
 

وزارة التعليم 

إدارة التعليم الخاص 

 يقيةطبالتجاهعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية و

 
 

 

 

 
  اإلعوــــالإدارة دليل قسن 

 
 

م 2018-2017للعام الجامعي 



 أ
 

 

 اآليـــــــــــــــة القرآنيــــــــــــــة
 



 

 

  

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ )   َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

  ( َواْلُمْؤِمنُونَ 

 

 

 

  اآلية -سورة التوبة 

 

 



 الدلــــيل بإعدادالجهــة التــي قامــــت 



 ب
 

للتكليفالصادرمنإدارةالشؤونالعلميةبتكليفلجنةمبدئيةمن...وفقــــــــــا  

بحيثتكونتقسمإدارةاألعمالدليلإعدادالمختصينوأعضاءهيئةالتدريس،لغرض

-:من



 

 

 









 

 وقدتكونتلجنةاألشرافمن

 رئيسا  مـــديرإدارةالشـــــؤونالعــلــمية الحميدعليالمقروسالزائديعبد.د 1
 عضوا  مديرمكتبضمانالجودةوتقييماألداء اكرم الهادي محمد . أ 2

 عضوا  مديرمكتبشؤونأعضاءهيئةالتدريس محمدعليالنــــائلي.أ 3

 عضوا  عضوفريقالجودة وحيدسالمبرباش.أ 4



 7102/7102خريف 

 

 

 

اللجنة العلمية بقسم إدارة اإلعمال /إعداد             

 رئيس قسم إدارة اإلعمال موسى رحيل الحويج.د

 منسق الجودة بالقسم منير احمد المخرم.أ 

 عضو هيئة تدريس قار عبد الحميد خلف هللا ميالد.أ

 عضو هيئة تدريس عقيل ابوبكر غلبون.د

 عضو هيئة تدريس وحيد سالم برباش.أ 



 ج
 

 محتويات الدليل

 الصفحـــــة البيــــــــــــــــــــان

 أ اآليةالقرآنية

 ب لجنةإعدادالدليل

 ج محتوياتالدليل

 د مصطلحاتومفاهيمعامة

زكلمـــــةرئيسالقســـــم

 1 المقدمة

 1 القسمنبذةعن .1

 2 رؤيةورسالةوأهدافالقسم .2

 3 الهيكلالتنظيميللقسم .3

4مهامرئيسالقسم .4

5مهامالمرشداألكاديمي .5

5مهاماللجنةالعلميةبالقسم .6

5مهاممنسقالجودةبالقسم .7

5إدارةاألعمالمواصفاتالخريجبقسم .8

6إدارةاألعمالمجاالتالعملالمتاحةأمامخريجيقسم .9

6إدارةاألعمالالميثاقاألخالقيلخريج .11

 7 إدارةاألعمالالخطةالدراسيةلقسم .11

11مفرداتالمقرراتالدراسيةبالقسم .12

32إدارةاألعمالأعضاءهيئةالتدريسبقسم .13

 33 الشؤونالطالبية .14

 41 إجراءاتالبرامجالتعليمية .15

41.إجراءاتشؤونأعضاءهيئةالتدريس .16

44طرقووسائلوتقنياتالتدريسالمستخدمة .17

44نظامالتقييمواالمتحانات .18

45مشروعالتخرجلطالبدليل .19

53الالئحةالداخليةللدراسةواالمتحانات .21

 65 الخــــــــاتــمـــة









 د
 

 مصطلحات ومفاهيم عامة

 : المؤسسة التعليمية

(.جامعية،عليا)كلمؤسسةتعليميةحكوميةأوخاصةتقدمبرامجدراسيةمنتظمة

 : الجامعة

العاليوالبحث المجتمعوالبيئة،تتمتعبشخصيةمؤسسةعلميةتعنىبالتعليم العلميوخدمة

 المتخصصة اإلجازة شهادات وتمنح مستقلة، مالية وذمة الليسانس)اعتبارية أو ،(البكالوريوس،

.،منخاللالكلياتواألقسامالمختلفةبها(الدكتوراه)،واإلجازةالدقيقة(الماجستير)واإلجازةالعالية


 : الكلية

بحثعلميمنوحداتالجامعة،ويجوزأنيكونلهاشخصيتهااالعتباريةوحدةتعليمعاٍلو

المستقلة،وهيفيكلاألحوالكيانعلميمستقلداخلنطاقالجامعة،تضممجموعةأقسامعلمية

البكالوريوس،)تتناسبمعطبيعةالتخصصاتالعلميةفيالكلية،وتمنحدرجةاإلجازةالمتخصصة

الليسانس واإلجا(أو ، العالية (الماجستير)زة الدقيقة واإلجازة أقسامها(الدكتوراه)، خالل من ،

.المختلفة


 : القسم

وحدةعلميةأساسيةمنوحداتالكليةفيالبناءالجامعيوالتعليمالعالي،متخصصةفيحقل

.منحقولالمعرفة،تتولىمهمةإعدادوتنظيموتنفيذالبرامجالتعليميةوالبحثية


 :الشعبة

التعليمية البرامج وتنظيم إعداد مهمة تتولى المتخصصة القسم وحدات من علمية وحدة

.والبحثية


 : عضو هيئة التدريس القار

.الذييخصصُجلَّوقتهللعملفيمؤسسةمنمؤسساتالتعليمالعالي


 : عضو هيئة التدريس غير القار

.لتعليمالعاليالذييخصصجزءا منوقتهللعملفيمؤسسةمنمؤسساتا


 :الكوادر المساندة

.المعيدونوالفنيون


 : طالب مؤسسة التعليم العالي

فيمؤسسةمنمؤسساتالتعليم للوائحوالنظمالمعمولبها الُمسّجللنيلدرجةعلميةوفقا 

.العالي


 : إدارة البرنامج

الدراسيالمنتظمالذييؤديعنتنفيذالبرنامج(الكليةأوالقسمأوالشعبة)الجهةالمسؤولة

(.جامعيةأودراساتعليا)إلىمخرجاتتعليمية



 ه
 

 :المرشد األكاديمي

يدرسونه، الذي العلمي البرنامج الطالبفي إنجاز متابعة المكلفباإلشرافعلى األستاذ

.ومقدارتقدمهمفيه


 : األستاذ المشرف

.المكلفباإلشرافعلىرسالةأوأطروحة


 : الممتحن

األستاذالمكلفضمنلجنةالقيامبامتحانطالبجامعي،أومناقشةرسالةأوأطروحةطالب

.دراساتعليا


 : الساعة المعتمدة

انتظامالطالبفيالدراسةلمدةساعةتدريسيةأسبوعيا طيلةالسنةالدراسية،أوعلىمدى

 كامل دراسي أسبوعا 15-17)فصل ) لمدة الطالب دوام 16)أي مادةسا( في فصلية زمنية عة

والنجاحيكون فيالمقرراتالمعمليةساعةزمنيةونصف، المعتمدة أنالساعة معمراعاة معينة،

القائمعلىحلالمعضالت مؤسسةالتعليمالعالي،وفيحالالتعليم فيهاحسبالمعاييرالتيتطبقها

علىالساعاتالتييحتاجها تحسببناء  الدراسية الطالبالستيعابالمنهجفيمختلففإنالساعة

.األنشطةالتعليمية


 : التخصص األكاديمي

برنامجأومجموعةبرامجأكاديمية


 :البرنامج األكاديمي

علمية درجة على للحصول تدرس والعملية، النظرية العلمية األنشطة من مجموعة

.تخصصية


 : ودةالج

.المعاييرالقياسيةفياألداءتعنيالدقةواإلتقانعبرااللتزامبتطبيق


 : ضمان الجودة

التأكدمنتطبيقاآللياتواإلجراءاتفيالوقتالصحيحوالمناسب،للتحققمنبلوغالجودة

.المستهدفةبغضالنظرعنكيفيةتحديدمعاييرهذهالنوعية


 :التقييم

.لألداءالمستقبليعمليةقياسالجودةاألداءفيكلاألنشطةبهدفالتحسينالمستمر


 : التقويم

المعايير علىنتائجالتقييم،تكفلضمانتنفيذ بناء  مجموعةمناإلجراءاتواألساليبتتخذ

.المتعارفعليهالبلوغمستوياتالجودةالمستهدفةفيالمؤسساتالتعليمية





 و
 

 : النتائج التعليمية المستهدفة

 والمهارات والفهم المعارف من برامجهامجموعة وراء من التعليمية المؤسسة تستهدفها

.المرتبطةبرسالتهاوأهدافها

 : المقرر الدراسي

الفصل طيلة تدرس المحددة المفردات من مجموعة صورة على يصاغ علمي محتوى

.الدراسي،أوالوحدةالتعليميةأوالسنةالدراسية


 : المنهج

 المطلوب والوجداني والمهاري المعرفي المستهدفةالمكون التعليمية المخرجات لتحقيق

(.مفرداتالمقرر)


 : عمليتا التعليم والتعلم

مجموعتانمناألساليبالتييستخدمهاأعضاءهيئةالتدريسوالطلبةلتحقيقالنتائجالتعليمية

.المستهدفةللمقرر


 : المعيار

 وزيادة جودته لضمان قبوله يمكن الذي للتعليم الالزمة علىالمواصفات وقدرته فعاليته

المنافسة،ومقياسمرجعييمكناالسترشادبهعندتقييماألداءالجامعيوذلكمنخاللمقارنتهمع

.المستوياتالقياسيةالمنشودة


 : أطراف العملية التعليمية

بالعملية صلة له من وكل والموظفون، والطلبة المساندة والكوادر التدريس، هيئة أعضاء

.التعليمية

 : المستفيدون

النظم فعالية حيث من المؤسسة تقدمها التي التعليمية باألنشطة اهتمام لديها مجموعة

والعملياتالموضوعةلضمانجودةالمخرجاتالتعليمية،ويرتبطتحديدمجموعةالمستفيدينبرسالة

المستفيدين أمثلة ومن تقدمها، التي واألنشطة والبرامج المؤسسة وأهداف : هيئةالطلبة وأعضاء

.الخ...التدريسوأولياءاألمورومؤسساتالمجتمعالمحلي


 : المدخالت

ما، نظام تشغيل أجل من تستعمل والتي لغرضمعين، المخصصة للموارد الكلي الحجم

.المواردالبشريةوالماديةوالماليةوالتقنيةوالمعلوماتوالوقت:وتشمل


 : العمليات

.واالتصاالتالمترابطةمصممةلتحقيقهدفمحددسلسلةمناألنشطة


 : المخرجات

لرسالته وفقا  مخرجاته وتتحدد التعليمي، النظام يحققها التي النهائية والنتائج اإلنجازات

.وأهدافه







 ز
 



 :كلمة رئيس القسم 
نحننستتقبلبدايتةالفصتلالدراستيالجديتدمجتددينالعتزمومتكلتينعلتى مبتاركينراجيتا 

 بتأذنمستيحيبدايتةفصتلدراستيمثمتروموفتق7102للجميعلكمبدايتةالفصتلالدراستيربيتع

بهتتامتتالاإلعوالتطبيقيتتة،وقستتمإدارةاإلنستتانيةجامعتتةأفريقيتتاللعلتتوماختتتارواتعتتالى،وأقتتولللتتذين

خاصةأنكمأحسنتماالختيار،ونحنبدورناكأسرةتعليميةبالجامعةنعدكمبتوفيرمناخأكاديميداعم

للبتتدائلواالقتراحتتاتمتتنختتاللاالحتتتراموالتقتتديرالمتبتتادلضتتمنالفكتترولإلصتتغاءومثمتترللتتتعلم

ةمتوازنتةيتوازنبتينالذيتنتهجهالجامعةفيإعتدادختريجيتستمبشخصتيةمهنيتاإلنسانيالمؤسسي

الممتتتدةعبتترالتتتاريخويكتتونقتتادرا علتتىالحتتوارالبنتتاءجتتذورهوالمواطنتتةويحتتترماإلستتالميةالهويتتة

والمثمرلمافيهخيرهذاالمجتمعالمتميز

وكلهأملفيتحقيقالمستهدفمنهذاالبرنامجالذييحاكيالعمليتةاألكاديميفأنهيقدمهذاالبرنامج

بمجملها،ويهدفالقسممنخاللهذاالبرنامجإلىتوفيرتعليممبنيعلىالليبيةبالجامعاتالتعليمية

أسسعلميةفيمجاالتاإلدارةوالتنظيميفيبمتطلباتسوقالعملفيبالدنالجميعالقطاعاتوعلى

لتكعتنتخريجطالبمتؤهلينتتأهيال عاليتا فتيتخصصتهموذإلىمختلفالمستويات،ويهدفكذلك

.طريقااللتزامبمعاييرعاليةفيالتدريسوالبحوث

والطموحتات،وأنيكتونخيتررافتدللنهضتةاآلمتالوأرجو العليالقديرأنيحققالقستمكافتة

.التاريخيةالرشيدةاالقتصاديةالتيتعيشهابالدناوهللالحمدفيظلقيادتها

 

                              

وماالتوفيقآالباهلل    

          

 

 اإلعمالرئيس قسم إدارة                 
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 المقدمة

 أختي الطالبة..أخي الطالب 

 

 األعمالقسم إدارة يســـــــــرنا أن نضع بين يدي طالبنا األعزاء هذا الدليل الخاص ب   

عن كل التساؤالت  لإلجابةوالتطبيقية، هذا الدليل وضع  اإلنسانيةللعلوم  إفريقيابجامعة 

 واألسبقياتقرارات الدراسية بالجامعة وعن الم األعمالالتي ترد بدهنك عن قسم إدارة 

فال  .ونفيدكم بتوفير المناخ األكاديمي وإنماء روح التعاون داخل هذا الصرح العلمي

 ن تسترشد به في خطواتك الدراسيةاتتردد في قرائته بعناية وحاول 

 لهذا الوطن ،، ذخراوفقكم هللا وجعلكم                              

    

 

 

 إدارة اإلعمال قسم
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 ة عن القسمذنب .1

 ة والتطبيقية ، من األقسام الرائدة في الجامعةيفريقيا للعلوم االنسانأقسم إدارة األعمال بجامعة  

نفس واستقبل أول دفعاتـــــه مع بدايــة  م  2002لسنة (  2) وفق قرار رئيس الجامعة رقم  ، تأسس

مقرر دراسي بعدد وحدات ( 32)بواقع راسية ومدة الدراسة بالقسم ثمانية فصول د،  العام الجامعي

 .وحدة دراسية 121

يتطلععع القسععم إلععو النهععوت بععدور متميععز فععي إعععداد وتأهيععل كععوادر متخصصععة فععي مجععاالت العلععوم و

اإلدارية مزودة بالمعارف والقدرات المهنية التي تمكنها من المنافسعة فعي سعوق العمعل والمسعاهمة فعي 

كقعدوة حسعنة للطعالز لعزر   اإلسعالميفعي ذات الوقعت  بعالنه   خدمة مؤسسعات المجتمعع مسترشعدين

