمٌع اعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة التمٌد وبشكل إلزامً باتباع كافة الشروط .2

 ج.م.ن وفك نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابٌة رلم أالشكلٌة والموضوعٌة لورق اسبلة االمتحا

(14.) 

للجنة االمتحانات النهابٌة الحك فً إلؽاء امتحان نهابً ألي ممرر دراسً ال ٌلتزم بنموذج . 3

 (.14) ج.م.أ رلم ورلة أسبلة االمتحان النهابً

. ٌجب على عضو هٌبة التدرٌس لكل ممرر دراسً إعداد نسختٌن مختلفتٌن من ورلة االسبلة 4

 (.(A&Bلالمتحان النهابً نموذج 
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 نموذج أسئلة االمتحان النهائً

................   ............:ل الدراسًـــــــالفص ...........: .......رمز الممرر......: ................. سم الممررإ

زمن االمتحان: ).......( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول:

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثانً 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث

 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الرابع

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

متنيبتي للجميع                                 أستبذ املبدة: ..........................      
 ببلتوفيق  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 ج.َ.أ ٌٍدٕح االِرحأاخ إٌٙائ١ح اٌحك فيٟ إٌاياء اِرحياْ ٔٙيائٟ ألٞ ِميشس دساعيٟ ال ٠ٍريضَ تّٕيٛرج ٚسليح أعينٍح االِرحياْ إٌٙيائٟ سليُ -1

(14). 
 .((٠A&Bدة ػٍٝ ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ  ٌىً ِمشس دساعٟ إػذاد ٔغخر١ٓ ِخرٍفر١ٓ ِٓ ٚسلح االعنٍح ٌالِرحاْ إٌٙائٟ ّٔٛرج  -2

 

 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 
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 (15) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أ

 
 : الهدف من النموذج( ا

الشكلٌة ٌهدؾ هذا النموذج إلى توفر مستند  رسمً لضبط حاالت الؽش بالجامعة وفك الشروط 

والموضوعٌة وبشكل لانونً بحٌث ال ٌخالؾ اللوابح المعمول بها فً الجامعة وٌتم استخدامه من 

 لبل المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة من رباسة الجامعة.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

المختص أو  من المسم(15) ج.م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ
 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 

 الخطوات المتبعة باستخدام نموذج محضر اثبات حالة الغش:( ج

من المسم المختص أو وحدة (15) ج.م.استالم نسخة من نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ.1

 عن طرٌك مولع الجامعة..المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو 

ٌجب على جمٌع المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة بضبط والتحمٌك مع حاالت .2

عند اثبات حالة  (15) ج.م.الؽش التمٌد وبشكل إلزامً باستخدام نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ

 الؽش.

المستندات و األشٌاء المضبوطة ٌجب على المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك إرفاق كافة . 3

 .فً حالة الؽش

 

 
 
 
 
 
 
 

 



22 
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 الدراسي................................................... القسم العممي: ..................................الفصل
المستندات التي ضبطت مع الطالب: 

1.................................................................................................................... 
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 االسم :.....................................                رئيس المجنة:.............................
 التوقيع :...................................                التوقيع:....................................

 .....                التاريخ:....................................التاريخ:...............................
 رأي لجنة  التحقيق:

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

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

...................................................................................................................... 
 اعتماد لجنة التحقيق  
...................... 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕح اٌرحم١ك اٌّىٍفح تضثظ ٚاٌرحم١ك ِغ حاالخ اٌاؼ اٌرم١ذ ٚتؾىً إٌضاِٟ تاعرخذاَ ّٔٛرج ِحضش ٠دة ػٍٝ خ١ّغ اٌّؾشف١١ٓ .1

 ػٕذ اثثاخ حاٌح اٌاؼ. (15) ج.َ.اثثاخ حاٌح غؼ أ

 .. ٠دة ػٍٝ اٌّؾشف١١ٓ ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕح اٌرحم١ك إسفاق وافح اٌّغرٕذاخ ٚ األؽ١اء اٌّضثٛطح فٟ حاٌح اٌاؼ2

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 حمضر اثببث حبلت غش 
 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  15رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 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 للطالب من المسم العلمً المختص 

إلى إدارة المسجل واستالمه  وبعد استٌفاء كافة شروط التخرج بالجامعة وفك اللوابح المعمول بها

 من لبل وحدة الخرٌجٌن.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم العلمً (16)ج رلم .م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج إحالة ملؾ  طالب خرٌج أ

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :الخطوات ( ج

من المسم العلمً المختص  (16) ج.م.استالم نسخة من نموذج إحالة ملؾ  طالب خرٌج رلم  أ.1

 أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

لبل المسم العلمً من  (16) ج.م.. ٌجب إعداد نسختٌن من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج رلم  أ2

 المختص.

.ٌجب مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالب من لبل المرشد االكادٌمً وربٌس لسم الخرٌج والتؤكد 3

 .من استٌفاء كافة البٌانات والمستندات المطلوبة

 (16) ج رلم.م.ٌجب التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج إحالة ملؾ  طالب خرٌج أ.3

 وإرفاق الملؾ األكادٌمً للطالب.

تحفظ النسخة األولى لدا المسم العلمً المختص بالجامعة من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج . 4

 .(16) ج.م.رلم  أ

.إلى وحدة الخرٌجٌن (16) ج.م..ترسل النسخة الثانٌة من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج رلم  أ5

 الستكمال اجراءات التخرج. بالجامعة مرفك بها الملؾ االكادٌمً للطالب
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 منوذج إحبلت ملف طبلب خريج
.....................................................  رلم المٌد: ......................... اسم الطالب: 

.( عدد لسم.............................المرشد االكادٌمً: .....................................عدد المواد المـنجزة: )................

 الفصول الدراسٌة: )        ( الوحدات المنجزة: )        (  عدد

 عنوان مشروع التخرج:

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

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

 )          ( :م21تارٌخ المنالشة:     /       /     رلم لرار المنالشة 

 ........................................ :المشرف 

 ..................................... :الممتحن االول 

 ... : ًالممتحن الثان.................................. 

 المعادلة:         ال توجد       توجد

 الجهة الصادر عنها كشف الدرجات المعادلة:....................................................................

 )          ( عدد الوحدات التً تم معادلتها:  عدد المواد التً تم معادلتها: )        (    

هذا إلرار من المسم بأن الطالب المذكور أعاله لد استوفى كافة  االلتزامات االكادٌمٌة 

 بالمسم.

 المرشد االكادٌمً ...............................              التولٌع .......................................

 بالمسم............................             التولٌع .......................................منسك الجودة 

 

 ٌعتمـــــــد رئٌـــــــــــس المســـــــــــم

  التولٌع:............................    االسم: .............................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظح:

 ِٓ لثً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخرـ. (16) ج.َ.٠دة إػذاد ٔغخر١ٓ ِٓ ّٔٛج إحاٌح ٍِف طاٌة خش٠ح سلُ  أ-1

. ٠دة ِشاخؼح اٌٍّف األواد٠ّٟ ٌٍطاٌة اٌخش٠ح ٚاٌرأوذ ِٓ اعر١فاء وافح اٌث١أاخ ٚاٌّغرٕذاخ اٌّطٍٛتح ِٓ لثً اٌّشؽيذ االوياد٠ّٟ 2

 .ٌٍطاٌة ٚسئ١ظ اٌمغُ

ٚإسفياق اٌٍّيف األوياد٠ّٟ ٌطاٌية ٚ  (16) ج سليُ.َ.٠دة اٌرأوذ ِٓ ًِء وافح اٌث١أاخ اٌٛاسدج تّٕيٛرج إحاٌيح ٍِيف  طاٌية خيش٠ح أ.3

 ذحفع إٌغخح األٌٚٝ ٌذٜ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخرـ تاٌداِؼح.

.إٌٝ ٚحذج اٌخشخ١ٓ تاٌداِؼح ِشفك تٙا اٌٍّف االواد٠ّٟ (16) ج.َ..ذشعً إٌغخح اٌثا١ٔح ِٓ ّٔٛرج إحاٌح ٍِف طاٌة خش٠ح سلُ  أ4

 ٌٍطاٌة العرىّاي اخشاءاخ اٌرخشج.

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020اإلصدار: تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  16رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 تظلم  إجراءات نموذج ال -11

 (17) ج.م.التظلم رلم أ نموذج
 

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد تمدٌم التظلم ضد إجراء أو إجراءات  تخص الطالب و 

 ٌعتمد بان له الحك فً إتخاذ اإلجراءات المانونٌة إلرجاع الحك له .

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم العلمً المختص أو وحدة  (17)ج رلم .م.من نموذج التظلم أ ٌمكن الحصول على نسخة

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :( ج

من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول  (17) ج.م.استالم نسخة من نموذج التظلم رلم  أ.1

 والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

وإرفاق كافة  (17) ج رلم.م.. ٌجب التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج التظلم أ2

 البٌانات موضوع التظلم.

 (17) ج رلم.م.نموذج التظلم أ.ٌجب أن ٌكون موضوع التظلم ) الشكوا( محدد بشكل دلٌك ب3

 .وكذلن األطراؾ المشتكى فٌهم

تحال إجراءات نموذج التظلم بعد استٌفاء كافة اإلجراءات اإلدارٌة إلى مكتب الشإون المانونٌة  .3

 للبث فً اإلجراءات المانونٌة  الواجب إتخاذها وفك النظم واللوابح ذات العاللة بموضوع التظلم.
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 نموذج تظلــــم

 الطرف المتظلـــم

 الصفــة/ ........................................االســم/ .............................................  

 المســـم/ ............................................             

 الطرف المشتكً علٌـه

 االســم/ .............................................  الصفــة/ ........................................

