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 مصطلحات ومفاهيم عامة

 المؤسسة التعليمية: 
 كلمؤسسةتعلٌمٌةحكومٌةأوخاصةتمدمبرامجدراسٌةمنتظمة)جامعٌة،علٌا(.

 الجامعة : 
بشخصٌة تتمتع والبٌئة، المجتمع وخدمة العلمً والبحث العالً بالتعلٌم تعنً علمٌة مؤسسة
اعتبارٌةوذمةمالٌةمستملة،وتمنحشهاداتاالجازةالمتخصصة)البكالورٌوس،اواللٌسانس(،
وااللسام الكلٌات خالل من )الدكتوراة(، الدلٌمة واالجازة )الماجستٌر(، العالٌة واالجازة

المختلفةبها.
 الكلية: 

خصٌتهااالعتبارٌةوحدةتعلٌمعالًوبحثعلمًمنوحداتالجامعة،وٌجوزانٌكونلهاش
المستملة،وهًفًكلاالحوالكٌانعلمًمستملداخلنطاقالجامعة،تضممجموعةالساع
المتخصصة االجازة درجة وتمنح الكلٌة، فً العلمٌة التخصصات طبٌعة مع تتناسب علمٌة

)الدكتو الدلٌمة واالجازة )الماجستٌر(، العالٌة واالجازة اللٌسانس(، من)البكالورٌساو راة(،
خاللالسامهاالمختلفة.

 القسم: 
وحدةعلمٌةاساسٌةمنوحداتالكلٌةفًالبناءالجامعًوالتعلٌمالعالً،متخصصةفًحمل

 منحمولالمعرفة،تتولىمهمةاعدادوتنظٌموتنفٌذالبرامجالتعلٌمٌةوالبحثٌة.
 الشعبة: 

المتخصصةتتولىمهمة البرامجالتعلٌمٌةوحدةعلمٌةمنوحداتالمسم اعدادوتنظٌموتنفٌذ
والبحثٌة.

 عضو هيئة التدريس القار: 
الذيٌخصصجلولتهللعملفًمؤسسةمنمؤسساتالتعلٌمالعالً.

 عضو هيئة التدريس غيرالقار: 
 الذيٌخصصجزءمنولتهللعملفًمؤسسةمنمؤسساتالتعلٌمالعالً.

 الكوادر المساندة: 
.المعٌدونوالفنٌون

 طالب مؤسسة التعليم العالي: 
التعلٌم مؤسسات من مؤسسة فً بها المعمول والنظم للوائح وفما علمٌة درجة لنٌل المسجل

العالً.
 إدارة البرنامج: 

الجهةالمسؤولة)الكلٌةأوالمسمأوالشعبة(عنتنفٌذالبرنامجالدراسًالمنتظمالذيٌؤديالى
تعلٌا(.مخرجاتتعلٌمٌة)جامعٌةأودراسا

 المرشد االكاديمي: 
ٌدرسونه، الذي العلمً البرنامج فً الطالب إنجاز متابعة على باإلشراف المكلف األستاذ

وممدارتمدمهمفٌه.
 األستاذ المشرف: 

 المكلفباإلشرافعلىرسالةأوأطروحة.
 الممتحن: 



 ه
 

أواطروحةطالباألستاذالمكلفضمنلجنةالمٌامبامتحانطالبجامعً،أومنالشةرسالة
دراساتعلٌا.

 الساعة المعتمدة: 
انتظامالطالبفًالدراسةلمدةساعةتدرٌسٌةطٌلةالسنةالدراسٌة،اوعلىمدىفصلدراسً

(ساعةزمنٌةفصلٌةفًمادةمعٌنة،مع16اسبوعا(ايدوامالطالبلمدة)15-17كامل)
الممرراتالمعملٌ فً المعتمدة الساعة ان ٌكونمراعاة فٌها والنجاح ونصف، زمنٌة ساعة ة

حسبالمعاٌٌرالتًتطبمهامؤسسةالتعلٌمالعالً،وفًحالالتعلٌمالمائمعلىحلالمعضالت
فً المنهج الستٌعاب الطالب ٌحتاجها التً الساعات على بناء تحسب الدراسٌة الساعة فإن

مختلفاألنشطةالتعلٌمٌة.
 التخصص األكاديمي: 

مجموعةبرامجأكادٌمٌة.برنامجأو
 البرنامج األكاديمي: 

 مجموعةمناالنشطةالعلمٌةالنظرٌةوالعملٌة،تدرسللحصولعلىدرجةعلمٌةتخصصٌة.
 الجودة: 

تعنًالدلةواإلتمانعبراإللتزامبتطبٌكالمعاٌٌرالمٌاسٌةفًاألداء.


 الفصل الدراسي: 
( ومدتها االمتحان فترة ذلن فً بما نهاٌتها، و الدراسة بٌن الممتدة الزمنٌة الفترة (14هو

(ثمانٌةأسابٌع،بما8أربعةعشرأسبوعا،أمافصلالصٌف،فالدراسةفٌهاختٌارٌة،مدته)
عة،وفمالماٌمررهالمسمفًهذاالشأن،والدراسةفًالمسمتشملتساالمتحاناتفًذلنأٌام

فصولدراسٌة.


 المقرر الدراسي: 
محتوىعلمًٌصاغعلىصورةمجموعةمنالمفرداتالمحددةتدرسطٌلةالفصلالدراسً،

أوالوحدةالتعلٌمٌةأوالسنةالدراسٌة.
 المنهج: 

المستهدفة التعلٌمٌة المخرجات لتحمٌك المطلوب والوجدانً والمهارى المعرفً المكون
)مفرداتالممرر(.

 بء الدراسي:الع 
هومجموعالساعاتالمعتمدةالتًٌسجلهاالطالبخاللالفصلالدراسًالواحد.


 المدة العادية للتخرج: 

بنصابدراسً متطلباتالتخرج لتحمٌك الجامعة فً الطالبمسجال  التًٌمضٌها المدة هً
فصولدراسٌةنظامٌة.9عاديحٌثٌدرسالطالب



 الدرجة العلمية:  
اإلجازةهً درجة وتسمى التخرج، متطلبات تحمٌك بعد للطالب تمنح التً التخرج شهادة

المتخصصة"البكالورٌوس".


 مشروع التخرج :   
هوالممارسةالتطبٌمٌةلماٌدرسهالطالبنظرٌا وعملٌا فًالتخصصاتالنفطٌةالمختلفةخالل

زالبحوث.التعاملمعالشركاتالنفطٌةومراك






 و
 

 أطراف العملية التعليمية: 
أعضاءهٌئةالتدرٌس،والكوادرالمساندةوالطلبةوالموظفون،وكلمنلهصلةبالعملٌة

التعلٌمٌة.


متطلبات الجامعة : 
التى الدراسٌة المواد من مجموعة الجامعةهً طلبة لجمٌع مشترن تكوٌنً عنصر توفر

واألجنبٌة( )العربٌة اللغوٌة مهاراتهم تنمٌة وفً وأمتهم، مجتمعهم لضاٌا فًرؤٌة ٌساعدهم
ورفعهاإلىالمستوىالذيٌؤهلهمالستٌعابتلنالمٌموالمفاهٌم،والتفاعلمعمصادرالمعرفة

(ساعةمعتمدة14وتخصصلمتطلباتالجامعة)


 متطلبات التخصص: 


هًمجموعةمنالموادالدراسٌةالتًٌحددهاالمسمالمختصوٌرىأنهاضرورٌةللتخصص
فًمجالمامنمجاالتالمعرفةالتطبٌمٌة.






المعدل )التقدير(: 
تكوندرجاتوتمدٌراتكلممررعلًالنحوالتالً:










%فٌمافوقمنمجموعالدرجات51وٌعتبرالطالبناجحافًالممررإداتحصلفٌهعلًنسبة
للمادة.

 

 التعليم عن بعد:  

نمطمنأنماطالتعلٌم،تستخدمفٌهوسائلوتمنٌااتالكترونٌاةفاًالعملٌاةالتعلٌمٌاةوإدارة

التفاعاالبهااا،وٌتصاافباالنفصااالبااٌنعضااوهٌئااةالتاادرٌسوالطالااباوبااٌنالطااالب

انفسااهماوبااٌنالطااالبومصااادرالااتعلم،وٌكااوناالنفصااالامااابالبعاادالمكااانًخااارج

عدالولتًلزمنالتعلم.ممراتالجامعةاوبالب

 التقدير الدرجات ت

 ممتاز111إلى85من 1

 جٌدجدا 85إلىأللمن75من 2

 جٌد 75إلىأللمن65من 3

 ممبول 65إلىأللمن51من 4

 ضعٌف 51إلىأللمن35من 5

 ضعٌفجدا 35أللمن 6



 ز
 

 التعليم االلكتروني :  

نمطمنانماطالتعلٌمٌعتمدعلًالتمٌاةلتمادٌمالمحتاويالتعلٌماًللطالابباساتخدامآلٌاات

االتصالالحدٌثةمنالحاسبااللًوشبكاتوالوسائطالمتعددةأياستخدامالتمنٌةبجمٌع

دواكبرفائدةوبصورةتمكانمانادارةانواعهافًاٌصالالمعلومةبألصرولتواللجه

العملٌةالتعلٌمٌةوضبطهاولٌاسوتمٌٌماداءالطلبة.

 االسلوب التزامني :  

اسلوبالتعلمالذيٌتمباتصالمتزامنفًنفسالولتبٌنالطالبوعضوهٌئةالتادرٌس

منخاللشبكةالمعلوماتالدولٌة)االنترنت(اوشبكةاتصالالكترونً.

 وب التفاعلي : االسل 

اسلوبالتعلمالذيٌتمفٌهاشارانالطالابفاًعملٌاةالاتعلمعانطرٌاكتاوفٌرتفاعالماع

المحتوىاومععضوهٌئةالتدرٌساومعالطاالب،بحٌاثٌاتمذلانمانخااللتوظٌاف

التطبٌماتالبرمجٌاةالمناسابةإلدارةالعملٌاةالتعلٌمٌاةبمااٌتاٌحالتواصالوأداءالنشااطات

لمةبالممررالدراسً.المتع

 التعليم التقليدي :  

هوتعلٌمنظامًٌتمفًوجودالطالبضمنمنظومةتعلٌمٌةمتكاملةتشملعلىالعناصر

االساسٌةللعملٌةالتعلٌمٌةمنوجوداالتصالالمباشربٌنعضاوهٌئاةالتادرٌسوالطالاب

منً.اوبٌنالطالبانفسهمداخلممراتالجامعةوبنفسالبعدالز

 وحدة التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني :  

هااًاالدارةاوالمسااماوالوحاادةاالكادٌمٌااةالمساااندةالتااًتعنااىبتطااوٌرالتعلااٌمعاانبعااد

واالشرافعلٌهبالجامعة.

 دليل اآلليات والقواعد والضوابط االرشادية :  

االلكترونااًتبااٌنضااوابطلتعلااٌملهااوعبااارةعااندلٌاالاسترشاااديلتجااراءاتالتنفٌذٌااة

.2121(لسنة15وفكلراررلم)واحكامالئحةالتعلٌمااللكترونً
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  كلمة رئٌس المسم

الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على خاتم األنبٌاء والمرسلٌن، سٌدنا دمحم النبً األمٌن، وعلى آله 

 وصحبه اجمعٌن.

ابنابً الطلبة ٌسعدنً من خالل هذا الدلٌل لمسم هندسة النفط بجامعة أفرٌمٌا أن أتمدم لكم بؤطٌب             

التحٌات متمنٌا للجمٌع التوفٌك والرلً إلى أعلى مراتب العلم والتعلم. كما ٌشرفنً وبصفتً ربٌسا لمسم 

ومات التً تحتاجونها عن هذا هندسة النفط بجامعة أفرٌمٌا أن نمدم لكم هذا الدلٌل الذي ٌحتوي كل المعل

العلً المدٌرالتوفٌك   المسم ، كما نعدكم اٌضا بتوفٌر مناخ اكادٌمً داعم ومثمر للتعلم  سابال من هللا

 .والسداد

فكما تعلمون ان لطاع النفط والؽاز ٌمثل العمود الفمري اللتصاد بالدنا لذلن اصبح من المهم            

توفٌر الكوادر من المهندسٌن المتخصصٌن فً هذا المجال، و لد اصبح مطلبا ال ٌمكن اإلستؽناء عنه وذلن 

والؽاز، ومن هنا تم لدوره الحٌوي والمهم فً مد سوق العمل بالكوادر الفنٌة المتخصصة فً مجال النفط 

 افتتاح لسم هندسة النفط بجامعة افرٌمٌا.

                                                                                              

 لسم هندسة النفطرئٌس                                                                                                  
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 اٌّمذِخ 

 

والذي  هندسة النفطأن نضع بٌن ٌدي طالبنا األعزاء هذا الدلٌل الخاص بمسم  ............رناـــــــــٌس   

لمعرفة المفردات العلمٌة لهذا البرنامج الذي  هندسة النفطٌوضح للطلبة الراؼبٌن فً دراسة تخصص 

. ونفٌدكم بتوفٌر المناخ للمسمٌختص بتدرٌس المواد العلوم األساسٌة والهندسٌة واإللزامٌة واالختٌارٌة 

األكادٌمً وإنماء روح التعاون داخل هذا الصرح العلمً. ونشكركم فً اختٌاركم لدراسة هذا التخصص 

 بجامعة أفرٌمٌا .
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 نبذة عن المسم -1

لسام الهندسٌة بالجامعة، ألم كؤحد ا 2019تؤسٌس لسم هندسة النفط بجامعة أفرٌمٌا فً العام الحالً  مت

( 149( ممرر وبوالع )53م ، بعدد )2019( لسنة 06والذي تم انشاءه وفك لرار ربٌس الجامعة رلم )

متكاملة لطلبته  لادرة على استٌعاب العلوم الهندسٌة وحدة دراسٌة    وٌسعى المسم الً توفٌر بٌبة تعلٌّمٌة 

النفطٌة المتخصصة، وإدماجها بشكل صحٌح فً جو أكادٌمً وعلمً ٌرلى الى تولعاتهم وٌحمك 

 .هداؾ الجامعةٌإسس رصانة علمٌة بما ٌتماشى مع أطموحاتهم و

هذا وٌسعى المسم الى توفٌر كافة اإلمكانٌات الالزمة لنجاح العملٌة التعلٌمٌة من لاعات تدرٌسٌة مجهزة    

وكذلن المعامل التً تعتبر جزء مهم جدا من العملٌة التعلٌمٌة بالمسم كما تسعى الجامعة اٌضا الى توفٌر 

امعة، كما انه ال ٌفوتنا هنا ان المسم لدٌه الكتب المنهجٌة والمراجع العلمٌة من خالل المكتبة الموجودة بالج

مجموعة من االساتذة ) المارٌن والمتعاونٌن( الذٌن لدٌهم الخبرة والكفاءة االكادٌمٌة المتمٌزة فً مجال 

هندسة النفط و الؽاز، وٌعتبر تخصص هندسة النفط  من التخصصات التً تتٌح لخرٌجٌها العمل فً 

نفطٌة الحكومٌة واالجنبٌة وكذلن المراكز البحثٌة ذات العاللة  إضافة مجاالت ال محدودة مع الشركات ال

 إلى إمكانٌة العمل الحر مع الشركات الخاصة المستثمرة فً هذا المجال.

.... ٌسرنا أن نضع بٌن أٌدي طالبنا األعزاء هذا الدلٌل الخاص بمسم هندسة النفط والذي ٌوضح وأخٌرا 

لتخصص ومعرفة المفردات العلمٌة لهذا البرنامج الذي ٌختص بتدرٌس للطلبة الراؼبٌن فً دراسة هذا ا

مواد العلوم األساسٌة والهندسٌة واإللزامٌة واالختٌارٌة للمسم. وتوفٌر المناخ األكادٌمً وإنماء روح 

 التعاون داخل هذا الصرح العلمً. وأخٌرا نشكركم فً إختٌاركم لدراسة هذا التخصص بجامعة أفرٌمٌا.
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 : هندسة النفط لسمرسالة وأهداف و رؤٌة. 2

 

 :رؤٌــــة المسمأوال: 

 التطلع الى التمٌز وهذا ال ٌتحمك اال باإلبداع والتفوق والبحث العلمً ومواكبة كل ما هو جدٌد.

 

 

 :: رسالة المسمثانٌا

الدراسة  العلمٌة ٌسعى المسم الى االبداع التمٌز فً التعلٌم والبحث العلمً وخدمة المجتمع والربط بٌن  

والدراسة الحملٌة بالشركات النفطٌة وذلن من اجل تحمٌك مخرجات متمٌزة وعالٌة الجودة تفً بمتطلبات 

 سوق العمل.

 

 ثالثا: أهـــداف المسم: 

 ولدرات الطالب األكادٌمٌة والبحثٌة لمواكبة التطورات الحدٌثة فً التخصص.تنمٌة المهارات  (1

على المشاركة فً البحث العلمً وتوظٌفه لخدمة المجتمع تشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة  (2

 والبٌبة.

  توطٌد العاللة  بٌن المسم والشركات النفطٌة والمراكز البحثٌة ذات العاللة. (3

 

 

 المٌم

 بروح الفرٌك.العمل  -المرونة  –التحفٌز  –التمٌز   -الشفافٌة  –المصدالٌة  –اإلخالص  –األمانة 
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 المٌثاق األخاللً للهندسة النفطٌة. 3

 

االخالق بشكل عام ، وأخالق مهنة الهندسة بشكل خاص موضوع جدٌر باالهتمام فاالخالق صالح امر 

الخدمات النفط ب ترتبط مهنة هندسة االنسان واساس صالح المإسسات وبالتالً اساس صالح المجتمعات.

حماٌة وتسخٌر االلتصادي واالجتماعً للمجتمع وكذلن بشكل كبٌر بالتمدم النفط  مهندسوالتً ٌمدمها 

 .الموارد الطبٌعٌة لخدمة المجتمع والرفع من مستوى معٌشته

وكل ما  النفط ندسةهوحرصاً من جامعة افرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة التً تهدؾ إلى النهوض بمهنة 

وتمكٌن الخرٌجٌن  بهالرلً االعاملٌن فٌها ورإٌتها المتمثلة فً من شؤنه تطوٌر ورفع مستوى هذه المهنة و

من الوصول إلى الحلول المثلى، ورفع مستوى األداء وتشجٌع اإلبداع واالبتكار لتحمٌك مكانة مرمولة 

لٌكون بمثابة لواعد  هندسة النفط محلٌاً ودولٌاً"، فمد رأت أن تضع هذا المٌثاق بٌن أٌدي طلبة وخرٌجً 

 .ؤصول التعامل المهنً السلٌم فٌما بٌنهم ومع اآلخرٌن لخدمة المجتمعمهنٌة ب

ان هذا المٌثاق االخاللً  ٌعتبر خطوة على طرٌك تحفٌز المهندسٌن لاللتزام بؤخالق المهنة وصوال الى 

مجتمع رالً ومتحضر تشكل المهنة فٌه ممدمة لمواثٌك واخاللٌات التعامل بٌن افراده ومثاال ٌحتذى فً 

 .امالت والعاللاتالتع
   

 الهندسة مهنة اخالق لمٌثاق االساسٌة المواعد
 

 الماعدة األولى: عاللة المهندس مع نفسه

 على المهندس ان ٌبدي الفخر واالعتزاز بمهنة هندسة النفط. 1.1

 االلتزام بؤخالق المهنة. 2.1

 االلتزام بالتطوٌر المستمر لذاته علمٌا ومهنٌا. 3.1

 الجهات المعنٌة عن أي ممارسة ؼٌر لانونٌة وتشجٌع االخرٌن على هذا السلون.االلتزام بتبلٌػ  4.1
 

 الماعدة الثانٌة : عاللة المهندس مع زمٌله

 االلتزام باالحترام المتبادل مع الزمالء. 1.2

 الحرص على التنافس الشرٌؾ مع الزمالء.  2.2

 التمدٌر واالحترام للرأي االخر وعدم اللجوء الى التعصب فً الرأي أوتسفٌه أراء االخرٌن. 3.2

 االلتزام بعدم انتماد اعمال االخر بٌن العلن وعدم اللجوء الى التشهٌر والطعن فً بالزمالء او أعمالهم. 4.2

 وجود خالفات فنٌة. االلتزام بؤن المعرفة والمعاٌٌر الهندسٌة هما الحكم الفصل فً حال 5.2

 السعً لنمل المعلومات العلمٌة والخبرة العملٌة للزمالء.   6.2
 

 الماعدة الثالثة: عاللة المهندس مع مإسسته التً ٌعمل بها

 احترام عمد العمل وسٌاسات وتعلٌمات المإسسة. 1.3

 االلتزام بالمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات المتعلمة بالمإسسة. 2.3

 االلتزام بالمحافظة على سمعة المإسسة. 3.3

 االلتزام بتمدٌم العمل بإخالص وامانة وعدم استؽالل المإسسة للمنفعة الخاصة. 4.3

 احترام الملكٌة الفردٌة لمإسسة العمل. 5.3

 االلتزام باالداب المهنٌة فً حل اي خالؾ مع المإسسة.  6.3

 وارد المإسسة.االلتزام بالمحافظة على لدرات وممتلكات وم 7.3

 .االلتزام بعدم مزوالة العمل خارج المإسسة بدون اذن خاص  8.3
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 الماعدة الرابعة: عاللة المهندس مع عمله الهندسً 

 االلتزام بالسعً الستخدام افضل االسالٌب الفنٌة وااللتصادٌة فً عمله. 1.4

 االلتزام بتوظٌؾ المدرات االبداعٌة فً اٌجاد الحلول الهندسٌة. 2.4

 االلتزام بالعمل على نمل المعرفة والخبرة الهندسٌة العالمٌة وتوطٌنها. 3.4

 على المهندس االلتزام بالدلة والموضوعٌة فً االعمال الهندسٌة. 4.4
 

 الماعدة الخامسة: عاللة المهندس مع المإسسات والشركات ذات العاللة

 واختٌار االفضل لتمدٌم الخدمة المطلوبة.االلتزام بالحٌادٌة فً التعامل مع الشركات المتنافسة  1.5

 االلتزام بعد الحصول على اي منفعة شخصٌة نتٌجة التعامل مع الشركات ذات العاللة. 2.5

 االلتزام بالتعامل بمهنٌة وموضوعٌة مع الشركات ذات العاللة. 3.5
 

 والسالمة العامةالماعدة السادسة: عاللة المهندس مع البٌبة والتنمٌة المستدامة والصحة 

 االلتزام بتطبٌك بالمعاٌٌر والتشرٌعات الخاصة بالبٌبة والصحة والسالمة العامة. 1.6 

 االلتزام بالمحافظة على بٌبة سلٌمة ونظٌفة.  2.6

 االلتزام بعدم استخدام او تمدٌم اي حلول تضر بالبٌبة المحٌطة. 3.6

 االلتزام بعدم االستخدام الجابر للموارد الطبٌعٌة. 4.6

 االلتزام بالتوجه نحو استخدام الطالة المتجددة. 5.6

 االلتزام باستخدام المواد الصدٌمة للبٌبة لدر االمكان 6.6

 االلتزام بتشجٌع االستفادة من إعادة التدوٌر. 7.6

 والصدٌمة للبٌبة. االلتزام باستخدام الحلول الهندسٌة الموفرة للطالة 8.6

 االلتزام باستخدام الوسابل والطرق التً تإمن وتحافظ على الصحة والسالمة العامة. 9.6

 االلتزام بنشر الوعً بالصحة والسالمة العامة. 10.6

 االلتزام بالتفاعل االٌجابً عند مالحظة أوضاع تهدد الصحة والسالمة العامة. 11.6
 

 مع لوانٌن الدولة الماعدة السابعة: عاللة المهندس

 االلتزام بدستور الدولة ولوانٌنها وأنظمتها. االلتزام بالمحافظة على بٌبة سلٌمة ونظٌفة. 1.7

 االلتزام باألمانة العلمٌة والحٌادٌة عند إبداء الرأي اوتمدٌم االستشارات ألي أعمال تخص الدولة  2.7

 الماعدة الثامنة: عاللة المهندس مع المجتمع

 االلتزام فً السعً لرفاهٌة المجتمع وأمنه.  1.8
 بذل الجهد لالنخراط فً العمل الجماعً التطوعً.   2.8
 االلتزام بدعم الجهد التفافً والفنً والرٌاضً. 3.8
 االلتزام بالسعً لتوظٌؾ الهندسة لخدمة المجتمع. 4.8
 االلتزام بنشر الوعً الهندسً فً المجتمع.   5.8

 هندس مع لوانٌن العمل والعمال: عاللة المتاسعةالماعدة ال

 االلتزام باحترام حموق العاملٌن وتنمٌة لدراتهم وتمدٌر جهودهم. 1.9

 االلتزام بالتمٌد بموانٌن العمل والعمال.  2.9

االلتزام بالعدالة فً التعامل مع المرإوسٌن بمطع النظر عن الجنس واللون والعرق والدٌن واالصول   3.9

 والمناطك الجؽرافٌة.
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 مواصفات خرٌج هندسة النفط .4
 

 الممدرة على ادارة العمل بكفؤة واالنسجام التام ضمن فرٌك العمل  -1

  ها.بٌن المفاضلةاٌجاد الحلول وعلى حل المشاكل الفنٌة و الممدرة -2

 ػهًٛب ٔيُٓٛبلذاته  والتطوٌر التؤهٌل على الممدرة -3

 هندسة النفطأنظمة مهنة والممدرة على استخدام معاٌٌر ولواعد  -4

 انًمذسح ػهٗ كٛفٛخ االسزفبدح يٍ انًؼهٕيبد انؼهًٛخ ٔانًُٓٛخ ٔاسزضًبسْب فٙ ركٍٕٚ خجشرّ -5

 انًمذسح ػهٗ اسزخذاو افضم االسبنٛت انفُٛخ ٔااللزظبدٚخ فٙ ػًهّ -6

 الهٌكل التنظٌمً للمسم .5

ركابز تدٌر المسم بنظام االدارة الفنٌة برباسة ربٌس  أربعةٌتكون الهٌكل التنظٌمً لمسم هندسة النفط من 

 المسم على النحو التالً:

   .)اللجنة العلمٌة )المجلس العلمى للمسم( وتتكون من )ثالثة أعضاء هٌبة تدرٌس 

 .منسك ضمان الجودة بالمسم 

 .لجنة اإلشراؾ األكادٌمى 

 ًوحدة التعلٌم اإللكترون 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 رئٌس المسم

وحدة 

التعلٌم 

 االلكترونً

منسك 

 الجودة

المرشد 

 االكادٌمً

اللجنة 

 العلمٌة
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 :مهام رئٌس المسم .6

 .تنظٌم شإون المسم، وتوزٌع المحاضرات والدروس واالعباء على المابمٌن بالتدرٌس 

  تطوٌر االداء االكادٌمً بالمسم، وبالتنسٌك والتعاون مع وضع الخطط والبرامج التً من شؤنها

 ادارة الشإون العلمٌة وبما ٌتالبم مع متطلبات الجودة والتحسٌن المستمر.

  االشراؾ على وضع الخطط الدراسٌة للبرامج المختلفة وتمٌٌمها وتطوٌرها متى دعت الحاجة الى

 ذلن.

 ي ٌوضح محتوٌات الخطة الدراسٌة وتوصٌؾ االشراؾ على اعداد دلٌل للممررات الدراسٌة الذ

 ممرراتها.

 .ًمتابعة سٌر العملٌة التعلٌمٌة بالمسم خالل الفصل الدراس 

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

 ٌة.المشاركة بفاعلٌة فً انشطة الجامعة، وفً اجتماعات ادارة الشإون العلم 

 .اعداد التمارٌر الدورٌة عن نشاطات المسم وسٌر العمل به 

 .التعامل مع المضاٌا والمشاكل االكادٌمٌة، واٌجاد الحلول المالبمة لها 

 .تشجٌع اعضاء هٌبة التدرٌس على عمل البحوث ونشرها، والمشاركة فً المإتمرات والندوات 

 على توفٌر افضل االمكانٌات المتوفرة. تحدٌد احتٌاجات المسم من عضاء هٌبة التدرٌس، والعمل 

  توجٌه وارشاد اعضاء هٌبة التدرٌس الجدد، والمساعدة فً تذلٌل العمبات التً تواجههم وتمٌٌم

 ادابهم العلمً.