 . اإلسالميوبما يتوافق مع قيم المجتمع الليبي ونهجه  اإلدارية األخالقيات

خدمة المجتمع من خعالل مؤسسعاته العامعة والخاصعة  األساسيعلم اإلدارة كان وال يزال هدفه  إن     

لقعرار ممعا زاد الععزء علعو القعائمين علعو العمليععة ومعن هنعا فهعو يقعدم حلعوال  ويطعرح رؤع لصععنا  ا

بوصعفهم  وأخالقيعابنعاء الطالعز معرفيعا   ألجعلهيئة تدريس ومختصين  وأعضاءالتعليمية من جامعات 

  األخعرعالقسعم يقعدم خعدمات التعدريز واالستشعارة للجهعات  إن إلو إضافة. قادة المستقبل بناء صحيحا  

ندوات والمؤتمرات العلميعة خدمعة للمجتمعع ومسعاهمة معن القسعم فعي اللقاءات العلمية وال بإجراءوقيوم 

 . ةتقديم الحلول للعديد من المشكالت اإلداري

 

 

 

 

 اإلعمال إدارة قسم
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 األعمالادارة قسم  وقيم أهداف و رسالة و رؤية .2

 

 الرؤية

 اإلعمال إدارةفي مجال تحقيق التميز 

 

 الرسالة

تعا  مميعز فعي مجعال ادارة االعمعال تخعدم المجتمعع يسعو القسم للنه  فعي تقعديم دعمعا إلن

 .والبيئة والبحث العلمي
 

 األهداف

تزويد المجتمع بخريجين علي قدر عالي من الكفاءة العلمية في إدارة اإلعمال بشكل يلبي  .1

 .احتياجات سوق العمل

كالت  تدعيم حركة البحث العلمــــي بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة بما يساهم في حل المش .2

 .اإلدارية

 المساهمة في تطوير وتحسين مجال إدارة اإلعمال لخدمة المجتمع والبيئة .3

 القيم

العمل  -المرونة  –التحفيز  –التميز   -الشفافية  –المصداقية  –اإلخالص  –األمانة 

 بروح الفريق
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 الهيكل التنظيمي للقسم.3
 الفنية برئاسة رئيس القسم ظام اإلدارةبن القسم تدير ركائز ثالثة من األعمالإدارة  قسم يتألف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهام رئيس القسم .4

  تنظيم شؤون القسم ، وتوزيع المحاضرات والدروس واألعباء علو القائمين بالتدريس. 

  وضــع الخطط والبـــرام  التي من شأنها تطوير األداء األكاديمي بالقســم ، بالتنسيق والتعــاون 

 ة وبما يتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسين المستمرمع إدارة الشؤون العلمي. 

 اإلشراف علو وضع الخطط الدراسية للبرام  المختلفة ، وتقييمها وتطويرها متو دعت الحاجـة 

  إلو ذلك. 

 اإلشراف علو إعداد دليل للمقررات الدراسية الذي يوضح محتويـات الخطط الدراسية وتوصيف 

 مقرراتها . 

 ملية التعليمية بالقسم خالل الفصل الدراسي متابعة سير الع. 

  عقد لقاءات دورية مع الطلبة للوقوف علو المعوقات التي تواجههم ، ووضع الحلول المالئمة لها. 

  المشاركة بفاعلية في أنشطة الجامعة ،وفي اجتماعات إدارة الشؤون العلمية. 

  إعداد التقارير الدورية عن نشاطات القسم وسير العمل به. 

  التعامل مع القضايا والمشاكل األكاديمية ، وإيجاد الحلول المالئمة لها. 

 رئيس القسم

  املرشد  ألاكاديمي

 

 

 

 

 للقسم 

 اللجنة العلمية دة منسق الجو 
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  تشجيع أعضاء هيئة التدريس علو عمل البحوث ونشرها ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات. 

  تحديد احتياجات القسم من أعضاء هيئة التدريس ، والعمل علو توفير أفضل اإلمكانيات المتوفرة. 

 أعضاء هيئة التدريس الجدد، والمساعدة في تذليل العقبات التي تواجههم وتقييم أدائهم توجيه وإرشاد 

 .لعلمي ا

  دراسة احتياجات القسم من كتز ومجالت ودراسات ووسائل تعليمية والعمل علو توفيرها. 

  تأدية ما يسند من أعمال مماثلة. 
 

 :مهام المرشد األكاديمي .5

 تائجه الدراسية المتضمنة لكل فصلم فيه حفظ نسخ من نمتابعة الملف العلمي للطالز، ويت 

 .دراسي

 االنقطا ، إيقاف القيد، الطلبة المتعثرين، كذلك العقوبات التي توقع علو : تدوين وتسجيل حاالت

 .الطالز بملفه العلمي وبطاقته الدراسية وإبالغه

 ضــاء هيئة التدريس الرد علو جميع استفسارات الطالز فيمــا يخص الدراسة ومتابعته مع أع

 .الذين يدرسونه في جميع المواد

  علو سجالتهم الدراسية بشكل منظم اإلطال مساعدة الطالز في. 
 

 مهام اللجنة العلمية بالقسم. 6

  وضع سياسات القسم ومتابعتها وحل المشاكل األكاديمية بعقد اجتماعات دورية ألعضاء اللجنة

 .ةواعتماد المحاضر ومتابعتها بصفة دوري

  مراجعة وتحديت واعتماد الخطة الدراسية ومتابعة تنفيذها وتنسيق الجدول الدراسي الفصلي 

  وصف وتوصيف مفردات المقررات الدراسية والبرنام  األكاديمي حسز معايير الجودة. 

  اختيار وتقييم أعضاء هيئة التدريس عند التعاقد وإثناء العمل. 

 التخطيط إلقامة نشاطات علمية بالقسم . 

  يةالخاصة بأعضاء الهيئة والطالز ومتابعتها ومراجعتها بصفة دور اآللياتوضع واعتماد. 

 مهام منسق الجودة بالقسم .7

  المساهمة في تجويد العلمية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع . 

  القوةة مواطن الضعف والحفاظ علو مواطن وضع خطط التحسين للعمل علو إزال. 

 قييم العناصر التعليميةوضع آلية لت. 

  تحليل نماذ  واستمارات التقييم 

 المساعدة في إعداد الدراسة الذاتية وتوصيف البرام  والمقررات الدراسية 

 تعزيز الوعي الخاص بثقافة الجودة. 
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 :مواصفات خريج قسم إدارة األعمال .8

 :إن يكون الخريج قادر على

 فة في العملالقدرة علو تطبيق المفاهيم اإلدارية المختل. 

 .القدرة علو تصنيف أنوا  ة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وتمكنه من تنفيذ العمليات اإلداري
 .المشاريع وإدارتها

  مزود بمهارات التواصل واالتصال مع اآلخرين والتنسيق بينهم. 

 القدرة علو استخدام الحاسوز وبرام  قواعد البيانات وإدارة المشاريع. 

 
 ل المتاحة أمام خريجي قسم اإلدارةمجاالت العم .9

يتم تأهيل خريجي قسم إدارة األعمال للعمل في مختلف مجاالت النشاط اإلداري في              
منظمات األعمال االقتصادية والخدمية في قطاعات البنوك والوزارات والهيئات الحكومية الرسمية 

ارة المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وغير الرسمية، كما يمكن ممارسة التجارة وإقامة وإد
الحجم، كما يمكن للخريجين أن يقوموا بتعليم إدارة األعمال في مختلف المدارس والمؤسسات لغير 

 .المتخصصين في هذا المجال، فضال  عن إمكانية مواصلة دراستهم العليا
 

 : الميثاق األخالقي لمهنة إدارة اإلعمال  .10
 

أخالقيات العمل تشير إلو قيم السلوك واألخالق التي توضح التصرفات الصائبة إن                    
إن المقاييس األخالقية السيئة تؤدي إلو مشاكل فيما يتعلق بصورة . والخطأ التي تظهر في بيئة العمل

المنشأة لدع الجمهور، والو مجموعة من المشاكل المكلفة، قضايا قانونية مكلفة ، مستوع عالي من 
إن اتخاذ القرار األخالقي يديم الثقة مع الجمهور كما انه عنصر أساسي . إلخ.. رقة بين الموظفينالس

ومن المهم أيضا أن تعكس اإلدارة . في عالقة المنشأة مع الجمهور والموظفين والشركات األخرع
. لعاملين بالمنشأةالعليا سلوك أخالقي ألنه من المتعارف عليه إنها دائما القدوة التي يتمثل بها جميع ا

بالنسبة للمديرين والموظفين فإن حماية البيئة هي مسئولية اجتماعية كما إنها هدف مهم للمنشأة ألنها 
إن أي منشأة ترغز في االزدهار علو المدع الطويل ال يمكنها تحقيق . أصبحت حجر الزاوية للنجاح

ية التي تحكم التصرفات والقرارات في ذلك دون أخالقيات العمل، أي معايير السلوك والقيم األخالق
 .بيئة العمل

 

 :تشتمل على االتي مبادئ أخالقية عالمية
 

 العدالة والمساواة تلتزم اإلداري بالتعامل بعدل مع كافة األطراف، وال يحق  : مساواةال عدالةال

ألي شخص االنتفا  بشكل غير عادل من أي فرد عن طريق التالعز أو إخفاء المعلومات أو 
إساءة استعمال المعلومات السرية أو تشويه الحقائق أو غيرها من التصرفات أو الممارسات غير 

 .العادلة

 

 تعني األمانة واالستقامة والتحلي بكل خلق حميد، مم يتطلز من اإلداريين :  والصدق األمانة

االلتزام  وموظفيها أداء واجباتهم المهنية بكل أمانة وتجرد وحياد ومسؤولية، مع الحرص علو
 .بالقوانين والتشريعات 
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 تحمل الضغط,المرونة ,  العمل ضمن فريق,اإلتقان,  االلتزام : الوظيفي األداءفي  اإلتقان ,

 .تحمل المسؤولية,  العالقات الجيدة مع اآلخرين , التعلم المستمر 
 

 قوانين يجز علو جميع من يشغل الوظيفة االلتزام بال : االلتزام بالقوانين والتشريعات

 .والتشريعات الموجودة داخل الدولة واحترامه والتقييد بها 

 

  لما ُهم عليه ،  تقديراليكون االحترام مّنا لآلخرين دليال   : اآلخرينحقوق المحافظة واحترام

حيث يجز علينا توقيرهم واحترامُهم، وهذا االحترام يشمل األدز في الحديث ، والتلّطف في 
قائد او  )بغت النظر عن موقعه في السلم االداري  ث يعمل الشخصحي ، التكلّم والحوار

 االهتمامالموازنة بين  مما يخلق فيه بهذه المبادئ األخالقية كدليل ومرشد لعمله بااللتزام( مرؤوس
ومستقل بغت النظر عن توقعات  أخالقيوالمصلحة العامة والتصرف بشكل  واآلخرينبالذات 

مما يرفع الروح , وتدريبهم وتطوير قدراتهم القرارات اتخاذفي  المرؤوسين إشراك اآلخرين و
كبيئة داخلية والوطن  الوالء للمنظمة ب و الذي يعود ة للعاملين ويزيد من مستوع رضاهمالمعنوي
  .خارجية كبيئة

 
 : وتحدث أخالقيات العمل على أربعة مستويات

 

لو اختفت واحدة من . والقيادة األخالقية –ي التصرف األخالق –التفكير األخالقي  -الوعي األخالقي  
 .تلك العناصر فإن المناخ األخالقي في المنشأة سيضعف

 

 :الوعي األخالقي •
 

حيث أن المأزق األخالقي دائما يحدث في موقع .أساس المناخ األخالقي هو الوعي األخالقي            

مسائل األخالقية عند حدوثها ويحتا  العاملين لذلك فإن الموظفين يحتاجوا للمساعدة لتحديد ال. العمل

. أيضا إلرشادهم إلو ما تتوقعه المنشأة منهم كاستجابة للمواقف المختلفة التخاذ القرار األخالقي

والطريقة المثلو لتظهر المنشأة القواعد األخالقية التي ترغز في وجودها داخل منطقة العمل هي بأن 

توضح :  األخالقيأن هذه . بة ويعلق في مكان ظاهر لجميع العاملينتحدد أنماط السلوك األخالقي كتا

 .السلوك المقبول يجز إن توضح أيضا القوانين والتعليمات التي يجز أن يطيعها العاملين

 

  :التفكير األخالقي •
 

ئل أن التدريز علو الئحة السلوك األخالقي تساعد العاملين علو التعرف والتفكير في المسا           

ومع ذلك فأن المؤسسات يجز أن تعطي اإلطار والوسيلة التي تسمح للقرارات أن تتحول . األخالقي

أن األهداف المحددة لمؤسسة ككل ولألفراد واألقسام كجزء يمكنها أن تؤثر علو . إلو تصرف أخالقي

ستجد الكثير فأن المؤسسة التي يضع مديرها أهداف غير واقعية ألداء الموظفين . السلوك األخالقي

 . من الغش والكذز واألفعال السيئة األخرع ألن الموظفين سيحاولون حماية أنفسهم
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 :التصرف األخالقي •

 
أحد هذه األساليز هي وجود خط ساخن . بإعطائها الدعم للموظف عندما يكون في مأزق أخالقي         

ه حتو ينفذ ما يطلز منه بصورة مع اإلدارة يستطيع الموظف من خالله السؤال عن ما يجز عمل

خاص للرد علو أي استفسار من العاملين :األخالقية بعت الشر. مرضية دون الحاجة للكذز

 .للمحافظة علو السلوك األخالقي داخل المنشأة
 

  :القيادة األخالقية •
 

ي كل التنفيذيون ال يجز إن يتكلمون عن السلوك األخالقي فقط بل يجز أن يظهر ذلك ف         

هذا المبدأ يتطلز أن يكونوا شخصيا ملتزمين بقيم ومبادئ المؤسسة ومستعدون أن . تصرفاتهم أيضا

ويجز علو القائد األخالقي أن يتقدم خطوة أبعد ويطالز الموظفين علو . يتصرفوا علو هذا األساس

وطبعا لسوء . مستوعكل المستويات أن يتحملوا المسئولية األخالقية كقادة أمام من هم أقل منهم في ال

 .الحظ ليست كل المؤسسات قادرة علو إنشاء هذا اإلطار الصلز من السلوك األخالقي

 : وسائل ترسيخ أخالقيات المهنة
 

 : تنمية الرقابة الذاتية •
 .وضع األنظمة الدقيقة التي تمنع االجتهادات الفردية الخاطئة •
 . القدوة الحسنة •
 : للوظيفة تصحيح الفهم الديني والوطني •
 : محاسبة المسؤولين والموظفين •
 .التقييم المستمر للموظفين •
 
 

 اإلدارةالخطة الدراسية لقسم .11

 