 ..........................................             المســـم/ ..

 نص التظلــــم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تتفضلوا بمبول فابك االحترام

 والســــ علٌكم ـــــــالم
 

 تولٌع المتظلم: ..........................................................

 ...................................................تولٌع المشتكً علٌه: 
 

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

أفريقياجامعة   

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  17رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إخشاءاخ  طٍة االطالع ػٍٝ ٍِف طاٌة -12

 (18) االطالع على ملف رلم أ.م.جنموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لضامان سارٌة ٚٓذف ْزث ثنًُٕرػ إندٗ صًكدٍٛ ثنطجندخ يدٍ ثالؽدالع ػهدٗ ثنذٛجَدجس ٔثنغدؾالس ثنخجطدز ددّ 

المعلومات الخاصة به ، فإنه ال ٌسمح باالطالع على ملؾ الطالاب إال بموافمتاه الشخصاٌة أو عان طرٌاك 

 -ولى األمر وفك اآللٌة التالٌة:

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

بعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمح للطالب بالمراجعة واالطالع على ملفه اإلداري عن طرٌك   - ب

 وحدة األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.

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

 ً للطالب.المرشد األكادٌم

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

من المسم  (18)م. ج رلم .أ طلب االطالع على ملؾ طالبٌمكن الحصول على نسخة من نموذج 

 العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 :ٌطٍة االطالع ػٍٝ ٍِف طاٌةج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح 

مان المسام العلماً المخاتص أو  (18)م. ج رلام .أ نموذج طلب االطالع علاى ملاؾ طالاباستالم  -1

 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

( وتمدٌمااه 18)م. ج رلاام .أ تعببااة نمااوذج ماان لباال الطالااب نمااوذج طلااب االطااالع علااى ملااؾ طالااب -2

 إلدارة المسجل.

 طرٌاك عان االداري ملفاه علاى واالطاالع بالمراجعة للطالب ٌسمح الجامعة مسجل موافمة عدب -3

 .العام المسجل إلدارة التابعة األرشٌؾ وحدة

 طرٌاك عان المخاتص العلماً المسام مراجعاة ٌاتم فإناه للطالاب األكادٌمً الملؾ ٌخص فٌما أما -4
 .للطالب األكادٌمً المرشد

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 
 

 االطالع ػٍٝ ٍِف طاٌةطلب   ّٔٛرج

 

 السٌد/ مسجل الجامعة:

 /............................................... رلم المٌد.....................................أنا الطالب 

 لسم.........................................

 أرغب فً االطالع على/

 الملؾ اإلداري

 الملؾ االكادٌمً

 الملؾ اإلداري واألكادٌمً            

 

 

 االحترامتتفضلوا بمبول فابك 

 والســــ علٌكم ـــــــالم
 

 : ..........................................................ممدم الطلبتولٌع 

 : ...................................................التارٌخ

-------------------------------------------------------------------------- 

 خاصة بإدارة المسجلبٌانات 

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

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

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

 

 مالحظة/ االطالع على ملف الطالب ال ٌتم إال من لبل الطالب نفسه أو ولً امر الطالب فمط.

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  18رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إخشاءاخ ِؼادٌح ِمشساخ دساع١ح -13

 (1) أ.ش.عمعادلة ممررات دراسٌة رلم نموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ثنًؼًدٕل دٓدج فدٙ  ـٚٓذف ْزث ثنًُدٕرػ إندٗ صًكدٍٛ ثنطجندخ يدٍ ؽهدخ يؼجدندز يمدشسثس دسثعدٛز ٔفدك ثنهدٕثة

 ثنؾجيؼز.

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

من المسم العلمً  (1)ش. ع .ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلم أ

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌطٍة ِؼادٌح ِمشساخ دساع١ح:

مان المسام العلماً المخاتص أو وحادة  (1)ش. ع .استالم نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلام أ -1

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

مالء النمااوذج وإرفالااه بكشااؾ درجااات ٌبااٌن الممااررات الدراسااٌة التااً درسااها الطالااب بالجهااة  -2

 المنتمل منها وتسلٌمه للمسم العلمً المختص.

 مٌة للمسم مكونة من ثالث اعضاء هٌبة تدرٌس.ٌتولى المسم عرضه على اللجنة العل -3

من لبل المسام العلماً  (1) ع.ش.ٌجب إعداد نسختٌن من نموج معادلة ممررات دراسٌة رلم  أ -4

 المختص.

% من عدد الوحادات االجمالٌاة للبرناامج العلماً فماط بحٌاث ٌادرس 50ٌجب االلتزام بمعدلة   -5

 .% من الوحدات المتبمٌة بالجامعة50الطالب 

معدلته من الجامعة المنتمل منها الطالب وكذللن مطابمة  مٌجب التؤكد من مفردات كل ممرر ٌت - 6

 عدد الوحدات للممرر . 

الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات  ة.ٌجب ادخال معادلة ممررات الدراسٌة لمنظوم7

 المسإولة فً الجامعة.
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 منوذج معادلــــــة مقررات دراسيــة
 .......................................................................................االســــــــــم: 

 الجهة المنتمل منهـــا الطالب: .................................................................... 

 :............................................. للطالبجقرر اعحماد معادلة كافة املقررات الدراسية املدرجة باجلدول 

 : .............................حتث رقم قيد     : ................................ ومت  جنسيبه   إىل قســم

 
 
 

إعتماد/ مسجل         إعتمـاد/ رئٌس لسـم الدراسة واالمتحانات      إعتمـاد/ رئٌس المسـم              
 الجامعـة

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

 

 إعتمـــاد/ مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة
.................................................. 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2017تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 ِالحظح:

 ِٓ لثً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخرـ. (1) ع.ػ.٠دة إػذاد ٔغخر١ٓ ِٓ ّٔٛج ِؼادٌح ِمشساخ دساع١ح سلُ  أ-1

اٌٛحيذاخ اٌّرثم١يح % ِيٓ 50% ِٓ ػذد اٌٛحذاخ االخّا١ٌح ٌٍثشٔاِح اٌؼٍّٟ فمظ تح١يث ٠يذسط اٌطاٌية 50. ٠دة االٌرضاَ تّؼذٌح 2

 .تاٌداِؼح

.٠دة -4ِؼذٌرٗ ِٓ اٌداِؼح إٌّرمً ِٕٙا اٌطاٌة ٚوزٌٍه ِطاتمح ػذد اٌٛحذاخ ٌٍّمشس .   ٠ُدة اٌرأوذ ِٓ ِفشداخ وً ِمشس ٠ر.3

 ........(صفحة. رلم )......./.اٌداِؼح تؼذ اػرّاد٘ا ِٓ وافح اٌدٙاخ اٌّغؤٌٚح فٟ اٌداِؼح. حادخاي ِؼادٌح ِمشساخ اٌذساع١ح ٌّٕظِٛ
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 (  1)  ع.شرقم الىموذج: أ.

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ذغد١ً ِؾشٚع اٌرخشجإخشاءاخ  -14

 

 (2سلُ أ.ػ. ع )ذغد١ً ِؾشٚع اٌرخشج ّٔٛرج 

 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٚٓددذف ْددزث ثنًُددٕرػ إنددٗ صًكددٍٛ  ثنطجنددخ يددٍ صغددؾٛم يشددشٔع ثنضخددشػ  كًمددشس دسثعددٙ دٓددذف ثعددضكًجل 

 يضطهذجس ثنضخشػ.

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يٍ ثنمغى ثنؼهًٙ  (2نسخة من نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )على  ٌمكن الحصول

 .ثنًخضض أٔ ٔفذر ثنمذٕل ٔثنضغؾٛم دئدثسر ثنًغؾم دجنؾجيؼز أٔػٍ ؽشٚك يٕلغ ثنؾجيؼز

 

   ذغد١ً ِؾشٚع اٌرخشج:خشاءاخ ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إل

عدد الوحدات المسموح أو على األلل ٌصل إلى جمٌع الممررات الدراسٌة  الطالب بعد أن ٌنهً .1

بها وفك الالبحة الدراسٌة بالبدء فً إجراءات مشروع التخرج ، ٌموم الطالب بتسجٌل مشاروع 

  ( .2التخرج بإستخدام نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )

وٌماوم بساداد الرساوم المالٌاة  ( 2ٌملا الطالب نموذج تنزٌال مشاروع التخارج رلام أ.ش. ع  ) .2

 المالٌة للجامعة.وفك الالبحة 

ٌستلم الطالب نساختٌن مان إٌصاال ساداد الرساوم، النساخة األصالٌة بٌضااء اللاون وٌحاتفظ بهاا  .3

لنفسه والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مع نموذج تنزٌل مشروع التخارج 

 وتسلم الى رباسة المسم. (2رلم أ.ش. ع  )

مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالاب للتحماك مان اساتٌفاء ٌموم ربٌس المسم مع المرشد األكادٌمً ب .4

كافة شروط تسجٌل مشاروع التخارج مان مطابماة اإلجاراءات االكادٌمٌاة والمالٌاة ، وعلٌاه ٌاتم 

 تسجٌل مشروع التخرج للطالب بالمنظومة. 
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 مشروع تخرج تسجٌلنموذج 

 

 م. 20الخرٌف        الربٌع            لسنة        للفصل الدراسً    

 أسم الطالب ................................................................. -1

 

 رلم المٌد )             ( عدد الوحدات المنجزة )      ( المتبمٌة )      (

 

 اعتماد               اعتماد                 

 رئٌس المســـم                                   الدراســة واالمتحانات          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المســــم المالً:
 

 نفٌدكم بأن الطالب المذكور أعاله

 ال ٌوجد علٌــه إلتزام مالً        

 ٌوجد علٌـه إلتزام مالً ولدره )         (       

 
 

 اعتماد

 رئٌس المسم المالً

 

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا
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 (2رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رخشجاخر١اس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع اٌ إخشاءاخ

 (3سلُ أ.ػ. ع ) رخشجاخر١اس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن  الطالب من إختٌاار موضاوع البحاث وكاذلن إختٌاار المشارؾ علاى 

 مشروع التخرج  بهدؾ استكمال متطلبات التخرج.