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

 من اعمال مماثلة. دٌسن ما تؤدٌة 
 

 اللجنة العلمٌة بالمسم:مهام  .7

  وضع سٌاسات المسم ومتابعتها وحل المشاكل االكادٌمٌة بعمد اجتماعات دورٌة ألعضاء اللجنة

 واعتماد المحاضر ومتابعتها بصفة دورٌة.

 .ًمراجعة وتحدٌث واعتماد الخطة الدراسٌة ومتابعة تنفٌذها وتنسٌك الجدول الدراسً الفصل 

  الدراسٌة والبرنامج االكادٌمً حسب معاٌٌر الجودة.وصؾ وتوصٌؾ مفردات الممررات 

 .اختٌار وتمٌٌم اعضاء هٌبة التدرٌس عند التعالد واثناء العمل 

 .التخطٌط إللامة نشاطات علمٌة بالمسم 

 مهام منسك الجودة بالمسم: .8

  .المساهمة فً تجوٌد العملٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً وخدمة المجتمع 

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

 .وضع آلٌة لتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة 
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 .تحلٌل نماذج واستمارات التمٌٌم 

 .االشراؾ فً اعداد الدراسة الذاتٌة والمساعدة فً توصٌؾ البرامج والممررات الدراسٌة 

 .تعزٌز الوعً الخاص بثمافة الجودة 

 مهام المرشد االكادٌمً: .9

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

  تدوٌن وتسجٌل حاالت االنمطاع، اٌماؾ المٌد، الطلبة المتعثرٌن، كذلن العموبات التً تولع على

ت الطالب بملفه التدوٌن وتسجٌل حاالت االنمطاع، اٌماؾ المٌد، الطلبة المتعثرٌن، كذلن العموبا

 التً تولع على الطالب بملفه العلمً وبطالته الدراسٌة وابالؼه.

  الرد على جمٌع استفسارات الطالب فٌما ٌخص الدارسة ومتابعته مع اعضاء هٌبة التدرٌس الذٌن

 ٌدرسونه فً جمٌع المواد.

 .مساعدة الطالب فً االطالع على سجالتهم الدراسٌة بشكل منظم 

 االلكترونً :التنظٌم اإلداري للتعلم  .10

 لسم التعلٌم اإللكترونً

 الوصف العـــام:

ٌنشئا  2020( لسنة 15رلم )وفك لرار   ( من البحة التعلٌم اإللكترون3ًوفماً ألحكام المادة )

على مستوى الجامعة لسم للتعلٌم اإللكترونً على أن ٌكون برباسة مدٌر إدارة الشإون العلمٌة  

 وتطوٌر التعلٌم االلكترونً.، وٌعنى باإلشراؾ  والمتابعة 

 وٌتولى المهام التالٌة: 

توظٌئؾ تمنٌئئات المعلومئئات واالتصئئال الحئئدٌث فئً إٌجئئاد بٌبئئة تعلٌمٌئئة مالبمئئة للتطبٌئئك  -

 التعلٌم اإللكترونً.

إٌجئئاد منئئاخ علمئئً لمسئئاٌرة التطئئورات المعرفٌئئة والتمنٌئئة المسئئتمرة وتطبٌئئك المعئئاٌٌر  -

 ٌم اإللكترونً.والمتطلبات الفنٌة للجودة فً التعل

تنمٌة مهارات أعضاء هٌبة التدرٌس فً مجاالت تمنٌة  وتطوٌر الممئررات اإللكترونٌئة  -

 مع توفٌر الدعم الفنً واالستشاري لهم.

تنمٌئئة وتطئئوٌر مهئئارات الطئئالب عئئل اسئئتخدام تمنٌئئات التعلئئٌم اإللكترونئئً الكتسئئاب  -

 ومتطلبات  سوق العمل  المهارات والمعارؾ والمدرات التً تلبً   احتٌاجات المجتمع
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إنشئئئاء وحئئئدة تعلئئئٌم إلكترونئئئً متخصصئئئة لكئئئل برنئئئامج أكئئئادٌمً  تتئئئولى اإلشئئئراؾ   -

والمتابعة على نمط التعلٌم االلكترونً و تعنى بضبط الجودة وتطبٌك المعاٌٌر والمواعئد 

 التنفٌذٌة الخاصة التً تتبناها الجامعة لهذا الؽرض على مستوى البرنامج األكادٌمً.

سم التعلٌم اإللكترونً  على مستوى الجامعة بعملٌئات اإلشئراؾ والتنسئٌك بئٌن ٌختص ل -

وحئئدات التعلئئٌم اإللكترونئئً لكئئل برنئئامج أكئئادٌمً والمرافئئك التعلٌمئئة بالجامعئئة وتئئوفٌر 

 التجهٌزات والبرمجٌات والبنٌة التحتٌة والكوادر الالزمة لنشاطات التعلٌم اإللكترونً.

 حدة التسجٌل الرلمً:و -1

 العـــام: الوصف

ً ألحكام المادة )          ( لسنة 15وفك لرار رلم ) ( من البحة التعلٌم اإللكترون4ًوفما

بؽرض  تنشا وحدة التسجٌل الرلمً وتكون تحت اشراؾ  لسم التعلٌم اإللكترونً  2020

العمل على تفعٌل المنصة اإللكترونٌة لكل عناصر العملٌة التعلٌمٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس 

والطالب المستهدفٌن والممررات الدراسٌة لكل برنامج أكادٌمً  ٌمدم التعلٌم اإللكترونً على 

 مدٌر مكتب التوثٌك والمعلومات. أن تكون برباسة

 

 وتتولى المهام التالٌة:

تحدٌد الفترات الزمنٌة لإلشران فً المنصة اإللكترونٌة وفك التموٌم االكادٌمً  -

 للجامعة.

 التدرٌس والطلبة وممرراتهم فً المنصة اإللكترونٌة.تسجٌل أعضاء هٌبة  -

 التؤكد من بٌانات أعضاء هٌبة التدرٌس وضمان خصوصٌتها  -

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

اإلشراؾ على عملٌات إنشاء البرٌد اإللكترونً للطالب وأعضاء هٌبة التدرٌس  -

 ندة.والكوادر المسا

 وحدة إنتاج وتحرٌر المحتوى الرلمً  -2

 الوصف العـــام:

تنشئا  2020( لسئنة 15وفك لرار رلئم ) ( من البحة التعلٌم اإللكترون5ًوفماً ألحكام المادة )

وحدة إنتاج وتحرٌئر المحتئوى الرلمئً المخصئص للمنصئة اإللكترونٌئة للجامعئة وتكئون تحئت 

بمراعئئاة اسئئلوب ومعئئاٌٌر ومكونئئات جئئودة إنتئئاج اشئئراؾ  لسئئم التعلئئٌم اإللكترونئئً وتعنئئى 

 المحتوى الرلمً على ان تكون برباسة مدٌر األنظمة االلكترونٌة للجامعة .
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 وتتولى المهام التالٌة:

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

 تطلبات الممرر الدراسً .اإللكترونً بالبرنامج االكادٌمً وفك أهداؾ وم

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

 ثابتة لكافة الوحدات والصفحات .

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

 وتفضٌالت الطالب .

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

 حموق الملكٌة الفكرٌة.

العمل على تحرٌر الفٌدٌوهات والملفات الصوتٌة الخاصة بالجامعة وفك المواعد والمعاٌٌر  -

 المعمول 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  

 

 وحدة الدعم الفنً والخطط التدرٌبة  -3

 الوصف العـــام:

 2020( لسنة 15وفك لرار رلم )( من البحة التعلٌم اإللكترونً 7( )6وفماً ألحكام المادتٌن )

تنشا وحدة الدعم الفنً والخطط التدرٌبٌة وتكون تحت اشراؾ  لسم التعلٌم اإللكترونً تتئولً 

إجئئراءات إعئئداد وتنفٌئئذ الخطئئط التدرٌبٌئئة الشئئاملة إلسئئتخدام اسئئالٌب و طئئرق ومعئئاٌٌر التعلئئٌم 

لكترونً  لعناصر العملٌئة التعلٌمٌئة مئن أعضئاء هٌبئة التئدرٌس والطلبئة والكئوادر المسئاندة اإل

وإجئئراءات الئئدعم الفنئئً والتمنئئً المطلئئوب مئئن االدوات و التمنٌئئات والبئئرامج الحدٌثئئة والتئئً 

تسئئاعد علئئى االسئئتخدام االمثئئل فئئً عملٌئئات التعلئئٌم اإللكترونئئً علئئى ان تكئئون برباسئئة ربئئٌس 

 المعلومات  .وحدة تمنٌة 
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 وتتولى المهام التالٌة:

المشاركة فً وضع وتنفٌذ الخطط التدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التئدرٌس علئى إسئتخدام المنصئة  -

 اإللكترونٌة. 

المشاركة فً وضع وتنفٌذ الخطئط التدرٌبٌئة ألعضئاء هٌبئة التئدرٌس علئى إسئتخدام أدوات  -

 وبرمجٌات أنشاء المحتوى ومهارات التدرٌس االلكترونً.

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

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

تمدٌم الدعم الفنً فٌما ٌخص المنصة االلكترونٌة للطلبـــة عن طرٌك تئوفٌر أدلئة إرشئادٌة   -

 لمختلفة للتعلٌم االلكترونً.عن االنماط ا

العمل على توفٌر التجهٌزات والتمنٌات الالزمة إلنتاج المحتوى واستخدامه من لبئل الطلبئة  -

 وأعضاء هٌبة التدرٌس.

العمل على توفٌر منصة الدعم الفنئً الخاصئة بالجامعئة مئع تئوفٌر أدلئة إسترشئادٌة أللٌئات  -

 االستفادة منهــا.

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

 وحدة ضمان الجودة وتمٌٌم األداء -4

 الوصف العـــام:

  2020( لسئنة 15وفئك لئرار رلئم ) ( مئن البحئة التعلئٌم اإللكترونئ8ًوفماً ألحكام المئادة )

لكترونئً وتعنئى تنشا وحدة ضمان الجودة وتمٌٌم األداء وتكون تحئت إشئراؾ  لسئم التعلئٌم اإل

بضمان جودة التعلٌم االلكترونً ولٌاس رضئا المسئتفٌدٌن واالسئتفادة مئن التؽذٌئة الراجعئة فئً 

عملٌئئات التطئئوٌر والتحسئئٌن علئئى أن تكئئون برباسئئة مئئدٌر مكتئئب ضئئمان الجئئودة وتمٌئئٌم األداء 

 وعضوٌة منسمً الجودة بالبرامج التعلٌمٌة .

 وتتولى المهام التالٌة:

ٌم جئئودة المحتئئوى مئئن الناحٌئئة األكادٌمٌئئة ومطابمتئئه للمتطلبئئات الممئئرر االشئئراؾ علئئى تمٌئئ -

 الدراسً الصادر عن مركز ضمان الجودة. 

إستخدام آلٌات لٌاس رضا المستفٌدٌن واالستفادة من التؽطٌة الراجعة فً عملٌئات التطئوٌر  -

 والتحسٌن.

بمعئئاٌٌر التصئئمٌم االشئئراؾ علئئى تمٌئئٌم جئئودة المحتئئوى مئئن الناحٌئئة الفنٌئئة ومئئدى التزامئئه  -

 الموضوعة من إدارة الجامعة.
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 :المعامل والمختبرات
 -: وهًٌوجد بالمسم المعامل  األساسٌة 

 معمل الفٌزٌاء.   .1

 معمل الكٌمٌاء.  .2

 معمل الحاسوب .3

 كما ٌوجد بالمسم معمل  تخصصً :

 معمل جٌولوجٌا. -1
 معمل سوابل الحفر -2

 ونظراً لصعوبة توفٌر معمل  صخور وموالع المكمن وذلن الرتفاع أسعاره 

 فإن جامعة  افرٌمٌا  لد أبرمت اتفالٌة أكادٌمٌة مع  معهد النفط اللٌبً وذلن ألجراء التجارب المعملٌة  .

هذا وتسعى الجامعة إلً شراء بعض األجهزة الخاصة بهده المعامل بما ٌتناسب واإلمكانٌات المادٌة 
 المتاحة.

 متطلبات الحصول على درجة االجازة المتخصصة " البكالورٌوس ":

النجاح فً جمٌع الممررات المطلوبة للتخرج فً الخطة الدراسٌة والحصول فٌها على معدل تراكمً  -1

 (.% 50ال ٌمل عن )

الجامعة أما بالنسبة للطالب المنتمل من جامعات أخرى الى جامعة افرٌمٌا، فٌجب علٌه أن ٌنهً فً  -2

 المعتمدة المطلوبة لتخرجه حسب الخطة الدراسٌة.  لوحداتمجموع ا %50وبنجاح ما ال ٌمل عن

 

 :الخطة الدراسٌة لمسم هندسة النفط .11
 

الحد األدنى للساعات المعتمدة لنٌل درجة  اإلجازة المتخصصة )البكالورٌوس(  فً تخصص هندسة النفط 

الممررات الدراسٌة للبرنامج لتشمل العلوم اإلنسانٌة " وحدة دراسٌة معتمدة، ولد صممت 149" هً

والعلمٌة التخصصٌة اإللزامٌة واالختٌارٌة، كما حددت أسماء الممررات الدراسٌة وأرلامها وأسبمٌاتها لهذا 

 المسم وفك االتً:

 الممــررات الدراسٌــة المعتمــدة بالخطــة الدراسٌــة:       

 النسبـــة % لوحـــداتعدد ا تصنٌــــف المـــــواد ت

 6 10 العلـــوم اإلنسانٌة 1

 20 30 العلـــوم العامــــة 2

 11 17 العلـــوم الهندسٌـــة العامــــة 3

 العلـــوم الهندسٌـــة التخصصٌــة )اإللزامٌـــة( 4
92 63 

 العلـــوم الهندسٌـــة التخصصٌــة )اإلختٌارٌة( 5

 149 الكلٌـــة المـعتمــــدة للتخـــرجعـــدد الوحــدات 
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 خ:ـــَٛ االٔغب١ٔــاٌؼٍ (1
 

 

 اسم الممرر رمز الممرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 تمارٌن معمل محاضرات االسبمٌات

GH141  3 3 1لغة انجلٌزٌة - -  

GH142  3 3 2لغة انجلٌزٌة - - GH141 

GH150 3 3 لغة عربٌة - -  

GH152 1 1 كتابة تمارٌر - -  

  0 0 10 10 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 
 اٌؼٍــَٛ اٌؼبِــخ: (2

 اسم الممرر الممرر رمز الممرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 

 االسبمٌات

 

  تمارٌن معمل محاضرات

GS101  1 - 3 3 1رٌاضة  

GS102  1 - 4 4 2رٌاضة GS101 

GS111 3 3 1  فٌزٌاء - -  

GS 112   3 3 2  فٌزٌاء - - GS111 

GS112L 2 - 1 فٌزٌاء معمل - GS112 

GS 115 3 3 كٌمٌاء عامة - -  

GS115L 2 - 1 كٌمٌاء معمل - GS115 

GS 200 2 2 3  برمجة حاسوب -  

GS 203 1 - 3 3 3 رٌاضة GS102 

GS 204  1 - 3 3 4 رٌاضة GS203 

GS 206 1 - 3 3 احصاء واحتماالت  

  5 6 27 30 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

 اٌؼٍَٛ إٌٙذع١خ اٌؼبِخ: (3

 أسم الممرر رمز الممرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 تمارٌن معمل محاضرات األسبمٌات

GE121 1 - 3 3 استاتٌكا  

GE127 ً2 1 2 رسم هندس -  

GE129 2 2 تمنٌة ورش - -  

GE129L  2 - 1 ورش معملتمنٌة - GE129 

GE133 3 3 خواص مواد - -  

GE222 1 - 3 3 دٌنامٌكا GE121 

EE280 3 3 مبادئ هندسة كهربائٌة - -  

  2 4 15 17 المجمـــــــــــــــــــــــوع
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 اٌزخقق١خ ) اإلٌضا١ِخ (: اٌؼٍَٛ إٌٙذع١خ (4

 

 

 ٌختار الطالب ) ممررٌن اثنٌن( من أصل ثالث ممررات العلوم الهندسٌة التخصصٌة ) االختٌارٌة (:

 اسم الممرر الممرر رمز الممرر
عدد 

 الوحدات

  الساعات/األسبوععدد 
 تمارٌن معمل محاضرات األسبمٌات

CHE211 3 3 كٌمٌاء فٌزٌائٌة - - GS115 

GS215 2 2 3 جٌولوجٌا عامة -  

PE240 ً3 3 التصاد هندس - - GS101+GS102 

GS 242 2 2 3 جٌولوجٌا تركٌبٌة - GS215 

PE253 3 3 ممدمة هندسة النفط - - GS215+GH141 

CHE301 3 3 دٌنامٌكا حرارٌة - - GS112+CHE211 

CHE311 3 3 مٌكانٌكا موائع - - GS112 

CHE312 3 3 انتمال الحرارة - - CHE211 

PE315 3 3 جٌولوجٌا نفط - - GS242 

PE322 3 3 معدات حمول النفط - -  

CHE331 3 3 كٌمٌاء عضوٌة - - GS115 

PE353 3 3 خواص صخور المكمن - - PE253+GS242 

PE363 3 3 خواص موائع المكمن - - PE253+GS115 

PE373 3 3 هندسة الحفر - - PE253+PE322 

PE383L 2 2 2 معمل سوائل الحفر - PE373 

PE393 3 3 طرق التحلٌل العددي - - GS200+GS204 

PE402L 2 2 2 معمل صخور وموائع المكمن - PE353+PE363+EE280 

PE413  3 3 االبارتسجٌالت - - PE353+PE363+EE280 

PE423  3 3 سرٌان الموائع - - PE353+PE363 

PE433  هندسة انتاجI 3 3 - - PE353+PE363 

PE443 3 3 استكمال االبار - - PE373+ PE413 

PE453 3 3 هندسة المكامن النفطٌة - - PE353+PE363 

PE463 3 3 تحلٌل الضغوط العابرة - - PE423 

PE473  هندسة انتاجII 3 3 - - PE433+PE373 

PE474 ً3 3 هندسة الغاز الطبٌع - - PE363+PE453 

PE510 ً300مواد  - - 3 3 طرق االسترداد االضاف+PE453 

PE520 300مواد  - - 3 3 ندوة الهندسة النفطٌة 

PE523 3 3 التصادٌات هندسة النفط - - PE453+PE240 

PE(5...) ( 1ممرر اختٌاري) 3 3 - -  

PE(5...) ( 2ممرر اختٌاري) 3 3 - -  

PE540 4 التخرج مشروع - - -  

  0 8 86 92 المجـمـــــــــوع

 اسم الممرر الممرر رمز الممرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 

 األسبمٌات

  تمارٌن معمل محاضرات

PE502 3 3 تمنٌات الحمول النفطٌة - - PE322+PE433 

PE511 3 3 إدارة المشارٌع - - PE240  300+  مواد 

PE512 3 3 ممدمة محاكاة النفط - -  +PE484  300مواد 
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 الخطــة الدراسٌــة حسب الفصول الدراسٌة:

 

 اٌٛحذاد اٌفقً األٚي سلُ اٌّمشس

 
 اٌٛحذاد اٌفقً اٌثبٟٔ سلُ اٌّمشس

 
 اٌٛحذاد اٌفقً اٌثبٌث سلُ اٌّمشس

GS101  3 1رٌاضة 
 

GS102  4 2رٌاضة 
 

GS203  3 3رٌاضة 

GH141  3 1لغة انجلٌزٌة 
 

GH142  3 2لغة انجلٌزٌة 
 

GE222 3 دٌنامٌكا 

GS111  3 1فٌزٌاء 
 

GS112  3 2فٌزٌاء 
 

GS215 3 جٌولوجٌا عامة 

GH150  3 لغة عربٌة 
 

GS115 3 كٌمٌاء عامة 
 

GE133 3 مواد خواص 

GE127 ً2 رسم هندس 
 

GE121 3 أستاتٌكا 
 

CHE211 3 كٌمٌاء فٌزٌائٌة 

GE129 2 تمنٌة ورش 
 

GE129L 1 معمل تمنٌة ورش 
 

GS115L 1 كٌمٌاء معمل 

GH152 1 كتابة تمارٌر 
     

GS112 L 1 فٌزٌاء معمل 

        
   

 17 عدد الــــــــــوحدات
 

 17 عدد الــــــــــوحدات
 

 17 عدد الــــــــــوحدات

 اٌٛحذاد اٌفقً اٌشاثغ سلُ اٌّمشس

 
 اٌٛحذاد اٌفقً اٌخبِظ سلُ اٌّمشس

 
 اٌٛحذاد اٌفقً اٌغبدط سلُ اٌّمشس

GS204  3 4رٌاضة 
 

CHE301 3 دٌنامٌكا حرارٌة 
 

CHE312 3 انتمال الحرارة 

GS206 3 واحتماالت احصاء 
 

EE280 3 كهربائٌة هندسة مبادئ 
 

PE353 3 خواص صخور المكمن 

GS200 3 برمجة  حاسوب 
 

CHE331 3 كٌمٌاء عضوٌة 
 

PE363 3 خواص موائع المكمن 

GS242 3 جٌولوجٌا تركٌبٌة 
 

CHE311 3  موانع مٌكانٌكا 
 

PE373 3 هندسة الحفر 

PE240 ً3 التصاد هندس 
 

PE315 3 جٌولوجٌا نفط 
 

PE383L 2 معمل هندسة الحفر 

PE253 3 ممدمة هندسة النفط 
 

PE322 3 معدات حمول النفط 
 

PE484 3 طرق التحلٌل العددي 

 
 18  عدد الوحدات

  
 18 عدد الــــــــــوحدات

  
 17  عدد الوحدات

 اٌٛحذاد اٌفقً اٌغبثغ اٌّمشسسلُ 

 
 اٌٛحذاد اٌفقً اٌثبِٓ سلُ اٌّمشس

 
 اٌٛحذاد اٌفقً اٌزبعغ سلُ اٌّمشس

PE402L 2 معمل حواص صخور المكمن 
 

PE463 3 تحالٌل الضغوط العابرة 
 

PE520 3 الندوة النفطٌة 

PE413 3 تسجٌالت ابار 
 

PE473  3 2هندسة انتاج 
 

PE523 3 التصادٌات هندسة النفط 

PE423 3 سرٌان الموائع 
 

PE474 ً3 هندسة الغاز الطبٌع 
 

PE5…  3 2ممرر اختٌاري 

PE433  3 1هندسة انتاج 
 

PE510 ً3 طرق االسترداد االضاف 
 

PE540 3 مشــــروع التخـــرج 

PE443 3 استكمال ابار 
 

PE5...  3 1ممرر اختٌاري 
  

 12  عدد الوحدات

PE453 3 تطبٌمات هندسة المكامن 
 

   
  

      149عدد الوحدات الالزمة للتخرج = 

 17  عدد الوحدات 
  

 15  عدد الوحدات
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 مفردات الممررات الدراسٌة بمسم هندسة النفط .12

 GH15   0ذوحدات(ذ3لغةذعربقةذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)

اإلطار المومً والدٌنً مان اللؽة العربٌة، أهمٌة اللؽة العربٌة فً ثأهمٌة دراسة اللؽة العربٌة، الحاجة إل

الكلمة، ترتٌب  ،والحضاري والثمافً، دور االستعمار فً طمس اللؽة العربٌة، بعض المواعد النحوٌة

سمٌة ألبعض المواعد النحوٌة، الجملة ا، عض المواعد اإلمالبٌة، طرق الكشؾالجملة، الجملة الفعلٌة، ب

ة، العدد وتمٌٌزه، التوابع، بعض المواعد اإلمالبٌة، )المبتدأ والخبر والمطابمة بٌنهما، النواسخ(، اإلضاف

 المعاجم، األسلوب العلمً واألدبً من الناحٌة التطبٌمٌة.

 GH141   وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذ1لغةذارؾقزوةذ

Nouns (types, functions, derivation), Adjectives (types, sequences and 

derivation), Adverbs (forms and position), uses of adverbs, forms of ultimate 

tenses, interrogative formations. 

Negative of verbs, passive constructions, Adjective clauses, ground phrases, 

infinitive phrases, listening comprehension. 
 

 GH142 وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذ2لغةذارؾقزوةذذذ

Introduction & augmentation of specialized vocabulary & aspects of scientific 

technical English used in the different departments of engineering, listening 

comprehension. 

 GH152وحدة(ذذ1)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذكتابةذتؼارورذذ

أسس الكتابة التمنٌة، عناصر التمارٌر  وأهمٌة الكتابة التمنٌة وأهداؾ الكتابة التمنٌة وخصابصها، هتعرٌف

 كتابةالهندسٌة ومحتوٌاتها، مراحل وطرق إعداد التمارٌر التمنٌة وإعداد األشكال، إعداد الجداول، 

 اإلعداد، إخراج وعرض التمارٌر، منالشة التمارٌر.
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 GS101 وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1رواضةذذذ

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

االشتماق، لاعدة التسلسل، التفاضل الضمنً ومعدالت التؽٌر، االشتماق لمراتب أعلى، الدوال المثلثٌة 

دالة عند نمطة، المعامل التفاضلً والتمرٌب، النماط الحرجة، الس لمنحنى مٌل المما ،واشتمالها، التطبٌمات

ل إالنهاٌات العظمى والصؽرى المطلمة والنسبٌة، التمعر ونمط االنمالب رسم المنحنٌات، نظرٌة ر

 ونظرٌة المٌمة المتوسطة.

 GS10 2ذوحدات(ذ4)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2رواضةذذذ

لمحدود وتطبٌماته، المساحة تحت المنحنى، المساحة بٌن منحنٌٌن، التكامل: التكامل المحدود وؼٌر ا

الحجوم الدورانٌة، الدوال التسامٌة: الدوال المثلثٌة العكسٌة، الدوال اآلسٌة واللوؼارثمٌة، الدوال الزابدة 

 والعكسٌة الزابدة، طرق التكامل: التكامل بالتعوٌض، بالتجربة وبالكسور والصٌػ االختزالٌة، األعداد

المركبة: التعرٌؾ، الخواص، المرافك، المٌم المطلمة والصور المطبٌة واستخالص الجذور دوال ذات 

أكثر من متؽٌر مستمل: االشتماق الجزبً، التفاضل الضمنً ولاعدة السلسلة وتطبٌمات لاعدة السلسلة، 

لعظمى والصؽرى وطرٌمة التفاضل الكلً وتطبٌماته، التفاضل الكلً لالشتماق الثانً واألعلى، النهاٌات ا

 مضارٌب الجرانج.

 GS111   وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1فقزوـاءذ

الصوت : الموجات، أنواعها، الموجات المنتملة، سرعة الموجة والمدرة والشدة فً حركة الموجة تراكب 

الموجات المستمرة، الموجات المسموعة و فوق الضوبٌة وتحت الضوبٌة، انتشار الموجات، الضربات 

لى أسطح كروٌة وتؤثٌر دوبلر، الضوء: االنكسار خالل منشور، االنعكاس على أسطح كروٌة، االنكسار ع

مفردة وثنابٌة، العدسات، والعدسات المركبة، تجمع المناشٌر وتشتت الضوء، أنواع األطٌاؾ، شروط 

التداخل، تجربة ٌونػ للشك الثنابً، المفاهٌم األساسٌة للحٌود واالستمطاب، الحرارة، االتزان الحراري، 

سٌلٌوس، التمدد الحراري، الحرارة كنوع درجة الحرارة ولٌاسها، تدرج الؽاز الثانً، تدرج فهرنهاٌت و

 من الطالة، الشؽل، المانون األول للدٌنامٌكات الحرارٌة، لانون الؽازات المثالٌة، وتطبٌمات المانون األول. 