 رات الدراسية بقسم إدارة األعماللمقرا

 عدد الوحدات المقررات الدراسية م.ر

 36 واإلنسانيةالمقررات العامة  1

 39 اإللزامية التخصصية المقررات 2

 18 ر التخصصية اإللزاميةالمقررات غي 2

 12 رات  االختيارية التخصصيةالمقر 3

 6 المقررات االختيارية غير التخصصية 5

6 
مجمو  وحدات التخر  ومشرو  التخر  للحصول علو درجة البكالوريوس 

 في إدارة االعمال
111 
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   (وحدة  36: المجمو  الكلي للوحدات )المقررات العامة واإلنسانية 

 متطلبات المقرر عــدد الوحدات اسم المقرر قم المقررر ت

1 GA100 2 اللغة عربية - 

2 GI 101 2 دراسات إسالمية  -

2 GE103 2 اللغة االنجليزية  -

3 LW102 2 مبادئ القانون المدني _ 

5 ECO110  2 (1اقتصاد )مبادئ االقتصاد الجزئي _ 

6 ECO111  2 (2اقتصاد )مبادئ االقتصاد الكلي ECO110 

7 BMG120 3 مبادئ ادارة األعمال _ 

8 ACC130  2 1مبادئ المحاسبة  -

9 ACC131  2 2مبادئ المحاسبة ACC130 

10 GS 140  2 1أساسيات اإلحصاء  -

11 GS141  2 2أساسيات اإلحصاء GS140 

12 CS144 2 مبادئ الحاسز االلي  -

12 GM142 2 أساسيات التحليل الرياضي _ 

13 PS150 2 مبادئ العلوم السياسية  -

15 FINB160 2 مبادئ التمويل واالستثمار - 

        64مجموع الوحدات                                                                   

 

 (وحدة 35المجمو  الكلي للوحدات  )  المقررات اإللزامية التخصصية

 متطلبات المقرر دد الوحدات عــ اسم المقرر رقم المقرر  ت

1 BMG220 120/132 2 إدارة العمليات االنتاجية 

2 BMG222 2 العلوم السلوكية BMG120 

2 BMG223 2 إدارة الموارد البشرية BMG222 

3 BMG224 2 ادارة المشتريات والمخازن BMG220 

5 BMG225 2 مبادئ التسويق BMG224 

6 BMG226 2 مبادئ االعالن BMG225 

7 BMG320 2 اإلدارة المالية BMG2230 

8 BMG321  120/130/132  2 1بحوث عمليات 

9 BMG322  2 2بحوث عمليات BMG321 

10 BMG323 2 نظرية التنظيم BMG222 

11 BMG324 133 /120 2 نظم معلومات إدارية 

12 BMG420 2 السلوك التنظيمي BMG222 

12 BMG423 2 بحوث التسويق BMG226 

13 BMG421 222/225/220 2 (االدارة االستراتيجية) السياسات االدارية 

15 BMG422 2 دراسات في االدارة ---- 

                        64وحدات                       مجموع ال                               
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 (دةوح 18 المجمو  الكلي للوحدات ) المقررات غير التخصصية اإللزامية
 متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت

1 BMG200 110/120/120/130 2 طرق بحث 

2 LW 202 2 القانون التجاري LW102 

2 ECO210 110/130/132 2 االقتصاد التحليلي الجزئي 

4 CS 146 2 اآللي الحاسز تطبيقات CS 144 

5 ACC230  2 1المحاسبة المتوسطة ACC131 

6 ACC 231  2 2المحاسبة المتوسطة ACC230 

 11                    وحدات  مجموع ال

 

 (وحدة 12بواقع  مقرراتيختار الطالز أربع ) رات  االختيارية التخصصيةرالمق

 متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت

1 BMG325 2 ادارة التأمين والخطر BMG220 

2 BMG326 222/225/220 2 ة الجودة الشاملةادار 

2 BMG424 2 إدارة الفنادق BMG223 

3 BMG429 2 إدارة المشروعات الصغرع --- 

5 BMG427 2 اإلدارة الدولية --- 

6 BMG428 2 إدارة االزمات BMG325 

 1 2                 وحدات  مجموع ال

 

 (وحدات 6قررين بواقع ميختار الطالز ) رات  االختيارية غير التخصصيةالمقر
 متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ت

1 ECO211  2 االقتصاد التحليلي الكلي ECO111 

2 ECO313 2 نقود ومصارف ECO111 

2 ACC332 2 1 محاسبة التكاليف BMG231 

3 ACC333 2 2 محاسبة التكاليف ACC222 

 4 وحدات     مجموع ال

 

 ر   مشرو  التخ

 متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ت

1 BMG 500   3 مشرو  تخر  

     6                   وحدات  مجموع ال
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 :المحتوى العلمي للمقررات الدراسية.12
  (  121) رقم المقرر                (3)عدد الوحدات         مبادئ إدارة األعمال 

 _____: المتطلبات

 

تعريف الطالز بماهية اإلدارة وأهميتها ، وتطور الفكر اإلداري بمدارسة   :الهدف من المقرر
المختلفة، وما يتعلق بالمبادئ الرئيسة لوظائف اإلدارة في المنظمات المختلفة ،تم التركيز علو نشاط 

لك التركيز علو كذ.القرار،مرورا بعملية تحديد األهداف وصنع القرارات  باتخاذ وانتهاءالتخطيط 
 .أنشطة وأهمية وكيفية القيام به

  (  221) رقم المقرر              (3)عدد الوحدات           اإلنتاجيةإدارة العمليات 

 121/142:المتطلبات

يهععتم هععذا المقععرر بدراسععة المفععاهيم واألسععس العلميععة فععي مجععال إدارة اإلنتععا    :الهدددف مددن المقددرر
معع تقعديم , تعريف الطالز بأهمية وخصائص النظم اإلنتاجية وكيفية إدارتهعا والعمليات باإلضافة إلي 

بعت النماذ  الكمية التي تسعاعد فعي تقعديم أسعاس كمعي لمعالجعة المشعاكل المرتبطعة بعمليعات اإلنتعا  
 .وزيادة اإلنتا  في المؤسسات الصناعية والخدمية

 (  222) المقرر  رقم          (3)عدد الوحدات          العلوم السلوكية 

 121:المتطلبات

العوامعل النفسعية فعي تحديعد وتوجيعه  تلعبهتعريف الطالز بالدور الجوهري الذي  : الهدف من المقرر
اإلدراك ،الدافعية،التعلم،الشخصعععية،االتجاهات الثقافيعععة ،التعامعععل معععع األفعععراد :السعععلوك اإلداري مثعععل

 اقع السلوك اإلداريوالجماعات مع أعطاء تطبيقات لهذه المفاهيم من و

 (  223) رقم المقرر                 (3)عدد الوحدات            إدارة الموارد البشرية 

 222:المتطلبات

يتناول هذا المقرر دراسة الموارد البشرية في  المنظمة وتطويرها والحفاظ عليها :  الهدف من المقرر
الخصعوص تحليعل الوظعائف وتوصعيفها و  ويتنعاول علعي وجعه, في إطار نظري وعملي في أن واحد 

وكيفية ترقيتها والمحافظة عليها , تخطيط واختيار العناصر البشرية وكذلك تدريبها وتقييمها ومكافأتها 
 .كما يتناول كيفية تصمم نظام االجور والمزايا وتقييم االداء مع التدريز وتخطيط المسار الوظيفي  

 (  224) رقم المقرر            (3)عدد الوحدات          إدارة المشتريات والمخازن 

  221:المتطلبات

الهدف من تدريس هذا المقعرر هعو تزويعد الطعالز بالمععارف والتقنيعات اإلداريعة   :الهدف من المقرر
الحديثععة المتعلقععة بثالثععة مععن الوظععائف التشععغيلية الهامععة التععي تمارسععها المنظمععات المختلفععة فععي الوقععت 

مناولة المواد واإلجعراءات الالزمعة  للقيعام , التخزين , الشراء : وظائف الثالثة هي وهذه ال, الحاضر 
 .بكل وظيفة من الوظائف الثالثة ألجل تقليل التكاليف وتعظيم العائد

 (  225) رقم المقرر               (3)عدد الوحدات              مبادئ التسويق•

  224:المتطلبات

ر وظيفة التسويق من أهم وظائف منظمات األعمعال وهعو جعوهري وحسعاس تعتب  :الهدف من المقرر
ويستمد هذا المقرر اهميته معن , منه تستمد المنظمة كل المعلومات عن السوق وتفضيالت المستهلكين 
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ومععنه  دراسععة هعذا المقععرر يتنععاول , كونعه يعمععل علعي خلععق وتنميععة األسعواق بالنسععبة إلنتععا  المنظمعة 
 باإلضافة إلي أبحاث السوق واإلعالن وتروي  المبيعات , التسويقية والمستهلك األسواق والمؤسسات 

 ( 226) لمقرر  رقم ا             (3)عدد الوحدات                  مبادئ اإلعالن 

  225: المتطلبات 

تعريف الطالز بوظيفة اإلعالن من حيث أهميتها وأهدافها وأنوعها ومبادئها  :الهدف من المقرر 
ألساسية وتأثيرها في سلوك الجمهور المستهدف ووسائل نشر اإلعالن وكيفية تصميم اإلعالن فنيا ا

مع تعريفهم أيضا بكيفية تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالنية وذلك حتو يمكنهم تطبيقه واالستعانة بهذه 
 .المعرفة في حياتهم المهنية

 (  321) رقم المقرر                  (3)عدد الوحدات                اإلدارة المالية•

  231:المتطلبات

تبحث هذه المادة ماهية اإلدارة المالية وأهميتها لمنظمات األعمعال، وبيئعة اإلدارة   :الهدف من المقرر
الماليعععة، والتحليعععل المعععالي واسعععتخدامه فعععي عمليعععة اتخعععاذ القعععرارات، والتخطعععيط المعععالي والموازنعععات 

 .لمال العامل، وكلفة التمويل وهيكل التمويل، ومصادر التمويل وأشكالهالرأسمالية، وإدارة رأس ا

 (  321) رقم المقرر                 (3)عدد الوحدات             (1)بحوث العمليات• 

  121/141/143:المتطلبات

رة، صممت هذه المادة لتعريف الطالز بماهيعة وأهميعة األسعاليز الكميعة فعي اإلدا : الهدف من المقرر
ونظرية القرار، والبرمجة الخطيعة بالطريقعة البيانيعة والمبسعطة، ومشعاكل النقعل والتخصعيص ونمعاذ  

 .التحليل الشبكي، ونماذ  خطوط االنتظار ونظرية األلعاز، ونماذ  رقابة المخزون

 (  322) رقم المقرر             (3)عدد الوحدات           (2)بحوث العمليات 

  321:المتطلبات

, , (123)استكمال المواضيع التعي لعم يعتم التطعرق لهعا فعي معادة بجعوث العمليعات  :لهدف من المقررا

باإلضافة إلي التععرت لعبعت المواضعيع األخعرع والتعي تعطعي فرصعة أكبعر للطالعز فعي تمكنعه معن 
ا  فاالهتمعام هنعا ينصعز علعو المواضعيع األكثعر تقعدم, معالجة الكثير من المشاكل فعي التطبيعق العلمعي 

 .ومعالجة التحليالت الرياضية باستخدام الحاسوز إضافة الو بعت الحاالت العملية

 (  323) رقم المقرر                  (3)عدد الوحدات               نظرية التنظيم•

  222:المتطلبات

ف تضمن هعذا المقعرر نظريعات الفكعر اإلداري بمراحعل تطورهعا المختلفعة وتعريع:  الهدف من المقرر
الطععععالز بععععأنوا  الهياكععععل التنظيميععععة وفقععععا  لهععععذه النظريععععات ، والعوامععععل المععععؤثرة فععععي تشععععكيلها ، 
واالستراتيجيات المختلفة التي تتبناها المنظمات ، البيئات التنظيمية المختلفة ، باإلضافة إلعي مواضعيع 

 .متنوعة ترتبط ببيئة عمل المنظمة 
 

 (  324) رقم المقرر                 (3)الوحداتعدد              اريةنظم المعلومات اإلد 

 121/144:المتطلبات

يشمل هذا المقرر تمهيدا  لنظم المعلومات اإلدارية ودورها في المنظمات واألسس  :الهدف من المقرر 
التي تقوم عليها نظم المعلومات اإلدارية والدور االستراتيجي لعنظم المعلومعات فعي المنظمعات وأهميعة 
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لومات لمتخدي القرارات باإلضافة إلعو تعريعف الطعالز بقواععد  البيانعات وكيفيعة أسعتخدامها نظم المع
 .واالتصاالت وتطورها وتأثير ذلك علو عمليات المنظمة 

 
 (  421) رقم المقرر               (3)عدد الوحدات             السلوك التنظيمي •

 222: المتطلبات

مقععـرر إلععي تعريععف الطالععز بمفهععوم وأهميععة السععلوك اإلنسععاني فععي يهععدف هععذا ال:  الهدددف مددن المقددرر
المنظمة والعوامل المؤثرة فعي السعلوك، وأنواععه ودراسعة وتحليعل لجميعع المعدارس السعلوكية وتحليعل 
لجميع النظريات القديمة والحديثة ودراسة الدوافع والشخصية ودراسة أيضا نظريعات التحليعل النفسعي 

 .مجال اإلدارة، ونظرية الشخصية ومعوقات السلوك  وتطبيقاتها المختلفة في

  (  421) رقم المقرر               (3)عدد الوحدات               اإلستراتيجيةاإلدارة 

 223/225/321: المتطلبات

تهدف الو االنتقال بالطالز من النظرة الجزئية للوظائف اإلدارية الو النظرة : الهدف من المقرر
ث في اإلدارة اإلستراتيجية وتطورها، وتحليل البيئة وانعكاساتها علو القرار الكلية فهي تبح

االستراتيجي، والمديرون اإلستراتيجيون، والمسؤولية االجتماعية للمديرين االستراتيجيين، وصياغة 
اإلستراتيجية، وأنوا  االستراتيجيات، وخصوصية اإلدارة اإلستراتيجية في الشركات الدولية، 

 .علو األداء االستراتيجي والبحث والتطوير في الشؤون اإلستراتيجية لمنظمة األعمال والرقابة
 

 ( 422)لمقرر  رقم ا             (3)عدد الوحدات               دارسات في اإلدارة   

تعريععف الطعالز بعاإلدارة كفكععر متجعدد ومتطعور مععع تععريفهم بمظعاهر وأسععباز :  الهددف مدن المقدرر
ي وكيفية صناعة القرار الرشيد ودراسة مواضيع مثعل الكفعاءات اإلنتاجيعة قياسعها ونقعل التخلف اإلدار

وتركعز هعذه .المعرفة والتنميعة وعالقعات العمعل وغيرهعا معن المواضعيع التعي يعرع ضعرورة دراسعتها 
 المادة علو مراحل تطور اإلدارة الحديثة مدارس اإلدارة المتقدمة اإلدارة في ضل العولمة اإلدارة بين

مظعععاهر التخلعععف اإلداري أسعععباز التخلعععف اإلداري ،مفهعععوم التنميعععة والتطعععوير )التخلعععف والتطعععور 
/ تطور التقنيات وانتشارها ، نقل التقنيات والمعارف : ) ، اإلدارة ونقل المعرفة ( واإلصالح اإلداري 