 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

اختٌاار المشارؾ وموضاوع مشاروع التخارج رلام أ.ش. ع  على نسخة من نماوذج ٌمكن الحصول

يددٍ ثنمغددى ثنؼهًددٙ ثنًخددضض أٔ ٔفددذر ثنمذددٕل ٔثنضغددؾٛم دددئدثسر ثنًغددؾم دجنؾجيؼددز أٔػددٍ ( 3)

 .ؽشٚك يٕلغ ثنؾجيؼز

 

 

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح الخر١اس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع ذخشج: 

 

مباشرة إجراءات اختٌار  ٌتعٌن على الطالب بعد أن ٌنهً جمٌع الممررات الدراسٌة  .1

ابتداءأل من  أول فصل دراسً ٌلً الفصل الذي  مشرؾ وموضوع مشروع التخرج

  .أنهى فٌه تلن الممررات

 بمساعدة المرشد األكادٌمً وربٌس المسم موضوع البحث والمشرؾ وفكٌحدد الطالب  .2

 .( 3اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )نموذج 

رؾ وموضوع اختٌار المشنموذج ٌستخدم الجزء األول من لبل االستاذ المشرؾ  ل .3

( ، وتموم اللجنة العلمٌة بالمسم بمنالشة ممترح 3مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )

 .مشروع التخرج وملء الجزء الثانً من النموذج

اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع نموذج تخاطب إدارة الشإون العلمٌة بإستخدام  .4

 ( للعمل على إصدار لرار إشراؾ.3التخرج رلم أ.ش. ع )
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 تخرجاختٌار المشرف وموضوع مشروع النموذج 

 رلم المٌــد/ ...................... إسم الطالب/ ...........................................  

 التخصص/ .........................الفصل الدراسً / .................. لسنــة/.............

 موضوع المشروع/.............................................................................

 .............. تولٌع الطالــب/.......................

نفٌدكم األستاذ/ ........................................................... بمبول اإلشراف على 

 المشروع الممدم من الطالب المذكور أعاله.

 األستاذ المشرف/ 

 التولٌــــع                                                االســــــــم              

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممدم من الطالب المذكور أعاله من لبل اللجنة بعد إجراء المنالشة المبدئٌة للمشروع ال

 العلمٌــة للمســــم.

 لبول خطة البحث بدون تعدٌالت         

 لبول خطة البحث وإجراء تعدٌالت         

 رفض خطة البحث          
 اللجنــــة العلمٌــــة

 التولٌــــع                                                     االســــــــــم            
.....................................      ................................ 
.....................................      ................................ 

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

 ٌعتمــــد
 رئٌس المســــــــم

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

ريقياجامعة أف  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (3رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رخشجاعرقذاس لشس ِٕالؾح  ِؾشٚع اٌ إخشاءاخ

 (4سلُ أ.ػ. ع ) رخشجاعرقذاس لشس ِٕالؾح  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لارار منالشاة  مشاروع التخارج  مان إدارة  استصادار ٌهدؾ هذا النموذج إلاى تمكاٌن  الطالاب مان

 الشإون العلمٌة بالجامعة

 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يدٍ  (4على نسخة من نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  ) ٌمكن الحصول

ض أٔ ٔفذر ثنمذٕل ٔثنضغؾٛم دئدثسر ثنًغؾم دجنؾجيؼز أٔػدٍ ؽشٚدك يٕلدغ ثنمغى ثنؼهًٙ ثنًخض

 .ثنؾجيؼز

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلفذاس لشاس ِٕالؾح  ِؾشٚع ذخشج: 

 تخارجاستصادار لارر منالشاة  مشاروع النماوذج  ٌولع االستاذ المشارؾ الجازء األول مان (1

( بعد التؤكد من جاهزٌة مشروع التخرج للمنالشاة  ، وٌعٌاده للمسام العلماً 4رلم أ.ش. ع )

أل معه ثالث نسخ من مشروع التخرج لتسلٌمها )حسب عدد أعضاء لجنة المنالشة(.  مرفما

، ها وموافماة االساتاذ المشارؾ علاى تسالٌممشاروع التخارج الطالاب مان إعاداد  انتهاءعند  (2

رلام  تخارجاستصدار لرار منالشاة  مشاروع الالم نسخة من نموذج باستربٌس المسم  ٌموم 

 (.4أ.ش. ع )

عادد أربعاة اعضااء هٌباة تادرٌس حتاى ٌتسانى إلدارة   بترشاٌحالمسام ب اللجنة العلماًموم ت (3

نماوذج الشإون العلمٌة إختٌار لجنة منالشاة مان بٌانهم عان طرٌاك مالء الجازء الثاانً مان 

 (.4رلم أ.ش. ع ) تخرجاستصدار لرر منالشة  مشروع ال

استصاادار لاارار منالشااة  نمااوذج تمااوم إدارة الشااإون العلمٌااة بإسااتكمال الجاازء األخٌاار ماان  (4

لاارار لجنااة منالشااة  ( والااذي بناااء علٌااه ٌااتم استصاادار4رلاام أ.ش. ع ) تخاارجمشااروع ال

 لمشروع التخرج.
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 نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج

 األستاذ المشرفأوالا/

 ....................................................أتمدم أنا األستاذ / ............................... ودرجتً العلمٌة 

 ومشرف المشروع لنٌل درجة ) البكالورٌوس()لٌسانس( فً .......................................................

 .........................بعنوان ..........................................................................................

 بمسم ........................................ تخصص ..................................................................

مرفك بهذا الطلب نموذج رلم ) أ (  ]لد أنهٌت مهمة اإلشراف على المشروع السابك ذكره وأطلب إصدار لرار للمنالشة 
 ج رلم ) ب ( .+ نموذ

 م . 20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا/ المسم العلمً المختص   ثانٌا

أنا األستاذ / ........................................                 رئٌس المسم ..................................... 

 أوافك على إصدار لرار منالشة المشروع سالف الذكر وٌرشح كل من :

 درجته العلمٌة / ...........................................       ..................................األستاذ /  -1

 درجته العلمٌة / ............................................     األستاذ / ..................................  -2

 درجته العلمٌة / ............................................       .................................األستاذ /  -3

 األستاذ / ...................................      درجته العلمٌة / ........................................ -4

 م  20/      /      التولٌـــع / .................... التارٌخ     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا/ مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة  ثالثا

 تم اختٌار كالا من:

 / ...................................              درجته العلمٌة / ................................... األستاذ -1

 األستاذ / ..................................             درجته العلمٌة / .................................... -2

م موعممداا لمنالشممة المممذكور أعمماله  بجامعممة أفرٌمٌمما 20الموافممك    /     /     وعلٌممه تممم تحدٌممد ٌمموم ...................... 

 للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة وفك لرار مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة  بالخصوص.

 م  20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /      

 
 
 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 (4رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رخشجذم١١ُ  ِؾشٚع اٌ إخشاءاخ

 (5سلُ أ.ػ. ع ) رخشجذم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 (6سلُ أ.ػ. ع ) رخشجذم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّارج: 

ماان لباال  تهاادؾ هااذه النماااذج إلااى تمٌااٌم الدرجااة المتحصاال علٌهااا  الطالااب فااً  مشااروع التخاارج 

 المشرؾ والممتحنٌن وفك لرار المنالشة إلدارة الشإون العلمٌة بالجامعة

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

 (6)رلام أ.ش. ع  (5)على نسخة من نماذج تمٌاٌم مشاروع التخارج رلام أ.ش. ع   ٌمكن الحصول

ػدٍ ؽشٚدك يٍ ثنمغى ثنؼهًٙ ثنًخضض أٔ ٔفدذر ثنمذدٕل ٔثنضغدؾٛم ددئدثسر ثنًغدؾم دجنؾجيؼدز أٔ

 .يٕلغ ثنؾجيؼز

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌرم١١ُ  ِؾشٚع ذخشج:

 -مٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتابج الثالث اآلتٌة:ٌ  -1

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

 الحاالت التالٌة:الرسوب: ٌعتبر الطالب راسبا فً إحدا  .ه 

  50حصوله على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

 وفً هذه الحالة ال  بناء على رأي المشرؾ والمبررات التً ٌمدمها حول وضع الطالب
 ٌمرر المشروع للنماش وٌعلن رسوب الطالب مباشرة.

 التؤجٌل: ٌمكن تؤجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة: .و 

  الطالب من إنهاء المشروع فً الولت المحدد ألسباب تتعلك الحالة األولى: عدم تمكن
 بطبٌعة المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

  الحالة الثانٌة: تمدٌم المشروع للنماش والتراح لجنة النماش فترة إضافٌة إلجراء بعض
ة التعدٌالت أو استكمال أجزاء نالصة فً المشروع، وفً الحالتٌن ٌجب تحدٌد المد

 المناسبة للتؤجٌل.

  الحالة الثالثة: استحالة إنجااز المشاروع بسابب ظاروؾ خاصاة تتعلاك بالطالاب )صاحٌة أو
 ؼٌرها(.