 GS112   وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2فقزوـاءذ

المجال الكهربابً: تؤثٌر الموى على الشحنة الكهربابٌة فً وجود المجال الكهربابً والتنابً والفٌض 

الكهربابً، لانون جاوس ولانون كولومب وتطبٌماتهما، الجهد الكهربابً: الجهد والمجال الكهربابٌٌن 
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واع المكثفات مثل مكثؾ  للشحنة الكهربابٌة والشحنات الكهربابٌة، السعة والعوازل: سعة المكثفات وأن

التٌار  ةاللوحتٌن والمكثؾ الكروي، الطالة المخزونة فً المجال والمكثؾ ، شدة التٌار والمماومة : شد

الكهربابً وكثافة التٌار، المماومة والمماومة النوعٌة ولانون أوم ،الموة الدافعة الكهربابٌة والدارات 

 هربابً، لوانٌن كٌرشوؾ ودارة المماومة والمكثؾ.الكهربابٌة: الموة الدافعة وفرق الجهد الك

 GS112 L   )وحدةذواحدة(ذذذمعؿلذذذذذذذذذذفقزوـاء

إجراء التجارب اآلتٌة: لٌاس سرعة الصوت باستخدام عمود الزببك، تحمٌك لانون الطول والشد فً وتر 

مرتج ) مهتز (، إٌجاد البعد البإري لعدسة محدبة ومرآة ممعرة، إٌجاد معامل االنكسار للزجاج والماء 

ومعامل االنكسار، دراسة باستخدام المٌكروسكوب التنمل، لٌاس زاوٌة المنشور وزواٌا االنكسار الدنٌا 

العاللة بٌن فرق الجهدوالتٌار )التوالً والتوازي، إٌجاد المكافا الكهروكٌمٌابً للنحاس، ممارنة 

الكهرومؽناطٌسٌة لخلٌتٌن وإٌجاد المماومة الداخلٌة للخلٌة، دراسة المجال المؽناطٌسً حول محور 

 موصل أسطونً، حساب سعة المكثؾ باستخدام المكثؾ المٌاس.

 GS115   وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكقؿقاءذعامةذ

الوحدات وتحوٌالتها، المعادالت الكٌمٌابٌة واتزانها، تركٌب الذرة، الجدول الدوري للمواد، الروابط 

 الكٌمٌابٌة، لوانٌن الؽازات، المحالٌل الكٌمٌابٌة الحرارٌة، االتزان الكٌمٌابً األٌونً، حسابات الذوبانٌة.

 GS115L   وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذمعؿلكقؿقاءذ

 الكشؾ عن الشك الحمضً والماعدي فً األمالح الالعضوٌة البسٌطة.

 GS200   وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذبرجمةذحادوبذ

 عملٌات العد والتراكم، الصفٌفات والالحظات، الدوال والنهٌجات ،(++Cالسً بلس )ممدمة للبرمجة بلؽة 

. ،)حل المعادالت من الدرجة الثانٌة، الفرز، معالجة المصفوفات ،أو البرامج الفرعٌة، مسابل تطبٌمٌة

 إلخ(.

 GS203 وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3رواضةذذذ

الجبر الخطً: جبر المصفوفات، ضرب وجمع المصفوفات، معكوس المصفوفة المربعة، مصفوفات 

خصابص الدوال ومفكوكها، حل المعادالت ؼٌر المتجانسة باستخدام هٌرمث والمصفوفات الوحٌدة، 

 طرٌمة كارمر والعملٌات األولٌة، أشكال أشلون واختزالها، رتبة المصفوفة والمصفوفات المتكاملة،
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طرٌمة جاوس ومصفوفات خطٌة متجانسة، الفراؼات المتجه: الفراؼات الجزبٌة، االرتباط واالستمالل 

الخطً، الفبة المولدة، األساس والبعد، مسابل المٌم الخاصة والتجهات الخاصة، نظرٌة كٌلً هاملتون، 

االلتواء لدوال المتجهات،  حسابات المتجهات: دوال المتجهات واشتمالها وانحدار الدوال المٌاسٌة، التباعد،

 االشتماق المتجه.

 GS204 وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4رواضةذذذ

األساسٌات: تعرٌؾ المعادلة التفاضلٌة االعتٌادٌة، المرتبة والدرجة للمعادلة التفاضلٌة، تكوٌن المعادلة  

التفاضلٌة بحذؾ الثوابت، الحل العام، الحل الخاص، الحل الشاذ، الشروط األولٌة، المسارات المتعامدة، 

عادالت متجانسة، معادالت خطٌة، معادالت تفاضلٌة من الرتبة األولى: معادالت منفصلة المتؽٌرات، م

معادلة برنولً ومعادلة رٌكاتً، المعادالت التفاضلٌة التامة: تعرٌؾ المعادلة التفاضلٌة التامة، الشرط 

الالزم الكافً للمعادالت التامة، طرٌمة حل المعادالت التامة: المعادالت ؼٌر التامة، العامل الكامل، تحدٌد 

عنه، معادالت تفاضلٌة خطٌة من رتب عالٌة: االرتباط واالستؽالل  المعامل الكامل، طرٌمة الكشؾ

الخطً للحلول، حل المعادلة الخطٌة بمعامالت ثابتة، حل المعادالت ؼٌر المتجانسة ذات معامالت ثابتة 

باستخدام المعامالت ؼٌر المحددة وبتؽٌر المماٌٌس، حل معادلة كوش اٌلور للمعادالت ذات معامالت 

ٌالت البالس وخصابصها وتطبٌماتها فً حل المعادالت التفاضلٌة وفً حل منظومة المتؽٌر تحو

 المعادالت التفاضلٌة.

 GS206   وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذاحصاءذوإحتؿاالت

االحتماالت، لوانٌن االحتماالت الضرٌبٌة، المتؽٌرات العشوابٌة واحتماالتها، مفاهٌم أساسٌة فً 

 رابط، عتبة داللة االختبار.اإلحصاء، االنكفاء والت

 GE121     وحدات(ذ3أدتاتقؽاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)

مراجعة للمتجهات، اتزان الجسٌمات فً المستوى والفراغ، أتزان األجسام الصلبة فً المستوى والفراغ، 

المصور ممدمة لتحلٌل الهٌاكل المفصلٌة فً المستوى، االحتكان، مراكز الخطوط والمساحات، عزم 

 الذاتً للمساحات.

  GE127ذ   ردمذهـدديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)وحداتان(

ممدمة: التعرٌفات والمصطلحات والمواعد العامة، األدوات الهندسٌة واستخداماتها، األبعاد: طرق وضع 

ط األبعاد ولواعدها، بعض العملٌات الهندسٌة المستخدمة فً الرسم مثل رسم بعض المضلعات، الخطو
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ذو المسمط  المتوازنة، الخطوط والمنتجات المماسة، اإلسماط: نظرٌة اإلسماط، أنواع اإلسماط، اإلسماط

الواحد، )المجسمات(، اإلسماط المتعدد المسالط، اإلسماط فً الربع األول والربع الثالث، استنتاج المسمط 

لمطاعات: المطاع الكامل، المطاع الثالث، تطبٌمات عامة تشمل استكمال الخطوط النالصة فً المسالط، ا

 النصفً، المطاع المراد، المطاع، الجزبً، تطبٌمات عامة.

 GE129ذ   تؼـقةذالورشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)وحدتان(

الطبٌعٌة واالصطناعٌة،  األمن الصناعً، المواد الهندسٌة وخواصها،المعالجة الحرارٌة للصلب،المواد

ممدمة لعملٌات التصنٌع، السباكة واللحام والحدادة والدرفلة والبثك، طرق تشؽٌل اآللة المعدنٌة، تشؽٌل 

 المعادن.

 GE129Lذ   معؿلذتؼـقةذالورشذذذذذذذذذذ)وحدةذواحدة(

 ورش ٌعدها المسم المختص.المجموعة تمارٌن ذات العاللة بممرر تمنٌة 

 GE133     وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذخواصذموادذذذذ

تشكٌل المعادن وتطبٌمه فً األشؽال المٌكانٌكٌة للمعادن، التركٌب  خاصٌة المرونة واللدونة للمعادن،

الذري للمواد، هندسة البلورات، خواص المواد الكهربابٌة والمؽناطٌسٌة والضوبٌة، المواد تحت تؤثٌر 

دة التبلور، نمو الحبٌبات، كلل المعادن والسبابن، صدأ المعادن والسبابن، الحرارة العالٌة، االسترداد وإعا

 تؤكسد المعادن والسبابن.

 GE222     وحدات(ذ3دوـامقؽاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)

دراسة حركة الجسٌمات فً خطوط مستمٌمة وعلى محنٌات، دراسٌة االتزان لحركة الجسٌمات باستخدام 

ئ الطالة والدفع وكمٌة الحركة والتصادم، دراسة حركة األجسام الصلبة فً المستوى، لانون نٌوتن ومباد

دراسة اتزان األجسام الصلبة باستخدام لانون نٌوتن ومبادئ الطالة وكمٌة الحركة، ممدمة لالهتزازات 

 المٌكانٌكٌة.

 CHE211 وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذكقؿقاءذفقزوائقةذذذ

سلون الؽاز الحمٌمً والمثالً، المانون األول فً الثرمودٌنامٌكا وتطبٌماته، المانون الثانً فً 

الثرمودٌنامٌكا المانون الثالث فً الثرمودٌنامٌكا، الموة المحركة الكهربابٌة، ثرمودٌنامٌكٌة الخالٌا 
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ة واحد والرتبة بة صفر والرتالكهروكٌمٌابٌة، الحركة الكٌمٌابٌة، سرعة التفاعالت الكٌمٌابٌة من الرتب

 الثانٌة والثالثة.

ذGS215 وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذجقولوجقاذعامةذذذذ

 التجوٌة،  ، العناصر والمعادن، الصخور النارٌة والبراكٌن، التعرٌة،للجٌولوجٌا المفاهٌم األساسٌة

الجٌولوجٌا التركٌبٌة، عن دمة الصخور الرسوبٌة، الصخور المتحولة، أساسٌات الجٌولوجٌا التارٌخٌة، مم

تضمن الجزء العملً تعرٌؾ وتصنٌؾ المعادن والصخور، تمرٌنات علً الخرابط تالمصادر الطبٌعٌة 

 الطبوؼرافٌة الجٌولوجٌة والمماطع الجٌولوجٌة.و الكنتورٌة، 

ذGS242 وحدات(ذ3تركقبقةذذذذذذذذذذذذذذذ)جقولوجقاذذذذذ

، مخططات اإلجهاد واالنفعال وعاللتها بالترسبات (لجٌوتكتونٌةا المفاهٌم)أساسٌات تشوه الصخور

 ،، الفوالكتها و انواعهاتصنٌف، الجٌولوجٌة، السمات البنٌوٌة بمماٌٌسها الصؽٌرة والكبٌرة، الطٌات

، المضرب و تهاتصنٌف و صلالفو المبب الملحٌة، سطح عدم التوافك و انواعها، ،تها و أنواعهاتصنٌف

 الخرابطتدرٌبات معملٌة علً  تراكٌب الجٌولوجٌة المستهدفة فً مجال النفط و الؽاز،المٌل، أنواع ال

 .الجٌولوجٌة التركٌبٌة والمطاعات

ذEE280 وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذأدسذاهلـددةذالؽفربائقةذ

لوانٌن كٌرشوؾ وتطبٌماتها، نظرٌات الشبكات، تطبٌمات الكهرومؽناطٌسٌة والذرات المؽناطٌسٌة، صعود 

ارات الحثٌة، السعات للمكثفات، الشحن والتفرٌػ فً المكثفات، الطالة المخزنة، ذوهبوط التٌارات فً ال

ع للجهود، المطاورات والرموز التٌارات والجهود المترددة، المٌم المتوسطة والمٌم الجذرٌة لمتوسط المرب

ارات المحتوٌة على مماومات وملفات ومكثفات ، المحاثات الذاتٌة والتبادلٌة ،مبادئ التشؽٌل ذالمركبة، ال

 وتطبٌمات المحوالت الكهربابٌة.

 CHE301   وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذدوـامقؽاذاحلراروةذ

السعة  ات العكسٌة،ــدة الطور، العملٌـزان، لاعـتإلة، اـاخلٌة الدـا الحرارٌة، الطالــالمانون األول للدٌنامٌك

التؤثٌرات الحرارٌة، حرارة بالحرارٌة، الخواص الحجمٌة للموابع المثالٌة، الؽاز المثالً، سلون السوابل 

التفاعل، حرارة التكوٌن، حرارة االحتراق، التؤثٌرات الحرارٌة للتفاعالت، المانون الثانً للدٌنامٌكا 

ارٌة اآلالت الحرارٌة، االنتروبً، المانون الثالث للدٌنامٌكا الحرارٌة، الخواص الثٌرومودٌنامٌكٌة الحر

نفالت ثنابً الطور، أنواع مهٌمنات الدٌنامٌكا إنفالت الؽازات، معامل إللموابع، الخواص الجزبٌة، 
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ٌرمودٌنامٌكٌة لجرٌان الحرارٌة، جداول الخواص الثٌرمودٌنامٌكٌة، عاللات ماكسوٌل، التحلٌالت الث

 الموابع، تحول الحرارة إلً شؽل فً دورات الطالة، التبرٌد والتسٌٌل .

 CHE311   وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذمقؽانقؽاذاملوائع

تزان الكتلة إتزان كمٌة الحركة، السرعة والتدفك، معادلة إستاتٌكا الموابع، معادلة إ ،خواص الموابع

تزان الطالة، معادلة برنولً )التدفك الصفابحً(، التدفك المضطرب، الفمد إ)االستمرارٌة(، معادلة 

االحتكاكً فً االنابٌب، نمل ولٌاس الموابع والضؽوط، دفك الموابع المابلة لالنضؽاط، االندفاق حول 

 االجسام المؽمورة، التمٌٌع، انتمال الموابع فً األبراج المحشوة، عملٌات التخلٌط .

 CHE312   وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذانتؼالذاحلرارةذذ

االنتمال المتواصل للحرارة عن طرٌك التوصٌل فً بعد واحد وبعدٌن بما فً ذلن األسطح الممتدة 

نتمال الحرارة إالحرارة المتواصل فً بعدٌن،  نتمالإ)الرٌشات(، نماذج مختارة لطرق حل معادالت 

األشكال الهندسٌة البسٌطة والشروط المفروضة علً الحل،  التراكمً مع نماذج لطرق الحل لتؽطب

تحلٌل الوحدات وعاللته بانتمال الحرارة، الطبمات الحدودٌة ،المعادالت التجرٌبٌة لمعامالت انتمال 

الحرارة داخل وعبر األنابٌب، معامل انتمال الحرارة لظواهر الؽلٌان والتكثٌؾ والمبادالت الحرارٌة 

 ن طرٌك اإلشعاع، تصمٌم المبادالت الحرارٌة.،انتمال الحرارة ع

 CHE331ذذ  وحدات(ذذذ3ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكقؿقاءذعضووة

ممدمة عامة فً الكٌمٌاء العضوٌة وألسامها، دراسة المركبات االلٌفاتٌة )عابلة االلوفٌنات، عابلة 

الخواص والتفاعالت االستٌلٌنات، عابلة السٌكلوبرافٌنات( من حٌث نظم التسمٌة وطرق التحضٌر و

المختلفة ودراسة المجموعات المختلفة مثل الهالٌد، الكٌل، الكحوالت، األثٌرات واألحماض العضوٌة 

 ومشتماتها االلدهاٌد والكٌٌتونات.

 PE240 (ذوحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهـددياقتصادذذذ

ممدمة، تعرٌؾ علم االلتصاد، االلتصاد الهندسً، عاللة االلتصاد بالعلوم األخرى، أسلوب اإلنتاج، 

مكوناته، العوامل المإثرة، فً تطوٌر لوى اإلنتاج، تطوٌر أسلوب اإلنتاج، تكوٌن راس المال، تحلٌل 

دوال اإلنتاج، التعبٌر  السوق، لوانٌن العرض والطلب، السعر التوازنً، استمرار السعر، نظرٌة اإلنتاج،

الرٌاضً، لانون الؽلة المتنالضة، منحنٌات اإلنتاج المتساوي، معامل اإلحالل الفنً، منحنٌات التكالٌؾ 

المتساوٌة، خط توسٌع المشروع، خرٌطة اإلنتاج، الفن اإلنتاجً، نظرٌة األسعار، األرلام المٌاسٌة 
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د، مـفهوم الربح وفابض المٌمة، استخدام نظرٌات لألسعار، النمود وعاللتها باألسعار، وظٌفة النمو

 .االحتمال فً الدراسات االلتصادٌة

 PE253ذذذ (ذوحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذالـػطذهـددةذمؼدمة

النفط والؽاز الطبٌعً، التركٌب، الخواص، النظرٌات المختلفة لتكوٌن النفط، تركٌب المكامن، أسلوب 

خواص صخور المكمن، المسامٌة، التشبع، النفاذٌة، الحفر واستكمال تكوٌنها، أنواعها من حٌث التركٌب، 

اآلبار، أنواع الحفارات، تمارٌر الحفر، أسالٌب الحفر، وسابل الحفر، استكمال اآلبار تمارٌر استكمال 

اآلبار، معدات راس الببر، اإلنتاج، إنتاجٌة اآلبار، األسالٌب الطبٌعٌة لإلنتاج، الرفع الصناعً، معدات 

سترداد األول والثانوي نتاج السطحٌة، المكامن النفطٌة، أنواع المكامن من حٌث اإلنتاج، طرق االاإل

 فً لٌبٌا .االحتٌاطً األصلً والمتبمً، معدات اإلنتاج، الشركات الكبرى  واإلضافً،

 PE315ذذذ (ذوحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنػطذجقولوجقا

ر الخازنة بٌبات المختلفة لتكوٌن النفط، أنواع الصخوالنظرٌات نشؤة النفط، ، عن جٌولوجٌا النفط ممدمة

التوزٌع الجؽرافً ألحواض النفط فً العالم وفً  أنواع الصخور المولدة للنفط، للنفط والؽاز الطبٌعً،

  ،بٌبات حفظ المواد العضوٌة، أنواع المصابد النفطٌة، النفط جمععملٌة ت، ة النفطهجرعملٌة لٌبٌا، 

 .استعمال الخرابط لتحدٌد النفط والؽاز األصلً

 PE322ذذذ (ذوحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذنػطقةذحؼولذمعدات

حفارات النفط والؽاز ،انواعها ، استخداماتها ، مكونات الحفارة ، أنظمة الحفارة ، نظام ممدمة عامة، 

ر سابل الحفر ، نظام تدوٌالمسمٌات والوظابؾ  ، نظام التدوٌرالمسمٌات والوظابؾ الرفع واالنزال

مسمٌات فإوس الحفر انواعه ، ووظابفه ،  المسمٌات والوظابؾ ، المسمٌات والوظابؾ ، نظام التحكم

انابٌب التؽلٌؾ ، مواصفاتها ، استخدامتها المعدات من الببر إلى خط األنابٌب، الهدؾ األساسً لكل منها، 

، معدات انتاج االبار السطحٌة ، انواعها، واستخدامتها ، ٌة ، انواعها، ، معدات اختبار االبار السطح

خطوط النمل إلى المحطة التجمع، فواصل النفط، أنواع الفواصل، طرٌمة العمل، التصمٌم االختبار،... ،

 عها، المواصفات، االختبار،  ، أنوا، المواصفات، التصمٌماالنابٌب المستخدمةإلخ، األنابٌب، أنواع 

ذPE353ذذ (ذوحداتذ3)ذذذذذذذذذاصذصخورذاملؽؿنذذخو

ممدمة عامة عن الخواص األساسٌة للصخور فً هندسة النفط، المسامٌة، تعرٌفها، الطرق المختلفة 

لتحدٌدها، حساب متوسط المسامٌة للمكمن، النفاذٌة، تعرٌفها، الطرق المعملٌة لتحدٌدها أسالٌب لٌاسها فً 
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للمكمن، الضؽط الشعٌري، تعرٌفه، لٌاسه، تحدٌد النفط فً المناطك  الحمل، حساب متوسط النفاذٌة

 .االنتمالٌة بالمكمن، االبتالل، تعرٌفه، طرق تحدٌده، االستفادة منه

 PE363ذذ (ذوحداتذ3)ذذذذذذذذذخواصذموائعذاملؽؿنذذ

ممدمة عامة عن التركٌب الكٌمٌابً للنفط والؽاز، خواص الؽازات، معادلة الحالة، معامل الحٌود 

للؽازات، معامل االنضؽاط، الكثافة، اللزوجة، تحدٌد الرطوبة بالؽاز، خواص النفط، كثافة النفط، طرق 

والضؽط، التجارب  لٌاس كثافة اللزوجة، الحجم السطحً والمكمنً، معامل االنضؽاط، تؤثٌرات الحرارة

المعملٌة الخاصة بعاللات الضؽط والحجم والحرارة، خواص الماء، تمدٌر ملوحة الماء، الحجم المكمنً 

 .والسطحً، تحدٌد معامل االنضؽاطٌة، تؤثٌرات ذوبان الؽاز وتؽٌر الضؽط والحرارة

 PE373ذذ (ذوحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهـددةذاحلػرذذ

ر التكلفة، فإوس الحفر، اختٌار كفاءتها، معدل االختراق، تمدٌر زمن الحفر، العوامل تخطٌط اآلبار، تمدٌ

المإثرة، متابعة ومرالبة الحفر، برامج الحفر، سوابل الحفر، أنواع وسابل الحفر، أنواع الطٌن، الخواص 

الحفر، فصل الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة لسوابل الحفر، وظٌفة سوابل الحفر، تؤثٌر الحركة، مشبهات سوابل 

المطع المحفورة، هٌدرولٌكٌة التصادم، المدرة الهٌدرولٌكٌة، التحكم فً ضؽط الببر، ضؽط السوابل، 

طبمات الضؽط المرتفع، دفع الببر المفاجا، الفمدان الكامل لسابل الحفر، األنابٌب، أبعادها، أنواعها، تؤثٌر 

حدٌد أعماق األؼلفة، أحجامها والعوامل الضؽط الداخلً، تؤثٌر الضؽط الخارجً والشد، التصمٌم، ت

المإثرة، تسمٌت اآلبار، تركٌب األسمنت البورتالندي، اختبارات األسمنت، برنامج األسمنت، إزاحة 

 األسمنت ، زمن الحفر، توزٌع زمن الحفر، المشاكل الربٌسٌة.

 PE383Lذذ تان(ذوحد)ذذذذذذذذذذذذذذذمعؿلذدوائلذاحلػرذذ

الخواص الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة لسوابل الحفر، االختبارات الخاصة بسوابل الحفر، اختبار الملوحة 

والعوامل المإثرة علٌها وطرق معالجتها، اختبارات التبادل األٌونً، فمدان سوابل الحفر للماء، كمٌة 

جتها، سوابل الحفر الرمل من سوابل الحفر، اختبارات التحكم فً الضؽط، سوابل الحفر المابٌة ومعال

الزٌتٌة ومعالجتها، سوابل الحفر الؽازٌة ومعالجتها، فصل المطع الصخرٌة من سوابل الحفر، لٌاسات 

اللزوجة والكثافة لسوابل الحفر، اختبارات الشد السطحً لسوابل الحفر، االختبارات الخاصة بمواد 

 .األسمنت والمواد المضافة لها
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 PE402L )وحدتان(ذذذذذذذذاملؽؿنذذذذذذموائعذوذصخورذمعؿلذ

تحدٌد النفط األصلً بالمكمن بواسطة خرابط السمن والمسامٌة والتشبع، المعدات وطرق المٌاس كل من: 

المسامٌة، النفاذٌة، نسبة التشبع، الضؽط الشعٌري، النفاذٌة النسبٌة، كثافة النفط، لزوجة النفط، المماومة 

 .ل المنتجة مع النفطالنوعٌة للصخور، تحلٌل الرما

 PE413 (وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاآلبارذذذدرودذذذ   

ممدمة عن السدود، الهدؾ من استعمالها، أنواعها، تطورها، السدود الكهربابٌة، النظرٌة، أنواع السدود، 

التسجٌالت الجانبٌة، المماومة النوعٌة، التحلٌل، السدود اإلشعاعٌة، األسلوب والتحلٌل، التسجٌالت 

االنخفاض الحراري، الطرق الصوتٌة، التسجٌالت النٌوترونٌة، استعمالها، السدود الخاصة باإلنتاج و

 .الحدٌثة فً تحلٌل السدود

 PE423 (وحداتذ3)ذذذذاملدامقةذاألوداطذيفذاملوائعذدروانذ 

ممدمة، طالة الضؽط، الضؽط الساكن فً اآلبار، المعادلة األساسٌة لتدفك الموابع فً األوساط المسامٌة 

)معادلة دراسً( وتطبٌماته، التدفك األفمً فً وجود مابع أو اكثر، التدفك المابل، تؤثٌر الجاذبٌة، التدفك 

ات المتوازٌة والمتتالٌة، تدفك الموابع الثابت لمابع واحد، التدفك الخطً والتدفك الدابري فً حالة الطبم

المابلة لالنضؽاط، متوسط الضؽط فً حالة التدفك الدابري، معامل اإلنتاجٌة، التدفك الثابت ألكثر من 

مابع، معادالت التدفك للسوابل والمعادالت الخاصة بالؽازات، معادلة االنتشارٌة، االستنتاج الرٌاضً، 

المعادلة بالتشبٌه الدابري، المعادلة بالتشبٌه الكروي، المعادلة فً حالة المابع المعادلة بالتشبٌه الكارتٌزي، 

  .الواحد، تمرٌب المعادالت عند تواجد اكثر من مابع

ذPE433 (وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذ1ذإنتاجذهـددةذذ

اجٌة، عاللات ممدمة، أنواع المكامن وأسالٌب اإلنتاج الطبٌعً والرفع الصناعً، معادالت اإلنتاج واإلنت

فوجل وستاندنج، تؽٌر اإلنتاجٌة مع الزمن، اختبارات اإلنتاجٌة وتحلٌلها فً آبار النفط والؽاز، عاللات 

ضؽط إنتاج آبار النفط، معادلة طالة التدفك الراسً وعناصرها، العوامل التً تإثر فً المدرة اإلنتاجٌة، 

راسً، التدفك عبر صمامات راس الببر، المعادالت الطرق العددٌة الستعمال المعادلة منحنٌات التدفك ال

والمنحنٌات المختلفة، عاللات الضؽط واإلنتاج فً األنابٌب السطحٌة، تدفك النفط والؽاز وأشكاله، معادلة 

التدفك األفمً وعناصرها، الطرق العددٌة الستعمال المعادلة، منحنٌات التدفك األفمً، تؤثٌر المنحنٌات 
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التدفك فً اآلبار المابلة، تصمٌم أنابٌب اإلنتاج والتدفك السطحً وتصمٌم معدالت  والمرتفعات، تحلٌل

 .اإلنتاج والضؽط من المكمن إلى فاصل الؽاز والنفط

 PE443 (وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذادتؽؿالذاآلبارذذ

الكثافة، التؤثٌر، التصمٌم األساسً لالستكمال، أنواع االستكمال حسب خواص المكمن، التثمٌب، األسلوب، 

التكسٌر الهٌدرولٌكً، مفهوم التكسٌر، العوامل المإثرة، مساحة الكسر، أنواع السوابل المستعملة فً 

التكسٌر وحساب معامالتها، التؤثٌر على اإلنتاجٌة، هٌدرولٌكٌة التكسٌر، تصمٌم البرنامج، المعالجة 

المإثرة فً اختٌار نوع الحامض، المواد باألحماض، الهدؾ من المعالجة، أنواع األحماض، العوامل 

المضافة للحامض، تؤثٌر الحامض على تركٌب الصخر، ضخ الحامض فً الصخور الرملٌة والكربونٌة، 

تصمٌم البرنامج، التحكم فً الرمل المصاحب، أسباب إنتاج الرمل، تحلٌل حجم الحبٌبات الرملٌة المنتجة، 

، أسباب تدهور اإلنتاجٌة، فساد طبمات اإلنتاج وأسبابه، التؤثٌر استعمال الرمل الصناعً للتحكم فً الببر

 .على اإلنتاجٌة، كٌفٌة المعالجة

 PE453 ذ(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذالـػطيذاملؽامنذهـددةذ

مكامن الؽاز الطبٌعً، حجم الؽاز األصلً، معادلة توازن المادة، االحتٌاطً، اإلنتاج المستمبلً، المكامن 

المعادالت األساسٌة لتوازن المادة، التطبٌمات األساسٌة لمعادالت التوازن فً حالة المكامن، فوق النفطٌة، 

ضؽط التشبع وبدون دفع مابً، تحت ضؽط التشبع وبدون دفع مابً وفً وجود لبة ؼازٌة وفً حالة عدم 

كامن تحت ضؽط وجودها، معادالت تشبٌه الدفع المابً واستعمالها فً المكامن فوق ضؽط التشبع، الم

 .التشبع

 PE463ذذ (وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذالعابرةذالضغوطذزؾقل

ممدمة عامة، أهمٌة اختبارات الضؽوط، الطرق التملٌدٌة والمتطورة فً التحلٌل، األسس الرٌاضٌة لمعادلة 