، ( ، دراسعة السعوقالبطالعة واالسعتخدام : ) ،اإلدارة االقتصادية ( اإلدارة في ظل التطور التكنولوجي 
مفهومهععا وأهععدافها وأركانهععا ، المفععاهيم الدوليععة للعالقععات العامععة ، أسععاليز العمععل : ) العالقععات العامععة 

مفهوم المنظمة ، أسس المنظمة : ) ، المنظمات ( والمخاطبة في العالقات العامة ، الرأي العام وقياسه 
وهعذه المعادة تركعز ( رئيسعية لمنظمعات األعمعال ، خصائص المنظمات وأنواعها ، األشكال القانونية ال

علو المواضيع الحديثة التي تتالئم مع التطورات في المجاالت اإلداريعة ، ويعتم تحديعد هعذه المواضعيع 
 .من أستاذ المادة 

 (  423) رقم المقرر               (3)عدد الوحدات             بحوث التسويق •

 225: المتطلبات

تهدف هعذه المعادة إلعو تعريعف الطعالز بماهيعة وأهميعة بحعوث التسعويق، ويركعز  :ر الهدف من المقر
كمععا يركععز بشععكل . علععو مواضععيع مثععل جمععع البيانععات، واسععتخدام التقنيععات التحليليععة، وعععرت النتععائ 

خاص علو االستفادة من نتائ  أبحعاث السعوق فعي حعل قضعايا التسعويق ومشعاكله ألجعل اتخعاد قعرارت 
 . تسويقية صائبة

 (  211) رقم المقرر                 (3)عدد الوحدات              طرق البحث 

 111/121/131/141: المتطلبات

ف الطالععز فععي هععذا المقععرر علععو كيفيععة صععياغة المشععاكل المععراد بحثهععا يتعععر:   الهدددف مددن المقددرر 
وكيفية معالجتها من أجل وتتناول المادة كيفية تصميم البحوث والطرق الكمية والوصفية لجمع البيانات 
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مناسبة كما يمكن للطالز المشاركة بمشاريع بحثية حقيقيعة يطبقعون كعل الطعرق  تقرارا إلوالوصول 
 .العلمية عليها كذلك تمكن الطالز عند رغبته بمواصلة الدراسة في كتابة رسالة الماجستير

 (  325) رقم المقرر                 (3)عدد الوحدات            إدارة التأمين والخطر •

 221: المتطلبات

الهدف من تدريس هذه المادة هو إعطاء الطالز فكرة عامة وشاملة عن صناعة :    الهدف من المقرر
التأمين من النواحي المالية والفنية واإلدارية ، وتشمل هذه المادة دراسة طبيعة التأمين ونشأته وتطوره 

أمين والمبعادئ القانونيعة لهعذا العقعد والعمعل الفنعي للتعأمين معن والهيئات التي تقدمه وخصائص عقعد التع
تسوية المطالبات مرورا  بتحديد تكلفة الخدمة التأمينة مع تعريعف الطالعز بمفهعوم إععادة  إلو االكتتاز
 .التأمين

  (  326) رقم المقرر               (3)عدد الوحدات            إدارة الجودة الشاملة 

 223/225/321: المتطلبات

يركععز المقععرر علععو دارسععة الجععودة ، كيفيععة تحديععد موصععفات الجععودة،  كيفيععة :    الهدددف مددن المقددرر
تطويرهعا ضعمن فلسعفة إداريعة شعاملة تشعمل جميعع عمليعات المنظمعة ، والتعريعف بنظعام إدارة الجععودة 

: طعي مواضعيع مثعلالشاملة ، وماهي متطلبات تطبيقاتها في منظمات األعمال اي ان المقرر تحديدا  يغ
سياسععات الجععودة، اسععتراتيجيات وبععرام  تحسععين الجععودة، تخطععيط الجععودة، أنظمععة الجععودة وكتيبععات 

 .ارشادية، ومراقبة العمليات، تكلفة الجودة، االتصال وبناء الفريق، ووضع المعايير والتقييم الذاتي
 
 (  525) رقم المقرر                   (3)عدد الوحدات            إدارة المشروعات الصغرى  •

 اذن القسم: المتطلبات
مععن خععالل هععذا المقععرار يععتم تعريععف الطالععز بععإدارة المشععروعات الصععغيرة   :الهدددف مددن المقددرر  

وتجارز الدول المتقدمة والنامية باالضافة إلو تعريف الطالز بأهمية المشروعات الصغرع ومصادر 
ت المشروعات الصغرع ، كذلك صقل مهارات الطالعز تمويلها وطرق تصنيفها والمشاكل التي تعتر

 .في كيفية توليد وتنمية وتطوير االفكار بطرق علمية وكيفية القيام بالدراسات التمهيدية والتفصيلية 
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 دارة اإلعمالإقسم ب تدريسأعضاء هيئة ال.11

 عليه سنة الحصول الدرجة العلمية العلمي المؤهل تاريخ الميالد الجنسية الصفة اإلسم ت
الجهة المانحة 

 للمؤهل
 تاريخ التعاقد التخصص

 موسى رحيل الحويج 1
 رئيس القسم

 2015 محاضر دكتوراه 1979 ليبي
تون حسين . ج

 ماليزيا
 2016 إدارة أعمال

 2011 إدارة أعمال األكاديمية الليبية 2007 مساعد محاضر ماجستير 1794 ليبي منسق الجودة منير احمد المحرم 2

 2016 إدارة أعمال األكاديمية الليبية 2013 مساعد محاضر ماجستير 1977 ليبي قار عضو هيئة تدريس حميد خلف هللا مفتاحعبدال 3

 2016 إدارة أعمال جامعة طرابلس 2014 مساعد محاضر ماجستير 1984 ليبي قار عضو هيئة تدريس أحمد محمد خليفة 4

 2019 إدارة أعمال بنغازي.ج 2012 مساعد محاضر ماجستير 1710 ليبي قار عضو هيئة تدريس يحي عبدالسالم الزياني 5

 2017 اإلدارة التشيكية. ج 2015 محاضر دكتوراه 1976 ليبي عضو هيئة تدريس متعاون محمد ابو بكر بوكر  6

 2011 اإلدارة المنارة.ج 2014 محاضر دكتوراه 1790 ليبي عضو هيئة تدريس متعاون صبحي احمد ذياب 7

8 
بد السالم المصري ع

 الساعدي

 عضو هيئة تدريس متعاون
 2011 محاضر دكتوراه 1974 ليبي

. فلوبستر . ج
 بريطانيا

إدارة الموارد 
 البشرية

2017 

 عقيل ابوبكر غلبون 9
 عضو هيئة تدريس متعاون

 2011 محاضر دكتوراه 1710 ليبي
العلوم االسالمية .ج

 ماليزيا
 2017 اإلدارة

10 
 2015 إدارة وتنظيم األكاديمية الليبية 2015 مساعد محاضر ماجستير 1985 ليبي عضو هيئة تدريس اشتوي سالم فائد

11 
 2017 إدارة أعمال جامعة طرابلس 2010 مساعد محاضر ماجستير 1971 ليبية متعاون عضو هيئة تدريس نجالء بشير القرطبي

 2012 إدارة أعمال بريطانيا. شفيليد . ج 2012 مساعد محاضر تيرماجس 1971 ليبي عضو هيئة تدريس متعاون لؤي بشير الشريف  12

 2016 اقتصاد األكاديمية الليبية 2011 مساعد محاضر ماجستير 1979 ليبي متعاون عضو هيئة تدريس وحيد سالم برباش 12

13 
 2016 تسويق ية الليبيةاألكاديم 2012 مساعد محاضر ماجستير 1974 ليبي تعاون عضو هيئة تدريس عبد السالم صالح عيسى

 يونس هدية البوسيفي  15
 ليبي عضو هيئة تدريس تعاون

1710 
 2012 مساعد محاضر ماجستير

 2019 اإلدارة األكاديمية الليبية
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 الشؤون الطالبية.16

 : بالقسمسياسة القبول  1.16

 شروط وضوابط القبول والنقل 1 .1.16 

- :ط والشروط اآلتية وفق الضواب بالقسميتم قبول الطلبة الجدد 

أو ما  (القسم األدبي)  حاصال  علو شهادة إتمام الدراسة الثانوية بالقسمأن يكون الطالز المتقدم للدراسة  -1

 .يعادلها وفق اإلجراءات والنظم المنصوص عليها من وزارة التعليم العالي والنافذة في الجامعات الليبية

دارة الجامعة وفقا  للوائح المنصوص عليها من وزارة التعليم تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إ -2

 .العالي والنافذة في الجامعات الليبية

الطلبة المنتقلين من جامعات أخرع ويشترط في الطالز المنتقل أن يقدم المستندات التي تبين  القسمقبل ي -2

في كل مقرر والدرجات المواد والمقررات التي درسها والمحتوع العلمي لكل منها وعدد الوحدات 

 .إلتمام إجراءات المعادلة القسم اللجنة العلمية ب ويحال الملف األكاديمي إلو 

، بشرط أن ال تزيد  تكون صالحية قبول بعت أو كل المقررات الدراسية للجنة العلمية بالقسم -3

 .ختصالمقررات الدراسية التي تعادل للطالز عن نصف المقررات الالزمة للتخر  بالقسم الم

المعتمد من  ةالدراسي للخطةيشترط في الطالز المنتقل أن يدرس المقررات التي لم يتم قبولها وفقا  -5

 . القسم

 .خمسين بالمائة%( 50)تستبعد كل المقررات المتحصل عليها الطالز بتقدير أقل من  -6

 .بالكامل يحسز المعدل العام للطالز عند تخرجه علو أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزها -7

 

 :آلية القبول للطلبة الجدد 2.1.16

حيث يتم التسجيل وفق  القسم العلمي وأهدافة ورسال ةقبول والتسجيل بالجامعة مع رؤيتنسجم آلية ال

- : الخطوات التالية

 .اإلعالن عن موعد القبول للطلبة الجدد من قبل إدارة المسجل العام للجامعة وفق البرنام  الزمني للدراسة  -1

 .تالم المستندات الخاصة بالطالز وفق ضوابط وشروط التسجيل بالجامعة من قبل إدارة التسجيلاس -2

 -: يقوم الطالز بتعبئة النماذ  المعدة من قبل إدارة التسجيل وهي كالتالي -2

 نموذ  المعلومات الشخصية: النموذ  األول. 

 نموذ  تسجيل الرغبات للطالز: النموذ  الثاني. 

 قرار اإلطال  علو الئحة الدراسة واالمتحانات بالجامعةإ: النموذ  الثالث. 
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إعداد ملف أكاديمي للطالز بعد منحه رقم قيد جامعي وفق نظام آلية التسجيل بالجامعة وإحالته إلو القسم  -3

 .العلمي المختص

 -:مراعاة القدرة االستيعابية للجامعة من قبل األقسام العلمية وفق المعايير التالية -5

 .تيعابية للقاعات الدراسية والمعامل وكافة المرافق الخدمية للجامعةالقدرة االس - أ

 .التجهيزات واإلمكانيات المادية المخصصة لألقسام العلمية - ز

االلتزام باألعداد المخصصة من الطلبة وفق النظم واللوائح المعمول بها في الجامعة علو أن يتم  -  

 .سبين في المقرر الدراسيمراعاة أولوية حجز المقررات الدراسية للطلبة الرا

 

 :آلية التسجيل للطلبة الجدد 1.1.16

القبول وتوافر المستندات المطلوبة وتعبئة كافة النماذ  من قبل الطالز وفق ضوابط بعد استيفاء شروط و -

 -:آلية القبول للطلبة الجدد، يمنح رقم القيد للطالز بالجامعة ويتكون الرقم من ثمانية أرقام كما يلي

يدل 2 يدل علو فصل الخريف و 1 (:األول من اليسار يدل علو رقم الفصل الدراسي حيثالرقم  - أ

 ) .يدل علو فصل الصيف3 علو فصل الربيع و

 .الرقم الثاني والثالث يدل علو السنة التي التحق فيها الطالز  - ز

 .الرقم الرابع و الخامس يدل علو رقم القسم العلمي  -  

 .علو الرقم التسلسلي للطالز بالجامعة الرقم السادس والسابع والثامن يدل - د

 .تسجيل الطالز بمنظومة التسجيل االلكترونية -

فيما عدا فصل )وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة يلتزم الطالز بالتسجيل لكل فصل دراسي  -

 .(الصيف باعتباره اختياريا  

لقسم العلمي المختص وبإشراف تتم إجراءات تسجيل المقررات للطلبة الجدد لفصل الدراسي من قبل ا -

 .المرشد األكاديمي

 . ال يجوز تسجيل أي طالز بعد انتهاء األسبو  الثالث من بداية التسجيل -

يمكن التعديل في تسجيل الطالز باإلسقاط واإلضافة لبعت المقررات الدراسية وفق البرنام  الزمني  -

 .للفصل الدراسي

اسية أول بأول، وذلك حسز التسلسل المحدد للمقررات، يجز علو الطالز التسجيل في المقررات الدر -

 . وكذلك حسز الخطة الدراسية المعتمدة من قبل القسم العلمي المختص

 إلزام الطلبة بحضور المحاضرات 2.16 

حضور الطلبة لمحاضراتهم هو العمود الفقري لنجاح العملية التعليمية وبراألمان النتقال العلم من عضو 

- :لملقي إلو الطلبة المتلقين، لذلك تحث الجامعة الطلبة علو االلتزام بإتبا  اآللية اآلتية هيئة التدريس ا
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 .يحدد في بداية كل فصل دراسي يوم مفتوح يكون من فقراته توضيح الحوافز واللوائح والعقوبات -

تغيز  يتم رصد غياز الطلبة عن طريق عضو هيئة التدريس المكلف بتدريس المقرر الدراسي وفي حالة -

 .من المحاضرات يبلغ القسم بأسماء المتغيبين% 25الطالز عن فترة تتعدع 

من المحاضرات يحرم % 25بناء علو الئحة الدراسة واالمتحانات المعلنة فان الطالز الذي يتجاوز غيابه  -

 .من دخول االمتحان النهائي ويعطو درجة الصفر في نتيجة المقرر الدراسي

لمتغيبين في لوحات اإلعالنات والموقع االلكتروني مع توضيح العقوبة النازلة بهم يعلن عن أسماء الطلبة ا -

 .حسز الالئحة

 الطالب الجدد على طبيعة ومتطلبات البرنامج التعليمي إطالع  1.16

وجود دليل لكل برنام  تعليمي متوفر بالمكتبة ومكتز الشؤون الطالبية ورئاسة البرنام  التعليمي وكذلك  -

 .لكتروني،ليطلع عليه الطالز الجددالموقع اال

اإلعالن عن الساعات المكتبية لتواجد المرشدين األكاديميين للبرنام  وذلك لتقديم نبذة عن متطلبات  -

 .وخصائص البرنام  التعليمي للطلبة الجدد الراغبين في السؤال عن أحد البرام  لالنضمام إليه