% من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالب )لكل طالب( حسب 40ٌتم إعطاء .  2

 (.6( رلم أ.ش. ع  )5نماذج تمٌٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )

  

نماذج تمٌٌم مشروع حسب  الممتحنٌندرجة المستحمة من لبل % من ال60ٌتم إعطاء  .4

 للطالب )لكل طالب(. (6( رلم أ.ش. ع  )5التخرج رلم أ.ش. ع  )
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  تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 

 

 عنوان البحث/ ..........................................................................................................
 ........................................................................................................تارٌخ المنالشة/ 

 ممدم البحث الطالب/ ...........................التخصص/...................  رلم المٌد/ ...........................
 ................................................................................إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............

 أوالا/ درجة األستاذ المشرف

 الدرجــــة البٌــــــــــان

  درجات 2سلون الطالب                  -

  درجات 2الجدٌة وااللتزام بالمواعٌد     -

  درجات 2االلتزام باإلرشاد               -

  درجات 2سالمة اللؽة العربٌة            -

  درجات 2االلتباس واالستشهاد           -

  درجات 2الطباعة واإلخراج النهابً     -

  41المجمــــوع                      

ا/ درجة األساتذة الممتحنٌن:  ثانٌا

 الممتحن الثانً الممتحن األول البٌــــــــــان

   درجات  2وأهدافه                    تحدٌد مشكلة البحث  -

   درجات  2صٌاؼة الفرضٌات                               -

   درجات  2أسلوب جمع البٌانات                             -

   درجات  2العٌنة وأسباب إختٌارهـا                         -

   درجات  2   إسلوب التحلٌل                                -

   درجات  2دلة النتابج والتوصٌات                          -

   درجات  2اإللناع والحوار                                  -

   درجات  2درجة االستٌعاب لموضوع البحث              -

   61المجمــــــــوع 
 

األعداد والمراجع والمصادر التً أعتمد علٌهــا الباحث وأسلوب بعــد تمٌٌم البحث ومستوى المنهجٌة التً أتبعت فً 

 التحلٌل والنتائج والتوصٌات التً تم التوصل إلٌهــا أوصت لجنة المنالشة باالتً:

 ٌعتمد البحث دون أي تعدٌالت وٌمنح الطالب التمدٌرات التالٌــة:      
 درجـة: ................. بتمدٌر: ...................الطالب: ......................................... 

 
 

 ٌعتمد البحث مع إجراء تعدٌالت وٌمنح الطالب التمدٌرات التالٌــة:

 .................الطالب: ......................................... درجـة: ................. بتمدٌر: 
 

 

 اعتماد/ إدارة الشؤون العلمٌة     اعتماد/ رئٌس المســـم

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020اإلصدار: تارٌخ  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (5رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20..... / ...../ .... التاريخ: 
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 تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 
 

 م 20الفصل الدراسً ..........................................     التارٌخ     /      /   

 المسم : .................................     التخصص : ..............................

 .......................................................................عنوان المشروع: 

 أسم المشرف: ................................    الدرجة العلمٌة : ..........................

 

 رلم المٌد أسم الطالب ر.م

المنالش 
 األول

المنالش 
 الثانً

 المشرؾ
الدرجة 
 النهابٌة

03 03 03 033 

0       
 

 المشرف / ........................................ التولٌع .......................

 المنالش األول / .................................. التولٌع .......................

 ........................المنالش الثانً / ................................. التولٌع 

 لرار اللجنة / .......................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عتمــــــادإ

 أدارة الشؤون العلمٌة                      رئٌس المســــــم      

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

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (6رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20.... التاريخ: ..... / ...../ 
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 رخشجإخشاءاخ ذغ١ٍُ ِؾشٚع اٌ

 

 (7سلُ أ.ػ. ع ) رخشجذغ١ٍُ ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّارج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى بٌان إستكمال كافة اإلجراءات المتعلمة بمشروع التخرج من تعادٌالت وفاك 

 لرار لجنة المنالشة و إجراءات التجلٌد للمشروع  وفك نتابج تمٌٌم منالشة المشروع.

 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يٍ ثنمغى ثنؼهًدٙ  (7)من نموذج تسلٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  على نسخة  ٌمكن الحصول

 .ثنًخضض أٔ ٔفذر ثنخشؽٍٛ  دئدثسر ثنًغؾم دجنؾجيؼز أٔػٍ ؽشٚك يٕلغ ثنؾجيؼز

 

 ثنخطٕثس ثنًضذؼز نضغهٛى  يششٔع صخشػ: ج( 

دؼذ أدثء ثنطجنخ نًُجلشز ثنًششٔع ٔلذٕنّ فجَّ ُٚٓٙ دسثعضّ ثنؾجيؼٛز ثنًًضذر نغُٕثس 

ؽٕٚهز يٍ ثنؾذ ٔثالؽضٓجد نٛظم إنٗ َٛم ثنذسؽز ثنؼهًٛز ثنًُجعذز، ٔيج صذمٗ إال إؽشثءثس 

 -سٔصُٛٛز ْٙ:

ًُٚـ ثنطجنخ فشطز أعذٕػٍٛ نضؼذٚم ثنًطهٕح فٙ َغخز ثنًششٔع، عى دؼذ لذٕل ثنضؼذٚالس  .5

 يٍ ثنًُجلشٍٛ ٚطهخ ثنضؾهٛذ فٙ يذر ال صضٚذ ػٍ أعذٕػٍٛ آخشٍٚ.

 -:كجالصٙ(، صٕصع 4ػذد ثنُغخ ثنًؾهذر ) .6

 ًٙثنمغى ثنؼه 

 ثنًششف 

 ثنًكضذز 

 نٌٕ ثنضؾهٛذ نهؼهٕو ثإلَغجَٛز أعٕد ٔنهؼهٕو ثنضطذٛمٛز أصسق. .7

 دػى ثنُغخز ثنًؾهذر دُغخز ثنكضشَٔٛز يقضٕٚز آخش صقذٚظ. .8

 صشفك كم َغخز صى صؾهٛذْج يٍ يششٔع ثنضخشػ دُغخز إنكضشَٔٛز ) ػهٗ لشص يذيؼ( .9
 

 

 

 



222 
 

 

 

 تخرجتسلٌم  مشروع النموذج 

 

بعنوان/ ................................................................ وإتمام  بعد منالشة المشروع
منالشة و اللجنة المشرف واعتماده المشروع من لبل جمٌع التعدٌالت والمالحظـات المرفمة تم 

 رئٌس المسم المختص.

 

 علٌـــه لد استكمال الطالب أو الطالبة/

 ........................ رلم المٌد ....................................................... (1

 ........................................................ رلم المٌد ....................... (2

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (3

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (4

 

 متطلبات التخرج األكادٌمٌة وال مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارٌة الخاصة بالتخرج 

 

 ..........المشرف / ...........................................     التولٌع ....................

 المنالش األول / ..................................      التولٌع ...............................

 ........................... التولٌعالمنالش الثانً / .........................       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعتماد  

 رئٌس المســــــم                             أدارة الشؤون العلمٌة          

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

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (7رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 حدض ِٛػذ ٚ لاػح ٌّٕالؾح ِؾشٚع اٌرخشجإخشاءاخ  

 

 (8سلُ أ.ػ. ع )حدض ِٛػذ ٚ لاػح ٌّٕالؾح ِؾشٚع اٌرخشج ّٔٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن المسم من حجز لاعة  وتحدٌد موعد لمنالشة مشروع التخرج 

 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

أ.ش. ع التخارج رلام على نسخة من نموذج حجز موعد و لاعاة لمنالشاة مشاروع  الحصول ٌمكن

بالجامعاة أو عان طرٌاك ( من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل باإدارة المساجل 8)

 .مولع الجامعة

 

 ٔ لجػز نًُجلشز  يششٔع صخشػ:  ذثنخطٕثس ثنًضذؼز نقؾض يٕػج( 

ٌجب على أعضاء لجنة المنالشة من االلتزام بموعد المنالشة وفك الموعد المحادد باالمرار  -1

 الصادر عن إدارة الشإون العلمٌة.

بحجز لاعة المنالشة وفك نماوذج حجاز ٌلتزم السٌد ربٌس المسم بعد اخطار لجنة المنالشة  -2

 ( ومخاطبة إدارة الشإون العلمٌة.8موعد و لاعة لمنالشة مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )

ٌموم المسم  العلمً بتحدٌاد جادول لجمٌاع المنالشاات المتولعاة بالتنساٌك ماع إدارة الشاإون  -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)
 ...(..).......... رقم تحت المقيد: ................................................  الطالب (2)
 )...............( رقم تحت المقيد: ................................................  الطالب (3)

المناقشات لمناقشة مشروع التخرج  في قسم .............................     نامل منكم التكرم بحجز قاعة
 الموافق ...../ ..... / ......... عمى تمام الساعة ............ ........... يوم

 
 عميــــه ،،، نأمل التكرم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحجز مكان المناقشة. 

 والسالم عميكم ورحمة هللا وبركاته
 رئيس القسم                                                                    

        ............................. 
 هذا الجزء خاص الستعمال إدارة الشؤون العممية

 إخشاءاخ إداسج اٌؾؤْٚ اٌؼ١ٍّح:

 عميــــه ،،،

 

يوم.................... الموافق ...../ ..... / نفيدكم بأنه تقرر الموافقة عمى حجز قاعة المناقشات  
 ......... عمى تمام الساعة ............ بقاعة رقم.............