االنتشارٌة، الحلول العامة لمعادلة االنتشارٌة، اختبار المعدل الثابت لإلنتاج، تؤثٌر حالة الببر على 

ولت اإلنتاج، اختبار تزاٌد  االختبار، لانون التداخل، اختبار تعدد معدالت اإلنتاج، حساب متوسط

الضؽط، اختبار خدع الببر، العوامل المإثرة على الجزء المتؤخر من االختبار، تؤثٌر التدخل من اآلبار 

المحٌطة، تؤثٌر الفوالك، العوامل المإثرة فً الجزء األول من االختبار، تضاؼط السوابل فً أنبوب 

ن جزء محدد من الطبمة، اآلبار المصدعة راسٌاً، اإلنتاج اإلنتاج، انفصال الؽاز عن السوابل، اإلنتاج م

من مجموعة من الطبمات، اإلنتاج من طبمة متشممة، تحلٌل الضؽط فً آبار الؽاز، التحلٌل بؤسلوب 
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الضؽط، التحلٌل بؤسلوب مربع الضؽط، التحلٌل بمعادلة الضؽط المتكافا، الجوانب النظرٌة والعملٌة فً 

  .تصمٌم االختبار

 PE473ذذ (وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذ2ذإنتاجذةهـدد

ممدمة عامة، أهمٌة الرفع الصناعً، األسالٌب المختلفة، تطبٌمات الرفع الصناعً فً لٌبٌا والعالم، الرفع 

باستعمال الؽاز، أنواع الصمامات، حسابات الضؽوط، تجهٌز الببر للرفع، تصمٌم عمك الصمامات، 

تصمٌم ضواؼط الؽاز، تحلٌل المشاكل العلمٌة من الرفع بالؽاز، الرفع عددها، تؤثٌرها على اإلنتاج، 

باستعمال المضخات الكهربٌة الؽاطسة، المكونات األساسٌة للمضخة، تصمٌم حجم المدرة اإلنتاجٌة، 

احتٌاجات الجهد الكهربً، أسباب العطل، تحلٌل المشاكل العملٌة للمضخات الكهربٌة حسب التجربة 

باستعمال )مضخات المضبان(، المكونات األساسٌة، تصمٌم المضبان، تؤثٌر تؽٌر معدالت اللٌبٌة، الرفع 

اإلنتاج، احتٌاجات الجهد الكهربً، أسباب العطل، تحلٌل المشاكل العملٌة، اختٌار األسلوب األنسب للرفع 

ات الرفع الصناعً، ممٌزات ومساوئ كل أسلوب، العناصر المإثرة على االختٌار، استعماالت والتصادٌ

 .الصناعً

 PE474ذذ (وحداتذ3)ذذذذذذذذالطبقعيذذذذالغازذهـددة

شبع، الخواص الطبٌعٌة، عاللات الحجم والضؽط والحرارة، تمٌٌم الؽاز مخواص الؽاز الطبٌعً والؽاز ال

األصلً بالمكمن بالطرٌمة الحجمٌة، معادلة موازنة المواد واستعماالتها، انتمال الؽازات فً األوساط 

الؽاز وتحلٌلها، حساب الضؽط فً لاع الببر فً الحالة ابارالمسامٌة، اختبارات المدرة المصوى  لإلنتاج 

ساكنة وفً حالة التدفك، المعدات السطحٌة فً الحمول الؽازٌة، تدفك الؽاز فً األنابٌب السطحٌة، ال

 .تطوٌر حمول الؽاز والتصادٌاتها، مختصر عن الحمول الؽازٌة فً لٌبٌا

 PE484ذذ (وحداتذ3)ذذذذذذذذذالعدديذذذذذذالتحؾقلذطرق

الخطؤ والخطؤ النسبً، الطرق العددٌة لتمرٌب  ممدمة عامة، الطرق التحلٌلٌة والطرق العددٌة، حسابات

الدوال الرٌاضٌة باستعمال نظرٌة تاٌلور، الطرق العددٌة إلٌجاد جذور معادلة ؼٌر خطٌة، الطرق العددٌة 

إلٌجاد حلول مجموعة من المعادالت ؼٌر الخطٌة، الطرق العددٌة وطرق المصفوفات إلٌجاد حلول 

انسة، الطرق العددٌة للتكامل، الطرق العددٌة لحل معادلة تفاضلٌة مجموعة من المعادالت الخطٌة المتج

من الدرجة األولى، الطرق العددٌة لتمٌٌم دالة خارج نطاق المعلومات، الطرق العددٌة لتوصٌؾ مجموعة 

 .من النماط التجرٌبٌة بمعادلة رٌاضٌة
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 PE510ذذ (وحداتذ3)ذذذذذذذذذاإلضايفذذذذذذذذذذاالدرتداد

ممدمة، احتباس النفط خالل االسترداد األولً والثانوي، العوامل المإثرة، طرق لٌاسه، الؽمر بالماء، 

نظرٌة باكلً ولٌفرت، األشكال المختلفة للؽمر بالماء، تحدٌد االحتٌاطً واإلنتاج المستمبلً بالؽمر المابً، 

حة بواسطة الؽازات ذات الضؽط الطرق االمتزاجٌة، تعرٌفات، النماذج المختلفة لالمتزاجٌة، اإلزا

العالً، اإلزاحة بواسطة الؽاز للٌل التكثٌؾ، الحمن بثانً أكسٌد الكربون، الطرق المختلفة لتحدٌد 

االمتزاجٌة، التجارب العملٌة، األسالٌب األخرى لالسترداد اإلضافً، الحمن الكٌمٌابً والحمن بالمواد 

اري، مشارٌع االسترداد اإلضافً فً لٌبٌا، اختٌار األسلوب الصابونٌة، حمن الصودا الكاوٌة، الحمن الحر

 .المناسب لالسترداد اإلضافً

 PE502ذذ (وحداتذ3)ذذذذذذذ(اختقارى)ذذالـػطقةذاحلؼولذتؼـقات

 الحمول، فً التمنٌة و النظرٌة الظواهر إلً السطحٌة، تحت و السطحٌة النفطٌة الحمول كمٌاوٌات مشاكل

 النفط، حمول معدات تركٌب خالل المواد تداخل السوابل، تداخل الؽازات، تداخل مضاعفاتها، و عواملها

 الترسٌب، االندماج، الصدأ، المستحلبات، التكلس، مزجٌاتها، و الؽاز و الزٌت و للماء الكٌمابٌة المعالجة

 ألبارا فً الحمن لؽرض المٌاه معالجة الطفو، التصفٌة،

 PE511ذذ (وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ(ذاختقارى)ذمشاروعذإدارة

ممدمة، تعرٌفات، مفهوم اإلدارة الصناعٌة، تطورها، الوظابؾ الربٌسٌة لإلدارة الصناعٌة، التخطٌط، 

التنظٌم،المتابعة، الرلابة، األبعاد األساسٌة لوظٌفة التخطٌط، التخطٌط المومً، إعداد الخطة المومٌة، 

احل دراسة وتمٌٌم وتنفٌذ المشروع اإلنتاجً، وظٌفة اإلنتاج واختٌار إعداد خطط اإلنتاج الصناعٌة، مر

الفن اإلنتاجً، الدراسات المٌدانٌة الختٌار المشارٌع الصناعٌة ودراسة السوق، الدراسة الفنٌة للمشروع 

وأهمٌتها، المماٌٌس االلتصادٌة الختٌار التكنولوجٌا وتجدٌدها فً المشروع، دراسة الجدوى االلتصادٌة 

 .للمشروع الصناعً، هٌكلة إعداد التمرٌر الفنً

 PE512ذذ (وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذ(اختقارى)ذاملؽامنذحماكاة

 .ممدمة عن التشبٌه الرٌاضً، أسلوبه، الهدؾ منه، تطور العلم التشبٌهً
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 PE513ذذ (وحداتذ3)ذ(اختقاروة)ذالـػطقةذاهلـددةذيفذاملاءذمعاجلة

ممدمة، الخواص الطبٌعٌة للماء، الخواص األٌونٌة، تؤثٌر الماء على المواد، التؤثٌر الكهروكٌمٌابً، 

التآكل، تؤثٌر ثانً أكسٌد الكربون، التوازن الكٌمٌابً، تؤثٌر الماء على الحدٌد، الصدأ والتآكل، أنواع 

التؤثٌرات المختلفة لكبرتٌد الهٌدروجٌن، التآكل، اختٌار الحدٌد، لٌاس التآكل، العوامل المإثرة على التآكل، 

األمالح، الحرارة، سرعة التدفك ... إلخ، مماومة التآكل، الطرق المختلفة لمماومة التآكل مثل معالجة 

الماء، إضافة المواد المانعة للتآكل، المماومة الكاثودٌة ... إلخ، الترسب الكٌمٌابً، األنواع المختلفة 

األنواع،  ، دٌنامٌكٌة الترسب، الطرق المختلفة لمماومة الترسب، الترشٌح،للترسبات فً صناعة النفط

الطرق، المٌاسات، حمن الماء فً المكمن، عٌنات الماء وطرق تحلٌلها، مالءمة الماء للحمن، تؤثٌر الماء 

المحمون على خواص المكمن، معالجة الماء المحمون، تجمٌع الماء وتخزٌنه وطرق معالجته، سخانات 

اء، دورة الماء فً السخان، تؤثٌر المواد الذاببة فً الماء، بخار الماء، تركٌب السخانات، المشاكل الم

 .األساسٌة فً التسخٌن والتبخٌر

 PE520ذذ (وحداتذ3الـػطقةذذذذذذذذذذذذذذذذذ)ذاهلـددةذندوة

المنشورة عن أحد ٌموم الطالب )أو مجموعة من الطلبة( باإلعداد لعرض فنً للدراسات واألبحاث 

المواضٌع الفنٌة المتعلمة بدراسة النفط والتً ٌموم أستاذ المادة بتحدٌدها فً بداٌة الفصل وٌموم الطالب 

بتمدٌم هذا العرض الفنً لبمٌة الطلبة للمنالشة وتبادل اآلراء، كما ٌستدعً بعض أعضاء هٌبة التدرٌس 

ء الحوار وٌموم أستاذ المادة بتمٌٌم الطالب من خالل وذوي الخبرة من العاملٌن بالمإسسات النفطٌة إلثرا

 .العرض الخاص به ومن خالل مشاركته فً النماش فً بمٌة الندوات

 PE523ذذ (وحداتذ3الـػطقةذذذذذذذذذذذذذذذذذ)ذاملؽامنذتؼققم

لجوانب ممدمة عامة، مراحل تطوٌر الحمل، أهمٌة التمٌٌم الفنً وااللتصادي، الخطوات األساسٌة للتمٌٌم، ا

الفنٌة للتمٌٌم، حسابات النفط والؽاز األصلً، معادالت االحتٌاطً، معادالت توازن المواد، األسس 

الرٌاضٌة لتدنً معدالت اإلنتاج، منحنٌات التدنً، عوامل الخطؤ وعدم التؤكد من التمٌٌم الفنً، الجوانب 

وأنواع االتفالٌات، حساب الربح الصافً، االلتصادٌة للتمٌٌم، المصطلحات االلتصادٌة، لانون النفط اللٌبً 

المٌمة الحالٌة للربح الصافً، الجدوى االلتصادٌة للمشروع، مإشرات الربح، الممارنة االلتصادٌة بٌن 

المشارٌع، الجدوى االلتصادٌة من تؽٌر أسلوب تطوٌر المكمن، العوامل التً تإثر فً اتخاذ لرار 

صادٌة والسٌاسٌة للجدوى، مفهوم المخاطرة وعواملها، أسعار التطوٌر، مفهوم الجدوى، الجوانب االلت

 .النفط وتؽٌراتها، السٌاسة العمة للدولة، التطور العلمً والتمنً، التموٌل
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ذPE540 ذ(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذاملشروعذذذذذذذذذذذذذذذذذ

المسم للبحث، ولد ٌموم كل طالب بإجراء دراسة متكاملة عن أحد المواضٌع النفطٌة التً ٌحددها مجلس 

تكون الدراسة معملٌة أو مٌدانٌة أو نظرٌة، وٌستعٌن الطالب فً هذا المجال باإلمكانات المعملٌة المتوافرة 

فً المسم والبٌانات والمعلومات المتاحة عن المكامن النفطٌة اللٌبٌة التً تموم إدارة المسم بمساعدته 

من االعتماد الكامل على النفس فً دراسة أي مشكلة  للحصول علٌها، ٌهدؾ المشروع إلى تمكٌن الطالب

علمٌة تصادفه، ودراسة المراجع العلمٌة التً تساعده على حل المشكلة، وعلى التعود على تجمٌع 

المعلومات وتنمٌحها وتصنٌفها وكذلن على تركٌب األجهزة المعملٌة الالزمة للبحث وأجراء التجارب ثم 

رب، ومن ثم الوصول إلى الحلول الالزمة والتوصٌات المناسبة وٌكون تحلٌل المعلومات ونتابج التجا

الطالب مسإوال مسإولٌة كاملة عن إعداد تمرٌر فنً  متكامل عن البحث وعن تمدٌمه للمنالشة أمام لجنة 

 .من أعضاء هٌبة التدرٌس بالمسم لتمٌٌمه
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 أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ  .13

 

 اٌزخقـ اٌدٙخ اٌّبٔحخ اٌذسخخ اٌؼ١ٍّخ اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ اٌقفخ االعُ د

 ٕ٘ذعخ إٌفظ طشاثٍظخبِؼخ  ِحبضش ِبخغز١ش سئ١ظ اٌمغُ ػبدي ِغؼٛد خبٌٛرخ  .1

 خ١ٌٛٛخ١ب االوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ ِحبضش ِبخغز١ش ِٕغك اٌدٛدح عٍطبْ ػٍٟ ص٠بد  .2

 خ١ٌٛٛخ١ب االوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ ِحبضش ِبخغز١ش ِزؼبْٚ رذس٠ظ ١٘ئخ ػضٛ اٌضبٚٞ ػٍٟ اٌحبرّٟ  .3

 ٕ٘ذعخ إٌفظ االوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ ِحبضش ِبخغز١ش ِزؼبْٚ رذس٠ظ ١٘ئخ ػضٛ ح١بح خ١ٍفخ اٌحبج  .4

 ِحبضش دوزٛساٖ ِزؼبْٚ رذس٠ظ ١٘ئخ ػضٛ ػ١غٟ ػجذهللا حبرُ  .5
 االوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ

 ِٚؼبدْ ِٛاد. ٕ٘ذعخ

 س٠بض١بد ثش٠طب١ٔب.   ِبٔؾ١غزش خبِؼخ ِحبضش دوزٛساٖ ِزؼبْٚ رذس٠ظ ١٘ئخ ػضٛ اثٛلش٠ٓ ِٛعٟ اٌجٍٙٛي  .6

 ِذ١ٔخ ٕ٘ذعخ رشو١ب/اٌط١شاْ خبِؼخ ِغبػذ ِحبضش ِبخغز١ش ِزؼبْٚ رذس٠ظ ١٘ئخ ػضٛ اثٛص٠ذ ػّبس ػفبف  .7

 ٕ٘ذعخ إٌفظ ثش٠طب١ٔب. ؽف١ٍذ  خبِؼخ ِغبػذ أعزبر دوزٛساٖ ِزؼبْٚ رذس٠ظ ١٘ئخ ػضٛ ١ِشح دمحم خ١ش٠خ  .8

 و١ّ١بء خبِؼخ اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌّب١ٌض٠خ ِغبػذ ِحبضش ِبخغز١ش ِزؼبْٚ رذس٠ظ ١٘ئخ ػضٛ عبسح اٌؾبسف ٠ٛٔظ  .9

 ِذ١ٔخ ٕ٘ذعخ االوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ ِغبػذ ِحبضش ِبخغز١ش ِزؼبْٚ رذس٠ظ ١٘ئخ ػضٛ عؼٛد ػٍٟ عؼٛد  .10

 ف١ض٠بء خبِؼخ اٌضا٠ٚخ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ ِحبضش ِغبػذ ِبخغز١ش ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ ٔد١خ ػٍٟ ػشفٗ  .11

 ٕ٘ذعخ ِؼّبس٠خ اوبد١ّ٠خ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب/طشاثٍظ ِحبضش ِغبػذ ِبخغز١ش ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ ٚعبَ  عبٌُ اثٛع١ٕٕخ  .12

 ٕ٘ذعخ ١ِىب١ٔى١خ ج.رْٛ حغ١ٓ .ِب١ٌض٠ب ِحبضش ِغبػذ ِبخغز١ش ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِزؼبْٚ طبسق ِغؼٛد اٌّجشٚن  .13
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 اٌؾؤْٚ اٌطالث١خ  .14

 سٌاسة المبول بالمسم

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالمسم وفك الضوابط والشروط اآلتٌة :

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

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

 التعلٌم العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

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

 المعمول بها داخل الجامعة.

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

 التعلٌم العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

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

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

 والتمدٌرات.فً كل ممرر والدرجات  الساعات والوحداتالعلمً لكل منها وعدد 

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

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

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

 . المعمارٌةالهندسة  لسممن 

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

 .بالمسمند تخرجه على أساس عدد الوحدات والممررات التً أنجزها ٌحسب المعدل العام للطالب ع .9

 اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ٌٍزغد١ً: 

 تسجٌل طالب جدٌد - أ

 

 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 شهادة المٌالد . -2

 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد ) -3

 شهادة صحٌة حدٌثة -4

 بالجامعة .تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص  -5

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

 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 كشؾ درجات أصلً من الجامعة المنتمل منها الطالب . -2

 مفردات الممررات الدراسٌة معتمدة من الجامعة المنتمل منها. -3

 شهادة المٌالد . -4

 شخصٌة حدٌثة .( صور 6عدد ) -5

 تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة. -6

 إلزام الطلبة بحضور المحاضرات

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

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

 -اٜرٛخ:

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

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

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

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

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

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

 بهم حسب الالبحة.

 اطالع الطالب الجدد على طبٌعة ومتطلبات البرنامج التعلٌمً

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

 لٌطلع علٌه الطالب الجدد. المولع االلكترونً،

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

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

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

 عة.الجام
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 االنتمال ضمن البرامج التعلٌمٌة

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

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

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

 واستكمال كافة اإلجراءات التً تإكد انتماء الطالب للمسم الجدٌد.

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

 مراجعة سٌاسة المبول 

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

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

 المتبعة فً اجتذاب الطلبة للتسجٌل فً البرنامج المستهدؾ.

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

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

 تزوٌد الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبً 

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

 الطالبً.

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

 الطالبً وكل ما ٌتعلك بحموق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة.

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

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

 آلٌة توفٌر الدعم المناسب للطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة

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

 -ثبنغبيؼخ :انظؼبة انزٙ رٕاعٓٓى 

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

 اإلدارٌة واألكادٌمٌة لهم بالجامعة.

 تسهٌل مهمة االتصال والتواصل فٌما بٌن الطالب وألسامهم العلمٌة واإلدارات األخرى ذات العاللة. .2
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 ات الخاصة فً جمٌع مرافك الجامعة.مراعاة المواصفات الفنٌة بذوي االحتٌاج .3

 آلٌة تكفل سرٌة معلومات الطالب

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

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

 األكبدًٚٙ انزبثغ نهمسى انًخزض.

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

 آلٌة تنظٌم عملٌة اطالع الطالب على سجالتهم

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

 -انشخظٛخ أٔ ػٍ طشٚك ٔنٗ األيش ٔفك اٜنٛخ انزبنٛخ:

 على ملؾ طالب( وتمدٌمه إلدارة المسجل. االطالعل الطالب )نموذج طلب تعببة نموذج من لب - أ

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

 األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.

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

 المرشد األكادٌمً للطالب.

 آلٌة االختٌار وتسمٌة المرشد األكادٌمً

ؽٛش ٚزى انزجبدل  ثأَّ ػًهٛخ نزجبدل انًؼهٕيبد ثٍٛ انًششذ ٔانطبنت، ٠ؼشف اإلسؽبد األوبد٠ّٟ ...

 شاس خالل انفظم انذساسٙ.نهًؼهٕيبد ثُٛٓى ثبسزً

... األسزبر انًكهف ثبإلششاف ػهٗ يزبثؼخ إَغبص انطالة فٙ انجشَبيظ انؼهًٙ  اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ

 انز٘ ٚذسسَّٕ، ٔيمذاس رمذًٚٓى فّٛ.

 :الهدف من اإلرشاد األكادٌمً

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

افظة على المستوى األكادٌمً المطلوب من متابعة الطالب فً التحصٌل العلمً وتوجٌهه عن الحاجة للمح -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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 :وظائف ومهام المرشد األكادٌمً

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

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

 بملفه العلمً وبطالته الدراسٌة وإبالؼه.

لذٌن الرد على جمٌع استفسارات الطالب فٌما ٌخص الدراسة ومتابعته مع أعضاء هٌبة التدرٌس ا -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

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

 آلٌة اختٌار المرشد األكادٌمً:

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

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

 حصر أعداد أعضاء هٌبة التدرٌس بالبرنامج التعلٌمً.. -1

 حصر أعداد الطلبة الدراسٌن بالبرنامج. -2

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

 أكادٌمً.

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

 آلٌات الطعن والتظلم والشكاوي الطالبٌة

 طعن:آلٌة ال - 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 

 .ٌحال الطلب إلى لجنة المراجعة بالمسم العلمً المختص 

  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

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

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

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

 -غبيؼخ رزجغ انطشق انزبنٛخ:ان

 .ٌوثك الطالب شكواه فً نموذج خاص بالتظلمات 

 .ٌموم الطالب بوضع تظلمه فً صندوق الشكاوي 

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

 البٌانات للمشتكً والمشتكً علٌه وموضوع التظلم.

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

 .ًاإلعالن عن نتٌجة التحمٌك على لوحة اإلعالنات وعلى المولع االلكترون 

 آ١ٌخ رّى١ٓ اٌطالة ِٓ اٌّؾبسوخ فٟ فٕبػخ اٌمشاساد ٚحً اٌّؾبوً

 .ًتوزٌع استبٌانات خاصة بالطلبة فً نهاٌة كل فصل دراس 

 .تفرغ االستبٌانات وتحلل إحصابٌاً لمعرفة نماط الضعؾ وتطوٌرها 

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

 .ٌعتمد مجلس الجامعة نتابج االستبٌان وٌحدد سبل التحسٌن والتطوٌر 

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

 .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

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

  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 

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

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

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

 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.

 

 آ١ٌخ اٌزؼبًِ ٚاٌزٛث١ك ٌّؼبِالد اٌطــالة اٌّزفٛل١ٓ

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

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

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

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

 .متابعة أي تمارٌر من المرشدٌن األكادٌمٌٌن عن الطالب المتفولٌن 

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

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

 .تكرٌم أوابل الدفعات سنوٌاً فً حفل الخرٌجٌن 

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

 نشاطات اتحاد الطلبة داخل أو خارج الجامعة.

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

 الجامعة.
 

 آ١ٌخ ِؼشفخ ِذٜ ِالئّخ اٌجشاِح ٌّزطٍجبد عٛق اٌؼًّ ِٓ ٚخٙخ ٔظش خش٠د١ٙب

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

 مع بمٌة اإلدارات والمكاتب. بٌن وحدة الخرٌجٌن

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

 الخرٌجٌن.

  جٌن والبرامج الدراسٌة ٌفً مدى مالبمة الخر أراءهمٌتم تسلٌم استبٌان ألرباب العمل؛ الستطالع

 لمتطلبات سوق العمل.

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

 هًٛٙ.ٔانزمٛٛى انذٔس٘ نهجشايظ انزؼ
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 إجراءات البرامج التعلٌمٌة  .15
 

 آلٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً

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

تحدٌد خصابص المتعلم وأنماط التعلٌم المالبمة بعد ذلن ٌتم تحدٌد المحتوى والوحدات التعلٌمٌة الالزمة 

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

 -الطلبة وٌكون ذلن بناءاً على الخطوات التالٌة:

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

 مجلس إدارة الجامعة.

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

 هٌبة التدرٌس.

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

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

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

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

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

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

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

 .التعلٌمٌة به

 

 آلٌة المراجعة والتمٌٌم الدوري للبرنامج التعلٌمً

المراجعة الدورٌة للبرامج التعلٌمٌة مهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحٌح أخطاء سابمة 

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

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

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

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

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

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

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

 )ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن 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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 آلٌة استطالع أراء العناصر التعلٌمٌة فً جودتها

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

الطلبة( باستبٌانات خاصة 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 .16
 

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

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

فئئً االسئئتمامة  والمئئدوةاإلبئئالغ األمئئٌن للمعئئارؾ، وهئئو راعئئً المئئٌم  ٌعتبئئر عضئئو هٌبئئة التئئدرٌس رسئئول

 التعلٌمٌئةإن التوسئع المعرفئً جعئل صئاحب الرسئالة  واجبئات. علٌئه مئنوالتجرد فٌما له من حموق ومئا 

لدٌه من معلومات، كً ٌستطٌع توصئٌل األفكئار بطرٌمئة ممنعئة لهئا  واالطالع فٌمامطالبا باإللمام الواسع 

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

 .والخوض فً مجاالت البحث العلمً المتنوع

 التدرٌس عضو هٌئة  وواجبات حموق    

فئئً اطئئار اهتمئئام الجامعئئة بضئئمان حئئك العنصئئر الربٌسئئً فئئً العملٌئئة التعلٌمٌئئة لامئئت بتخصئئٌص مكتئئب 

شإون اعضاء هٌبة التدرٌس لدعم وتنظٌم معامالت كل عضو هٌبة تدرٌس لٌضمن حموله والتؤكٌئد علئى 

 ى حٌئاة عابلئةعلئفالعنصر المادي الذي ٌتطلب توفٌره من لبل إدارة الجامعة له انعكاسات ادابه لواجباته، 

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

  .صرؾ مكافاته فور استحمالها حسب االجراءات المتبعة بالجامعة 

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

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

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

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

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

 .من حموله طلب مكافاة عن اي خدمة ٌمدمها ومكفول له حك الرفض دون عموبة 
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  من مصارٌؾ عضو هٌبة التدرٌس حال مشاركته فً عمل علمً باسم  61تتكفل الجامعة بنسبة %

 الجامعة محلٌا او خارجٌا.

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

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

 .العلم واألخالق الحمٌدةأفكار الشباب الباحث عن 

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

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

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

 انًؾذدح فٙ عذٔل انًؾبضشاد.

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

 أٔ انظٕٓس ثًظٓش ال ٚهٛك ثششف انًُٓخ.

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

 ضًٍ نٕائؼ انغبيؼخ.

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

 .ثبنًغزًغٚضش 

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

 ٚسزخذيٓب فٙ انغشع انز٘ أػذد يٍ أعهّ.

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

 ثزذسٚسٓب، ٔخبطخ رؾسٍٛ ٔرطٕٚش انًُبْظ انذساسٛخ.

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

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

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

 من اعضاء هٌئة التدرٌس والكفاٌة خطة الجامعة لتحدٌد االحتٌاجات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٔيؤْالد انًزمذيٍٛ ػهٗ انمسى انؼهًٙ.

 ة التدرٌس بجامعة افرٌمٌااختٌار أعضاء هٌئ

هئئا العملٌئئة ٌعئد أعضئئاء هٌبئة التئئدرٌس مئن أهئئم المئئدخالت فئً المإسسئئات التعلٌمٌئة الجامعٌئئة التئً تحتاج

وجئود معئاٌٌر الختٌئار فً ضوء الثورة المعلوماتٌة واالتصاالت والتكنولوجٌا، وبالتئالً ٌتطلئب  التعلٌمٌة

التدرٌس هو أساس تجوٌد مخرجئات العملٌئة التعلٌمٌئة ، هٌبة التدرٌس وبجامعة افرٌمٌا ٌعتبر عضو هٌبة 

من خالل التمتئع بالممومئات لذا من المهم التمٌٌم الدوري له للحفاظ على األداء العالً والمستوى المتمٌز و

 .الشخصٌة واألكادٌمٌة

 التخصصات المطلوبةومن خالل تحدٌد احتٌاجات االلسام ٌتم االعالن فً مولع الجامعة على 

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

 االتً:

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

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

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

 موافك لمتطلب الممرر الدراسً حتى ٌكلؾ بتدرٌسه.

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

 الممرر الدراسً.

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

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

 تدرٌس من ذوي العاللة بتخصصه(.