للبرام  واللوائح التعليمية في اليوم المفتوح الذي تقيمه استهداف الطلبة الجدد بالمحاضرات التعويضية  -

 .الجامعة

 االنتقال ضمن البرامج التعليمية   6.16

 .يقوم الطالز بتعبئة نموذ  االنتقال المعد بالجامعة للموافقة عليه واعتماده من القسم المنتقل منه الطالز -

 .تقال إليهيتم إبداء الرأي من قبل القسم الذي يرغز الطالز في االن -

إحالة نموذ  االنتقالة إلو إدارة التسجيل لغرت تحديث بيانات الطالز بتسجيله في القسم المنتقل إليه  -

 .واستكمال كافة اإلجراءات التي تؤكد انتماء الطالز للقسم الجديد

 .الدراسيةإحالة ملف الطالز األكاديمي إلو القسم المنتقل إليه وذلك إلجراء المعادلة الالزمة للمقررات  -

 مراجعة سياسة القبول  4.16 

- :سنوات ويكون علو النحو اآلتي 3يتم اعتماد مراجعة سياسة القبول للبرنام  التعليمي بشكل دوري كل 

إحصائيات تبين نسبة إقبال الطلبة علو التسجيل في البرنام  التعليمي والتي تحدد نسبة نجاح السياسة  -

 .ل في البرنام  المستهدفالمتبعة في اجتذاز الطلبة للتسجي

 .استهداف الطلبة والخريجين باستبيانات توضح رضاهم عن سياسة القبول المتبعة بالبرنام  -

 .نتيجة االستبيانات تحدد مدع مناسبة سياسة القبول والتحديثات التي قد تحتاجها -
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 تزويد الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبي  4.16

 .والتي تجيز علو جميع استفسارات الطلبة حول خدمات الدعم الطالبي وجود وحدة خاصة بشؤون الطلبة .1

تتبنو وحدة شؤون الطلبة إقامة محاضرات وورش عمل تقدم فيها نشرة تعريفية عن خدمات الدعم الطالبي  .2

 .وكل ما يتعلق بحقوق وواجبات الطلبة داخل وخار  الجامعة

يات تكريم الطلبة والرعاية الصحية وتوفير األمن بعت خدمات الدعم الطالبي واضحة بالمعاينة كاحتفال .2

 .وغيرها والتي تستهدف باستبيانات دورية توضح الرأي فيها وأوجه القصور التي قد تحتا  معالجة

 آلية توفير الدعم المناسب للطالب ذوي االحتياجات الخاصة  9.16

والتحصيل العلمي عن طريق تدليل تهتم الجامعة بهذه الشريحة من الطالز في حقهم في اكتساز المعرفة 

- :الصعاز التي تواجههم بالجامعة 

تكليف موظفة متخصصة وذات خبرة وكفاءة علمية وعملية لمتابعتهم وتسهيل كافة  .1

 .اإلجراءات اإلدارية واألكاديمية لهم بالجامعة

تسهيل مهمة االتصال والتواصل فيما بين الطالب وأقسامهم العلمية واإلدارات األخرى  .2

 .ذات العالقة

 .مراعاة المواصفات الفنية بذوي االحتياجات الخاصة في جميع مرافق الجامعة .2

 آلية تكفل سرية معلومات الطالب  1.16

 .يتم حفظ الملفات بوحدة األرشيف وفق تسلسل وأدر  موزعة بين األقسام -

إال عن طريق المرشد  ال يسمح بتسليم الملف المدني أو األكاديمي ألي طالز مهما كانت األسباز، -

 .األكاديمي التابع للقسم المختص

 .حفظ نسخ األرشيف للطالز بمكان منفصل حسز مواصفات األمن والسالمة -

 الطالب على سجالتهم إطالعآلية تنظيم عملية  7.16

لضمان سرية المعلومات الخاصة بكل طالز فإنه ال يسمح باإلطال  علو ملف الطالز إال بموافقته 

 -:ة أو عن طريق ولو األمر وفق اآللية التاليةالشخصي

 .وتقديمه إلدارة المسجل( نموذ  طلز اإلطال  علو ملف طالز)تعبئة نموذ  من قبل الطالز  - أ

بعد موافقة مسجل الجامعة يسمح للطالز بالمراجعة واإلطال  علو ملفه المدني عن طريق وحدة   - ز

 .األرشيف التابعة إلدارة المسجل العام
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ا يخص الملف األكاديمي للطالز فإنه يتم مراجعة القسم العلمي المختص عن طريق أما فيم  -  

 .المرشد األكاديمي للطالز

 آلية االختيار وتسمية المرشد األكاديمي.  10.16

بأنه عملية لتبادل المعلومات بين المرشد والطالز،حيث يتم التبادل  ...يعرف اإلرشاد األكاديمي 

 .ار خالل الفصل الدراسيللمعلومات بينهم باستمر

األستاذ المكلف باإلشراف علو متابعة إنجاز الطالز في البرنام  العلمي ...  المرشد األكاديمي

 .الذي يدرسونه، ومقدار تقديمهم فيه

 :الهدف من اإلرشاد األكاديمي -

الذي يدرس تعريف الطالز بالنظم واللوائح والخطط الدراسية التي تتوافق مع التخصص أو القسم العلمي  -1

 .به الطالز

تنظيم المسيرة التعليمية للطالز من خالل تنسيق عملية التسجيل في المقررات الدراسية بحيث تتوافق وفق  -2

 .قدرات الطالز والخطط الدراسية الموضوعة للقسم العلمي من حيث االعتمادية لهذه المقررات

فظة علو المستوع األكاديمي المطلوز من متابعة الطالز في التحصيل العلمي وتوجيهه عن الحاجة للمحا -2

 .خالل اإلشراف والمتابعة الدورية

تقييم وتوثيق النتائ  الفصلية للطالز من خالل إعداد تقارير دورية عن نسز اإلنجاز الفصلي للمقررات  -3

 .الدراسية

 :وظائف ومهام المرشد األكاديمي -

 .نتائجه الدراسية المتضمنة لكل فصل دراسيمتابعة الملف األكاديمي للطالز، ويتم فيه حفظ نسخ من  -1

االنقطا ، إيقاف القيد، الطلبة المتعثرين، كذلك العقوبات التي توقع علو الطالز : تدوين وتسجيل حاالت -2

 .بملفه العلمي وبطاقته الدراسية وإبالغه

ذين يدرسونه الرد علو جميع استفسارات الطالز فيما يخص الدراسة ومتابعته مع أعضاء هيئة التدريس ال -2

 .في جميع المقررات

 .مساعدة الطالز في تحديث بياناتهم واإلطال  علو سجالتهم الدراسية بشكل منتظم -3

 .حث وتشجيع الطلبة علو حضور المحاضرات، ورصد ومتابعة التقدم الدراسي لهم -5

 .ةاعتماد موافقة المرشد األكاديمي للبث في كافة اإلجراءات المتعلقة بالطالز داخل الجامع -6

 :آلية اختيار المرشد األكاديمي -

اإلشراف علو عملية اإلرشاد ( رئيس البرنام  التعليمي)يتولو المشرف األكاديمي بالبرنام  

 -:األكاديمي ويتبنو توجيه الطلبة خاصة الجدد وتوزيعهم علو المرشدين وفق اآللية اآلتية
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 ..حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس بالبرنام  التعليمي -1

 .أعداد الطلبة الدراسين بالبرنام حصر  -2

طالز لكل مرشد  20توزيع الطلبة علو أعضاء هيئة التدريس بالقسم بحيث ال يتجاوز إعداد الطلبة  -2

 .أكاديمي

 .اإلعالن عن قوائم اإلرشاد األكاديمي للطلبة وفق اعتماد اللجنة العلمية بالقسم -3

 آليات الطعن والتظلم والشكاوي الطالبية  11.16

 :الطعنآلية  - أ

أن يقدم طلز المراجعة لمقرر الدراسي المطعون فيه إلو مكتز الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد  -

 .علو أسبوعين من تاريخ إعالن النتائ 

 .أن يرفق بالطلز إيصال سداد الرسوم المالية وفق الالئحة المالية بالجامعة -

 .يحال الطلز إلو لجنة المراجعة بالقسم العلمي المختص -

تتولو اللجنة العلمية بالقسم تشكيل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هيئة التدريس وعلو اللجنة مراجعة  -

كراسة اإلجابة ووضع النتيجة النهائية بعد المراجعة علو نموذ  الطعن واعتماد النتيجة من القسم المختص 

 .ومكتز الدراسة واالمتحانات بالجامعة

لز وتقرر نجاحه بالمقرر فإنه يتم تعديل درجة الطالز ويتم إعادة قيمة في حالة ثبت صحة ادعاء الطا -

 .الطعن له، وأما إذا لم يثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبقو كما هي عليه

 :آلية التظلم والشكاوي الطالبية - ب

رفع الظلم عن الطالز من أهم العوامل التي تؤثر إيجابا  علو مستوع العملية التعليمية، ولذلك فإن 

- :الجامعة تتبع الطرق التالية

 .يوثق الطالز شكواه في نموذ  خاص بالتظلمات -

 .يقوم الطالز بوضع تظلمه في صندوق الشكاوي -

يتم فتح صندوق الشكاوي من لجنة خاصة بذلك والتأكد من استيفاء التظلم لشروط البث فيه من ذكر كامل  -

 .البيانات للمشتكي والمشتكي عليه وموضو  التظلم

 .التظلم إلو لجنة التحقيق التي تعلن عن مثول الطرفين بالوسائل المتاحة أمامهايحال  -

 .اإلعالن عن نتيجة التحقيق علو لوحة اإلعالنات وعلو الموقع االلكتروني -

 آلية تمكين الطالب من المشاركة في صناعة القرارات وحل المشاكل  12.16

 .راسيتوزيع استبيانات خاصة بالطلبة في نهاية كل فصل د -

 .تفرغ االستبيانات وتحلل إحصائيا  لمعرفة نقاط الضعف وتطويرها -
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 .تسلم نتائ  االستبيانات من قبل مكتز ضمان الجودة وتوضع وفق خطط التحسين والتطوير -

 .يعتمد مجلس الجامعة نتائ  االستبيان ويحدد سبل التحسين والتطوير -

 .ريق مكتز شؤون الطلبةمشاركة الطالز في صناعة القرارات وحل المشاكل عن ط -

 .استهداف طلبة الجامعة في كافة االجتماعات بالجامعة وعلو كافة المستويات اإلدارية -

 .تفعيل دور الطلبة من خالل عضويتهم في كافة اللجان المشكلة داخل الجامعة -

 

 آلية التعامل والتوثيق لمعامالت الطــالب المتعثريــن  11.16

 .ن عن طريق المرشد األكاديمي من خالل نتائجهم الفصليةيتم تحديد الطلبة المتعثري -

 .متابعة نسبة الحضور والغياز وحصر الطلبة المتغيبين وإبالغ المرشد األكاديمي عن طريق رئاسة القسم -

 .يدرس المرشد األكاديمي وضع الطالز ويتناقش معه لمعرفة أسباز التعثر وإمكانية معالجة المسببات -

ان في الجانز األكاديمي والطالز ال يمكنه التغلز علو هذه المسببات بنفسه فإن في حالة أن التعثر ك -

المرشد األكاديمي يقدم توصيات إلدارة البرنام  تحوي الحلول المقترحة التي يجز تقديمها للطالز لمعالجة 

 .أوجه القصور لديه

 .ي األمر عن طريق إدارة الجامعةفي حالة التعثر كان في الغياز ولم يلتزم الطالز بالحضور يتم إبالغ ول -

إذا كان التعثر في التحصيل العلمي فإن البرنام  يتبنو المعالجة بحسز إمكانياته وتوصيات المرشد  -

 .الخ... األكاديمي، وتقديم الدعم الالزم كمحاضرات إضافية أو تدريبات عملية 

 

 آلية التعامل والتوثيق لمعامالت الطــالب المتفوقين  16.16

من أولويات الجامعة االهتمام بالطلبة المتفوقين الذين لديهم قدرات خاصة تؤهلهم للتفوق في إن 

مجاالتهم العلمية والعملية فهم لهم األثر األكبر في الرفع من كفاءة مخرجات العملية التعليمية، ومن مظاهر 

- :االهتمام تشجيعهم علو زيادة التحصيل العلمي ومن آليات التشجيع اآلتي

 .الطالز المتفوقين وذوي المعدالت المرتفعة تم تحديد الطلبة المتفوقين بمراجعة الدرجات وتحديدي -

 .متابعة أي تقارير من المرشدين األكاديميين عن الطالز المتفوقين -

يكرم الطلبة المتفوقين علميا  من خالل منحهم شهادات تقدير وإعالن أسمائهم بلوحات اإلعالن وموقع  -

 .كتروني مع توضيح مجال تفوقهم في دراستهم أو البحث العلمي أو غيرهالجامعة االل

 .تكريم أوائل الدفعات سنويا  في حفل الخريجين -

دعم الطلبة المتفوقين للمشاركة في األنشطة المختلفة سواء كانت علميا  أو ثقافيا  أو رياضيا  ضمن نشاطات  -

 .اتحاد الطلبة داخل أو خار  الجامعة



22 
 

لمتفوقين بالمشاركة بآرائهم لتحسين أداء الجامعة واستهدافهم في كافة اللجان المشكلة في دعوة الطالز ا -

 .الجامعة

 آلية معرفة مدى مالئمة البرامج لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر خريجيها  14.16

عاون بين في كل سنة ويكون بالتنسيق والت" يستهدف فيه الخريجين وأرباز العمل"يتم تحديد يوم للخريجين  -

 .وحدة الخريجين مع بقية اإلدارات والمكاتز

يتم تسليم استبيان للخريجين؛ لمعرفة مدع مالئمة البرام  الدراسية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر  -

 .الخريجين

يتم تسليم استبيان ألرباز العمل؛ الستطال  أرائهم في مدع مالئمة الخرجين والبرام  الدراسية لمتطلبات  -

 .لعملسوق ا

يفرغ االستبيان ويحلل إحصائيا  وتستخدم نتائجه في تحسين وتطوير البرام  التعليمية وفق آلية المراجعة 

 والتقييم الدوري للبرام  التعليمية

 

 إجراءات البرامج التعليمية  .14

 

 آلية تصميم البرنامج التعليمي 1.14

ات التعليمية واألهداف العامة للبرنام  ثم تبدأ عملية تصميم البرنام  التعليمي بالتعرف علو الغاي

تحديد خصائص المتعلم وأنماط التعليم المالئمة بعد ذلك يتم تحديد المحتوع والوحدات التعليمية الالزمة ثم 

اختيار وتصميم نشاطات التعليم والتعلم والوسائل التعليمية الالزمة وأخيرا  تحديد أساليز تقويم تعلم الطلبة 

- :اءا  علو الخطوات التاليةويكون ذلك بن

دراسة المقترح المقدم للبرنام  التعليمي المستهدف تصميمه مع مراعاة متطلبات سوق العمل من قبل  -1

 .مجلس إدارة الجامعة

تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس وفق التخصص المراد تصميمه بحيث ال تقل عن ثالثة أعضاء هيئة  -2

 .التدريس

- :في تصميم وتنفيذ ومراجعة البرام  التعليمة وهي  مراعاة ضوابط الجامعة -2

أن يكون المرجع األساسي لتصميم البرام  التعليمية، الكتيز الصادر عن اللجنة الشعبية العامة  . أ

 .، باإلضافة إلو المؤسسات التعليمية المناظرة المعتمدة(2008سنة )سابقا  

عدة )فس المجال من مدارس مختلفة عرت وثائق البرنام  التعليمي علو خبراء مختصين في ن . ز

 .باستخدام تقرير المراجع الخارجي للبرنام  التعليمي( مؤسسات لديها تخصص مناظر

 .تنفيذ كل المالحظات والتوصيات الواردة بتقرير المراجع الخارجي عن تصميم البرنام  .  