 الشؤون العممية  ةمدير إدار                                                                          
............................. 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م  2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (8رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 األواد٠ّٟ حإخشاءاخ ذمش٠ش ِشاخغ خاسخٟ ٌٍثشٔاِ-15

 

 (9) ّٔٛرج ذمش٠ش ِشاخغ خاسخٟ ٌٍثشٔاِح األواد٠ّٟ تاٌداِؼح سلُ أ.ػ.ع
 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

أحااد أعضاااء هٌبااة التاادرٌس الخااارجٌٌن  ذوي الخباارة العلمٌااة ٌهاادؾ هااذا النمااوذج إلااى تمٌااٌم البرنااامج االكااادٌمً ماان لباال 

الدورٌااة للباارامج  ةالمراجعاا األكااادٌمً الخاضااع للتمٌااٌم وذلاان فااً إطااار جواالكادٌمٌااة والعملٌااة فااً نفااس تخصااص البرنااام

كال أرباع  التحادٌثٌتم سابمة وتجوٌد المخرجات و أخطاءمهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحٌح باعتبارها آلٌة  التعلٌمٌة 

 .الشإون العلمٌة إدارةسنوات بإشراؾ 

 ب( و١ف١ح اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج األكادٌمً بالجامعة  رلم 
من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن  (9) أ.ش.ع

 الجامعة. طرٌك مولع
 

 ّٔٛرج ذمش٠ش اٌّشاخغ اٌخاسخٟ: َج( اٌخطٛاخ العرخذا

تصدر إدارة الشإون العلمٌة تعلٌماتها للبرامج التعلٌمٌة التً تتبعهاا بالبادء فاً المراجعاة والتمٌاٌم  .7

 .الداخلً

هٌبة التدرٌس إلجراء  وأعضاءٌتبع البرنامج التعلٌمً نظام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج  .8

المراجعة والتمٌٌم لٌنتج عنها تحدٌثات فً البرنامج التعلٌمً المستندة على مراجع ومناظرات 

 موثوق بها.

ٌجب عض البرنامج االكادٌمً للمسم العلمً مرفك بنموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج   .9

المجال لتمٌٌم البرنامج  على مختصٌن خارجٌٌن فً نفس (9) األكادٌمً بالجامعة  رلم أ.ش.ع

 ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثالثة(.بحٌث  العلمً المحدث )

 اإلجراءاتتعمم التمٌٌمات الخارجٌة حسب البرنامج التعلٌمً وتنفذ ثم تعتمد حسب  .10

 المعمول بها فً الجامعة.

عدم  وأسبابتمرٌر صادر عن البرنامج التعلٌمً ٌحوي التحدٌثات التً تم اعتمادها  إعداد .11

 .ثساس علمً بحأممترح نتٌجة التمٌٌمات والمستندة على  أيتنفٌذ 

الشإون العلمٌة ثم رباسة الجامعة لتطرح على  التمٌٌم والتحدٌث إلى إدارة تحال نتابج  .12

 العتمادها.الجامعة  إدارةمجلس 
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 ّٔٛرج ذمش٠ش ِشاخغ خاسخٟ ٌٍثشٔاِح األواد٠ّٟ تاٌداِؼح

اٌذورٛس.......................................................... اٌرمش٠ش اٌراٌٟ ػٓ اٌشأٞ اٌؼٍّٟ ٌٍغ١ذ ٚؼذش 

اٌداِؼح اٌرٟ ذؼًّ تٙا .......................... اٌى١ٍح:........................... اٌمغُ....................... 

 .................................اٌرخقـ:...........................اٌٛظ١فح اٌحا١ٌح:...........................

 ذّد ِشاخؼح ٚذم١١ُ ذٛف١ف اٌثشٔاِح اٌّشفك تٕاء ػٍٝ طٍة:

 لغُ:............................................... تداِؼح أفش٠م١ا ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح ٚاٌرطث١م١ح. -

 :.....................................................................................أعُ اٌثشٔاِح  -

 

ٔأًِ ِشاخؼح اٌّىٛٔاخ اٌرا١ٌح اٌرٟ ذغاػذ ػٍٝ اٌرم١١ُ اٌؾاًِ ٌرٛف١ف اٌثشٔاِح اٌّؼٕٟ، ٚرٌه 

 ك:تاعرخذاَ اٌّم١اط اٌراٌٟ ٚفك ّٔٛرج اٌّرطٍثاخ األواد١ّ٠ح ٌٍثشٔاِح  األواد٠ّٟ اٌّشف

 غ١ش ِغرٛف١ح ِغرٛف١ح اٌّؼٍِٛاخ اٌؼاِح ٌٍثشٔاِح:

   اٌث١أاخ  األعاع١ح

   أعُ إٌّغك

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:      

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

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

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

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

 غ١ش ٚاضحح ٚاضحح (أ٘ذاف اٌثشٔاِح1)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:        

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

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

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

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

                     

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

 

 ( اٌّغرٙذفاخ2)
 غ١ش ٚاضحح ٚاضحح

  

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (9رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ال ذؤدٞ اٌاشك ذؤدٞ اٌاشك ٌخاسخ١ح( ِماسٔح ِا ٠رُ ذمذ٠ّٗ ِغ اٌّشاخغ ا3)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:             

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

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

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

 غ١ش ِغرٛفٟ ِغرٛفٟ ( ٔظُ اٌمثٛي4) 

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

 ( ِخشخاخ اٌرؼ١ٍُ اٌّغرٙذفح ٌٍثشٔاِح5)

 غ١ش ٚاضحح ٚاضحح ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح

  

 غ١ش ِشذثطح ِشذثطح إسذثاط ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح تأ٘ذاف اٌثشٔاِح

  

 ال ذرحمك  ذرحمك ذحمك ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح تأ٘ذاف اٌّمشساخ

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافك مع  مواصفات الخرٌج للبرنامج فً كل من:

 اٌّؼشفٟ اٌّداي
 ال ٠رٛافك ٠رٛافك

  

 اٌّٙاساخ اٌرطث١م١ح ٚاٌّؼشف١ح
 ال ٠رٛافك ٠رٛافك

  

 اٌّٙاساخ اٌز١ٕ٘ح
 ال ٠رٛافك ٠رٛافك

  

 اٌّٙاساخ اٌؼاِح
 ال ٠رٛافك ٠رٛافك

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمً فً مجال التخصص
 ال ذٛاوة ذٛاوة

  

 التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب احتٌاجات سوق العملمخرجات 
 ال ذٛاوة ذٛاوة

  

 )أ( اٌّؼشفح ٚاٌفُٙ
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 )ب( اٌّٙاساخ اٌز١ٕ٘ح
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 )ج( اٌّٙاساخ اٌؼ١ٍّح ٚ ا١ٌّٕٙح
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 )د( اٌّٙاساخ اٌؼاِح
 ال ذرٛافك ذرٛافك
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 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:  

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

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

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

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

 

 ش  واف١حغ١ واف١ح ( ِىٛٔاخ ِحر٠ٛاخ اٌثشٔاِح6)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:     

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

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

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

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

 ( ِمشساخ اٌثشٔاِح األواد7ّٟ٠)          

 

 
 ِٛافك

 ِٛافك

 إٌٝ حذ ِا

 غ١ش

 ِٛافك 

    ٚضٛذ أ٘ذاف اٌّمشساخ

    إسذثاط أ٘ذاف اٌّمشساخ تأ٘ذاف اٌثشٔاِح

    لات١ٍح أ٘ذاف ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح ٌٍم١اط

    ِالئّح ِحشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح أل٘ذاف اٌّمشساخ

    اٌرؼ١ٍُ اٌّغرٙذفحِالئّح طشق اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ اٌّغرخذِح ٌرحم١ك ِخشخاخ 

    أذغاَ ِحر٠ٛاخ اٌّمشساخ تاٌحذاثح

    اٌٛعائً اٌّغرخذِح ٌٍرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ِٕاعثح ٌٍطشق اٌّزوٛسج

    طشق ذم١١ُ اٌطالب اٌّغرخذِح ِالئّح

    اٌّشاخغ اٌّزوٛسج حذ٠ثح
 

ٚروش وً اٌّالحظاخ( ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ: )فٟ حاٌح ػذَ ِٛافمح أٞ ِمشس ٠شخٝ ذحذ٠ذٖ ٚاٌرؼ١ٍك ػ١ٍٗ 

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

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

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

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

 غ١ش  واف١ح واف١ح ( طشق اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼ8ٍُ)

  
 

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:    

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

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

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

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

............................................................................................................ 
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 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:          

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

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

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

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

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

 غ١ش ِالئُ ِالئّح ( ذم١١ُ اٌثشٔاِح10)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

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

 ( ذق١ٕف اٌرم11ُ١١)

 

 غ١ش  ِالئُ ِالئُ

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:

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

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

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

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

 تاٌثشٔاِح ( ِرطٍثاخ االعرّشاس فٟ اٌذساعح12)

 

 غ١ش  واف١ح واف١ح

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:     

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

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

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

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

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

 غ١ش  واف١ح واف١ح ( ِقادس اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاإلِىأاخ13)

  

 اٌّم١ُ:ذؼ١ٍماخ       

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

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

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

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

 غ١ش  ِالئّح ِالئّح ( طشق اٌرم9ُ١١)
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 غ١ش  واف١ح واف١ح ( اٌّىرثح14)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:        

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 ( اٌّخرثشاخ ٚاٌّؼا15ًِ)

 

 غ١ش  واف١ح واف١ح

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:      

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

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

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

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

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

 سأٞ اٌّم١ُ إٌٙائٟ:                    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 اٌرٛل١غ .....................اعُ اٌّشاخغ اٌخاسخٟ:................................................. 
 