 .التزكٌة من لبل اللجنة العلمٌة بالمسم 

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

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

 .مفردات الممرر بكفاءة

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

 وهً: صال بهم للتؤكٌد على احضارهم مصوؼات التعاون كاملةلالت

   صور شخصٌة. 2عدد 

  .السٌرة الذاتٌة 

  .ًاثبات شخص 

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

  .)افادة بالدرجة العلمٌة معتمدة )ما امكن 

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

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

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

ٌكلؾ  (13)م.ش.أ.هـ.ت. ر عضو هٌبة تدرٌس عن ممرر (، كذلن عند وجود عجز او اعتذا07

 (.04استثنابٌا ؼٌره )م.ش.أ.هـ.ت. 

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

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

 االنسانٌة والتطبٌمٌة.

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

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

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

 تحددها حاجة الجامعة وفك النظم واللوابح.

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

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

 التدرٌس وكافة امورهم الوظٌفٌة األخرى.

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

 رباسة الجامعة.

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

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

 تمٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا

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

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

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

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

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

 ونشاطاتهم فً المسم والمشاركة فً البحث العلمً وخدمات المجتمع والبٌبة.

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

 .ذج التمٌٌملها عن طرٌك نمو المحاضرات وااللتزام باستٌفاء الوعاء الزمنً

 والحصول على نتابج التمٌٌمات. تجمٌع هذه المإشرات وتحلٌلها  (4

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

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

 ٌم عضو هٌبة التدرٌس او باستمراره او انهاء عمده.تمو

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

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

 .(15)م.ش.أ.هـ.ت. 

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

 ألعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا تمدٌم الدعم التمنً

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

 التمنً هً كاالتً: العلمٌة بالجامعة، والٌة الدعم

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

 .وٌتم تجمٌعه فً تمرٌر لمخاطبة اإلدارة العلٌا بالجامعة تعالداتها
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عضو هٌبة التدرٌس ٌحدد فٌه نوع الدعم التمنً 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  .17
 

 محاضرات منهجٌة نظرٌة باستخدام السبورة وأجهزة العرض 

 النشاط والمنالشة والمشاركة داخل المحاضرات 

 الواجبات وورلات العمل 

 ( التربة ومواد البناء والكٌمٌاء والفٌزٌاء والورش الخرسانة والمعامل )خرابط والحاسوب و. 
 

 نظام التمٌٌم واالمتحانات .18
 

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

وامتحان نهاٌة الفصل %( وذلن على أساس أعمال السنة للطالب 100تحسب تمدٌرات كل ممرر من ) .2
، وٌستثنى بعض الممررات الدراسٌة  % لالمتحان النهاب60ً% ألعمال السنة و 40وذلن بنسبة 

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

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

ربٌس المسم المختص وكذلن ربٌس  و  استاذ الممرر ٌتم اعتماد النتٌجة النهابٌة للممرر الدراسً من لبل .4
 لسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.

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

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

 ؽست انُست انزبنٛخ 

 

 
 

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إنٗ  85يٍ  1

 جٌد جدا 85من  إلى ألل   75من   2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    50من  4

 ضعٌؾ 50إلى ألل من   35من   5

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

 ممدمـــــــــــة

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

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

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

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

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

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

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

 -ٌلً:

التؤكد من أن الطالب الخرٌج لادراً 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

 بؤخاللٌات المهنة لبل التحاله فعلٌاً بالعمل.تحلً الطالب  .3

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

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

 .المشروع

 متطلبات التمدٌم على مشروع التخرج
 

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

 -التخرج والبدء فٌه وهً كاآلتً:
 

 المسم العلمً
 عدد الوحدات المطلوبة لإلنجاز لبل المشروع

 الحد األدنى                     الحد األعلى

 126 120 إدارة األعمال

 126 120 المحاسبة

 126 120 التموٌل والمصارف

 137 131 المانون

 122 116 اللغة االنجلٌزٌة

 133 127 علوم الحاسوب

 144 138 الهندسة المدنٌة

 149 143 الهندسة المعمارٌة

 147 137 هندسة النفط
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 آلٌة اعتماد التسجٌل والتمٌٌم فً مشارٌع التخرج 
 

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

 -تسجٌل مشروع تخرجه وتمٌٌم نتٌجته بشكل رسمً:

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

 الطالب لعدد الوحدات 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

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

مختصرا ( والذي ٌكون الطالب لد عرض ممترح المشروع 4)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.

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

 ت فً المشروع أو بدون تعدٌالت.وتكلل بنجاح الطالب سواء بتعدٌال

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

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

 شروط عامة فً اختٌار مشارٌع التخرج
 

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

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

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

فعلٌة لمشاكل والعٌة أن ٌختار الطالب موضوع المشروع الذي ٌرٌد تمدٌمه بحٌث ٌمدم حلول  .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.

افٌة وموثمة )كمسودة( عن الموضوع المختار لبل أن ٌكون لدى الطالب معلومات نظرٌة ك   .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

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

 -:االتًوٌمكن تلخٌصها فً 

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

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

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

 أن ٌمدم المشروع : .4

 .أفكار جدٌدة 

 .تطوٌر لفكرة مشروع  سابك بإضافات جوهرٌة 

 .حلول لمشاكل موجودة مسبما 

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

 المهنة.

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

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

 علٌها األستاذ المشرؾ على المشروع والمسم  .

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

 مشروع وٌتم االختٌار حسب  األولوٌة.

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

 كافً فً لوحة إعالنات المسم.

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

 الطالب إعادة تمدٌم ممترح المشروع مرة أخرى بعد إجراء 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 

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

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

 

 تبوٌب المشروع

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

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

 الشكر. .2

 اإلهداء. .3

 الجداول(. –األشكال  –الفهرس )المحتوٌات  .4

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

 صفحة(.

 فصول المشروع : .6
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 لممدمة.ا 

 .ًالجزء النظري والعمل 

 النتابج. 

 .التحلٌل 

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

 الخطوط والترلٌم
 -وتؤخذ الخصابص اآلتٌة:

 18بحجم  Times New Romanعنوان المشروع: نوع الخط  .1

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

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

 النص.

 ٌعتمد تباعد السطور مفرداً. .4

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

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

 ة العمل بالشكل التالً:تكتب المراجع فً نهاٌ .7

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

 الحروؾ األبجدٌة ألسماء المإلفٌن.

 .A4ٌراعى حجم الورق  .8

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

 خقبئـ اٌجحث اٌد١ذ

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

 انجؾش انغٛذ ثؼذح طفبد يُٓب : 

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

 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

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

 ولكن بما ال ٌخل أٌضاً بالتؽطٌة الوافٌة المطلوبة لجوانب الموضوع .

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

 ، وذلن من خالل : 

  التدرج عند عرض الموضوعات من البسٌط إلى المعمد فاألكثر ً  تعمٌدا

 .الترتٌب الزمنً لألحداث الواردة بالتمرٌر 

 الترتٌب المكانً ، كلما أمكن ذلن . -ج 

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

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

 ػشك ِمزشذ ِؾشٚع اٌزخشج

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

 مشرؾ المشروع. .1

 أحد أعضاء اللجنة العلمٌة بالمسم. .2

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

 ٔانؼشع ٚكٌٕ ػهٗ انشكم اٜرٙ:

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

 المربً.

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

 به لٌتبٌن للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نوالصه.

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

 للمشروع حال موافمة المشرؾ واللجنة العلمٌة بالمسم.

 ػشك ِؾشٚع اٌزخشج

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

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

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

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

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

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

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

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

 -لبل البدء فً عرض المشروع هً:توفرها 

 األربع نسخ من المشروع. .1

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

 -والمتكونة من اآلتً:

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

 .المحتوٌات 

 .الملخص 

 .الممدمة 

 .أساسٌات المشروع 

 .النتابج 

 .التحلٌل 

 .الخالصة 

 .التوصٌات 

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

 استكمال الطالب لكافة االلتزامات المالٌة تجاه الجامعة. .4
 

 شروط منالشة مشروع التخرج 

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

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

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

 بعذر دون أن ٌكلؾ عنه بدٌل.

 ٌمسم زمن عرض مشروع التخرج كما ٌلً: .2

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

  دلٌمة لألسبلة والنماش من لبل لجنة المنالشة. 60ألل من 

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

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

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

 وبموافمة المسم.

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

 للتداول حول تمٌٌم أداء الطالب ولبول المشروع من عدمه.

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

 بدونها.

 

 توزٌع درجات تمٌٌم مشروع التخرج

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

 الؽرض.

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

 )لكل طالب(.

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

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

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

 .الطالب بؤخر من نفس المجموعة

 نتٌجة تمٌٌم مشروع التخرج

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

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

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

  50حصوله على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

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

 المشروع للنماش وٌعلن رسوب الطالب مباشرة.

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

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

 المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

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

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

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

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

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

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

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

 من مرة واحدة وإال ٌتحول التؤجٌل إلى رسوب.

 

 خرجمتطلبات إنهاء مشروع الت

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

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

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

 ٌطلب التجلٌد فً مدة ال تزٌد عن أسبوعٌن آخرٌن.

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

 ًالمسم العلم 

 المشرؾ 

 المكتبة 

 لون التجلٌد للعلوم اإلنسانٌة أسود وللعلوم التطبٌمٌة أزرق. .3

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

 ببجلبمعت الداخليت اللوائح إصدار بشأن
 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 تطبٌك الالئحة ( 1مادة رلم ) 

 لغة الدراسة ( 2مادة رلم ) 

 ألسام الجامعة ( 3مادة رلم ) 

 الدراسةمدة  ( 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 (

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

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

 (3مادة رلم )

 ) ألسام الجامعة (

 -:تشتمل الجامعة على األلسام العلمٌة التالٌة 

 العـــــــــــلوم تطبٌمٌـــــة العلــــــــوم إنسانٌـــــــة

 لسم علوم الحاسوب لسم إدارة إعمال

 المدنٌةالهندسة  لسم ا لسم المحاسبة

 لسم الهندسة المعمارٌة لسم المانون

 لسم هندسة النفط اللؽة االنجلٌزٌة لسم 

 ----------- مصارؾلسم التموٌل وال
 

 ( 4مادة رلم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -: بالجامعة لها خصابص متعددة هًالدراسة 

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

وعشرة فصول دراسٌة ) للعلوم التطبٌمٌة ( بمعدل  فصلٌن دراسٌٌن فً العام الدراسً وٌعرؾ أولهما 



56 
 

إلدارة الجامعة إضافة فصل دراسً صٌفً وٌكون  بفصل الخرٌؾ والثانً بفصل الربٌع ، وٌجوز

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

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

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

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

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

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

 ( 5مادة رلم ) 

 ) البرنامج األكادٌمً (

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

 علمٌة تخصصٌة.

 )الفصــــــل الثانً ( 

 نظام الدراسة واالمتحانات

 نظام المبول والنمل

 اختصاصها المادة

 ضوابط وشروط لبول الطلبة (6مادة رلم )

 المستندات المطلوبة للتسجٌل (7مادة رلم )

 نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل

 صرف رلم المٌد (8مادة رلم )

 التسجٌل واإلرشاد (9مادة رلم )

 حموق الطالب األكادٌمٌة (10مادة رلم )

 االنتمال بٌن األلسام (11مادة رلم )

 تجدٌد المٌد (12مادة رلم )

 الغٌاب وولف المٌد

 الغٌاب (13مادة رلم )

 ولف المٌد (14مادة رلم )

 التمٌٌم واالمتحانات

 لجنة لإلشراف على االمتحانات النهائٌة (15مادة رلم )

 تمٌم درجات الممرر الدراسً (16مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات الدورٌة (17مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات النهائٌة (18مادة رلم )

 الغٌاب عن االمتحانات النهائٌة (19مادة رلم )

 الطعن والتظلم (20رلم )مادة 

 تمدٌر الدرجات (21مادة رلم )

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

 (6مادة رلم )

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتٌة:

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

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

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

 المعمول بها الجامعة   .

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

 الالبحة .

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

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

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

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

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

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

 المسم المختص.

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

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

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

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

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

 (8مادة رلم )

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

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

 على السنة التً التحك بها الطالب  . الرلم الثانً والثالث ٌدل 

 . الرلم الرابع والخامس ٌدل على رلم المسم 

 . الرلم السادس والسابع والثامن ٌدل على الرلم التسلسلً للطالب 
 

 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :

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

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

 لبدء الدراسة .

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

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

 األولى ولبل الثانٌة.

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

 وكذلن حسب الخطة الدراسٌة المعتمدة  من لبل المسم المختص .

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

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

  وحدة دراسٌة .
 (10مادة رلم )

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

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

 جه.تخر
 (11مادة رلم )

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

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

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

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

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

 (13مادة رلم )

ا:  الغٌاب وولف المٌد( -)ثالثا

 -: االتًخالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول 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

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

 لجنة االمتحانات والمرالبة تتولى كافة األمور المتعلمة بسٌر االمتحانات وتنظٌمها.

 (16مادة رلم )

% خمسٌن بالمابة على 50حصل 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 

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

 .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.

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

 واالمتحانات بالجامعة.

 (17مادة رلم )

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

 -وذلن وفك الشروط التالٌة:

 الخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه.أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً ب .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 )

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

 -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

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

للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من أن ٌمدم نموذج طعن  .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 ف .3

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

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

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

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

 (21مادة رلم )

 -: االتًتحسب درجات الطالب ومعدله على النحو 

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

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

 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 )

 -تحصٌله العلمً فً الحاالت التالٌة:ٌنذر الطالب بسبب تدنً 

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

 % .50حالة تجاوز الطالب المعدل العام 

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

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

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

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إلى  85من  1

 جٌد جدا 85إلى ألل من    75من   2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    50من  4

 ضعٌؾ 50إلى ألل من   35من   5

 ضعٌؾ جدا 35ألل من  6
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 الفصـــــــــل الثالث()

 )متطلبات التخرج(

 (23مادة رلم )

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

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

 .المطلوبة التً درسها فً المسم بنجاح

 (24مادة رلم )

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

 -: مجموع وحداتها كالتالً

 التصنٌف المسم
مجموع الوحدات الالزمة 

 للتخرج
 اإلجازة المتخصصة

 إدارة أعمال

 العلوم اإلنسانٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131 المحاسبة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131 تموٌل ومصارؾ

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 129 المانون

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 134 اللؽة االنجلٌزٌة

 علوم الحاسوب

 العلوم التطبٌمٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 139

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 150 الهندسة المدنٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 161 الهندسة المعمارٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة  149 هندسة النفط 
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 الفصـــــــل الرابع ()

 )المخالفات التأدٌبٌة(

 

 (25مادة رلم )

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

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

 ألصول والتمالٌد الجامعٌة المستمرةالمعمول بها فً مإسسات التعلٌم العالً  وا

 (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  

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

 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

 الدراسة واالمتحانات بالجامعةسٌر 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

 التهدٌد.الضرب أو اإلٌذاء أو  - 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:

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

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

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

 

 (30مادة 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 .

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

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

 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

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

 االمتحانات ما لم ٌكن مرخصا بإدخالها من لبل لجنة االمتحانات 

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

 بالتعلٌم العالً.أي مخالفة للموانٌن واللوابح والنظم المتعلمة  - خ

 

 (31مادة رلم )

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

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

 طالبة  . أوكان طالبا  إذافً الجرٌمة 

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

 تداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو عرضها. - ت

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

 )العموبات التأدٌبٌة(

 

 (32مادة رلم )

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

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

 

 (33مادة رلم )

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

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

 

 (34مادة رلم )

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

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 

 فصالً نهابٌا عند العود.

ٌعالب الطالب بالحرمان من حموق الطالب النظامً أو إٌمافه عن الدراسة مدة ال تزٌد على سنة دراسٌة  - ث

 واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص علٌها فً الفمرتٌن ) ح،خ ( من المادة المذكورة.

 

 (35مادة رلم )

( بالولؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة 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 فوراً 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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 إخشاءاد اٌؾؤْٚ اٌطالث١خ -22

 

 إجراءات االلتحاق للدراسة بالجامعة -1

 النماذج المستخدم لهذا الغرض:  

 (:1نموذج البٌانات الشخصٌة رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهئئدؾ هئئذا النمئئوذج إلئئى معرفئئة البٌانئئات الشخصئئٌة للطلبئئة الئئراؼبٌن فئئً االلتحئئاق للدراسئئة 

و بٌانئئات ولئئً األمئئر كمئئا ٌهئئدؾ اٌضئئاً الئئى توثٌئئك بٌانئئات الشئئهادة الثانوٌئئة او مئئا بالجامعئئة 

 ٌعادلها للطالب أو الطالبة المتمدمٌن لاللتحاق بالدراسة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مئن وحئدة 1ٌمكن الحصول على نسخة من نمئوذج البٌانئات الشخصئٌة للطلبئة  رلئم أ.م.ج )

 ة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.المبول والتسجٌل بإدار

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

( مئن وحئدة المبئول والتسئجٌل بئإدارة 1استالم نموذج البٌانات الشخصٌة  رلم أ.م.ج ) -1

 التسجٌل.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -2

 إرفاق النموذج بالمستندات المطلوبة للتمدٌم والتً تحددها الالبحة الدراسٌة بالجامعة.  -3

تسئئلٌم نمئئوذج الطلئئب مئئع المسئئتندات  المطلوبئئة للتسئئجٌل لوحئئدة المبئئول والتسئئجٌل  -4

 لؽرض فحصها والتؤكد من توفر الشروط المطلوبة للمبول.

 

 

 



69 
 

 

 

 

 نموذج البٌانات الشخصٌة
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 ،)أنثى() ذكر(تارٌخ المٌالد: الٌوم.......الشهر........ السنة.......... مكان المٌالد:........... الجنس

الشخصٌة:)............................( رلم ورلة العابلة رلم جواز السفر:)........................(  ، رلم البطالة 

)..................( 

 اسم األم رباعً:....................................... جنسٌتهـــا:.......................................

 ..............................اسم ولً األمر:.................................... صلة المرابة بالطالب:..

 عنوان ولً األمر:.................................... نمال ولً األمر:...................................

 أسم المدرسة المتحصل منهـا على الثانوٌة:..............................................................

 :.................  التمدٌر والنسبة المبوٌة :.................... ................سنة الحصول علٌها 

 التخصص:..................................... الشعبة:..................................................

لٌة المانونٌة وما ٌترتب علٌها من ألر أنا المولع أدناه بصحة البٌانات المذكورة بهذا النموذج وأتحمل المسبو
 إجراءات.

 
 أسم الطالب:....................................... التولٌع:..................... التارٌخ:................ 

 

 ٌعتمد المسجل العام
.............................. 

 

 

  رلم المٌد الجامعً
  التخصص

  الرلم الوطنً

             :الرلم الوطنً

 عصام الزمزام أ.إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 (  1رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:2نموذج تسجٌل الرغبات للطالب رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى معرفة رؼبات الطالب حسب األولوٌة و وفك التخصصات والبئرامج 

 التعلٌمٌة الموجودة بالجامعة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مئن وحئدة 2رلئم أ.م.ج ) الرؼبئات للطالئبٌمكن الحصئول علئى نسئخة مئن نمئوذج تسئجٌل 

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مئن وحئدة المبئول والتسئجٌل 2استالم نمئوذج تسئجٌل الرؼبئات للطالئب رلئم أ.م.ج ) -1

 بإدارة التسجٌل أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -2

( مئئئع المسئئئتندات  المطلوبئئئة 2تسئئئلٌم نمئئئوذج تسئئئجٌل الرؼبئئئات للطالئئئب رلئئئم أ.م.ج ) -3

 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:...............................:....سنة الحصول علٌها

 التخصص:................................... الشعبة:...........................................

 

 التخصصات الموجودة بالجامعة

 ٌجب على الطالب إختٌار

 ثالثة تخصصات على األلل

 تمدٌر حسب رؼبة الطالب

 الرؼبة حسب األولوٌة

 /.........................1 لسم إدارة األعمال

 /........................2 لسم المحاسبة

 /........................3 لسم التموٌل والمصارف
 لسم علوم الحاسوب

  لسم اللغة االنجلٌزٌة

 لسم المانون

 المعمارٌةلسم الهندسة 

 لسم الهندسة المدنٌة

 لسم هندسة النفط

  

 ..............................الطالب  التولٌع

 

 

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 (  2رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:3نموذج تعــــــــــــهد رلم أ.م.ج  ) 

 

 أ( الهدف من النموذج: 

تعهد الطالب بااللتزام بكافة اللئوابح والئنظم بالجامعئة وعئدم التئؤخٌر   ٌهدؾ هذا النموذج إلى

 عن مواعٌد التسجٌل وفك خطة البرنامج التعلٌمً المعلنة من إدارة الشإون العلمٌة .

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

ٌمكئئن الحصئئول علئئى نسئئخة مئئن نمئئوذج تعهئئد الطالئئب مئئن وحئئدة المبئئول والتسئئجٌل بئئإدارة 

 الجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.المسجل ب

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مئن وحئدة المبئول والتسئجٌل بئإدارة المسئجل أو 3استالم نموذج التعهد رلئم أ.م.ج ) -1

 عن طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. -2

 بالتولٌع على التعهد. التؤكد من إلتزام الطالب -3

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .3تسلٌم  نموذج التعهد رلم أ.م.ج ) -4
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 نموذج تعهـــــــد

 .............................د: ــــرلم المٌ  .........................................:  أتعهـــد أنا الطالب

 ...................................: الشعبـــة...................................................ـم: ـــــــالمس

 

ألتزم بجمٌع اللوائح والنظم بالجامعــة، وأننً لن أتأخر عن التسجٌل فً الموعد المحدد له وعند بأننً سوف 

اإلجراءات المانونٌة والمالٌة  التً تمتضٌها النظم واللوائح  ةسجٌل فً الموعد المحدد اتحمل كافتأخري عن الت

 المعمول بها فً الجامعة.

  ........................................ الطالــب:اسم 

 ........................................ التولٌـــــــــع:

  .........../.................../: .........التارٌـــــــــخ

 

 واالمتحانات لسم الدراسة اعتماد                                                          اعتماد رئٌس المسم

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

 

 اعتماد مسجل عام الجامعة

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

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 (  3رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (4إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج )

 

 أ( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هئذا النمئوذج إلئى إلئرار الطالئب بئاالطالع علئى البحئة الدراسئة واالمتحانئات لجامعئة 

واألعلئئى للوحئئدات  أفرٌمٌئا وبئئذلن ٌضئئمن الطالئئب معرفئة أهئئم المئئواد المتعلمئئة  بالحئد األدنئئى

وعئدد االنئذارات واجئراءات الطعئن  الحضئور للمحاضئرات الدراسٌة المسموح بها وإلزامٌئة

 وؼٌره من مواد الالبحة الدراسٌة ذات األهمٌة.

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

ٌمكئئن الحصئئول علئئى نسئئخة مئئن نمئئوذج إلئئرار بئئاالطالع علئئى البحئئة الدراسئئة واالمتحانئئات 

( من وحدة المبئول والتسئجٌل بئإدارة  المسئجل بالجامعئة او عئن 4ا رلم أ.م.ج )لجامعة أفرٌمٌ

 طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

اسئئتالم نمئئوذج إلئئرار بئئاالطالع علئئى البحئئة الدراسئئة واالمتحانئئات لجامعئئة  .1

أو عئئن  ( مئئن وحئئدة المبئئول والتسئئجٌل بئئإدارة المسئئجل4أفرٌمٌئئا رلئئم أ.م.ج )

 طرٌك مولع الجامعة.

 ملء النموذج والتؤكد من استٌفاء كافة البٌانات المطلوبة به. .2

 التؤكد من إلتزام الطالب بالتولٌع على اإللرار. .3

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .4تسلٌم  نموذج اإللرار رلم أ.م.ج ) .4
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 إلرار باالطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا

 ........................: يدــــرلم لٌ  .......................................:  أنا المولع أدناه الطالبألـر 

 ...............: للعام الجامعً...................دراسً: ـل الـفصـلل ..........................م: ـمسبوالمسجل 

بؤننً لد أطلعت على البحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا، وأنه ال ٌحك لً الدخول 

محاضرات( متصلة  4ٌعادل ) %( ما25نسبة ؼٌابً فٌهــا عن ) لالمتحان النهابً ألي مادة تزٌد

 أو منفصلة بدون عذر.

كما ألر بؤننً على علم تام بؤنه سوؾ ٌتم فصلً وإعادة مساري إلً أحد األلسام األخرى التابعة 

 للجامعة، ولن ٌسمح لً باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت التالٌـة:

 

 %(35إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ جداً )ألل من . إذا تحصلت على ثالث 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.

 

 

 وهـــذا إلرار منً بذلن

 لســــــــ علٌكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالموا

 
 

 التولٌع: ....................................................... البصمة: ................................

 21التارٌخ:          /         /         

 

 

 

 

 ٌونس هدٌةإعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 بعض المواد من الالئحة الداخلٌة للدراسة واالمتحانات
 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :
 وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالب بالتسجٌل لكل فصل دراسً. .8
 تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع السابك لبدء الدراسة . .9

 د انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل .ال ٌجوز تسجٌل اي طالب بع .10
 ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب بالحذؾ واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة بعد االمتحانات النصفٌة األولى ولبل الثانٌة. .11
الدراسٌة  ٌجب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول وذلن حسب التسلسل المحدد للممررات وكذلن حسب الخطة .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 .21وهو )ال ٌزٌد على الحد األعلى  أن%( على 75معدله العام أكثر من )
 

 (13مادة رلم )
 -االتً:خالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول 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 75حالت ظروؾ خاصة طاربة دون تؽطٌة  إذا .4

 التراح المسم المختص.
 (18مادة رلم )
 

 النهابً للممرر إذا تؽٌب عن االمتحان النهابً المحدد له وٌمنح درجة صفر فً ذلن االمتحان.ال ٌسمح ألي طالب بإجراء االمتحان 
 

 (19مادة رلم )
( بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام  حسب 18ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة )

 -الشروط التالٌة :

 االمتحان لاهرا.أن ٌكون عذر الؽٌاب عن  .1

 .من االمتحانات النهابٌة بالفصول السابمة أيأن ال ٌكون الطالب لد سبك تؽٌبه عن  .2
أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه وفً موعد ألصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات  .3

 .النهابٌة لذلن الفصل
 (20مادة رلم )

 -التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات والضوابط التالٌة: ٌجوز للطالب
 أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتابج. .5
 بحة المالٌة بالجامعة  .أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالال .6
تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع  .7

المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم 
 تص ولسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.المخ

صحة ادعاء الطالب وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة لٌمة الطعن له ، وأما إذا لم ٌثبت  تبثفً حالة  .8
 صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه.

 (22مادة رلم )
 -ت التالٌة:ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحاال

ٌلؽى أي إنذار فً حالة تجاوز الطالب المعدل العام  إنذار دراسً وٌعتبر% 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 scienceذ

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات التسجٌل الفصلً -2
تئئتم إجئئراءات التسئئجٌل فئئً الممئئررات الدراسئئٌة للطالئئب خئئالل الفصئئل الدراسئئً مئئن خئئالل إتبئئاع 

 الخطوات التالٌة:
 

 (5نموذج حجز مبدئً رلم ا.م.ج )

 

 الهدف من النموذج:  ( أ

لكئل فصئل   الممررات الدراسٌة التً ٌمكئن للطالئب التسئجٌل فٌهئا تحدٌدٌهدؾ هذا النموذج إلى 
صٌؾ( تحت إشراؾ المرشئد األكئادٌمً للطالئب ووفئك اسئبمٌة  –ربٌع  -دراســــً ) خرٌؾ

 الممررات بخطة البرنامج االكادٌمً ووفك الالبحة الدراسٌة لالمتحانات بالجامعة.
 

 كٌفٌة الحصول على النموذج: ( ب
مئن المسئم  لجامعة أفرٌمٌا(5رلم أ.م.ج )نموذج الحجز المبدبً ٌمكن الحصول على نسخة من 

 بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل
 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
دٌن مئن المسئم المخئتص فئً اتصال الطالب بالمرشد األكادٌمً ) عن طرٌك توزٌئع المرشئ -1

 لوابم معلنة( لتحدٌد الممررات الدراسٌة التً ٌمكن للطالب التسجٌل فٌها.