تفعيل العملية عرت البرنام  التعليمي المصمم علو مجلس إدارة الجامعة العتماده والبدء في  . د

 .التعليمية به

 آلية المراجعة والتقييم الدوري للبرنامج التعليمي 2.14
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المراجعة الدورية للبرام  التعليمية مهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحيح أخطاء سابقة وتجويد 

- :المخرجات وتكون كل أربع سنوات بإشراف إدارة الشؤون العلمية علو النحو اآلتي

 .الشؤون العلمية تعليماتها للبرام  التعليمية التي تتبعها بالبدء في المراجعة والتقييم الداخلي تصدر إدارة .1

يتبع البرنام  التعليمي نظام االجتماعات للجنة العلمية بالبرنام  وأعضاء هيئة التدريس إلجراء المراجعة  .2

 .اجع ومناظرات موثوق بهاوالتقييم لينت  عنها تحديثات في البرنام  التعليمي المستندة علو مر

 يعتمد ذلك علي استبيانات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس علو كل برنام  علمي  .2

تحال النتائ  إلو إدارة الشؤون العلمية ثم رئاسة الجامعة لتطرح علو مجلس إدارة الجامعة لتنتقل إلو  .3

الخطوة التالية إال وهي عرضها علو مختصين خارجيين في نفس المجال لتقييم البرنام  العلمي المحدث 

 (.ال يقل عدد المقيمين الخارجيين عن ثالثة)

البرنام  التعليمي وتنفذ ثم تعتمد حسز اإلجراءات المعمول بها في  تعمم التقييمات الخارجية حسز .5

 .الجامعة

إعداد تقرير صادر عن البرنام  التعليمي يحوي التحديثات التي تم اعتمادها وأسباز عدم تنفيذ أي مقترح  .6

 .نتيجة التقييمات والمستندة علو أساس علمي بحث

 

 في جودتهاآلية استطالع أراء العناصر التعليمية  1.14 

أعضاء هيئة )يعلن مكتز ضمان الجودة وتقييم األداء عن البدء في استهداف عناصر العملية التعليمية  .1

 .باستبيانات خاصة لالطال  علو آرائهم في جودة العملية التعليمية ومالحظاتهم حولها( الطلبة –التدريس 

 .والتوصيات والمقترحات توز  وتجمع االستبيانات ثم تحلل الستخرا  نقاط القوة والضعف .2

من نتائ  التحليل يتم بناء خطط التحسين والتطوير التي هي أساس عمل البرام  التعليمية لمعالجة نقاط  .2

 .الضعف والمحافظة علو نقاط القوة وإتبا  التوصيات والمقترحات لتحقيق أعلو درجات الجودة

 

 إجراءات شؤون أعضاء هيئة التدريس .14

 

لتدريس رسول اإلبالغ األمين للمعارف، وهو راعي القيم وهو القدوة في يعتبر عضو هيئة ا

االستقامة والتجرد فيما له من حقوق وما عليه من واجبات، كما يعتبر المكون األول في ميدان التعليم والبد 

 .أن تكون الحوافز المادية والمعنوية وسبل التشجيع هي الدافع له للعطاء

 ريس حقوق عضو هيئة التد 1.14

فالعنصر المادي الذي يتطلز توفيره من قبل إدارة الجامعة له انعكاسات علو حياة عائلة عضو 

 .هيئة التدريس وبالتالي علو كفاءاته العلمية واإلبداعية

إن أمر الحوافز يتطلز تعميقا جذريا  يسار  الزمن ويسبقه حتو تكون نفسية المربي بعيدة عن كل 

 .شعور بالغبن أو الظلم
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 واجبات عضو هيئة التدريس   2.14

فهو القدوة لمن يتلقون منه المعرفة، ألنه أكبرهم  واجبات عضو هيئة التدريس فهي كثيرة أيضا ،

سنا  وعلما ، وهو الراعي لعقولهم والمنمي لمواهبهم، والذي يصقل نفوسهم وهو الذي يغرس البذور الجيدة 

 .الحميدة في أفكار الشباز الباحث عن العلم واألخالق

كما يتولو عضو هيئة التدريس القيام باألعمال التي تنسجم مع مهمة ومهنة التدريس، والمهام 

 -:األخرع التي يكلف بها من قبل الجامعة، وتكون مكملة لمهامه التدريسية ومنها ما يلي

حضور في المواعيد أن يؤدي عمله بكل أمانة ودقة وفقا  لما تقرره الجامعة والقسم العلمي، وااللتزام بال - أ

 .المحددة في جدول المحاضرات

أن ال يستغل مركزه الوظيفي في مصالحه الخاصة، وأن يبتعد بسلوكه عن مواطن الشبهات والزلل، أو  - ز

 .الظهور بمظهر ال يليق بشرف المهنة

ول أن ينفذ ما يصدر إليه من تعليمات من قبل الجامعة والقسم المختص في حدود القواعد والنظم المعم - ت

 .بها ضمن لوائح الجامعة

أن يحافظ علو شرف المهنة وأن ال يتصرف تصرفات أو يسلك سلوكاَ يسئ  للدين اإلسالمي، أو يضر  - ث

 .بالمجتمع

المحافظة علو المعدات واألجهزة التي تسلم إليه بحكم مهنته، والتي تستخدم كوسائل إيضاح وأن  -  

 .يستخدمها في الغرت الذي أعدت من أجله

 .ك الذي يساعد في المحافظة علو البيئةغرس السلو - ح

تحديد ساعات مكتبية لمراجعة الطالز كمرشد أكاديمي، أوحل المشاكل العلمية بالمقررات التي يقوم  - خ

 .بتدريسها

 .أن يقوم باألعمال التي ُتطلز منه في مجال تخصصه، وخاصة تحسين وتطوير المناه  الدراسية - د

 .ي تهدف إلو رفع مستوع األداء وتحسين العملية التعليميةالمساهمة في رسم السياسات والخطط الت - ذ

 .المساهمة في لجان االمتحانات التي يكلف بها من قبل القسم والجامعة - ر

 

 اختيار أعضاء هيئة التدريس   1.14

ها في المؤسسات التعليمية الجامعية التي تحتاج المداخالتيعد أعضاء هيئة التدريس من أهم 
وجود معايير ي ضوء الثورة المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيا، وبالتالي يتطلز ف العملية التعليمية

الختيار هيئة التدريس وبجامعة أفريقيا يعتبر عضو هيئة التدريس هو أساس تجويد مخرجات العملية 
من خالل ميز والتعليمية بالجامعة، ولذا من المهم التقييم الدوري له للحفاظ علو األداء العالي والمستوع المت

- :التمتع بالمقومات الشخصية واألكاديمية والتي تظهر في العديد من الصفات من أهمها

 .الصفات الشخصية: أوال  

 .الصفات االجتماعية القيادية: ثانيا  

 .الصفات األكاديمية والمهارية: ثالثا  

معة يتم اإلعالن في موقع ومن خالل تحديد احتياجات األقسام واعتماد هذه االحتياجات من رئاسة الجا
الجامعة عن االحتياجات من أعضاء هيئة التدريس ومن ثم إتبا  آلية محددة لتقييم المتقدمين من أعضاء 

- :هيئة التدريس وتتلخص هذه اآللية في اآلتي
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تجتمع اللجنة العلمية بالقسم لدراسة مؤهالت وتخصصات المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس واختيار   (1
 -:سز منهم للمقررات التي بها عجز علو أن يراعو االختيار حسز المعايير اآلتيةالمنا
  مجال الشهادة يطابق التخصص المطلوز، حيث تخصص عضو هيئة التدريس يجز أن يكون موافق

 .لمتطلز المقرر الدراسي حتو يكلف بتدريسه
 ابق التخصص مع متطلز المقرر المؤهل العلمي، حيث الدكتوراه له األولوية ثم الماجستير في حال تط

 .الدراسي
 الدرجة العلمية، في حال توفر المعيارين السابقين تكون األفضلية في االختيار للدرجة العلمية األعلو. 
  أن يقوم بتقديم رسائل تزكية من عضوي هيئة تدريس )الخبرة في التدريس أو في مجال التخصص

 (.من ذوي العالقة بتخصصه
 لجنة العلمية بالقسمالتزكية من قبل ال. 

وتبليغهم يتم إجراء مقابلة شخصية مع عضو هيئة التدريس تكون هي الفيصل في اعتماد االختيار  (2
 .بالمقررات الدراسية التي سيتم تكليفهم بها ومعرفة جاهزيتهم لتغطية مفردات المقرر بكفاءة

للتأكيد علو إحضارهم مصوغات  إحالة األسماء المختارة إلو مكتز أعضاء هيئة التدريس لالتصال بهم  (2
 .التعاون كاملة

حال استكمال عضو هيئة التدريس المختار من القسم لمتطلبات التعاون يتم التعاقد معه وإحالته إلو القسم   (3
 .ليكلف رسميا بالتدريس حسز النظم واللوائح المعمول بها في الجامعة
يق أعلو معايير الجودة في االختيار تعتمد هذه اآللية علو السالسة في اإلجراءات وضمان تحق

وصحة المؤهل العلمي للمتقدم وأحقيته في االلتحاق بركز العملية التعليمية المتميزة بجامعة أفريقيا للعلوم 
 .اإلنسانية والتطبيقية

قبول أعضاء هيئة التدريس العاملين بجامعات أخرع علو الدرجات العلمية نفسها التي يشغلونها 
التعاون لمدة محدودة للتدريس، أو للقيام بالبحوث العلمية، واإلشراف علو الرسائل  وذلك علو سبيل

واألطروحات الجامعية ومناقشتها، واإلشراف ومتابعة أوضا  الطالز أو كأعضاء في لجان تخصصية 
 .تحددها حاجة الجامعة وفق النظم واللوائح

امت بتفعيل لجنة شؤون أعضاء هيئة ولتعزيز جودة اختيار أعضاء هيئة التدريس فان الجامعة ق
- :التدريس والتي تختص باآلتي

التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية والنقل والندز واإلعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة  .1
 .أمورهم الوظيفية األخرع

صية بها إلو رئاسة االطال  علو تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية الستخالص نتائجها ورفع التو .2
 .الجامعة

 .دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس من قبل األقسام العلمية المختصة بالجامعة .2
 .ما تكلف به من أعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل مجلس إدارة الجامعة أو رئيسها .3

 

 دعم أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي بجامعة أفريقيا  6.14

تهتم جامعة أفريقيا بدعم عضو هيئة التدريس لنشر أبحاثه والخوت في مجاالت البحث العلمي بصفة          
- :عامة، ولتحقيق ذلك فان الجامعة تتبع اآلليات التالية

 .مجلة علمية محكمة تهتم بالبحث العلمي لنشر مساهمات وبحوث أعضاء هيئة التدريس إصدار (1

%  25من القيمة للقارين ونسبة %  50ضاء هيئة التدريس بالجامعة إلو تخفيت رسوم اشتراك أع (2
 .للمتعاونين
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في حالة مشاركة عضو هيئة التدريس في نشر بحث علمي باسم الجامعة محليا او خارجيا فان الجامعة  (2
 من الرسوم والمصاريف إذا كان%  60تتكفل بكافة مصاريف عضو هيئة التدريس إذا كان قار أو نسبة 

 .متعاونا

الفرصة متاحة لكل أعضاء هيئة التدريس إلقامة ندوة علمية أو محاضرة أو ورشة عمل لتناول أي   (3
 .الخ... موضو  في البحث العلمي أو خدمات المجتمع والبيئة 

 طرق ووسائل وتقنيات التدريس المستخدمة. 11

 محاضرات منهجية نظرية باستخدام السبورة وأجهزة العرض 

 المناقشة والمشاركة داخل المحاضراتالنشاط و 

 الواجبات وورقات العمل 
 

 نظام التقييم واالمتحانات. 11

  خمسين بالمائة على % 50يعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي اذا حصل على مجموع درجات

 .في هذا المقرر األقل

  امتحان نهاية السنة للطالب  و أعمال أساسوذلك على %( 100)تحسب تقديرات كل مقرر من

 .النهائي  لالمتحان% 60ألعمال السنة و % 30الفصل وذلك بنسبة 

  الفصل الدراسي امتحانات دورية ال يقل عددها عن اثنين وتدخل االمتحانات الشفهية  أعمالتشمل

 . الفصل الدراسي  أعمالفي والعملي  والتقارير 

 يس القسم المختص وكذلك رئيس الدراسة يتم اعتماد النتيجة النهائية للمقرر الدراسي من قبل رئ

 .واالمتحانات بالجامعة

  يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية لكل مقرر في النسبة المئوية المتحصل

عليها الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب 

ضمن حساب المعدل العام جميع المقررات التي درسها الطالب في بنفس الفصل الدراسي ويدرج 

 .الكلية

 للمقرر الدرجات ما فوق من مجمو ف % 50و يعتبر الطالز ناجحا في المقرر إدا تحصل فيه علي نسبة 

مائة وذلك  إلوتقدر درجات الطالز وكذلك التقدير العام بناء علو المعدل العام من صفر بحيث , الدراسي

 :نسز التالية حسز ال

 

 

 التقدير الدرجات ت

 ممتاز 100إلو  85من  1

 جيد جدا 85إلو أقل من    75من   2

 جيد 75إلو أقل من    65من  1

 مقبول 65إلو أقل من    50من  6

 ضعيف 50إلو أقل من   25من   4

 ضعيف جدا 25أقل من  4
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 مشروع التخرج لطالب  كتابة دليل. 17

 

 ةـــــــــــمقدم 1.17
يمثل مشرو  التخر  اختبارا حقيقيا للطالز إذ يكشف عن قدرات الطلبة في تحليل المشاكل 

أتم دراسته قبل الوصول لمقرر مشرو  الذي وابتكار حلول جديدة للعديد منها في مجال تخصصهم

لتخر  إذ التخر ، ويقدم مشرو  التخر  تجربة فعلية هامة للطالز تكون مقدمة للحياة العملية له بعد ا

يعتمد الطالز في عمل المشرو  علو إبداعه اعتمادا كليا، ويهدف مشرو  التخر  إلو التأكد من أن 