 

 

 

 تشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخدام البٌانات إال فً اإلغراض العلمٌة فمط

 

 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 
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 (1ملحك )

 استبٌانات تخص نظام الجودة 
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 اشتبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الدراس ي/ القصــ

 ( O )تقديرك املناسب للسؤالضع دائرة حول الدرجة اليت متثل 

 -املقرراث الدراسيت:-2
 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّراص اٌثٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 املحتوى يدقق أهداف املقرر  1.1

 1 2 3 4 5 مدى الاستفادة من املقرر الدراس ي 1.2

 1 2 3 4 5 الوعاء السمني مناسب  1.3

 -أعضبء هيئت التدريس:-0
 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّراص اٌثٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 جقييم الطلبت وجوزيع الدرجاث  2.1

 1 2 3 4 5 مالئمت طريقت شرح املقرر وجوصيل املعلومت  2.2

 1 2 3 4 5 الحرص على التعامل والتواصل مع الطالب  2.3

 1 2 3 4 5 جوفير املادة الدراسيت وجدديد الكتب واملراجع للمقرر الدراس ي  2.4

 1 2 3 4 5 سرعت جصحيذ الواجباث والاختباراث والامتداناث وإصدار النتائج النهائيت  2.5

 1 2 3 4 5 التزام ألاستاذ بتوقيت املحاضرة  2.6

 1 2 3 4 5 جواجد ألاستاذ خارج ساعاث املحاضرة للتواصل مع الطلبت وإلاجابت على استفساراتهم  2.7

 خدمبث العمليت التعليميت:-2
 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّراص اٌثٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث التسجيل والدراست والامتداناث 3.1

 1 2 3 4 5 خدماث إدارة القسم  3.2

 1 2 3 4 5 مالئمت الجدول الدراس ي/الفصلي 3.3

 1 2 3 4 5 القاعاث الدراسيت/نظافتها/ججهيزها 3.4

 1 2 3 4 5 خدماث املكتبت 3.5

 1 2 3 4 5 املعاملمالئمت  3.6

 اخلدمبث املسبندة للعمليت التعليميت:-2
 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّراص اٌثٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث املقهى 4.1

 1 2 3 4 5 خدماث التصوير والسحب 4.2

 1 2 3 4 5 خدماث العيادة  4.3

 1 2 3 4 5 مالئمت استراخت الطالب  4.4

 1 2 3 4 5 كفاءة وخدة ألامن 4.5

 1 2 3 4 5 كفايت ونظافت دوراث املياه 4.6

 .......................................................................................................................................................................مالحظات:  4.7

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

 
 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (1رقم الىموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رذس٠ظاٌل١اط سضا ػضٛ ١٘نح إعرث١اْ 

 :الفصل الدراسً  : المسم
     

 

 :تمثل تمدٌرن المناسب للسؤال ًالتضع دائرة حول الدرجة 

 رلم البند
  الدراسٌــــــــــــــة المــــــــــــــــادة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند

 1 2 3 4 5 مع الهدؾ منهتوافك مفردات الممرر 2.2

 1 2 3 4 5 لدرات الطلبة عمالبمة منهجٌة الممرر م 2.0

 1 2 3 4 5 الدرجات للممرر الدراسًطرٌمة التمٌٌم وتوزٌع  2.2

 1 2 3 4 5 ًتوفر المادة العلمٌة والمراجع والكتب للممرر الدراس 2.2
 

 

 التمدٌر الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 ًمالبمة مستوا الطالب مع الممرر الدراس 0.2

 1 2 3 4 5 والتزام الطالب اهتمام وجدٌة 0.0

 1 2 3 4 5 والبحوث( ) أداء الواجبات والمشاركاتللمتطلبات الممرر مث بأداء الطال 0.2

 1 2 3 4 5 الرضا عن درجات أعمال الفصل الدراسً و النتابج النهابٌة 0.2

 1 2 3 4 5 لٌام الطالب بؤنشطة إضافٌة لزٌادة تحصٌله العلمً 0.2
 

 التمدٌر العملٌة التعلٌمٌة خدمــــــــــات

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات مكتب شإون أعضاء هٌبة التدرٌس 2.2

 1 2 3 4 5 خدمات إدارة المسم 2.0

 1 2 3 4 5 خدمات لسم الدراسة و االمتحانات 2.2

 1 2 3 4 5 الجدول الدراسً األسبوعً 2.2

 1 2 3 4 5 الدراسٌة نظافتها وتجهٌزهاالماعات  2.2

 1 2 3 4 5 المعامل تجهٌز 2.2

 1 2 3 4 5 المكتبة 2.2
 

 التمدٌر الخدمــــــــــات المساندة للعملٌة التعلٌمٌة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات التصوٌر 2.2

 1 2 3 4 5 خدمات الممهى 2.0

 1 2 3 4 5 العٌادة خدمات 2.2

 1 2 3 4 5 حجرة أعضاء هٌبة التدرٌس 2.2

 1 2 3 4 5 خدمات الشإون المالٌة 2.2

 1 2 3 4 5 كفاءة وحدة األمن 2.2

 1 2 3 4 5 كفاٌة ونظافة دورات المٌاه 2.2

 ....................................................................................................................................:مالحظات 2.2
 

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 
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 اعرث١اْ ذم١١ُ أداء اٌّشؽذ األواد٠ّٟ ِٓ لثً اٌطاٌة
  

 

 ............................................................. :األواد٠ّٟاعُ اٌّشؽذ 

 /......................................... اٌذساعٟ اٌفقً/ ...........................................  اٌمغُ

 ضغ دائشج حٛي اٌذسخح إٌّاعثح الخر١اسن.

 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّراص اٌثٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 يكضذٛز يؼهُزثنًششذ ثألكجدًٚٙ نّ عجػجس  1

 1 2 3 4 5 ٔؽٕد ثنًششذ ثألكجدًٚٙ فغخ ثنغجػجس ثنًؼهُز 2

 1 2 3 4 5 ثإللُجعلذسر ثنًششذ ثألكجدًٚٙ ػهٗ  3

 1 2 3 4 5 فذثيمجدهز ثنًششذ ثألكجدًٚٙ كم ؽجنخ ػهٗ  4

 1 2 3 4 5 ٚغجػذ ػهٗ ثنضٕؽّٛ ثنظقٛـ ثألكجدًٚٙثنًهف  5

 1 2 3 4 5 فٙ ثنضؼجيم يغ ثنطهذز  ثألكجدًٚٙيشَٔز ثنًششذ  6

 1 2 3 4 5 نك كطجنخ ؽجيؼٙ  ثألكجدًٚٙ ثفضشثو ثنًششذ 7

 1 2 3 4 5  ثألكجدًٚٙثالعضفجدر يٍ صٕؽٛٓجس َٔظجةـ ثنًششذ  8

 1 2 3 4 5 ٕٚػـ ثنًششذ ثألكجدًٚٙ ثنخطز ثنذسثعٛز دًج فٙ رنك صغهغم ثنًمشسثس 9

9 
 :ِالحظاخ

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر خدمات اإلرشاد األكادٌمً
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 اعرث١اْ ذم١١ُ اٌطاٌة ٌؼضٛ ١٘نح ذذس٠ظ 
  

 ........... ........اٌفقً اٌذساعٟ/....................../.........اعُ اٌّمشس......... .........../ .................اٌمغُ

 حٛي اٌذسخح إٌّاعثح الخر١اسن.ضغ دائشج 

س.

َ 

 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّراص اٌثٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 1 2 3 4 5 دًقضٕٖ ثنًمشس ثنذسثعٙ  ثألعضجرصؼشٚف   .1

 1 2 3 4 5 ثنًمشس ثنذسثعٙ  ثألعضجر دأْذثفصؼشٚف   .2

 1 2 3 4 5 ثنمذسر ثنضذسٚغٛز نؼؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ  .3

 1 2 3 4 5 أعهٕح ػؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ فٙ ثنًقجػشر   .4

 1 2 3 4 5 صمذم ػؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ ألعتهز ثنطهذز   .5

 1 2 3 4 5 ثأليغهز ثنًغضخذيز فٙ ثنًقجػشر كفجٚز   .6

 1 2 3 4 5 يشَٔز ػؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ فٙ ثنضؼجيم يغ ثنطهذز   .7

 1 2 3 4 5 ثنًقجػشرفظ ػؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ ثنطهذز ػهٗ ثنًشجسكز فٙ   .8

 1 2 3 4 5 ( ٔدقٕط ػهًٛز....ثنخ كفجٚز َظجو ثنضمٛٛى ثنًغضخذو ) ثخضذجسثس ٔٔثؽذجس  .9

 1 2 3 4 5 ٔػٕؿ كضجدز ػؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ ػهٗ ثنغذٕسر   .10

 1 2 3 4 5 صقذٚذ ػؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ كضجح يُٓؾٙ ٔيشؽؼٙ   .11

 1 2 3 4 5 ػؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ َضجةؼ ثالخضذجسثس نهطالح فٙ يٕػذْج إػالٌ  .12

 1 2 3 4 5 ثنضضثو ػؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ دًفشدثس ثنًمشس   .13

 1 2 3 4 5 ثنًقجػشر فٙ يٕػذْج  ٔإػطجءثنضضثو ػؼٕ ْٛتز ثنضذسٚظ دجنقؼٕس   .14

 ِالحظاخ:  .15

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 ٌٍّمـــــشس اعرث١ـــاْ ذم١١ـــــُ اٌطـــــاٌة

  

 ............... اٌفقً اٌذساعٟ/............. ........اعُ اٌّمشس/...... .................................. اٌمغُ/

 ضغ دائشج حٛي اٌذسخح إٌّاعثح الخر١اسن.