الئئذي  (5رلمم أ.م.ج )ٌمئوم  الطالئب مئئع المرشئد األكئادٌمً بمئئلء نمئوذج الحجئز المبئئدبً  -2
ٌمكئن الحصئئول علٌئه مئئن البرنئامج التعلٌمئئً التئئابع لئه الطالئئب، بحٌئث ٌتضئئمن الممئئررات 

 مطلوب التسجٌل فٌها وفماً للجداول الدراسٌة.الدراسٌة ال

 ت.ج.مرلمم  كما ٌمئوم المرشئد األكئادٌمً للطالئب اٌضئاً بمئلء نمئوذج المرشئد األكئادٌمً  -3
 والذي ٌبن وضع الطالب اكادٌمٌاً لكل فصل دراسً. (13)

للمسم المالً بالجامعئة لئدفع الرسئوم الدراسئٌة ( 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 وٌحئتفظ بهئا  -5

رلم لنفسه والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مع نموذج الحجز المبدبً 
 ( وٌسلمه الى رباسة المسم.5أ.م.ج )

امج العلمً المخئتص عئن طرٌئك ربئٌس المسئم أو أحئد أعضئاء اللجنئة العلمئً ٌتولى البرن  -6
بالمسئم بتسئئجٌل الممئئررات الدراسئئٌة المحئئددة بئالنموذج فئئً منظومئئة الدراسئئة واالمتحانئئات 

 للجامعة.
بعد االنتهاء من تسجٌل الممررات الدراسٌة فً المنظومة تستخرج عدد نسختٌن من نموذج  -7

المنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتمادها من المسئم العلمئً و التسجٌل النهابً المبرمج ب
 .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 

 لنماذج.ونفس ا
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 ..............................د: ــــرلم المٌ  ....................................................م:ـــــــــاالس

 ................................ـم: ــــــــالمس...........................................ً:ــــل الدراســـالفص
ذ

 -الجدول الدراسي :     
 التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة  الٌوم/ التولٌت

       السبت

       األحد

       االثنٌن

       الثالثاء

       األربعاء

       الخمٌس
ذ

ذ

ذ

 .................................................. التوقيع: ..............اسم الطالب: ...........
 . التوقيع :...............................................................اسم المرشد األكاديمي: 

 اعتمبد رئيس القســـــم                                                                             
                                                                                ..................................... 

 

 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. ٌملء  -1

 ( وحدة. 12الحد األدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -2

 وحدة. 18الحد األلصى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -3

 %(.75( وحدة بشرط اال ٌمل معدله التراكمً عن )21التسجٌل فً )ٌجوز لطلبة وفك الالئحة الدراسٌة   -4

ا باإلٌصال المالً التمام –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج   -5 عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة  بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممرونا
 ، وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة.

 مالحــــظـــــات المجموعة عدد الوحدات اســـــــم الممـــــــــــرر رمـــــز الممــــــــرر ر.ت

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

   مجموع الوحدات للفصل الدراسً

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــز مبدئــــــــــــــــــــــــــــــــوذج حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 (  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: 

ممئررات ٌرؼبهئا الطالئب علئى أن ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب مئن إسئماط أو إضئافة أي 

ٌتم اإلجراء خالل المدة المحددة فً البحة الدراسة واالمتحانات ووفمئاً لمئا هئو متئاح مئن ممئررات 

دراسئئٌة مطلئئوب إضئئافتها وبعئئد موافمئئة المرشئئد األكئئادٌمً أو ربئئٌس المسئئم علئئى عملٌئئة اإلسئئماط 

 واإلضافة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعئة أفرٌمٌئا مئن المسئم 6رلئم ا.م.ج ) إسئماط وإضئافةخة مئن نمئوذج ٌمكن الحصول علئى نسئ

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسماط واإلضافة:

مئئن المسئئم  (6اسئئتالم عئئدد نسئئختٌن مئئن نمئئوذج طلئئب اإلسئئماط و اإلضئئافة رلئئم ا.م.ج ) .1
المخئئئتص أو وحئئئدة المبئئئول والتسئئئجٌل بئئئإدارة المسئئئجل بالجامعئئئة أو عئئئن طرٌئئئك مولئئئع 

 الجامعة.
مئئلء نمئئوذج طلئئب اإلسئئماط و اإلضئئافة وتولٌعئئه مئئن المرشئئد األكئئادٌمً وكئئذلن ربئئٌس   .2

 المسم.
ٌحتفظ المسم العلمً بنسخة من نموذج اإلسماط واإلضافة وٌحتفظ الطالب لنفسئه بالنسئخة  .3

 الثانٌة. 
تمئئدٌم نسئئخة مئئن نمئئوذج اإلسئئماط واإلضئئافة للمسئئم المئئالً لتسئئدٌد أو ترجٌئئع  الرسئئوم  .4

الدراسٌة عن الممررات المضافة أو التً ٌرؼب الطالب فً إسماطها فً حالة عدم تئوافر 
 ممررات بدٌلة.

ٌستلم الطالب نسختان من إٌصال سئداد الرسئوم، النسئخة األصئلٌة بٌضئاء اللئون وٌحئتفظ  .5
نسئئخة الثانٌئئة حمئئراء اللئئون، حٌئئث ترفئئك هئئذه النسئئخة مئئع نمئئوذج اإلسئئماط بهئئا لنفسئئه وال

 (وترجع للمسم المختص. 6واإلضافة رلم ا.م.ج )
( وإٌصئال 6ٌتولى المسم المخئتص بعئد اسئتالمه لنمئوذج اإلسئماط واإلضئافة رلئم ا.م.ج ) .6

إسئئئماط الممئئئررات الدراسئئئٌة المحئئئددة بئئئالنموذج فئئئً منظومئئئة  سئئئداد الرسئئئوم، إضئئئافة /
 جامعة.ال

بعئد االنتهئئاء مئن عملٌئئة اإلسئماط واإلضئئافة فئئً المنظومئة تسئئتخرج نسئختٌن مئئن نمئئوذج  .7
التسجٌل النهابً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتماد المسئم العلمئً التئابع 

 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 scienceذ

 

 

 (  6رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات االنتمال الداخلً بٌن األلسام -4

 (7نموذج إنتمال بٌن األلســـامرلم ا.م.ج )

 دف من النموذج: ا( اله

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب من إتمام إجراءات االنتمال إلى لسم أخر داخل نفس الجامعة

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعئة أفرٌمٌئا مئن المسئم 7ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج )

 بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعةالمختص أو وحدة المبول والتسجٌل 

 ج( الخطوات المتبعة لالنتمال بٌن األلسام:

(مئن 7فئً الجامعئة رلئم ا.م.ج )سئخ مئن نمئوذج االنتمئال بئٌن األلسئام استالم عدد ثئالث ن -1

المسم المختص أو وحدة المبول والتسئجٌل بئإدارة المسئجل بالجامعئة أو عئن طرٌئك مولئع 

 الجامعة.

 ( وتسلٌمه للمسم العلمً المنتمل منه الطالب.7رلم ا.م.ج ) ملء نموذج انتمال بٌن األلسام -2

بئٌن  انتمئالفً حالة موافمة المسم المنتمل منئه الطالئب علئى االنتمئال ٌمئوم بإحالئة نمئوذج  -3       

 (  إلى المسم المنتمل إلٌه الطالب إلبداء الرأي بالخصوص.7األلسام رلم ا.م.ج )

إدارة المسئجل العئام إلبئداء الئرأي بالخصئوص إلئى لموافمة من المسمٌن ترسئل النسئخ بعد ا -1

)بعدم مخالفة شروط التسجٌل والمبول ( وإنهاء كافة االجراءات المتعلمة بصرؾ رلم المٌئد 

 والبدء فً إجراءات المعادلة إن وجدت.

المسئم المنتمئل إلٌئة بعد إتمام اجراءات الموافمة، ٌئتم فئتح ملئؾ  أكئادٌمً جدٌئد للطالئب فئً  -2

 وملؾ إداري بإدارة المسجل العام واستكمال بالً إجراءات التسجٌل.
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 نموذج انتمال بٌن األلســـام

 

اسم الطالب: ..................................... رلم المٌــد:......................................... 

المســــم:......................................... أرغب فً االنتمال من لسم: ........................... إلى 

لسم:................................... عدد الوحدات المنجزة:.......... عدد الفصول الدراسٌة:........... 

 تولٌع الطالب:...................

 

  موافمة رئٌس المسم المنتمل إلٌه                         موافمة رئٌس المسم المنتمل منه 

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

 موافمة المسجل العام بالجامعة

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

 رلم المٌد السابك : ....................................

 .........................رلم المٌد الجدٌد : ...........

 إعتماد المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :
 (7د ثالث نسخ من نموذج االنتمال بٌن األلسام فً الجامعة رلم ا.م.ج )ٌعد من عد -1

 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. ٌملء -2

 ٌرفك كشف درجات ونموذج  إجراءات المعادلة ان وجدت.-3

 ة  اإلجراءات.افتسلم نسخة للمسم المنتمل منه الطالب والنسخة الثانٌة للمسم المنتمل الٌه الطالب ونسخة ثالثة الى ادارة المسجل العام بعد استكمال ك-4
 

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 (  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 إلئى إثبئات لٌئام الطالئب بإٌمئاؾ لٌئده فئً حالئة وجئود ظئروؾ تحئول دون لٌئام 

 الطالب بتجدٌد لٌده.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعئئة أفرٌمٌئئا مئئن المسئئم 8رلئئم ا.م.ج ) المٌئئد ٌمكئئن الحصئئول علئئى نسئئخة مئئن نمئئوذج اٌمئئاؾ

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اٌماف المٌد:

(من المسم المختص أو وحئدة 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 وتولٌعئه  مئن ربئٌس المسئم  بعئد  .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

ترسئئل النسئئخة الثالثئئة إلدارة المسئئجل العئئام للجامعئئة لٌئئتم ولئئؾ لٌئئد الطالئئب بمنظومئئة الدراسئئة  .5

 .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 scienceذ

 

 

 (  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( لجامعئئة  -9ٌمكئئن الحصئئول علئئى نسئئخة مئئن نمئئوذج  طلئئب مراجعئئة كراسئئة إجابئئة رلئئم ا.م.ج )

أفرٌمٌا من المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عئن طرٌئك مولئع 

 اإللكترونً. الجامعة

 مراجعة كراسة إجابة: ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات طلب

أ( مئن المسئم المخئتص أو وحئدة  -9رلئم ا.م.ج ) نموذج  طلب مراجعئة كراسئة إجابئةاستالم  -1

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

مئئئلء النمئئئوذج وتسئئئلٌمه إلدارة المسئئئجل العئئئام بالجامعئئئة بعئئئد سئئئداد الرسئئئوم  المالٌئئئة   -2

 إلجراءات الطعن.

لى ربٌس المسم العلمً المختص بتكلٌؾ لجنة من ثالثة أعضاء هٌؤة تدرٌس على أن ٌتو -3

 ٌكون أستاذ الممرر من بٌنهم لمراجعة كراسة الطالب.

تموم اللجنة بمراجعة كراسة الطالب وإعداد تمرٌر حول نتٌجئة المراجعئة وٌئتم ذلئن مئن  -4

 ب(. -9خالل التمرٌر المعد فً النموذج رلم )

 لٌم التمرٌر إلدارة المسجل العام.تموم اللجنة بتس -5

المسئئجل العئئام  إدارة  فئئً حالئئة مئئا ٌشئئٌر التمرٌئئر إلئئى تعئئدٌل فئئً نتٌجئئة الطالئئب ، تمئئوم -6

 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 scienceذ

 

 

 ( 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: 

ذ-أسبـــاب الـتغيير :
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 وبالتالً نوصً بتعدٌل الدرجة من ........    إلى  ...........      

 :اإلجابة)ب(  الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب بعد مراجعة كراسة 

ذ-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 scienceذ

 

 

 (ب -9رقم الىموذج: أ.م.ج )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إٌٙبئٟ طلب إعادة االمتحان إجراءات -7

 

 (10نموذج  طلب  إعادة االمتحان النهائً رلم ا.م.ج ) 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

بشؤن دراسة موضئوع المبئرر  ةٌهدؾ هذا النموذج إلى إثبات حصول الطالب على الموافمة المبدبٌ

الئئذي حئئال دون حضئئور االمتحانئئات النهابٌئئة فئئً الموعئئد المحئئدد ، علئئى أن ٌنظئئر مئئن لبئئل لجنئئة 

االمتحانات والبث فٌه بالموافمة وتحدٌئد موعئد للطالئب إلجئراء االمتحانئات او بعئدم الموافمئة علئى 

 المبرر ورفض موضوع اإلعادة.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( لجامعئئة 10النهئئابً رلئئم ا.م.ج ) الحصئئول علئئى نسئئخة مئئن نمئئوذج طلئئب إعئئادة االمتحئئان ٌمكئئن

أفرٌمٌا من المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عئن طرٌئك مولئع 

 .الجامعة

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ إخشاءاد إػبدح االِزحبْ :

مئئئن المسئئئم (  10) ج.م.متحئئئان النهئئئابً رلئئم ااسئئتالم نسئئئخه مئئن نمئئئوذج طلئئئب إعئئادة اال .1

 .المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

كافئة المسئتندات التئً   ( وإرفئاق10ملء نموذج طلب إعادة االمتحان النهابً رلئم ا.م.ج ) .2

 االمتحانات النهابٌة.لعدم الحضور فً موعد االمتحان وتمدٌمه للجنة تعد مبرر 

ٌنظر فً موضوع الطلب من لبل لجنة االمتحانات ودراسئة جمٌئع المسئتندات الممدمئة مئن  .3

الطالئئب والبئئث فئئً الطلئئب بالموافمئئة إذا تئئم لبئئول المبئئرر وتحدٌئئد موعئئد للطالئئب إلجئئراء 

االمتحانات او بعدم الموافمة على المبرر ورفئض موضئوع اإلعئادة و ترصئد درجئة صئفر 

 .رفً الممر

ٌعتبر المبئرر الربٌسئً لؽٌئاب  الطالئب عئن إجئراء االمتحئان فئً الموعئد المحئدد مئن لبئل  .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:
ذ

 -: 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 scienceذ

 

 

 (  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: 

مئئن إتمئام إجئئراءات االنتمئال مئئن جامعئات أو معاهئئد علٌئئا  ٌهئدؾ هئئذا النمئوذج إلئئى تمكئٌن الطالئئب

 أخرى إلى جامعة افرٌمٌا.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( لجامعئة 11ٌمكن الحصول على نسخة مئن نمئوذج طلئب انتمئال مئن جامعئة منئاظرة رلئم ا.م.ج )

 لجامعةأفرٌمٌا من وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع ا

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌالٔزمبي:

( 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 الطلئب ، ٌحئال إلئى إدارة المسئجل العئام للجامعئة إلبئداء الئرأي فً حالة موافمة المسم عل .3

 واستكمال إجراءات االنتمال..

 تحفظ النسخة األولى لدى المسم العلمً المختص بالجامعة فً الملؾ االكادٌمً للطالب. .4

تحفظ النسخة الثانٌة لدى لسم التسجٌل والمبول بالملؾ اإلداري للطالب بإدارة المسجل بعئد  .5

 ل اجراءات المعادلة إن وجدت.استكما
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 ))  ّٔٛرج طٍت أزمبي ِٓ خبسج اٌدبِؼخ((

 
 اٌطبٌت : ......................................................... اٌزخقـ : .................................... أعُ

 اعُ اٌدبِؼخ إٌّزمً ِٕٙب اٌطبٌت : ................................................................................

 ثبٌدبِؼخ : ...............................................................................  اٌمغُ اٌّطٍٛة االٔزمبي إ١ٌٗ

 أعجبة االٔزمبي :

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

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

 اٌّؼبدٌخ:

 اٌذساع١خ ٌٍدبِؼخ خػذد اٌّمشساد اٌّغّٛذ ثّؼبدٌزٙب ).......................................( ٚفك اٌالئح

 

 مغُ اٌؼٍّٟ                                              سأٞ لغُ اٌمجٛي ٚاٌزغدً اٌ ظسأٞ سئ١   

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

 .................                     االعُ :........................................            االعُ :.......................

 اٌزٛل١غ : .....................................                    اٌزٛل١غ : ......................................          

 ...............                    اٌزبس٠خ : ......................................اٌزبس٠خ : ......................

 

 ٠ؼزّذ/ِغدً  اٌدبِؼخ

 اٌزٛل١غ :  ...............................................................                                                   

 اٌزبس٠خ : .................................................................                                

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 .(اٌّغدًٔغخخ إلداسح -)ٔغخخ  ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ ٔغخز٠ٓ١ؼذ إٌّٛرج ِٓ   -1
 ٠دت اْ ٠شفك ّٔٛرج اخشاء اٌّؼبدٌخ إْ ٚخذ. -2

 وبفخ اٌّغزٕذاد اٌّطٛثخ ٌٍزغد١ً.٠دت رٛف١ش -3

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 (  11رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إٌٙبئ١خ إجراءات تخص االمتحانات -9

 

 أ(-12نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌة رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود كشؾ تفصٌلً ٌبٌن اسم المادة واسم االسئتاذ وكئذلن عئدد الكراسئات 

 الممررات الدراسٌة وفك جدول االمتحانات النهابٌة .وعدد الحضور لجمٌع 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكئئن الحصئئول علئئى نسئئخة مئئن نمئئوذج اسئئتالم كراسئئات اإلجابئئة لالمتحانئئات النهابٌئئة رلئئم ا.م.ج 

 ( لجامعة أفرٌمٌا من إدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة12)

 إخشاءاد ّٔٛرج اعزالَ وشاعبد اإلخبثخ ٌالِزحبٔبد:ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ 

 

( 12اسئتالم كراسئات اإلجابئة لالمتحانئات النهابٌئة رلئم ا.م.ج )استالم  نسخه مئن نمئوذج  .1

 .من إدارة المسجل بالجامعة أوعن طرٌك مولع الجامعة

 جنئة( مئن لبئل ل12النهابٌئة رلئم 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
 ِالحظخ:

 ٠دت ِشاخؼخ ػذد وشاعبد اإلخبثخ ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١بة اٌطٍجخ ثبالِزحبْ إٌٙبئٟ.  -1
 اٌّغدً ثؼذ اعزىّبي اػّبي ٌدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ٠دت ٠حزفع ثٗ ثئداسح  -2

 ٠دت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ .-3

ر. 
 اسم أستاذ المادة اسم المادة م

عدد 
 الكراسات

 التولٌع الحضور

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

(بنموذج  جامعة أفريقيا  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 
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 ( 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 .

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ب(  -12ٌمكن 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( مئن لجنئة  -12إستالم  نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحئان النهئابً رلئم أ.م.ج ) .1

 اإلمتحانات النهابٌة .

ب( مئئن لبئئل المشئئرفٌن  -12مئئلء نمئئوذج حضئئور الطلبئئة لالمتحئئان النهئئابً رلئئم أ.م.ج ) .2

 لجنة االمتحانات النهابٌة .واعضاء 

ب( بئإدارة المسئجل بعئد  -12ٌحفظ نموذج حضور الطلبة لالمتحئان النهئابً رلئم أ.م.ج ) .3

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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 نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً
 

 اسم الممرر/..................... الفصل الدراسً/............... رلم الماعة /.................
 

 التولٌع رلم المٌد اسم الطالب ر.م

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

10)     

11)     

12)     

13)     

14)     

15)     

16)     

17)     

18)     

19)     

20)     

 

 اسم المشرف : .....................................  التولٌع : .........................
 ..........................اسم المشرف : .....................................  التولٌع : 

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة واالمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 ب( - 12رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 



96 
 

 (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 .

 ة( و١ف١خ 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 .13رلم أ.م.ج )

 

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلرّبَ إخشاءاد رغ١ٍُ ٚاعزالَ وشاعبد االخبثخ :

إستالم  نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة مئن مشئرفٌن الماعئات رلئم أ.م.ج  .4

 (  من لجنة اإلمتحانات النهابٌة .13)

( مئن 13واستالم كراسئات االجابئة مئن مشئرفٌن الماعئات رلئم أ.م.ج )ملء نموذج تسلٌم  .5

 لبل المشرفٌن واعضاء لجنة االمتحانات النهابٌة .

( بئئإدارة المسئئجل بعئئد 13ٌحفئئظ نمئئوذج تسئئلٌم واسئئتالم كراسئئات االجابئئة رلئئم أ.م.ج ) .6

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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 )...............(من مشرفين القاعات اإلجابةنموذج تسميم واستـــالم كراسات 

 اسم مشرف الماعة :............................................ 

 ر:  ) ................(اسم الممر 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 رلم الماعة ) ............. ( : 

 تولٌع مشرف الماعة ........................................ : 

 

 اسم المستلم ........................................ : 

 الصفة ............................................... : 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 تولٌع المستلم ...................................... : 

 

 المالحظــــات :

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 وشاعبد اإلخبثخ ٚفك ّٔٛرج حضٛس ٚغ١بة اٌطٍجخ ثبالِزحبْ إٌٙبئٟ.٠دت ِشاخؼخ ػذد   -1
 ٠دت ٠حزفع ثٗ ثئداسح اٌّغدً ثؼذ اعزىّبي اػّبي ٌدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ -2

 ٠دت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ .-3

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتوصاهية و للعلوم إلا  

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 (  13رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (41) ج.م.رلم أنموذج ورلة أسئلة االمتحان النهائً

 

 : الهدف من النموذج( ا

هذا النموذج إلى توفر مستند استرشادي 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

.....زمن االمتحان: .......:الفصل الدراسً ...........: .......رمز الممرر......: ................. سم الممررإ

 ).......(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول:

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثانً 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث

 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الرابع

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

متنيبتي للجميع                                 أستبذ املبدة: ..........................      
 ببلتوفيق  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 ج.َ.ٌٍدٕخ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ اٌحقك فقٟ إٌءقبء اِزحقبْ ٔٙقبئٟ ألٞ ِمقشس دساعقٟ ال ٠ٍزقضَ ثّٕقٛرج ٚسلقخ أعقئٍخ االِزحقبْ إٌٙقبئٟ سلّقأ -1

(14). 
 .((٠A&Bدت ػٍٝ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٌىً ِمشس دساعٟ إػذاد ٔغخز١ٓ ِخزٍفز١ٓ ِٓ ٚسلخ االعئٍخ ٌالِزحبْ إٌٙبئٟ ّٔٛرج  -2
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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.

تندات و األشٌاء المضبوطة ٌجب على المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك إرفاق كافة المس. 3

 .فً حالة الؽش
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 ...........................................................الطالب: ...............................اسم 
 رقم القيد: ...................................... اسم المادة: .........................................

 الدراسي................................................... القسم العممي: ..................................الفصل
المستندات التي ضبطت مع الطالب: 

1.................................................................................................................... 
2................................................................................................................... 
3.................................................................................................................... 

 -مالحظة:
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 يعتمد من

 يس المجنةعضو المجنة                                                         رئ
 االسم :.....................................                رئيس المجنة:.............................
 التوقيع :...................................                التوقيع:....................................

 .....                التاريخ:....................................التاريخ:...............................
 رأي لجنة  التحقيق:

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

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

...................................................................................................................... 
 اعتماد لجنة التحقيق  
...................... 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕخ اٌزحم١ك اٌّىٍفخ ثضجظ ٚاٌزحم١ك ِغ حبالد اٌءؼ اٌزم١ذ ٚثؾىً إٌضاِٟ ثبعزخذاَ ّٔٛرج ِحضش ٠دت ػٍٝ خ١ّغ اٌّؾشف١١ٓ .1

 ػٕذ اثجبد حبٌخ اٌءؼ. (15) ج.َ.اثجبد حبٌخ غؼ أ

 .. ٠دت ػٍٝ اٌّؾشف١١ٓ ٚاٌّالحظ١ٓ ٌٚدٕخ اٌزحم١ك إسفبق وبفخ اٌّغزٕذاد ٚ األؽ١بء اٌّضجٛطخ فٟ حبٌخ اٌءؼ2

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 حمضر اثببث حبلت غش 
 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 جراءات المتبعة فً إحالة ملف طالب خرٌج  اإل -10 

 (16) ج.م.إحالة ملف  طالب خرٌج رلم أ نموذج
 

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد إحالة الملؾ األكادٌمً للطالب من 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 لدى المسم العلمً المختص بالجامعة من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج . 4

 .(16) ج.م.رلم  أ

.إلى وحدة الخرٌجٌن (16) ج.م..ترسل النسخة الثانٌة من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج رلم  أ5

 الستكمال اجراءات التخرج. بالجامعة مرفك بها الملؾ االكادٌمً للطالب

 

 

 



113 
 

 

 

 

 منوذج إحبلت ملف طبلب خريج
.....................................................  رلم المٌد: ......................... اسم الطالب: 

.( عدد لسم.............................المرشد االكادٌمً: .....................................عدد المواد المـنجزة: )................

 الفصول الدراسٌة: )        ( الوحدات المنجزة: )        (  عدد

 عنوان مشروع التخرج:

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

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

 )          ( :م20تارٌخ المنالشة:     /       /     رلم لرار المنالشة 

 ........................................ :المشرف 

 ..................................... :الممتحن االول 

 ... : ًالممتحن الثان.................................. 

 المعادلة:         ال توجد       توجد

 الجهة الصادر عنها كشف الدرجات المعادلة:....................................................................

 )          ( عدد الوحدات التً تم معادلتها:  عدد المواد التً تم معادلتها: )        (    

هذا إلرار من المسم بأن الطالب المذكور أعاله لد استوفى كافة  االلتزامات االكادٌمٌة 

 بالمسم.

 المرشد االكادٌمً ...............................              التولٌع .......................................

 بالمسم............................             التولٌع .......................................منسك الجودة 

 

 ٌعتمـــــــد رئٌـــــــــــس المســـــــــــم

  التولٌع:............................    االسم: .............................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالحظخ:

 ِٓ لجً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ. (16) ج.َ.٠دت إػذاد ٔغخز١ٓ ِٓ ّٔٛج إحبٌخ ٍِف طبٌت خش٠ح سلُ  أ-1

. ٠دت ِشاخؼخ اٌٍّف األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت اٌخش٠ح ٚاٌزأوذ ِٓ اعز١فبء وبفخ اٌج١بٔبد ٚاٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ِٓ لجً اٌّشؽقذ االوقبد٠ّٟ 2

 .ٌٍطبٌت ٚسئ١ظ اٌمغُ

ٚإسفقبق اٌٍّقف األوقبد٠ّٟ ٌطبٌقت ٚ  (16) ج سلقُ.َ.٠دت اٌزأوذ ِٓ ًِء وبفخ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ثّٕقٛرج إحبٌقخ ٍِقف  طبٌقت خقش٠ح أ.3

 رحفع إٌغخخ األٌٚٝ ٌذٜ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ ثبٌدبِؼخ.

.إٌٝ ٚحذح اٌخشخ١ٓ ثبٌدبِؼخ ِشفك ثٙب اٌٍّف االوبد٠ّٟ (16) ج.َ..رشعً إٌغخخ اٌثب١ٔخ ِٓ ّٔٛرج إحبٌخ ٍِف طبٌت خش٠ح سلُ  أ4

 ٌٍطبٌت العزىّبي اخشاءاد اٌزخشج.

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020اإلصدار: تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 جامعة أفريقيا
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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 ) الشكوى( 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   
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 إخشاءاد  طٍت االطالع ػٍٝ ٍِف طبٌت -12

 (18) االطالع على ملف رلم أ.م.جنموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لضئمان سئرٌة ٚٓذف ْزا انًُٕرط إندٗ رًكدٍٛ انطبندت يدٍ االطدالع ػهدٗ انجٛبَدبد ٔانسدغالد انخبطدخ ثدّ 

المعلومات الخاصة به ، فإنه ال ٌسمح باالطالع على ملؾ الطالئب إال بموافمتئه الشخصئٌة أو عئن طرٌئك 

 -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

 

 ة( و١ف١خ 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.
 

 :ٌطٍت االطالع ػٍٝ ٍِف طبٌتج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ 

مئن المسئم العلمئً المخئتص أو  (18)م. ج رلئم .أ نموذج طلب االطالع علئى ملئؾ طالئباستالم  -1

 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

( وتمدٌمئئه 18)م. ج رلئئم .أ تعببئئة نمئئوذج مئئن لبئئل الطالئئب نمئئوذج طلئئب االطئئالع علئئى ملئئؾ طالئئب -2

 إلدارة المسجل.