الطالز قادرا  علو تطبيق المهارات والمعارف التي حصل عليها خالل الدراسة الجامعية في ظل توفير 

شرو  مستقل ما لم النصح واإلرشاد من المشرف علو مشرو  التخر  و يجز علو كل طالز تقديم م

يرع القسم أن يقدم بعت الطالز مشرو  واحد مشترك، وعموما أهداف مشرو  التخر  تتلخص في ما 

 -:يلي

التأكد من أن الطالز الخري  قادرا  علو استخدام العلوم التي تلقاها خالل دراسته الجامعية وأصبحت تعد  .1

 .من قدراته الكتابية والخطابية والبحثية والعلمية

 .اء فرصة للطالز لتطبيق ما تعلمه وتنفيذ ذلك علو ارت الواقعإعط .2

 .تحلي الطالز بأخالقيات المهنة قبل التحاقه فعليا  بالعمل .2

ويحق للطالز أن يختار عنوان مشرو  تخرجه في أي مجال من مجاالت التخصص في قسمه العلمي  .3

فس التخصص الذي يتناوله وبإشراف عضو هيئة تدريس الذي يحمل الماجستير أو الدكتوراه في ن

 .المشرو 

 

 متطلبات التقديم على مشروع التخرج  2.17

لكل قسم علمي بالجامعة عدد وحدات يجز علو الطالز أن ينجزها ليمنح الحق في تسجيل مشرو  التخر  

- :والبدء فيه وهي كاآلتي

 

 القسم العلمي
 عدد الوحدات المطلوبة لالنجاز قبل المشروع

 الحد األعلى                 الحد األدنى    

 127 120 إدارة األعمال

 127 120 المحاسبة

 127 120 التمويل والمصارف

 127 121 القانون

 122 116 اللغة االنجليزية

 122 127 علوم الحاسوب

 150 133 الهندسة المدنية

 139 132 الهندسة المعمارية
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 شاريع التخرج آلية اعتماد التسجيل والتقييم في م  1.17

علو الطالز الذي استوفو متطلبات التسجيل في مشرو  التخر  أن يتقيد باآللية اآلتية ليعتمد 

- :تسجيل مشرو  تخرجه وتقييم نتيجته بشكل رسمي

في القسم العلمي وهو ما سيعتمده رئيس القسم بعد أن يتأكد من انجاز ( تنزيله)تسجيل مشرو  التخر   .1

 .الالزمة للبدء في المشرو الطالز لعدد الوحدات 

الخاص بمشاريع التخر  من قبل القسم العلمي الذي يعتمد من الدراسة ( 1)البث في تعبئة النموذ  رقم  .2

واالمتحانات لتأكيد اجتياز الطالز العدد الكافي من الوحدات المستحقة للتخر ، ثم يعتمد من قبل القسم 

 .علو الطالز ودفعه رسوم تسجيل مشرو  التخر  المالي الذي يفيد بعدم وجود أي التزام مالي

والذي يحوي العنوان الذي اختاره الطالز كعنوان لمشروعه وبموافقة ( 2)يلي ذلك تعبئة النموذ  رقم  .2

القسم العلمي وأيضا  اسم المشرف علو المشرو ، ثم المناقشين المقترحين من قبل القسم العلمي، في 

الز قد عرت مقترح المشرو  مختصرا للتنبيه علو نواقص يجز والذي يكون الط( 2)النموذ  رقم 

إكمالها أو إضافة تلحق به، يلي ذلك استكمال بيانات هذا النموذ  والذي يصبح ممهدا الستصدار قرار 

 .المناقشة والمحدد فيه تاريخ ويوم المناقشة، مع مراعاة إال تزيد المدة الكلية فصلين متتاليين كحد أقصو

مشرو  التخر  هو اليوم الذي يكرم فيه الطالز علو ما بذله من جهد ويحصد ثمار جهود يوم مناقشة  .3

مضنية مبذولة، يقيم المشرو  مناقشين تم ترشيحهما من القسم العلمي لرصد درجات التقييم في النموذ  

طالز ليكون المشرو  مقبوال وتكلل بنجاح ال%(  50)الذي يتو  باجتياز الطالز ما مجموعه ( 3)رقم 

 .سواء بتعديالت في المشرو  أو بدون تعديالت

وهو يضمن للطالز البدء في إجراءات استخرا  كشف الدرجات وإفادة التخر  وإذانا ( 5)النموذ  رقم  .5

 (.ليسانس –بكالوريوس )بنيل الطالز الدرجة العلمية المناظرة للقسم العلمي 

 

 شروط عامة في اختيار مشاريع التخرج 6.17

كل طالز أنهو المقررات السابقة لمشرو  التخر  أن يصبح لديه تصور وطريقة صحيحة في  يجز علو 

اختيار مشرو  التخر  وخاصة بعد إنهائه لغالبية مقررات القسم وهنا يجز علو كل طالز أن يقوم 

 :باختيار مشرو  التخر  وفق األسس التالية 

 يث يقدم حلول فعلية لمشاكل واقعية مع يختار الطالز موضو  المشرو  الذي يريد تقديمه بح أن

 .إمكانية تطبيق المشرو  في الحياة العملية أو تطوير لحلول سابقة مقترحة

  أن يقوم الطالز باالنخراط بالحياة العملية وجمع المعلومات والمالحظات المناسبة للمشاكل الموجودة أو

 .المواضيع التي هي بحاجة للتطوير

   عن الموضو  المختار قبل البدء في ( كمسودة)لومات نظرية كافية وموثقة أن يكون لدع الطالز مع

 .تنفيذ المشرو  

  يجز أن توضع خطة زمنية ومفصلة لمراحل إنجاز المشرو. 

 أن يضع األولويات في اختيار الموضو  بما يخدم البحث العلمي أو المجتمع والبيئة أو كليهما. 

 مجال المشر  الذي اختاره الطالز  يفضل أن يكون األستاذ المشرف متخصص في. 

  

 قواعد قبول مشاريع التخرج  4.17

 -:ويمكن تلخيصها في األتي

  أن يكون المشرو  قابل للتطبيق العملي وأن ال يعتمد علو أمور وهمية غير قابلة للتطبيق. 
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 أن ال يكون المشرو  مأخوذ من فكرة موجودة مسبقا دون القيام بأي تطوير عليها. 

 م الطالز بتقديم مشرو   ينفذه بنفسه واالستفادة من الخبرة التي اكتسبها من مراحل إعداد أن يقو

 .المشرو 

   أن يقدم المشرو: 

o أفكار جديدة. 

o تطوير لفكرة مشرو   سابق بإضافات جوهرية. 

o حلول لمشاكل موجودة مسبقا. 

 لمجتمع الليبي وأخالقيات أن يحترم المشرو  القيم واألخالق اإلسالمية و الدينية و عادات وقيم ا

 .المهنة

   يجز علو الطالز أن يأخذ الموافقة من القسم والمشرف قبل البدء بالمشرو. 

  طلبة إال في حاالت استثنائية يوافق  2أن ال يتجاوز عدد الطالز المشتركين في المشرو  الواحد

 .عليها األستاذ المشرف علو المشرو  والقسم  

  حسز النموذ  المعد لهذا الغرت  ويسمح للطالز تقديم أكثر من  يقدم الطالز مقترح مشرو

 .مقترح مشرو  ويتم االختيار حسز  األولوية

  يتم تقييم المشاريع المقترحة من قبل اللجنة العلمية ويقوم الطالز بتقديمه في وقت معلن عنه بزمن

 .كافي في لوحة إعالنات القسم

 رة مع المشرف أما في حالة الرفت فعلو الطالز إعادة في حالة القبول يبدأ الطالز العمل مباش

 .تقديم مقترح المشرو  مرة أخرع بعد إجراء تعديالت مقبولة

 

 طريقة كتابة مشروع التخرج 4.17

يعتبر الشكل والمضمون جزء هام في المشرو  ألنه يعكس المجهود الذي بذله الطالز والعمل 

لذا يجز أن يولو . د اإلطال  علو الموضو  من طالز وباحثينكما انه يعتبر مرجعا لمن يري. الذي أنجزه

عناية خاصة لكتابته وترتيز األفكار العلمية الواردة فيه،وهناك توصيات عامة حول كتابة المشاريع 

- :والتقارير العلمية ينبغي علو الطالز التقيد بها ، وهي 

 

 تبويب المشروع  1.4.17

 امعة، عنوان البحث، اسم الطالز، اسم وتحتوي علو شعار الج: صفحة الغالف

المشرف، القسم العلمي، الفصل الدراسي الحالي، الدرجة الجامعية المستهدف 

 .الحصول عليها

 الشكر. 

 اإلهداء. 

  (.الجداول –األشكال  –المحتويات )الفهرس 

  فكرة عامة عن المشرو  والهدف منه بما ال يقل عن نصف صفحة وال )الملخص

 (.يزيد عن صفحة
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 :فصول المشرو   .1

o المقدمة. 

o الجزء النظري والعملي. 

o  النتائ. 

o التحليل. 

o  (.ان وجدت)الخالصة والتوصيات 

 .الخاتمة .2

 .المراجع .2

 .المالحق .3

 

 الخطوط والترقيم 2. 4.17

- :وتأخذ الخصائص اآلتية

o  نو  الخط : عنوان المشروTimes New Roman  18بحجم 

o  بالخط / الخط : نص المشروTimes New Roman   13والحجم   

o  مع مالحظة ضبط , 16تكتز العناوين الفرعية باللغة العربية مع مراعاة أنوا  الخطوط وبحجم

 .النص

o   يعتمد تباعد السطور مفردا. 

o  يبدأ ترقيم الصفحات اإلهداء و الشكر والمحتويات باألحرف الرومانية(I, II,….) 

o  من بداية الفصول للمشرو (.…,1,2,3)ويبدأ الترقيم. 

o تكتز المراجع في نهاية العمل بالشكل التالي: 

o  ؛ الطبعة؛ دار النشر؛ تاريخ النشر، وترتز حسز "اسم المرجع"اسم المؤلف؛  –الرقم المتسلسل

 .الحروف األبجدية ألسماء المؤلفين

o  يراعو حجم الورقA4. 

o أعلو وأسفل 2.5, يمين ويسار 2.5: الهوامش. 

 

 خصائص البحث الجيد  1. 4.17

ويتسم . يار األساسي للتمييز بين بحث وآخر هو مدع تحقيق هذا البحث للهدف الذي أُعد من أجلهالمع

 : البحث الجيد بعدة صفات منها 

ويتضمن ذلك وضوح الهدف من البحث، و وضوح العرت وتناول المواضيع، وذلك من خالل  : الوضوح .1

 .حسن اختيار األلفاظ  واالبتعاد عن المصطلحات المعقدة

سواء في عرت موضو  البحث، أو عند جمع البيانات والمعلومات المتعلقة به واالعتماد علو  : قــةالد .2

 .مصادر المعلومات الموثوق فيها

 . عدم التحيز عند عرت الحقائق الخاصة بالموضو  أو النتائ  والتوصيات : الموضوعية .2

ولكن . أو ملل القارئ وعزوفه عن البحثقدر اإلمكان وعدم اإلطالة مما قد يؤدع إلو التكرار  : اإليجاز .3

 .بما ال يخل أيضا  بالتغطية الوافية المطلوبة لجوانز الموضو  

التسلسل المنطقي في عرت المعلومات فمن الضروري ترتيز وعرت التقرير بشكل منطقي منظم ،  .5

 : وذلك من خالل 

   التدر  عند عرت الموضوعات من البسيط إلو المعقد فاألكثر تعقيدا 



22 
 

 الترتيز الزمني لألحداث الواردة بالتقرير. 

  -  كلما أمكن ذلك , الترتيز المكاني. 

 .االقتباس يكون بإتبا  الطريقة المناسبة التي توضح المرجع المستند عليه .6

 

 عرض مشروع التخرج 9.17

- :يجز علو كل طالز عرت مشرو  التخر  علو األقل مرتين كاآلتي

 

 خرجعرض مقترح مشروع الت  1.9.17

وهو عرت مبدئي للطالز يوضح فكرة المشرو  والغرت الذي يخدمه وفي العادة يحضره كل 

 :من

 .مشرف المشرو  .1

 .أحد أعضاء اللجنة العلمية بالقسم .2

 .أعضاء هيئة تدريس مكلفون من اللجنة العلمية بالقسم ممن لهم عالقة بالتخصص .2

 :والعرض يكون على الشكل اآلتي

و  مجهزة من قبل الطالز قابلة للعرت المرئي باستخدام جهاز مادة علمية مختصرة للمشر .1

 .العرت المرئي

دقائق يوضح فيها الطالز فقط فكرة المشرو  والعمل الذي  5مدة العرت المرئي ال تزيد عن  .2

 .سيقوم به ليتبين للحضور اكتمال متطلبات المشرو  من نواقصه

 نواقص ملزمة للطالز باستكمالها وإضافةفتح باز المناقشة للحضور وتسجيل المالحظات لتكون  .2

 .للمشرو  حال موافقة المشرف واللجنة العلمية بالقسم

 

 عرض مشروع التخرج  2.9.17

حال إنهاء الطالز لكافة نواقص المشرو  وموافقة المشرف والقسم العلمي علو جاهزيته للعرت 

د النهائي له ويكون مع عدة مشاريع يتم مأل النموذ  المناسز الستصدار قرار المناقشة وتحديد الموع

أخرع للقسم ما أمكن موزعة علو جدول زمني يوضح بدأ كل مشرو  واليوم المخصص للمناقشات، 

 :وتكون النسخ الجاهزة للمناقشة علو األقل أربع نسخ موزعة كاآلتي

 .نسخة للطالز، نسخة للمشرف، ونسختين للمناقشين األول والثاني -

د بقرار يسبقه بأسبو  علو األقل يصدر عن إدارة الشؤون العلمية ويكون موضحا لكل يوم المناقشة يحد -

ما يتعلق بمشرو  التخر  من بيانات أكاديمية كيوم وتاريخ وزمن المناقشة واسم الطالز أو الطلبة واسم 

توفرها  المشرف وأسماء المناقشين األول والثاني والقسم العلمي وعنوان المشرو ، ومن الشروط الواجز

- :قبل البدء في عرت المشرو  هي

 .األربع نسخ من المشرو  .1

المادة العلمية التي تحتوي علو ملخص للمشرو  والتي ستعرت باستخدام جهاز العرت المرئي  .2

 -:والمتكونة من اآلتي

o  ( أسماء الطلبة)اسم الطالز  –عنوان المشرو   –اسم القسم  –اسم الجامعة )الغالف

 (.لفصل الدراسي الحاليا –اسم المشرف  –

o المحتويات. 

o الملخص. 
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o المقدمة. 

o  أساسيات المشرو. 

o  النتائ. 

o التحليل. 

o الخالصة. 

o التوصيات. 

o الخاتمة. 