 ػؼٛف يمذٕل ؽٛذ ؽٛذ ؽذث يًضجص ثنذُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.و

 1 2 3 4 5 يالةًز ثنٕػجء ثنضيُٙ نهًمشس ثنذسثعٙ   1

 1 2 3 4 5 دًفشدثس ثنًمشس ثنذسثعٙ ثإلنًجو 2

 1 2 3 4 5 عٕٓنز ثنفٓى نًفشدثس ثنًمشس ثنذسثعٙ 3

 1 2 3 4 5 ثإلنًجو دأْذثف ثنًمشس ثنذسثعٙ 4

 1 2 3 4 5 صٕفٛش يضطهذجس خجطز نهًمشس ثنذسثعٙ )يؼًم، ؽٓجص ػشع ......( 5

 1 2 3 4 5 صٕفش كضجح يُٓؾٙ يظجفخ نهًمشس  6

 1 2 3 4 5 يذٖ ثالعضفجدر يٍ ثنًمشس ثنز٘ دسعضّ 7

8 

 ِالحظاخ:

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

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

........................................................................................................................................................... 
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 اعرث١ـــاْ ذم١١ـــــُ ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ ٌٍّمـــــشس

 /....................................................................                   اٌمغُ اٌؼٍّٟ

 لــــــاسِرؼــاْٚ/............................................................   أعراراٌّمشس

 )                     ( سِـضاٌّـــــمـــــــــــــشس/.......................................اعّاٌّمــــــــــــــــــــشس

 /..................... ػذد اٌغاػاخ اٌذساع١ح)أعثٛػ١ا (/.............................. ػذد اٌٛحذاخ اٌذساع١ح

 ..................................اٌذساعٟ اٌفقً

 ضغ دائشج حٛي اٌذسخح اٌرٟ ذّثً ذمذ٠شن إٌّاعة ٌٍغؤاي:

 خ اٌــــــــثــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــاْ ِّراص خ١ذ خذا خ١ذ ِمثٛي ضؼ١ف

 1 يالةًز ثنٕػجء ثنضيُٙ  5 4 3 2 1

 2 فٓى ٔثعضٛؼجح ثنطهذز نهًمشس ثنذسثعٙ 5 4 3 2 1

 3  ػذد ثنطهذز يُجعخ 5 4 3 2 1

 4 صٕفش ثنًضطهذجس ثنخجطز دجنًمشس 5 4 3 2 1

 5 يفشدثس ثنًمشس ثنذسثعٙ: َظش٘ ...... %  ػًهٙ ....... %ثنُغذز ثنًتٕٚز نًج صى ثَؾجصِ يٍ 

 ِالحظاخ:

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

.................................................................................................................... 
6 
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 اعرث١اْ ذم١١ُ أداء ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ ِٓ لثً سئ١ظ اٌمغُ

 /...............................................اٌذساعٟ  اٌفقً/....................................اٌمغــــــــــــــُ

 ِرؼاْٚ Oلاس      O   .............................................اعُ ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ: 

 .ضغ دائشج حٛي اٌذسخح إٌّاعثح الخر١اسن

 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خ١ذ خذا   ِّراص اٌثٕـــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 ثالنضضثو دقؼٕس ثنًقجػشثس فٙ ٔلضٓج   .1

 1 2 3 4 5 إَؾجص يج ٚكهف دّ يٍ يٓجو  .2

 1 2 3 4 5 ثالنضضثو دقؼٕس ثؽضًجػجس ثنمغى   .3

 1 2 3 4 5 ثنكفجءر ثنؼهًٛز   .4

 1 2 3 4 5 ثنًٕػٕػٛز فٙ صمٛٛى أدثء ثنطجنخ   .5

 1 2 3 4 5 ثنضؾذٚذ فٙ أعهٕح ثنضذسٚظ   .6

 1 2 3 4 5 ثنًشَٔز فٙ ثنقٕثس ٔػذو ثنضؼظخ   .7

 1 2 3 4 5 فغٍ ثنضؼجيم يغ ثنطالح   .8

 1 2 3 4 5 فغٍ ثنضؼجيم يغ صيالةّ   .9

 1 2 3 4 5 ثنًذجدسر فٙ ثألفكجس ػُذ ثنهضٔو   .10

 1 2 3 4 5 ثنضؼجٌٔ فٙ صؾٕٚذ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز دجنمغى   .11

 1 2 3 4 5 ثنًشجسكز فٙ ثنذقٕط ثنؼهًٛز ٔٔسػ ثنؼًم رثس ثنؼاللز دجنذشَجيؼ  .12

 1 2 3 4 5 ثنًغجًْز فٙ خذيجس ثنًؾضًغ ٔثنذٛتز ثنضٙ ٚمذيٓج ثنذشَجيؼ  .13

 1 2 3 4 5 ثنقشص ػهٗ عًؼز ثنؾجيؼز   .14

 1 2 3 4 5 ثعضخذثو ثنضمُٛز ثنًضٕفشر فٙ ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز   .15

 ِالحظاخ:  .16

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

.................................................................................................................................................... 
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 استطالع أراء الخرٌجٌن استبٌان

   تحٌة طٌبة و بعد      

نعتبر الخرٌج هو محور أساسً للعملٌة التعلٌمٌة  -جامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة إننا فً 
االستفادة من آرابكم وممترحاتكم المٌمة و التعلٌمٌةولؽرض تحسٌن جودة البرامج  ،ومن أهم مخرجاتها

االستبٌان لجمع المعلومات من الخرٌجٌن والتً تعكس خبرتهم  الذا تم عمل هذ .لتطوٌر األداء بالجامعة
 .بالبرنامج الذي درسوه

 أوال: البٌانات العامة:
 ذكر )   ( أنثى )   (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعلٌمً:

 أعمل)      ( لطاع حكومً)    (لطاع خاص)    (ال:  جهة العمل الحالٌة

البرٌد اإللكترونً:)اختٌاري( 
................................................................................................(...................). 

 .التعلٌم والتعلم والخدمات الممدمة من الجامعةرضاهم عن عملٌات  مستوىحول  أراء الخرٌجٌن ثانٌا:

( /  5)راضً بشدة =فً الخانة التً تعبر عن وجهة نظرن√( عالمة )  نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالٌة بوضع
 (1=بشدة(/ )غٌرراضً  2( /)غٌرراضً =3( /)محاٌد=4)راضً=

 

 الممٌاس  
 العبارة

ً
ض

را
 

شدة
ب

 ً
ض

را
 

حاٌد
م

 

غٌر 

ً
ض

را
 

غٌر 
ً

ض
را

 

شدة
ب

 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 التعلٌم الذي تلمٌته فً الجامعة ؟ما مدى رضان عن مستوى 

 1 2 3 4 5 هٌئة التدرٌس بالجامعة؟ اءعضأما مدى رضان عن جودة أداء  

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة الخدمة الممدمة من لسمن العلمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة  الخدمة الممدمة من لسم التسجٌل والمبول؟

 1 2 3 4 5 مدى رضان عن شروط المبول والتسجٌل بالجامعة؟ما 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن رسوم التسجٌل بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر مهارات المعرفة والفهم

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر المهارات الذهنٌة

 1 2 3 4 5 ؟لٌة والمهنٌةمما مدى رضان عن توافر المهارات الع

 1 2 3 4 5 ؟والمنمولةما مدى رضان عن توافر المهارات العامة 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أسلوب التدرٌس بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن الممررات الدراسٌة بالبرنامج األكادٌمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن البنٌة التحتٌة بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 من لبل الجامعة؟ تهٌئتن لدخول سوق العملما مدى رضان عن 

 1 2 3 4 5 الجامعة  فً تسهٌل الحصول على وظٌفة بعد التخرج؟ مساهمةما مدى رضان على 
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 كم عدد العروض التً تلمٌتها من كل الممابالت التً أجرٌتها بشأن الوظائف؟ 

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

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الضعف بالجامعة؟
....................................................................................................................

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

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

 

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الموة بالجامعة؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

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

 أٌة مالحظات أخرى: 
....................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 البٌانات إال فً األؼراض العلمٌة فمط منشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدا
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 العملاستبٌان خاص بأرباب 

  ،،،تحٌة طٌبة و بعد

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستوا  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

من آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر  االستفادةإلى  االستبٌانٌهدؾ والخدمات التً تمدمها. ، الجامعة

أل بان إجاباتبالجامعةاألداء   .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كم، علما

 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 والبٌبة لكسب االطراؾ المستفٌدة. (5

المناظرة، والمراكز البحثية، لالستفادة منها، وتبادل التواصل، وعقد الشراكات واالتفاقيات مع الجامعات  (6
 الخبرات معها.

 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 لراءة جٌدة . االستبٌانلراءة بنود  .1

 تعبر عن وجهة نظرن. التًالخانة  فً√( وضع عالمة )  .2

 ن.لدر اإلمكا بإٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسبلةاالنهاٌة  فً .3

 .البٌانات و عدم ترن أسبلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .4

 شاكرٌن لكم خالص التمدٌر و الشكر على حسن التعاون
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 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتمولع الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------صفة مبدي الرأي فً الشركة /المإسسة  / -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 لطاع خاص  )     (           لطاع حكومً  )     (          نوع المإسسة : -

 

 1 2 3 4 5 السإال رلم 

       الرإٌةمدا وضوح  1

       الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدا وضوح  3

        الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

       إمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول  5

       لهدؾ الثانً اإمكانٌة تحمٌك  6

       لهدؾ الثالث اإمكانٌة تحمٌك  7

       لهدؾ الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

       لهدؾ الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

       لهدؾ السادس اإمكانٌة تحمٌك  10

      الجامعة لخرٌج)العامة(  األساسٌة المهارات توافر 11

       للخرٌج الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 12

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 13

 المهام ألداء الالزمة الحدٌثة والمعلومات المعارؾ توافر مدا 14

 المطلوبة

     

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 15

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدا  16

      لالعم سوقالجامعة الحتٌاجات  خرٌج مالبمة 17
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      لخرٌج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مدا 18

      األخراالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدا منافسة  19

      مدا رضاكم عن الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة 20

      مدا رضاكم عن األنشطة البحثٌة التً تمدمها الجامعة 21

 
 

 
 :خرٌجال فً الموةنماط  أهم -00

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

  
 

 :الخرٌج فً الضعؾ نماط أهم - 02
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 ملالع سوقالحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -02

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

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

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

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -02
 

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

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

 
 

 : و مإسستكمالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -02
 

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

...................................................................................................................
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 ممترحاتكم لألولوٌات البحثٌة : -02
...................................................................................................................