 طرٌئك عئن االداري ملفئه علئى واالطئالع بالمراجعة للطالب ٌسمح الجامعة مسجل موافمة عدب -3

 .العام المسجل إلدارة التابعة األرشٌؾ وحدة

 طرٌئك عئن المخئتص العلمئً المسئم مراجعئة ٌئتم فإنئه للطالئب األكادٌمً الملؾ ٌخص فٌما أما -4
 .للطالب األكادٌمً المرشد
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 االطالع ػٍٝ ٍِف طبٌتطلب   ّٔٛ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 scienceذ

 

 

 (  18رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إخشاءاد ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ -13

 (1) أ.ش.عمعادلة ممررات دراسٌة رلم نموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

انًؼًدٕل ثٓدب فدٙ  ؼٚٓذف ْزا انًُدٕرط إندٗ رًكدٍٛ انطبندت يدٍ طهدت يؼبدندخ يمدشساد دساسدٛخ ٔفدك انهدٕائ

 انغبيؼخ.

 

 ة( و١ف١خ 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( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌطٍت ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ:

مئن المسئم العلمئً المخئتص أو وحئدة  (1)ش. ع .استالم نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلئم أ -1

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

مئلء النمئئوذج وإرفالئئه بكشئئؾ درجئئات ٌبئئٌن الممئئررات الدراسئئٌة التئئً درسئئها الطالئئب بالجهئئة  -2

 المنتمل منها وتسلٌمه للمسم العلمً المختص.

 مٌة للمسم مكونة من ثالث اعضاء هٌبة تدرٌس.ٌتولى المسم عرضه على اللجنة العل -3

من لبل المسئم العلمئً  (1) ع.ش.ٌجب إعداد نسختٌن من نموج معادلة ممررات دراسٌة رلم  أ -4

 المختص.

% من عدد الوحئدات االجمالٌئة للبرنئامج العلمئً فمئط بحٌئث ٌئدرس 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 

 ِالحظخ:

 ِٓ لجً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزـ. (1) ع.ػ.٠دت إػذاد ٔغخز١ٓ ِٓ ّٔٛج ِؼبدٌخ ِمشساد دساع١خ سلُ  أ-1

اٌٛحقذاد اٌّزجم١قخ % ِقٓ 50% ِٓ ػذد اٌٛحذاد االخّب١ٌخ ٌٍجشٔبِح اٌؼٍّٟ فمظ ثح١قث ٠قذسط اٌطبٌقت 50. ٠دت االٌزضاَ ثّؼذٌخ 2

 .ثبٌدبِؼخ

.٠دت -4ِؼذٌزٗ ِٓ اٌدبِؼخ إٌّزمً ِٕٙب اٌطبٌت ٚوزٌٍه ِطبثمخ ػذد اٌٛحذاد ٌٍّمشس .   ٠ُدت اٌزأوذ ِٓ ِفشداد وً ِمشس ٠ز.3

 ........(صفحة. رلم )......./.اٌدبِؼخ ثؼذ اػزّبد٘ب ِٓ وبفخ اٌدٙبد اٌّغؤٌٚخ فٟ اٌدبِؼخ. خادخبي ِؼبدٌخ ِمشساد اٌذساع١خ ٌّٕظِٛ

 

 

 ت
 املقــــررات الدراسيـــــة اليت متث معادلحهـــا املقـــررات الدراسيـــــة املنحقل  هبـــــا

رمز 

 املقرر
 الدرجة الىحدات أسم املقرر رمز املقرر الدرجة أسم املقرر

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

1
0 

       

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 (  1)  ع.شرقم الىموذج: أ.

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رغد١ً ِؾشٚع اٌزخشجإخشاءاد  -14

 

 (2سلُ أ.ػ. ع )رغد١ً ِؾشٚع اٌزخشج ّٔٛرج 

 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٚٓددذف ْددزا انًُددٕرط إنددٗ رًكددٍٛ  انطبنددت يددٍ رسددغٛم يشددشٔع انزخددشط  كًمددشس دساسددٙ ثٓددذف اسددزكًبل 

 يزطهجبد انزخشط.

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يٍ انمسى انؼهًٙ  (2نسخة من نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )على  ٌمكن الحصول

 .انًخزض أٔ ٔؽذح انمجٕل ٔانزسغٛم ثئداسح انًسغم ثبنغبيؼخ أٔػٍ طشٚك يٕلغ انغبيؼخ

 

   رغد١ً ِؾشٚع اٌزخشج:خشاءاد ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ 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 مشئروع 

  ( .2التخرج بإستخدام نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )

وٌمئوم بسئداد الرسئوم المالٌئة  ( 2ٌملا الطالب نموذج تنزٌئل مشئروع التخئرج رلئم أ.ش. ع  ) .2

 المالٌة للجامعة.وفك الالبحة 

ٌستلم الطالب نسئختٌن مئن إٌصئال سئداد الرسئوم، النسئخة األصئلٌة بٌضئاء اللئون وٌحئتفظ بهئا  .3

لنفسه والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مع نموذج تنزٌل مشروع التخئرج 

 وتسلم الى رباسة المسم. (2رلم أ.ش. ع  )

مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالئب للتحمئك مئن إسئتٌفاء ٌموم ربٌس المسم مع المرشد األكادٌمً ب .4

كافة شروط تسجٌل مشئروع التخئرج مئن مطابمئة اإلجئراءات االكادٌمٌئة والمالٌئة ، وعلٌئه ٌئتم 

 تسجٌل مشروع التخرج للطالب بالمنظومة. 
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 مشروع تخرج تسجٌلنموذج 

 

 م. 20الخرٌف        الربٌع            لسنة        للفصل الدراسً    

 أسم الطالب ................................................................. -1

 

 رلم المٌد )             ( عدد الوحدات المنجزة )      ( المتبمٌة )      (

 

 اعتماد               اعتماد                 

 رئٌس المســـم                                   الدراســة واالمتحانات          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المســــم المالً:
 

 نفٌدكم بأن الطالب المذكور أعاله

 ال ٌوجد علٌــه إلتزام مالً        

 ٌوجد علٌـه إلتزام مالً ولدره )         (       

 
 

 اعتماد

 رئٌس المسم المالً

 

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 (2رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 زخشجاخز١بس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع اٌ إخشاءاد

 (3سلُ أ.ػ. ع ) زخشجاخز١بس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن  الطالب من إختٌئار موضئوع البحئث وكئذلن إختٌئار المشئرؾ علئى 

 مشروع التخرج  بهدؾ استكمال متطلبات التخرج.

 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

اختٌئار المشئرؾ وموضئوع مشئروع التخئرج رلئم أ.ش. ع  على نسخة من نمئوذج ٌمكن الحصول

يددٍ انمسددى انؼهًددٙ انًخددزض أٔ ٔؽددذح انمجددٕل ٔانزسددغٛم ثددئداسح انًسددغم ثبنغبيؼددخ أٔػددٍ ( 3)

 .طشٚك يٕلغ انغبيؼخ

 

 

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ الخز١بس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع رخشج: 

 

مباشرة إجراءات اختٌار  ٌتعٌن على الطالب بعد أن ٌنهً جمٌع الممررات الدراسٌة  .1

ابتداًء من  أول فصل دراسً ٌلً الفصل الذي  مشرؾ وموضوع مشروع التخرج

  .أنهى فٌه تلن الممررات

 بمساعدة المرشد األكادٌمً وربٌس المسم موضوع البحث والمشرؾ وفكٌحدد الطالب  .2

 .( 3اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )نموذج 

رؾ وموضوع اختٌار المشنموذج ٌستخدم الجزء األول من لبل االستاذ المشرؾ  ل .3

( ، وتموم اللجنة العلمٌة بالمسم بمنالشة ممترح 3مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )

 .مشروع التخرج وملء الجزء الثانً من النموذج

اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع نموذج تخاطب إدارة الشإون العلمٌة بإستخدام  .4

 ( للعمل على إصدار لرار إشراؾ.3التخرج رلم أ.ش. ع )
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 تخرجاختٌار المشرف وموضوع مشروع النموذج 

 رلم المٌــد/ ...................... إسم الطالب/ ...........................................  

 التخصص/ .........................الفصل الدراسً / .................. لسنــة/.............

 موضوع المشروع/.............................................................................

 .............. تولٌع الطالــب/.......................

نفٌدكم األستاذ/ ........................................................... بمبول اإلشراف على 

 المشروع الممدم من الطالب المذكور أعاله.

 األستاذ المشرف/ 

 التولٌــــع                                                االســــــــم              

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممدم من الطالب المذكور أعاله من لبل اللجنة بعد إجراء المنالشة المبدئٌة للمشروع ال

 العلمٌــة للمســــم.

 لبول خطة البحث بدون تعدٌالت         

 لبول خطة البحث وإجراء تعدٌالت         

 رفض خطة البحث          
 اللجنــــة العلمٌــــة

 التولٌــــع                                                     االســــــــــم            
.....................................      ................................ 
.....................................      ................................ 

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

 ٌعتمــــد
 رئٌس المســــــــم

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

ريقياجامعة أف  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 (3رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 زخشجاعزقذاس لشس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع اٌ إخشاءاد

 (4سلُ أ.ػ. ع ) زخشجاعزقذاس لشس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لئرار منالشئة  مشئروع التخئرج  مئن إدارة  استصئدار ٌهدؾ هذا النموذج إلئى تمكئٌن  الطالئب مئن

 الشإون العلمٌة بالجامعة

 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يدٍ  (4على نسخة من نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  ) ٌمكن الحصول

ض أٔ ٔؽذح انمجٕل ٔانزسغٛم ثئداسح انًسغم ثبنغبيؼخ أٔػدٍ طشٚدك يٕلدغ انمسى انؼهًٙ انًخز

 .انغبيؼخ

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ إلفذاس لشاس ِٕبلؾخ  ِؾشٚع رخشج: 

 تخئرجاستصئدار لئرر منالشئة  مشئروع النمئوذج  ٌولع االستاذ المشئرؾ الجئزء األول مئن (1

( بعد التؤكد من جاهزٌة مشروع التخرج للمنالشئة  ، وٌعٌئده للمسئم العلمئً 4رلم أ.ش. ع )

 مرفماً معه ثالث نسخ من مشروع التخرج لتسلٌمها )حسب عدد أعضاء لجنة المنالشة(.

، ها وموافمئة االسئتاذ المشئرؾ علئى تسئلٌممشئروع التخئرج الطالئب مئن إعئداد  انتهاءعند  (2

رلئم  تخئرجاستصدار لرار منالشئة  مشئروع الالم نسخة من نموذج باستربٌس المسم  ٌموم 

 (.4أ.ش. ع )

عئدد أربعئة اعضئاء هٌبئة تئدرٌس حتئى ٌتسئنى إلدارة   بترشئٌحالمسئم ب اللجنة العلمئًموم ت (3

نمئوذج الشإون العلمٌة إختٌار لجنة منالشئة مئن بٌئنهم عئن طرٌئك مئلء الجئزء الثئانً مئن 

 (.4رلم أ.ش. ع ) تخرجاستصدار لرر منالشة  مشروع ال

استصئئدار لئئرار منالشئئة  نمئئوذج تمئئوم إدارة الشئئإون العلمٌئئة بإسئئتكمال الجئئزء األخٌئئر مئئن  (4

لئئرار لجنئئة منالشئئة  ( والئئذي بنئئاء علٌئئه ٌئئتم استصئئدار4رلئئم أ.ش. ع ) تخئئرجمشئئروع ال

 لمشروع التخرج.
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 نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج

 األستاذ المشرفأوالا/

 ....................................................أتمدم أنا األستاذ / ............................... ودرجتً العلمٌة 

 ومشرف المشروع لنٌل درجة ) البكالورٌوس()لٌسانس( فً .......................................................

 .........................بعنوان ..........................................................................................

 بمسم ........................................ تخصص ..................................................................

مرفك بهذا الطلب نموذج رلم ) أ (  ]لد أنهٌت مهمة اإلشراف على المشروع السابك ذكره وأطلب إصدار لرار للمنالشة 
 ج رلم ) ب ( .+ نموذ

 م . 20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا/ المسم العلمً المختص   ثانٌا

أنا األستاذ / ........................................                 رئٌس المسم ..................................... 

 أوافك على إصدار لرار منالشة المشروع سالف الذكر وٌرشح كل من :

 درجته العلمٌة / ...........................................       ..................................األستاذ /  -1

 درجته العلمٌة / ............................................     األستاذ / ..................................  -2

 درجته العلمٌة / ............................................       .................................األستاذ /  -3

 األستاذ / ...................................      درجته العلمٌة / ........................................ -4

 م  20/      /      التولٌـــع / .................... التارٌخ     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا/ مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة  ثالثا

 تم اختٌار كالا من:

 / ...................................              درجته العلمٌة / ................................... األستاذ -1

 األستاذ / ..................................             درجته العلمٌة / .................................... -2

م موعممداا لمنالشممة المممذكور أعمماله  بجامعممة أفرٌمٌمما 20الموافممك    /     /     وعلٌممه تممم تحدٌممد ٌمموم ...................... 

 للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة وفك لرار مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة  بالخصوص.

 م  20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /      

 
 
 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 

 

 (4رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 زخشجرم١١ُ  ِؾشٚع اٌ إخشاءاد

 (5سلُ أ.ػ. ع ) زخشجرم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 (6سلُ أ.ػ. ع ) زخشجرم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّبرج: 

مئئن لبئئل  تهئئدؾ هئئذه النمئئاذج إلئئى تمٌئئٌم الدرجئئة المتحصئئل علٌهئئا  الطالئئب فئئً  مشئئروع التخئئرج 

 المشرؾ والممتحنٌن وفك لرار المنالشة إلدارة الشإون العلمٌة بالجامعة

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

 (6)رلئم أ.ش. ع  (5)على نسخة من نماذج تمٌئٌم مشئروع التخئرج رلئم أ.ش. ع   ٌمكن الحصول

ػدٍ طشٚدك يٍ انمسى انؼهًٙ انًخزض أٔ ٔؽدذح انمجدٕل ٔانزسدغٛم ثدئداسح انًسدغم ثبنغبيؼدخ أٔ

 .يٕلغ انغبيؼخ

 ج( اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌزم١١ُ  ِؾشٚع رخشج:

 -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 إحدى  .ه 

  50حصوله على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

 وفً هذه الحالة ال  بناء على رأي المشرؾ والمبررات التً ٌمدمها حول وضع الطالب
 ٌمرر المشروع للنماش وٌعلن رسوب الطالب مباشرة.

 التؤجٌل: ٌمكن تؤجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة: .و 

  الطالب من إنهاء المشروع فً الولت المحدد ألسباب تتعلك الحالة األولى: عدم تمكن
 بطبٌعة المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

  الحالة الثانٌة: تمدٌم المشروع للنماش والتراح لجنة النماش فترة إضافٌة إلجراء بعض
ة التعدٌالت أو استكمال أجزاء نالصة فً المشروع، وفً الحالتٌن ٌجب تحدٌد المد

 المناسبة للتؤجٌل.

  الحالة الثالثة: استحالة إنجئاز المشئروع بسئبب ظئروؾ خاصئة تتعلئك بالطالئب )صئحٌة أو
 ؼٌرها(.

% من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالب )لكل طالب( حسب 40ٌتم إعطاء .  2

 (.6( رلم أ.ش. ع  )5نماذج تمٌٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )

  

نماذج تمٌٌم مشروع حسب  الممتحنٌندرجة المستحمة من لبل % من ال60ٌتم إعطاء  .4

 للطالب )لكل طالب(. (6( رلم أ.ش. ع  )5التخرج رلم أ.ش. ع  )
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  تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 

 

 عنوان البحث/ ..........................................................................................................
 ........................................................................................................تارٌخ المنالشة/ 

 ممدم البحث الطالب/ ...........................التخصص/...................  رلم المٌد/ ...........................
 ................................................................................إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............

 أوالا/ درجة األستاذ المشرف

 الدرجــــة البٌــــــــــان

  درجات 5سلون الطالب                  -

  درجات 7الجدٌة وااللتزام بالمواعٌد     -

  درجات 7االلتزام باإلرشاد               -

  درجات 7سالمة اللؽة العربٌة            -

  درجات 7االلتباس واالستشهاد           -

  درجات 7الطباعة واإلخراج النهابً     -

  40المجمــــوع                      

ا/ درجة األساتذة الممتحنٌن:  ثانٌا

 الممتحن الثانً الممتحن األول البٌــــــــــان

   درجات  8وأهدافه                    تحدٌد مشكلة البحث  -

   درجات  8صٌاؼة الفرضٌات                               -

   درجات  8أسلوب جمع البٌانات                             -

   درجات  8العٌنة وأسباب إختٌارهـا                         -

   درجات  8   إسلوب التحلٌل                                -

   درجات  8دلة النتابج والتوصٌات                          -

   درجات  6اإللناع والحوار                                  -

   درجات  6درجة االستٌعاب لموضوع البحث              -

   60المجمــــــــوع 
 

األعداد والمراجع والمصادر التً أعتمد علٌهــا الباحث وأسلوب بعــد تمٌٌم البحث ومستوى المنهجٌة التً أتبعت فً 

 التحلٌل والنتائج والتوصٌات التً تم التوصل إلٌهــا أوصت لجنة المنالشة باالتً:

 ٌعتمد البحث دون أي تعدٌالت وٌمنح الطالب 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 scienceذ

 
 

 (5رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20..... / ...../ .... التاريخ: 

 



118 
 

 

 

 

 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 scienceذ

 

 

 (6رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20.... التاريخ: ..... / ...../ 
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 زخشجإخشاءاد رغ١ٍُ ِؾشٚع اٌ

 

 (7سلُ أ.ػ. ع ) زخشجرغ١ٍُ ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّبرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى بٌان إستكمال كافة اإلجراءات المتعلمة بمشروع التخرج من تعئدٌالت وفئك 

 لرار لجنة المنالشة و إجراءات التجلٌد للمشروع  وفك نتابج تمٌٌم منالشة المشروع.

 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

يٍ انمسى انؼهًدٙ  (7)من نموذج تسلٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  على نسخة  ٌمكن الحصول

 .انًخزض أٔ ٔؽذح انخشعٍٛ  ثئداسح انًسغم ثبنغبيؼخ أٔػٍ طشٚك يٕلغ انغبيؼخ

 

 انخطٕاد انًزجؼخ نزسهٛى  يششٔع رخشط: ج( 

ثؼذ أداء انطبنت نًُبلشخ انًششٔع ٔلجٕنّ فبَّ ُٚٓٙ دساسزّ انغبيؼٛخ انًًزذح نسُٕاد 

طٕٚهخ يٍ انغذ ٔاالعزٓبد نٛظم إنٗ َٛم انذسعخ انؼهًٛخ انًُبسجخ، ٔيب رجمٗ إال إعشاءاد 

 -سٔرُٛٛخ ْٙ:

ًُٚؼ انطبنت فشطخ أسجٕػٍٛ نزؼذٚم انًطهٕة فٙ َسخخ انًششٔع، صى ثؼذ لجٕل انزؼذٚالد  .5

 يٍ انًُبلشٍٛ ٚطهت انزغهٛذ فٙ يذح ال رضٚذ ػٍ أسجٕػٍٛ آخشٍٚ.

 -:كبالرٙ(، رٕصع 4ػذد انُسخ انًغهذح ) .6

 ًٙانمسى انؼه 

 انًششف 

 انًكزجخ 

 نٌٕ انزغهٛذ نهؼهٕو اإلَسبَٛخ أسٕد ٔنهؼهٕو انزطجٛمٛخ أصسق. .7

 دػى انُسخخ انًغهذح ثُسخخ انكزشَٔٛخ يؾزٕٚخ آخش رؾذٚش. .8

 رشفك كم َسخخ رى رغهٛذْب يٍ يششٔع انزخشط ثُسخخ إنكزشَٔٛخ ) ػهٗ لشص يذيظ( .9
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 تخرجتسلٌم  مشروع النموذج 

 

بعنوان/ ................................................................ وإتمام  بعد منالشة المشروع
منالشة و اللجنة المشرف واعتماده المشروع من لبل جمٌع التعدٌالت والمالحظـات المرفمة تم 

 رئٌس المسم المختص.

 

 علٌـــه لد استكمال الطالب أو الطالبة/

 ........................ رلم المٌد ....................................................... (1

 ........................................................ رلم المٌد ....................... (2

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (3

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (4

 

 متطلبات التخرج األكادٌمٌة وال مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارٌة الخاصة بالتخرج 

 

 ..........المشرف / ...........................................     التولٌع ....................

 المنالش األول / ..................................      التولٌع ...............................

 ........................... التولٌعالمنالش الثانً / .........................       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعتماد  

 رئٌس المســــــم                             أدارة الشؤون العلمٌة          

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

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 

 

 (7رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 حدض ِٛػذ ٚ لبػخ ٌّٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشجإخشاءاد  

 

 (8سلُ أ.ػ. ع )حدض ِٛػذ ٚ لبػخ ٌّٕبلؾخ ِؾشٚع اٌزخشج ّٔٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن المسم من حجز لاعة  وتحدٌد موعد لمنالشة مشروع التخرج 

 

 ة( و١ف١خ اٌحقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

أ.ش. ع التخئرج رلئم على نسخة من نموذج حجز موعد و لاعئة لمنالشئة مشئروع  الحصول ٌمكن

بالجامعئة أو عئن طرٌئك ( من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بئإدارة المسئجل 8)

 .مولع الجامعة

 

 ٔ لبػخ نًُبلشخ  يششٔع رخشط:  ذانخطٕاد انًزجؼخ نؾغض يٕػج( 

ٌجب على أعضاء لجنة المنالشة من االلتزام بموعد المنالشة وفك الموعد المحئدد بئالمرار  -1

 الصادر عن إدارة الشإون العلمٌة.

بحجز لاعة المنالشة وفك نمئوذج حجئز ٌ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 بتحدٌئد جئدول لجمٌئع المنالشئات المتولعئة بالتنسئٌك مئع إدارة الشئإون  -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)
 ...(..).......... المقيدتحترقم: ................................................  الطالب (2)
 )...............( المقيدتحترقم: ................................................  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

 إخشاءاد إداسح اٌؾؤْٚ اٌؼ١ٍّخ:

 عميــــه ،،،

 

يوم.................... الموافق ...../ ..... / نفيدكم بأنه تقرر الموافقة عمى حجز قاعة المناقشات  
 ......... عمى تمام الساعة ............ بقاعة رقم.............

دارة الشؤون العممية                                                                            مديرا 
............................. 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م  2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 
 

 (8رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 األوبد٠ّٟ حإخشاءاد رمش٠ش ِشاخغ خبسخٟ ٌٍجشٔبِ-15

 (9) ّٔٛرج رمش٠ش ِشاخغ خبسخٟ ٌٍجشٔبِح األوبد٠ّٟ ثبٌدبِؼخ سلُ أ.ػ.ع
 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

أحئد أعضئاء هٌبئة التئدرٌس الخئارجٌٌن  ذوي ٌهدؾ هذا النموذج إلئى تمٌئٌم البرنئامج االكئادٌمً مئن لبئل 

األكادٌمً الخاضع للتمٌٌم وذلن فئً إطئار  جالخبرة العلمٌة واالكادٌمٌة والعملٌة فً نفس تخصص البرنام

سابمة  أخطاءمهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحٌح باعتبارها آلٌة  الدورٌة للبرامج التعلٌمٌة  ةالمراجع

 .الشإون العلمٌة إدارةكل أربع سنوات بإشراؾ  حدٌثٌتم التوتجوٌد المخرجات و

 ة( و١ف١خ 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

 جامعة.طرٌك مولع ال
 

 ّٔٛرج رمش٠ش اٌّشاخغ اٌخبسخٟ: َج( اٌخطٛاد العزخذا

تصئئدر إدارة الشئئإون العلمٌئئة تعلٌماتهئئا للبئئرامج التعلٌمٌئئة التئئً تتبعهئئا بالبئئدء فئئً المراجعئئة والتمٌئئٌم  .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  أسبابوتمرٌر 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 رمش٠ش ِشاخغ خبسخٟ ٌٍجشٔبِح األوبد٠ّٟ ثبٌدبِؼخ

اٌذوزٛس.......................................................... اٌزمش٠ش اٌزبٌٟ ػٓ اٌشأٞ اٌؼٍّٟ ٌٍغ١ذ ٚؼجش 

اٌدبِؼخ اٌزٟ رؼًّ ثٙب .......................... اٌى١ٍخ:........................... اٌمغُ....................... 

 .................................اٌزخقـ:...........................اٌٛظ١فخ اٌحب١ٌخ:...........................