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

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

 بٌنكم وبٌن الجامعة . ممترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة -02
...................................................................................................................

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

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

 الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة.ممترحاتكم إلثراء  -02

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

...................................................................................................................
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 استبٌان خاص بأرباب العمل لاللسام العلمٌة

  ،،،طٌبة و بعدتحٌة 

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستوا  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

أل بان بالجامعةمن آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر األداء  االستفادةإلى  االستبٌان، وٌهدؾ الجامعة ، علما

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كمإجابات

 .( مرفمة مع االستبٌان........................الرؤٌة والرسالة واألهداف لمسم ) 
 

 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتمولع الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------/المإسسة  /صفة مبدي الرأي فً الشركة  -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 لطاع خاص  )     (           لطاع حكومً  )     (          نوع المإسسة : -

 
 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 المسم المرفمة مع االستبٌان.االطالع على رإٌة ورسالة وأهداؾ  .5

 لراءة جٌدة . االستبٌانلراءة بنود  .6

 تعبر عن وجهة نظرن. التًالخانة  فً√( وضع عالمة )  .7

 لدر اإلمكان. بإٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسبلةاالنهاٌة  فً .8

 .البٌانات و عدم ترن أسبلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .9

 

 1 2 3 4 5 السإال رلم 

       الرإٌةمدا وضوح  1

      كمنظر وجهة من الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدا وضوح  3

      نظركم وجهة من الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

      نظركم وجهة منإمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول  5

 جامعة أفريقيا
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      نظركم وجهة منلهدؾ الثانً اإمكانٌة تحمٌك  6

      نظركم وجهة منلهدؾ الثالث اإمكانٌة تحمٌك  7

      نظركم وجهة منلهدؾ الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

      نظركم وجهة منلهدؾ الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

      الجامعة لخرٌج)العامة(  األساسٌة المهارات توافر 10

       للخرٌج الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 11

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 12

      المطلوبة المهام ألداء الالزمة الحدٌثة والمعلومات المعارؾ توافر مدي 13

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 14

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدي  15

      لالعم سوقالجامعة الحتٌاجات  خرٌج مالبمة 16

      لخرٌج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مدي 17

      األخراالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدا منافسة  18

 
 

 
 :خرٌجال فً الموةنماط  أهم -22

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

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

 
 
 

 :الخرٌج فً الضعؾ نماط أهم - 02
...................................................................................................................

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 العمل سوقالحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -02
...................................................................................................................

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

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

 الجامعة خرٌج ٌتمنها أن المطلوب والمهارات المواصفات -00
 

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

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

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

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -02
 

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

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

 لتخرٌج الخدمة من والمستفٌدٌن األعمال ورجالالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -02
 : المتطورة العمل سوقاحتٌاجات  وفك مإهلةكوادر 

 

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

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

 
 
 

 :الجامعةو شركتكم بٌن التواصل إلثراءكم ممترحات -02
 

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

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

 
 

 ممترحاتكم لألولوٌات البحثٌة : -02
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 ممترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة بٌنكم وبٌن الجامعة . -02
 

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

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

  
 

 

 البٌانات إال فً اإلؼراض العلمٌة فمط متخداتشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم اس
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 منوذج تقييم أداء منسق اجلودة

 أوال: معلومات شخصٌة

  التخصص  االسم

  تارٌخ شغل الوظٌفة  المسم

 جٌد ممبول ضعٌف المهام الوظٌفٌة لمنسمً الجودة ثانٌا:
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      االلتزام بمهام منسك الجودة  2

      العملٌة التعلٌمٌةٌساهم فً تجوٌد  0

      ٌساهم فً وضع خطط التحسٌن والتطوٌر 2

      ٌلتزم بتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة بشكل دوري 2

      ٌلتزم بتحلٌل نماذج واستبٌانات التمٌٌم  2

      ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح بنتابج التمٌٌم 2

2 
العملٌة التعلٌمٌة ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح عن جودة 

 بالمسم بشكل دوري
     

      ٌساهم فً عملٌة الدراسة الذاتٌة والتمٌٌم الداخلً 2

      ٌساهم بتعزٌز الوعً الخاص بثمافة الجودة داخل الجامعة 2

      ٌلتزم بحضور اجتماعات مكتب ضمان الجودة 22

      ٌإدي ما ٌطلب منه برؼبة وإتمان 22

 جٌد ممبول ضعٌف الشخصٌة ثالثا: السمات
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      له عاللة متمٌزة مع منسمً الجودة باأللسام األخرا 2

      ٌتطوع لمساعدة زمالءه من منسمً الجودة  0

      لدٌه المدرة على العمل فً فرٌك 2

      منضبط وٌحافظ على مواعٌد العمل 2

      ٌتمٌز عمله بجودة األداء 2

      النمد والتوجٌه ٌتمبل 2
 

   02التولٌع .....................  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

 

  

 

 

 
 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم االداء إعداد:  2020: التحدٌثتارٌخ 
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  ٚاٌطاٌة ٚحذج اإلسؽاد األواد٠ِّٟٛضٛع اٌٍماء ت١ٓ 

  .ٟذؼثنح ّٔٛرج اٌحدض اٌّثذئ 

    ٚإضافح . إعماطذؼثنح ّٔٛرج 

  . ّٟضؼف األداء األواد٠ 

  . ِّٟشاخؼح ِغرٜٛ األداء اٌرؼ١ٍ 

  . ِشاخؼح ٚذم١١ُ اٌّٛاظثح ٚاٌحضٛس 

  . ِشاخؼح اٌطاٌة تخقٛؿ اٌا١اب ػٓ اِرحأاخ 

  . إ٠ماف ل١ذ 

  ( ٜأخش                                                                                   . ) 
 

 اٌّشؽذ األواد٠ّٟذٛف١ح 

 
                          

 

           

 
 

 اسم وتولٌع المرشد األكادٌمً اسم وتولٌع الطالب       

                       االسم : .................................................                                                                    

 التولٌع : ...............................................

                       االسم : .................................................                                                                    

 .............التولٌع : ..................................
            

 

 

 

 

 

 نموذج المرشد األكادٌمً
  

 اٌث١أاخ اٌؾخق١ح ٌٍطاٌة:

 اعُ اٌطاٌة : سلُ اٌم١ـــذ :                       

:                         اٌرخقـ اٌمغــــــــــُ :  

:          اٌفقً اٌذساعٟ اٌؼاَ اٌداِؼٟ :  

 ػذد اٌغاػاخ اٌّغدٍح : اٌّغرٜٛ :

    ػذد اإلٔزاساخ : اٌّؼذي اٌرشاوّٟ :
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 نموذج لٌاس رضا العاملٌن

ٌعد مإشر رضا العاملٌن احد المإشرات الهامة فً رفع الروح المعنوٌة للعاملٌن ودفعهم ألداء أفضل. لذلن  ٌستهدؾ هذا 

 النموذج لٌاس درجة الرضا لدا العاملٌن بالجامعة. 

 الممٌاس الموضح بالجدولٌرجى لراءة العبارات التالٌة وتحدٌد إجابتن باختٌار درجة الرضا على 

 

 درجة الرضا العبارة ر.ت

 2 2 2 0 2 أسلوب اإلشراؾ على العمل المتبع بالجامعة 2

 2 2 2 0 2 وضوح المهام واالختصاصات 0

 2 2 2 0 2 وضوح إجراءات العمل وكٌفٌة تنفٌذ المهام 2

 2 2 2 0 2 تولٌت العمل وساعات الدوام 2

 2 2 2 0 2 العاللة بٌن زمالء العمل بالمسم/المكتب  2

 2 2 2 0 2 العاللة بٌن زمالء العمل بالجامعة  2

 2 2 2 0 2 توفٌر احتٌاجات ومستلزمات العمل 2

 2 2 2 0 2 المرتب 2

 2 2 2 0 2 المزاٌا المالٌة األخرا 2

 2 2 2 0 2 بٌبة العمل المادٌة )الكرسً/المكتب /اإلضاءة / سعة المكان(  22

 2 2 2 0 2 نظافة المرافك الخدمٌة / المصلى 22

 2 2 2 0 2 نظافة المرافك الخدمٌة / الممهى 20

 2 2 2 0 2 نظافة المرافك الخدمٌة / دورات المٌاه 22

 2 2 2 0 2 االهتمام بالشكاوي والتظلمات ومعالجتها 22

 2 2 2 0 2 االهتمام بالممترحات واألخذ بها 22

 2 2 2 0 2 شفافٌة إجراءات التعٌن واالستمالة واإللالة 22

 2 2 2 0 2 شفافٌة إجراءات التحمٌك فً إي والعة ونشر نتابجها 22
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 اٌخاذّح

 

 ػهٕو ثنقجعٕحٔفٙ خضجو ْزث ثنذنٛم ثنز٘ ٚٓذف إنٙ صؼشٚف ثنطجنخ دأْى صفجطٛم ثنذشَجيؼ ثألكجدًٚٙ 

ٔفٛظ ثفضٕ٘ ْزث ثنذنٛم ػهٙ ثنكغٛش يٍ ثنضفجطٛم ثنضٙ صٓى ثنطجنخ أيهُج أٌ ٚؾذ ثنطجنخ فّٛ ثنكغٛش يٍ 

 ثالعضفجدر ٔفك هللا ثنؾًٛغ.

 

 

 

 اعتمبد جملس ادارة اجلبمعت

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