 رّذ ِشاخؼخ ٚرم١١ُ رٛف١ف اٌجشٔبِح اٌّشفك ثٕبء ػٍٝ طٍت:

 لغُ:............................................... ثدبِؼخ أفش٠م١ب ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاٌزطج١م١خ. -

 :.....................................................................................أعُ اٌجشٔبِح  -

ٔأًِ ِشاخؼخ اٌّىٛٔبد اٌزب١ٌخ اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ اٌزم١١ُ اٌؾبًِ ٌزٛف١ف اٌجشٔبِح اٌّؼٕٟ، ٚرٌه 

 :ثبعزخذاَ اٌّم١بط اٌزبٌٟ ٚفك ّٔٛرج اٌّزطٍجبد األوبد١ّ٠خ ٌٍجشٔبِح  األوبد٠ّٟ اٌّشفك

 غ١ش ِغزٛف١خ ِغزٛف١خ اٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ ٌٍجشٔبِح:

   اٌج١بٔبد  األعبع١خ

   أعُ إٌّغك

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:      

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

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

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

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

 غ١ش ٚاضحخ ٚاضحخ (أ٘ذاف اٌجشٔبِح1)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:        

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

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

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

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

                     

 

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

 

 ( اٌّغزٙذفبد2)
 غ١ش ٚاضحخ ٚاضحخ

  

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied scienceذ

 
 

 (9رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ال رؤدٞ اٌءشك رؤدٞ اٌءشك ( ِمبسٔخ ِب ٠زُ رمذ٠ّٗ ِغ اٌّشاخغ اٌخبسخ١خ3)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:             

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

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

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

 غ١ش ِغزٛفٟ ِغزٛفٟ ( ٔظُ اٌمجٛي4) 

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

 ( ِخشخبد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍجشٔبِح5)

 خغ١ش ٚاضح ٚاضحخ ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ

  

 غ١ش ِشرجطخ ِشرجطخ إسرجبط ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ثأ٘ذاف اٌجشٔبِح

  

 ال رزحمك  رزحمك رحمك ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ثأ٘ذاف اٌّمشساد

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافك مع  مواصفات الخرٌج للبرنامج فً كل من:

 اٌّدبي اٌّؼشفٟ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌزطج١م١خ ٚاٌّؼشف١خ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ
 ال ٠زٛافك ٠زٛافك

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمً فً مجال التخصص
 ال رٛاوت رٛاوت

  

 احتٌاجات سوق العملمخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب 
 ال رٛاوت رٛاوت

  

 )أ( اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )ة( اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )ج( اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚ ا١ٌّٕٙخ
 ال رزٛافك رزٛافك

  

 )د( اٌّٙبساد اٌؼبِخ
 ال رزٛافك رزٛافك
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 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:   

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

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

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

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

 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( ِىٛٔبد ِحز٠ٛبد اٌجشٔبِح6)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                      

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

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

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

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

 ( ِمشساد اٌجشٔبِح األوبد7ّٟ٠)          

 

 
 ِٛافك

 ِٛافك

 إٌٝ حذ ِب

 غ١ش

 ِٛافك 

    ٚضٛذ أ٘ذاف اٌّمشساد

    إسرجبط أ٘ذاف اٌّمشساد ثأ٘ذاف اٌجشٔبِح

    لبث١ٍخ أ٘ذاف ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍم١بط

    ِالئّخ ِحشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ أل٘ذاف اٌّمشساد

    اٌزؼ١ٍُ اٌّغزٙذفخِالئّخ طشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ ٌزحم١ك ِخشخبد 

    أرغبَ ِحز٠ٛبد اٌّمشساد ثبٌحذاثخ

    اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِٕبعجخ ٌٍطشق اٌّزوٛسح

    طشق رم١١ُ اٌطالة اٌّغزخذِخ ِالئّخ

    اٌّشاخغ اٌّزوٛسح حذ٠ثخ
 

ٚروش وً اٌّالحظبد( رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ: )فٟ حبٌخ ػذَ ِٛافمخ أٞ ِمشس ٠شخٝ رحذ٠ذٖ ٚاٌزؼ١ٍك ػ١ٍٗ 

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

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

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

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

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( طشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ8ٍُ)

  
 

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:    

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

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

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

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

............................................................................................................ 
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 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                    

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

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

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

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

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

 غ١ش ِالئُ ِالئّخ ( رم١١ُ اٌجشٔبِح10)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

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

 ( رق١ٕف اٌزم11ُ١١)

 

 غ١ش  ِالئُ ِالئُ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:

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

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

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

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

 ثبٌجشٔبِح ( ِزطٍجبد االعزّشاس فٟ اٌذساعخ12)

 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

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

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( ِقبدس اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاإلِىبٔبد13)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

 غ١ش  ِالئّخ ِالئّخ ( طشق اٌزم9ُ١١)
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............................................................................................................ 
 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ ( اٌّىزجخ14)

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:              

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 ( اٌّخزجشاد ٚاٌّؼب15ًِ)

 

 غ١ش  وبف١خ وبف١خ

  

 رؼ١ٍمبد اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

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

 سأٞ اٌّم١ُ إٌٙبئٟ:                    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 ل١غ .....................اعُ اٌّشاخغ اٌخبسخٟ:................................................. اٌزٛ
 

 

 

 

 العلمٌة فمط األغراضشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخدام البٌانات إال فً ن

 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 
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 (1ملحك )

 استبٌانات تخص نظام الجودة 
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 اشتبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الدراس ي/ القصــ

 ( O )تؼدوركذاملـادبذلؾدؤالضعذدائرةذحولذالدرجةذاليتذمتثلذ

 -املقرراث الدراسيت:-1
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 املحتوى يدقق أهداف املقرر  1.1

 1 2 3 4 5 مدى الاستفادة من املقرر الدراس ي 1.2

 1 2 3 4 5 الوعاء السمني مناسب  1.3

 -أعضبء هيئت التدريس:-2
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 جقييم الطلبت وجوزيع الدرجاث  2.1

 1 2 3 4 5 مالئمت طريقت شرح املقرر وجوصيل املعلومت  2.2

 1 2 3 4 5 الحرص على التعامل والتواصل مع الطالب  2.3

 1 2 3 4 5 جوفير املادة الدراسيت وجدديد الكتب واملراجع للمقرر الدراس ي  2.4

 1 2 3 4 5 سرعت جصحيذ الواجباث والاختباراث والامتداناث وإصدار النتائج النهائيت  2.5

 1 2 3 4 5 التزام ألاستاذ بتوقيت املحاضرة  2.6

 1 2 3 4 5 جواجد ألاستاذ خارج ساعاث املحاضرة للتواصل مع الطلبت وإلاجابت على استفساراتهم  2.7

 خدمبث العمليت التعليميت:-3
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث التسجيل والدراست والامتداناث 3.1

 1 2 3 4 5 خدماث إدارة القسم  3.2

 1 2 3 4 5 مالئمت الجدول الدراس ي/الفصلي 3.3

 1 2 3 4 5 القاعاث الدراسيت/نظافتها/ججهيزها 3.4

 1 2 3 4 5 خدماث املكتبت 3.5

 1 2 3 4 5 املعاملمالئمت  3.6

 اخلدمبث املسبندة للعمليت التعليميت:-4
 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خذا   خ١ذ ِّزبص اٌجٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث املقهى 4.1

 1 2 3 4 5 خدماث التصوير والسحب 4.2

 1 2 3 4 5 خدماث العيادة  4.3

 1 2 3 4 5 مالئمت استراخت الطالب  4.4

 1 2 3 4 5 كفاءة وخدة ألامن 4.5

 1 2 3 4 5 كفايت ونظافت دوراث املياه 4.6

 .......................................................................................................................................................................مالحظات:  4.7

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

 
 

 

 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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 زذس٠ظاٌل١بط سضب ػضٛ ١٘ئخ إعزج١بْ 

 :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 1.1

 1 2 3 4 5 لدرات الطلبة عمالبمة منهجٌة الممرر م 1.2

 1 2 3 4 5 الدرجات للممرر الدراسًطرٌمة التمٌٌم وتوزٌع  1.3

 1 2 3 4 5 ًتوفر المادة العلمٌة والمراجع والكتب للممرر الدراس 1.4
 

 

 التمدٌر الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 ًمالبمة مستوى الطالب مع الممرر الدراس 2.1

 1 2 3 4 5 والتزام الطالب اهتمام وجدٌة 2.2

 1 2 3 4 5 والبحوث( ) أداء الواجبات والمشاركاتللمتطلبات الممرر مث بأداء الطال 2.3

 1 2 3 4 5 الرضا عن درجات أعمال الفصل الدراسً و النتابج النهابٌة 2.4

 1 2 3 4 5 لٌام الطالب بؤنشطة إضافٌة لزٌادة تحصٌله العلمً 2.5
 

 التمدٌر العملٌة التعلٌمٌة خدمــــــــــات

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات مكتب شإون أعضاء هٌبة التدرٌس 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات إدارة المسم 3.2

 1 2 3 4 5 خدمات لسم الدراسة و االمتحانات 3.3

 1 2 3 4 5 الجدول الدراسً األسبوعً 3.4

 1 2 3 4 5 الدراسٌة نظافتها وتجهٌزهاالماعات  3.5

 1 2 3 4 5 المعامل تجهٌز 3.6

 1 2 3 4 5 المكتبة 3.7
 

 التمدٌر الخدمــــــــــات المساندة للعملٌة التعلٌمٌة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات التصوٌر 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات الممهى 3.2

 1 2 3 4 5 العٌادة خدمات 3.3

 1 2 3 4 5 حجرة أعضاء هٌبة التدرٌس 3.4

 1 2 3 4 5 خدمات الشإون المالٌة 3.5

 1 2 3 4 5 كفاءة وحدة األمن 3.6

 1 2 3 4 5 كفاٌة ونظافة دورات المٌاه 3.7

 ....................................................................................................................................:مالحظات 3.8
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 اعزج١بْ رم١١ُ أداء اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ ِٓ لجً اٌطبٌت
  

 

 ............................................................. :األوبد٠ّٟاعُ اٌّشؽذ 

 /......................................... اٌذساعٟ اٌفقً/ ...........................................  اٌمغُ

 ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.

 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّزبص اٌجٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 يكزجٛخ يؼهُخانًششذ األكبدًٚٙ نّ سبػبد  1

 1 2 3 4 5 ٔعٕد انًششذ األكبدًٚٙ ؽست انسبػبد انًؼهُخ 2

 1 2 3 4 5 اإللُبعلذسح انًششذ األكبدًٚٙ ػهٗ  3

 1 2 3 4 5 ؽذايمبثهخ انًششذ األكبدًٚٙ كم طبنت ػهٗ  4

 1 2 3 4 5 ٚسبػذ ػهٗ انزٕعّٛ انظؾٛؼ األكبدًٚٙانًهف  5

 1 2 3 4 5 فٙ انزؼبيم يغ انطهجخ  األكبدًٚٙيشَٔخ انًششذ  6

 1 2 3 4 5 نك كطبنت عبيؼٙ  األكبدًٚٙ اؽزشاو انًششذ 7

 1 2 3 4 5  األكبدًٚٙاالسزفبدح يٍ رٕعٛٓبد َٔظبئؼ انًششذ  8

 1 2 3 4 5 ٕٚضؼ انًششذ األكبدًٚٙ انخطخ انذساسٛخ ثًب فٙ رنك رسهسم انًمشساد 9

9 
 :ِالحظبد

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر خدمات اإلرشاد األكادٌمً
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 اعزج١بْ رم١١ُ اٌطبٌت ٌؼضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ 
  

 ........... ........اٌفقً اٌذساعٟ/....................../.........اعُ اٌّمشس......... .........../ .................اٌمغُ

 حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.ضغ دائشح 

س.

َ 

 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّزبص اٌجٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 1 2 3 4 5 ثًؾزٕٖ انًمشس انذساسٙ  األسزبررؼشٚف   .1

 1 2 3 4 5 انًمشس انذساسٙ  األسزبر ثأْذافرؼشٚف   .2

 1 2 3 4 5 انمذسح انزذسٚسٛخ نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚس  .3

 1 2 3 4 5 أسهٕة ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس فٙ انًؾبضشح   .4

 1 2 3 4 5 رمجم ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ألسئهخ انطهجخ   .5

 1 2 3 4 5 األيضهخ انًسزخذيخ فٙ انًؾبضشح كفبٚخ   .6

 1 2 3 4 5 يشَٔخ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس فٙ انزؼبيم يغ انطهجخ   .7

 1 2 3 4 5 انًؾبضشحؽش ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس انطهجخ ػهٗ انًشبسكخ فٙ   .8

 1 2 3 4 5 ( ٔثؾٕس ػهًٛخ....انخ كفبٚخ َظبو انزمٛٛى انًسزخذو ) اخزجبساد ٔٔاعجبد  .9

 1 2 3 4 5 ٔضٕػ كزبثخ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ػهٗ انسجٕسح   .10

 1 2 3 4 5 رؾذٚذ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس كزبة يُٓغٙ ٔيشعؼٙ   .11

 1 2 3 4 5 ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس َزبئظ االخزجبساد نهطالة فٙ يٕػذْب إػالٌ  .12

 1 2 3 4 5 انزضاو ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ثًفشداد انًمشس   .13

 1 2 3 4 5 انًؾبضشح فٙ يٕػذْب  ٔإػطبءانزضاو ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ثبنؾضٕس   .14

 ِالحظبد:  .15

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 ٌٍّمـــــشس اعزج١ـــبْ رم١١ـــــُ اٌطـــــبٌت

  

 ............... اٌفقً اٌذساعٟ/............. ........اعُ اٌّمشس/...... .................................. اٌمغُ/

 ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن.

 ضؼٛف يمجٕل عٛذ عٛذ عذا يًزبص انجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.و

 1 2 3 4 5 يالئًخ انٕػبء انضيُٙ نهًمشس انذساسٙ   1

 1 2 3 4 5 ثًفشداد انًمشس انذساسٙ اإلنًبو 2

 1 2 3 4 5 سٕٓنخ انفٓى نًفشداد انًمشس انذساسٙ 3

 1 2 3 4 5 اإلنًبو ثأْذاف انًمشس انذساسٙ 4

 1 2 3 4 5 رٕفٛش يزطهجبد خبطخ نهًمشس انذساسٙ )يؼًم، عٓبص ػشع ......( 5

 1 2 3 4 5 رٕفش كزبة يُٓغٙ يظبؽت نهًمشس  6

 1 2 3 4 5 يذٖ االسزفبدح يٍ انًمشس انز٘ دسسزّ 7

8 

 ِالحظبد:

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

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

........................................................................................................................................................... 
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 اعزج١ـــبْ رم١١ـــــُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّمـــــشس

 /....................................................................                   اٌمغُ اٌؼٍّٟ

 لــــــبسِزؼــبْٚ/............................................................   أعزبراٌّمشس

 )                     ( سِـضاٌّـــــمـــــــــــــشس/.......................................اعّبٌّمــــــــــــــــــــشس

 /..................... ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ)أعجٛػ١ب (/.............................. ػذد اٌٛحذاد اٌذساع١خ

 ..................................اٌذساعٟ اٌفقً

 ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ اٌزٟ رّثً رمذ٠شن إٌّبعت ٌٍغؤاي:

 د اٌــــــــجــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــبْ ِّزبص خ١ذ خذا خ١ذ ِمجٛي ضؼ١ف

 1 يالئًخ انٕػبء انضيُٙ  5 4 3 2 1

 2 فٓى ٔاسزٛؼبة انطهجخ نهًمشس انذساسٙ 5 4 3 2 1

 3  ػذد انطهجخ يُبست 5 4 3 2 1

 4 رٕفش انًزطهجبد انخبطخ ثبنًمشس 5 4 3 2 1

 5 يفشداد انًمشس انذساسٙ: َظش٘ ...... %  ػًهٙ ....... %انُسجخ انًئٕٚخ نًب رى اَغبصِ يٍ 

 ِالحظبد:

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

.................................................................................................................... 
6 
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 اعزج١بْ رم١١ُ أداء ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً سئ١ظ اٌمغُ

 /...............................................اٌذساعٟ  اٌفقً/....................................اٌمغــــــــــــــُ

 ِزؼبْٚ Oلبس      O   .............................................اعُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ: 

 .ضغ دائشح حٛي اٌذسخخ إٌّبعجخ الخز١بسن

 ضؼ١ف ِمجٛي خ١ذ خ١ذ خذا   ِّزبص اٌجٕـــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 االنزضاو ثؾضٕس انًؾبضشاد فٙ ٔلزٓب   .1

 1 2 3 4 5 إَغبص يب ٚكهف ثّ يٍ يٓبو  .2

 1 2 3 4 5 االنزضاو ثؾضٕس اعزًبػبد انمسى   .3

 1 2 3 4 5 انكفبءح انؼهًٛخ   .4

 1 2 3 4 5 انًٕضٕػٛخ فٙ رمٛٛى أداء انطبنت   .5

 1 2 3 4 5 انزغذٚذ فٙ أسهٕة انزذسٚس   .6

 1 2 3 4 5 انًشَٔخ فٙ انؾٕاس ٔػذو انزؼظت   .7

 1 2 3 4 5 ؽسٍ انزؼبيم يغ انطالة   .8

 1 2 3 4 5 ؽسٍ انزؼبيم يغ صيالئّ   .9

 1 2 3 4 5 انًجبدسح فٙ األفكبس ػُذ انهضٔو   .10

 1 2 3 4 5 انزؼبٌٔ فٙ رغٕٚذ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ثبنمسى   .11

 1 2 3 4 5 انًشبسكخ فٙ انجؾٕس انؼهًٛخ ٔٔسش انؼًم راد انؼاللخ ثبنجشَبيظ  .12

 1 2 3 4 5 انًسبًْخ فٙ خذيبد انًغزًغ ٔانجٛئخ انزٙ ٚمذيٓب انجشَبيظ  .13

 1 2 3 4 5 انؾشص ػهٗ سًؼخ انغبيؼخ   .14

 1 2 3 4 5 اسزخذاو انزمُٛخ انًزٕفشح فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ   .15

 ِالحظبد:  .16

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

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

 
 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعد على تطوٌر لدرات عضو هٌئة التدرٌس
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 استطالع أراء الخرٌجٌن استبٌان

   تحٌة طٌبة و بعد      

نعتبر الخرٌج هو محور أساسً للعملٌة التعلٌمٌة  -جامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة إننا فً 
االستفادة من آرابكم وممترحاتكم المٌمة و التعلٌمٌةولؽرض تحسٌن جودة البرامج  ،ومن أهم مخرجاتها

االستبٌان لجمع المعلومات من الخرٌجٌن والتً تعكس خبرتهم  الذا تم عمل هذ .لتطوٌر األداء بالجامعة
 .بالبرنامج الذي درسوه

 أوال: البٌانات العامة:
 ذكر )   ( أنثى )   (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعلٌمً:

 أعمل)      ( لطاع حكومً)    (لطاع خاص)    (ال:  جهة العمل الحالٌة

البرٌد اإللكترونً:)اختٌاري( 
................................................................................................(...................). 

 .التعلٌم والتعلم والخدمات الممدمة من الجامعةرضاهم عن عملٌات  مستوىحول  أراء الخرٌجٌن ثانٌا:

( /  5)راضً بشدة =فً الخانة التً تعبر عن وجهة نظرن√( عالمة )  نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالٌة بوضع
 (1=بشدة(/ )غٌرراضً  2( /)غٌرراضً =3( /)محاٌد=4)راضً=

 

 الممٌاس  
 العبارة

ً
ض

را
 

شدة
ب

 ً
ض

را
 

حاٌد
م

 

غٌر 

ً
ض

را
 

غٌر 
ً

ض
را

 

شدة
ب

 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 التعلٌم الذي تلمٌته فً الجامعة ؟ما مدى رضان عن مستوى 

 1 2 3 4 5 هٌئة التدرٌس بالجامعة؟ اءعضأما مدى رضان عن جودة أداء  

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة الخدمة الممدمة من لسمن العلمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة  الخدمة الممدمة من لسم التسجٌل والمبول؟

 1 2 3 4 5 مدى رضان عن شروط المبول والتسجٌل بالجامعة؟ما 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن رسوم التسجٌل بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر مهارات المعرفة والفهم

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر المهارات الذهنٌة

 1 2 3 4 5 ؟لٌة والمهنٌةمما مدى رضان عن توافر المهارات الع

 1 2 3 4 5 ؟والمنمولةما مدى رضان عن توافر المهارات العامة 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أسلوب التدرٌس بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن الممررات الدراسٌة بالبرنامج األكادٌمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن البنٌة التحتٌة بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 من لبل الجامعة؟ تهٌئتن لدخول سوق العملما مدى رضان عن 

 1 2 3 4 5 الجامعة  فً تسهٌل الحصول على وظٌفة بعد التخرج؟ مساهمةما مدى رضان على 
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 كم عدد العروض التً تلمٌتها من كل الممابالت التً أجرٌتها بشأن الوظائف؟ 

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

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الضعف بالجامعة؟
....................................................................................................................

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

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

 

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الموة بالجامعة؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

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

 أٌة مالحظات أخرى: 
....................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 البٌانات إال فً األؼراض العلمٌة فمط منشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدا
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 العملاستبٌان خاص بأرباب 

  ،،،تحٌة طٌبة و بعد

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستوى  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

من آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر  االستفادةإلى  االستبٌانٌهدؾ والخدمات التً تمدمها. ، الجامعة

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كم، علماً بان إجاباتبالجامعةاألداء 

 الجامعة: ورســالة رؤٌـة:  أوالا 

 : نتبنى التغيير لمتطوير والتحسين لتحقيق التميز.الرؤٌة

جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة خاصة متخصصة، تسعى لتحقيق التميز في  :الرسالة
والبيئة ، من خالل البرامج التعميمية التي  مجاالت: التعميم والتعمم، والبحث العممي، وخدمة المجتمع

 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.

 وتحسين مستوى األداء األكاديمي، واإلداري بالجامعة.تطوير  (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 

       الرإٌةمدى وضوح  1

       الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدى وضوح  3

        الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

       إمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول  5

       لهدؾ الثانً اإمكانٌة تحمٌك  6

       لهدؾ الثالث اإمكانٌة تحمٌك  7

       لهدؾ الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

       لهدؾ الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

       لهدؾ السادس اإمكانٌة تحمٌك  10

      الجامعة لخرٌج)العامة(  األساسٌة المهارات توافر 11

       للخرٌج الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 12

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 13

 المهام ألداء الالزمة الحدٌثة والمعلومات المعارؾ توافر مدى 14

 المطلوبة

     

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 15

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدى  16

      لالعم سوقالجامعة الحتٌاجات  خرٌج مالبمة 17
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      لخرٌج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مدى 18

      األخرىالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدى منافسة  19

      مدى رضاكم عن الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة 20

      مدى رضاكم عن األنشطة البحثٌة التً تمدمها الجامعة 21

 
 

 
 :خرٌجال فً الموةنماط  أهم -22

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

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

  
 
 :الخرٌج فً الضعؾ نماط أهم - 23

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

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

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

 ملالع سوقالحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -24
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

 

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -25
 

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

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

 
 

 : الجامعة و مإسستكم بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -26
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 بحثٌة :ممترحاتكم لألولوٌات ال -27
...................................................................................................................

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

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

 المشتركة بٌنكم وبٌن الجامعة . ممترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة -28
...................................................................................................................

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

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

 اء الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجامعة.ممترحاتكم إلثر -29

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

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

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

 
 

 البٌانات إال فً اإلؼراض العلمٌة فمط متشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدا
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 استبٌان خاص بأرباب العمل لاللسام العلمٌة

  ،،،طٌبة و بعدتحٌة 

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستوى  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

، علماً بان بالجامعةمن آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر األداء  االستفادةإلى  االستبٌان، وٌهدؾ الجامعة

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كمإجابات

 .( مرفمة مع االستبٌان........................الة واألهداف لمسم ) الرؤٌة والرس
 

 :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 : -

 
 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 مع االستبٌان.االطالع على رإٌة ورسالة وأهداؾ المسم المرفمة  .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 

       الرإٌةمدى وضوح  1

      كمنظر وجهة من الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدى وضوح  3

      نظركم وجهة من الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

      نظركم وجهة منإمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول  5

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (10رقم الىموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



144 
 

      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

      األخرىالجامعات  خرٌجًالجامعة  خرٌجمدى منافسة  18

 
 

 
 :خرٌجال فً الموةنماط  أهم -19

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

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

 
 
 
 :الخرٌج فً الضعؾ نماط أهم - 21

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

...................................................................................................................  
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 العمل سوقالحتٌاجات  االمتمٌز وفم الخرٌج متطلبات -21
...................................................................................................................

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

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

 الجامعة خرٌج ٌتمنها أن المطلوب والمهارات المواصفات -22
 

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

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

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

 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -23
 

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

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

 لتخرٌج الخدمة من والمستفٌدٌن األعمال ورجالالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -24
 : المتطورة العمل سوقاحتٌاجات  وفك مإهلةكوادر 

 

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

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

 
 
 

 :الجامعةو شركتكم بٌن التواصل إلثراءكم ممترحات -25
 

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

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

 
 

 ممترحاتكم لألولوٌات البحثٌة : -26
 

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 م وبٌن الجامعة .ممترحاتكم لألبحاث العلمٌة التعاونٌة المشتركة بٌنك -27
 

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

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

  
 

 

 البٌانات إال فً اإلؼراض العلمٌة فمط مكم بؤنه لن ٌتم استخداتشكركم على حسن التعاون ونفٌد
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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  1

      فً تجوٌد العملٌة التعلٌمٌةٌساهم  2

      ٌساهم فً وضع خطط التحسٌن والتطوٌر 3

      ٌلتزم بتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة بشكل دوري 4

      ٌلتزم بتحلٌل نماذج واستبٌانات التمٌٌم  5

      ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح بنتابج التمٌٌم 6

7 
عن جودة العملٌة التعلٌمٌة ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح 

 بالمسم بشكل دوري
     

      ٌساهم فً عملٌة الدراسة الذاتٌة والتمٌٌم الداخلً 8

      ٌساهم بتعزٌز الوعً الخاص بثمافة الجودة داخل الجامعة 9

      ٌلتزم بحضور اجتماعات مكتب ضمان الجودة 11

      ٌإدي ما ٌطلب منه برؼبة وإتمان 11

 جٌد ممبول ضعٌف ثالثا: السمات الشخصٌة
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      له عاللة متمٌزة مع منسمً الجودة باأللسام األخرى 1

      ٌتطوع لمساعدة زمالءه من منسمً الجودة  2

      لدٌه المدرة على العمل فً فرٌك 3

      منضبط وٌحافظ على مواعٌد العمل 4

      ٌتمٌز عمله بجودة األداء 5

      ٌتمبل النمد والتوجٌه 6
 

   21التولٌع .....................  التارٌخ ../.../    ُمعد التمرٌر:......................
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 استبٌان لٌاس رضـا زوار المكتبة

  

 .....................الفصل الدراسً/ ..........................المسم/

 م20تارٌخ الزٌارة:..   ./....../...... طالب          زائر        الصفة/ عضو هٌئة تدرٌس    

 ضعٌف ممبول جٌد جٌد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.ت

 1 2 3 4 5 ساعات عمل المكتبة مناسبة 1

 1 2 3 4 5 المدرة االستٌعابٌة للمكتبة كافٌة لروادها 2

 1 2 3 4 5 المستخدم فً المكتبة مالئم ومناسبنظام اإلعارة  3

 1 2 3 4 5 توفر العدد الكافً من أجهزة الحاسب اآللً 4

 1 2 3 4 5 توفر االنترنت بالمكتبة 5

 1 2 3 4 5 سعر تصوٌر النسخة الواحدة مناسب 6

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة تلبً االحتٌاجات 7

 1 2 3 4 5 والمراجع المتوفرة فً المكتبة حدٌثةالكتب  8

 1 2 3 4 5 وسائل الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة 9

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر المكتبة بالشكل المناسب
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  ٚاٌطبٌت ٚحذح اإلسؽبد األوبد٠ِّٟٛضٛع اٌٍمبء ث١ٓ 

  .ٟرؼجئخ ّٔٛرج اٌحدض اٌّجذئ 

    ٚإضبفخ . إعمبطرؼجئخ ّٔٛرج 

  . ّٟضؼف األداء األوبد٠ 

  . ِّٟشاخؼخ ِغزٜٛ األداء اٌزؼ١ٍ 

  . ِشاخؼخ ٚرم١١ُ اٌّٛاظجخ ٚاٌحضٛس 

  . ِشاخؼخ اٌطبٌت ثخقٛؿ اٌء١بة ػٓ اِزحبٔبد 

  . إ٠مبف ل١ذ 

  ( ٜأخش                                                                                   . ) 
 

 اٌّشؽذ األوبد٠ّٟرٛف١خ 

 
                          

 

           

 
 

 اسم وتولٌع المرشد األكادٌمً اسم وتولٌع الطالب       

                       االسم : .................................................                                                                    

 التولٌع : ...............................................

                       االسم : .................................................                                                                    

 .............التولٌع : ..................................
            

 

 

 

 

 

 نموذج المرشد األكادٌمً
  

 اٌج١بٔبد اٌؾخق١خ ٌٍطبٌت:

 اعُ اٌطبٌت : سلُ اٌم١ـــذ :                       

:                         اٌزخقـ اٌمغــــــــــُ :  

:          اٌفقً اٌذساعٟ اٌؼبَ اٌدبِؼٟ :  

 ػذد اٌغبػبد اٌّغدٍخ : اٌّغزٜٛ :

    ػذد اإلٔزاساد : اٌّؼذي اٌزشاوّٟ :

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 
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 نموذج لٌاس رضا العاملٌن

ٌعد مإشر رضا العاملٌن احد المإشرات الهامة فً رفع الروح المعنوٌة للعاملٌن ودفعهم ألداء أفضل. لذلن  ٌستهدؾ هذا 

 النموذج لٌاس درجة الرضا لدى العاملٌن بالجامعة. 

 الممٌاس الموضح بالجدولٌرجى لراءة العبارات التالٌة وتحدٌد إجابتن باختٌار درجة الرضا على 

 

 درجة الرضا العبارة ر.ت

 5 4 3 2 1 أسلوب اإلشراؾ على العمل المتبع بالجامعة 1

 5 4 3 2 1 وضوح المهام واالختصاصات 2

 5 4 3 2 1 وضوح إجراءات العمل وكٌفٌة تنفٌذ المهام 3

 5 4 3 2 1 تولٌت العمل وساعات الدوام 4

 5 4 3 2 1 العاللة بٌن زمالء العمل بالمسم/المكتب  5

 5 4 3 2 1 العاللة بٌن زمالء العمل بالجامعة  6

 5 4 3 2 1 توفٌر احتٌاجات ومستلزمات العمل 7

 5 4 3 2 1 المرتب 8

 5 4 3 2 1 المزاٌا المالٌة األخرى 9

 5 4 3 2 1 بٌبة العمل المادٌة )الكرسً/المكتب /اإلضاءة / سعة المكان(  11

 5 4 3 2 1 نظافة المرافك الخدمٌة / المصلى 11

 5 4 3 2 1 نظافة المرافك الخدمٌة / الممهى 12

 5 4 3 2 1 نظافة المرافك الخدمٌة / دورات المٌاه 13

 5 4 3 2 1 االهتمام بالشكاوي والتظلمات ومعالجتها 14

 5 4 3 2 1 االهتمام بالممترحات واألخذ بها 15

 5 4 3 2 1 شفافٌة إجراءات التعٌن واالستمالة واإللالة 16

 5 4 3 2 1 شفافٌة إجراءات التحمٌك فً إي والعة ونشر نتابجها 17
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 اٌخبرّخ

 

ٔؽٛش   نُٓذسخ انُفظٔفٙ خزبو ْزا انذنٛم انز٘ ٚٓذف إنٙ رؼشٚف انطبنت ثأْى رفبطٛم انجشَبيظ األكبدًٚٙ 

اؽزٕ٘ ْزا انذنٛم ػهٙ انكضٛش يٍ انزفبطٛم انزٙ رٓى انطبنت أيهُب أٌ ٚغذ انطبنت فّٛ انكضٛش يٍ االسزفبدح 

 ٔفك هللا انغًٛغ.

 

 

 اعتمبد جملس ادارة اجلبمعت

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