 .التأكيد علو استالم النسخ األربع من المستهدفين قبل صدور القرار .2

 .استكمال الطالز لكافة االلتزامات المالية تجاه الجامعة .3

 

 لتخرجشروط مناقشة مشروع ا 1.17 

- :وبالتالي يصبح الطالز جاهزا لمناقشة مشرو  التخر  والذي يشترط فيه اآلتي

( منسق القسم لجلسة المشرو  –المناقشين األول والثاني  –مشرف المشرو  )الحضور  .1

وحضورهم مهم للبدء في المشرو  إال بعذر قاهر يقبله القسم وتكليف بديل للمعتذرين إال عن 

 .يبه بعذر دون أن يكلف عنه بديلالمشرف فانه يقبل تغ

 :يقسم زمن عرت مشرو  التخر  كما يلي .2

o 10 – 20  (.الطلبة)دقيقة لعرت المشرو  من قبل الطالز 

o  دقيقة لألسئلة والنقاش من قبل لجنة المناقشة 60أقل من. 

طرح األسئلة حق مكفول للمناقشين األول والثاني ثم ألعضاء هيئة التدريس المتخصصين في  .2

 .ال ثم طلبة القسم بكتابة األسئلة في ورقة وتسليمها لمنسق القسم لجلسة المشرو  لطرحهاالمج

جلسة مناقشة المشرو  تكون مفتوحة للحضور أو مغلقة حسز رغبة طالز المشرو  والمشرف  .3

 .وبموافقة القسم

حال انتهاء المناقشة يطلز من الحضور المغادرة ويبقو المشرف والمناقشين ومنسق جلسة  .5

 .المشرو  للتداول حول تقييم أداء الطالز وقبول المشرو  من عدمه

السماح بدخول طالز المشرو  والحضور إلعالن قبول المشرو  من عدمه، وان تم قبوله  .6

 .بتعديالت أو بدونها

 

 توزيع درجات تقييم مشروع التخرج 7.17 

حسز النموذ  المعد ( لزلكل طا)من الدرجة المستحقة من قبل المشرف للطالز % 30يتم إعطاء  .1

 .لهذا الغرت

من الدرجة المستحقة من قبل اللجنة المشرفة حسز النموذ  المعد لهذا الغرت % 60يتم إعطاء  .2

 (.لكل طالز)للطالز 

 في حال وجود أكثر من طالز مشترك في مشرو  واحد توز  المهام عليهم ضمن الشروط السابقة و .2

الذي توجه له األسئلة أو يطلز منه الشرح ويجز أن يتم التنسيق التقيد بالوقت ويقوم باإلجابة الشخص 

بين الطلبة مسبقا علو مراحل المناقشة بأن يحددوا بينهم من يقوم بالعرت للمشرو  ويحق للجنة 

 .استبدال الطالز بأخر من نفس المجموعة



23 
 

 

 آلية مشاريع التخرج بجامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية
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 نتيجة تقييم مشروع التخرج 10.17    

 -:تقييم مشرو  التخر  يمكن أن يعطو بأحد النتائ  الثالث اآلتية

 %.50يعلن نجاح الطالز في حالة حصوله علي نتيجة إجمالية في كافة التقييمات ال تقل عن : النجاح .1

 :يعتبر الطالز راسبا في إحدع الحاالت التالية: الرسوز .2

 50ل من حصوله علو نتيجة إجمالية أق.% 

 وفي هذه الحالة ال يمرر  بناء علو رأي المشرف والمبررات التي يقدمها حول وضع الطالز

 .المشرو  للنقاش ويعلن رسوز الطالز مباشرة

 :يمكن تأجيل مناقشة المشاريع في الحاالت التالية: التأجيل .2

 ز تتعلق بطبيعة عدم تمكن الطالز من إنهاء المشرو  في الوقت المحدد ألسبا: الحالة األولو

 .المشرو  ويراها المشرف وجيهة وتستحق التأجيل

 تقديم المشرو  للنقاش واقتراح لجنة النقاش فترة إضافية إلجراء بعت : الحالة الثانية

التعديالت أو استكمال أجزاء ناقصة في المشرو ، وفي الحالتين يجز تحديد المدة المناسبة 

 .للتأجيل

 صحية أو )نجاز المشرو  بسبز ظروف خاصة تتعلق بالطالز استحالة إ: الحالة الثالثة

وفي هذه الحالة يعرت الموضو  علو اللجنة العلمية بالقسم  للنظر في حالة الطالز (. غيرها

. والمبررات التي قدمها ويأخذ بعين االعتبار رأي المشرف إن كان عمل مع الطالز لبعت الوقت

لحالة والمبررات، وفي الحاالت الثالثة األنفة الذكر ال وقد تصل مدة التأجيل فصال كامال حسز ا

ترصد درجة للطالز ويعتبر العمل غير مكتمل،  ويجز األخذ بعين االعتبار عدم تأجيل المشرو  

 .ألكثر من مرة واحدة وإال يتحول التأجيل إلو رسوز

 

 متطلبات إنهاء مشروع التخرج  11.17

وله فانه ينهي دراسته الجامعية الممتدة لسنوات طويلة من بعد أداء الطالز لمناقشة المشرو  وقب

 -:الجد واالجتهاد ليصل إلو نيل الدرجة العلمية المناسبة، وما تبقو إال إجراءات روتينية هي

يمنح الطالز فرصة أسبوعين لتعديل المطلوز في نسخة المشرو ، ثم بعد قبول التعديالت من  .1

 .تزيد عن أسبوعين آخرينالمناقشين يطلز التجليد في مدة ال 

 -:، توز  كاألتي(2)عدد النسخ المجلدة  .2

 القسم العلمي 

 المشرف 

 المكتبة 

 .لون التجليد للعلوم اإلنسانية أسود وللعلوم التطبيقية أزرق .2

 .تحديث آخردعم النسخة المجلدة بنسخة الكترونية محتوية  .3
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 2019لسنة ( 12)قرار رقم 
 باجلامعة الداخلية اللوائح إصدار بشأن

 (الالئحة الداخلية للدراسة واالمتحانات)
 

 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 تطبيق الالئحة ( 1) مادة رقم 

 لغة الدراسة ( 2) مادة رقم 

 أقسام الجامعة ( 2) مادة رقم 

 مدة الدراسة ( 3) مادة رقم 

 البرنام  األكاديمي ( 5) مادة رقم 

 

 ( 1) رقم  مادة

طرابلس لنيل اإلجازة الجامعية _ تطبق أحكام هذه الالئحة علو الطلبة الدارسين بجامعة أفريقيا  

 .(البكالوريوس أو الليسانس)التخصصية 

 (2)مادة رقم 

 (لغة الدراسة ) 

 اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم واالمتحانات في الجامعة ويجوز كتابة المصطلحات العلمية

 .المستعملة من لغات أخرع بلغتها إلو نصها العربي ويجوز التدريس بغير العربية وذلك حسز التخصص

 

 (3)مادة رقم 

 (أقسام الجامعة ) 

 -:تشتمل الجامعة علو األقسام العلمية التالية 

 

 تطبيقيـــــةالالعـــــــــــلوم  نسانيـــــــةاإلالعلــــــــوم 

 لوم الحاسوزقسم ع قسم إدارة إعمال

 المدنيةقسم الهندسة  قسم المحاسبة

 قسم الهندسة المعمارية قسم القانون

-----------  اللغة االنجليزية

-----------  مصارفقسم التمويل وال

 

 

 ( 4) مادة رقم 
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 (مدة الدراسة ) 

 -: الدراسة بالجامعة لها خصائص متعددة هي

( للعلوم اإلنسانية ) لدراسية وذلك بواقع ثمانية فصول دراسيةنظام الدراسة المتبع هو نظام الفصول ا  .1

بمعدل  فصلين دراسيين في العام الدراسي ويعرف أولهما ( للعلوم التطبيقية ) وعشرة فصول دراسية 

بفصل الخريف والثاني بفصل الربيع ، ويجوز إلدارة الجامعة إضافة فصل دراسي صيفي ويكون اختياري 

 .س والطلبة وبما ال يتعارت مع البرنام  الدراسي بالجامعة ألعضاء هيئة التدري

 .ستة عشر أسبوعا بما فيها فترة االمتحانات( 16)يتكون كل فصل دراسي من  .2

 .يبدأ فصل الخريف مع بداية شهر أكتوبر وينتهي مع نهاية شهر يناير .1

 .يبدأ فصل الربيع مع بداية شهر مارس وينتهي مع نهاية شهر يونيو .6

 .السنة بعد نهاية فصل الخريف ولمدة أسبوعين  فة نصتبدأ عطل .4

 .الجامعة تعديل بداية ونهاية الفصل الدراسي بعد موافقة اللجنة العلمية بالجامعة ةدارإليجوز  .4

 ( 5) مادة رقم 

 (البرنامج األكاديمي ) 

علو درجة البرنام  األكاديمي  هو مجموعة من األنشطة العلمية النظرية والعلمية ، تدرس للحصول 

 .علمية تخصصية

 (الفصــــــل الثاني ) 

 نظام الدراسة واالمتحانات

 نظام القبول والنقل

 اختصاصها المادة

 ضوابط وشروط قبول الطلبة (6)مادة رقم 

 المستندات المطلوبة للتسجيل (7)مادة رقم 

 نظام التسجيل واإلرشاد والنقل

 صرف رقم القيد (8)مادة رقم 

 التسجيل واإلرشاد (9)مادة رقم 

 حقوق الطالز األكاديمية (10)مادة رقم 

 االنتقال بين األقسام (11)مادة رقم 

 تجديد القيد (12)مادة رقم 

 الغياز ووقف القيد

 الغياز (12)مادة رقم 

 وقف القيد (13)مادة رقم 

 التقييم واالمتحانات

 يةلجنة لإلشراف علو االمتحانات النهائ (15)مادة رقم 

 تقيم درجات المقرر الدراسي (16)مادة رقم 

 الغياز عن االمتحانات الدورية (17)مادة رقم 

 الغياز عن االمتحانات النهائية (18)مادة رقم 

 الغياز عن االمتحانات النهائية (19)مادة رقم 

 الطعن والتظلم (20)مادة رقم 

 تقدير الدرجات (21)مادة رقم 

 ارات والفصلاإلنذ (22)مادة رقم 
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 (نظام القبول والنقل:  أوالا ) 

 (4)مادة رقم 

- :يتم قبول الطلبة الجدد بالجامعة وفق الضوابط والشروط اآلتية

أن يكون الطالز المتقدم للدراسة بالجامعة حاصال علو شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها  .1

 .عليم العالي والنافدة في الجامعات الليبية وفق اإلجراءات والنظم المنصوص عليها من وزارة الت

للطالز الحق في الدراسة بالقسم المطلوز حسز رغبته ووفقا  لتخصصه واإلجراءات واللوائح  .2

 .المعمول بها الجامعة   

المذكورة أدناه من هذه ( 7)تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إدارة الجامعة وفقا للمادة رقم  .2

 .الالئحة 

ل الجامعة الطلبة المنتقلين من جامعات أخرع ويشترط في الطالز المنتقل أن يقدم المستندات تقب .3

التي تبين المواد والمقررات التي درسها والمحتوع العلمي لكل منها وعدد الوحدات في كل مقرر 

 .ة والدرجات المتحصل عليها ويحال الملف األكاديمي إلو القسم المختص إلتمام إجراءات المعادل

كل المقررات الدراسية للجنة العلمية بالقسم ، بشرط ان ال تزيد  أوتكون صالحية قبول بعت  .5

 .المقررات الدراسية التي تعادل للطالز عن نصف المقررات الالزمة للتخر  بالقسم المختص

دة من يشترط في الطالز المنتقل أن يدرس المقررات التي لم يتم قبولها وفقا للخطة الدراسية المعتم .6

 .القسم المختص

 .خمسين بالمائة%( 50)تستبعد كل المقررات المتحصل عليها الطالز بتقدير أقل من  .7

يحسز المعدل العام للطالز عند تخرجه علو أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزها  .8

 .بالكامل

 (9)مادة رقم 

 (المستندات المطلوبة للتسجيل -:أوالا )

 تسجيل طالب جديد : أوالا 

 .ما يعادلها أوللشهادة الثانوية العامة  األصليةالنسخة  .1

 .شهادة الميالد  .2

 .صور شخصية حديثة ( 6)عدد  .2

 شهادة صحية حديثة .3

 .تعبئة نموذ  المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة  .5

 .تعبئة نموذ  الرغبات الخاص بالجامعة  .6

 تسجيل طالب منتقل: ثانياا 

 .ما يعادلها أوعامة للشهادة الثانوية ال األصليةالنسخة  .1
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 .من الجامعة المنتقل منها الطالز  أصليكشف درجات   .2

 .مفردات المقررات الدراسية معتمدة من الجامعة المنتقل منها  .2

 .شهادة الميالد  .3

 .صور شخصية حديثة ( 6)عدد  .5

 .تعبئة نموذ  المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة .6

 تسجيل طالب وافد: ثالثاا 

 (.معتمدة من ضمان الجودة) للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  النسخة األصلية. 1

 .صورة من جواز سفر الطالز وولي األمر، مع صورة من تأشيرة اإلقامة سارية المفعول.2

 

 (1)مادة رقم 

 (نظام التسجيل واإلرشاد والنقل -:ثانياا )

 -:م من ثمانية أرقام كما يلييمنح رقم قيد للطالب عند قبوله للدراسة بالجامعة ويتكون الرق

  يدل علو فصل  2يدل عل فصل الخريف و  1)الرقم األول من اليسار يدل علو رقم الفصل الدراسي

 (يدل عل فصل الصيف  2الربيع و 

   الرقم الثاني والثالث يدل علو السنة التي التحق بها الطالز. 

  الرقم الرابع والخامس يدل علو رقم القسم. 

 والسابع والثامن يدل علو الرقم التسلسلي للطالز  الرقم السادس. 

 

 (7)مادة رقم 

 -:يخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنقاط اآلتية 

 .وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة يلتزم كل طالز بالتسجيل لكل فصل دراسي .1

معة خالل األسبو  السابق تتم إجراءات تسجيل الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتز مسجل الجا .2

 .لبدء الدراسة 

 .ال يجوز تسجيل اي طالز بعد انتهاء األسبو  الثالث من بداية التسجيل  .1

يمكن التعديل في تسجيل الطالز بالحذف واإلضافة لبعت المقررات الدراسية بعد االمتحانات النصفية  .6

 .األولو وقبل الثانية

راسية أول بأول وذلك حسز التسلسل المحدد للمقررات يجز علو الطالز التسجيل في المقررات الد .4

 .وكذلك حسز الخطة الدراسية المعتمدة  من قبل القسم المختص 

 .يسجل الطالز في مشرو  التخر  في أخر فصل دراسي  .4
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( 18)وحدة دراسية في كل فصل دراسي وال يجوز التسجيل في أكثر من ( 12)الحد األدنو للتسجيل  .9

وحدة ( 21)ال يزيد علو الحد األعلو وهو  أنعلو %( 75)ا كان معدله العام أكثر من وحدة دراسية إال إذ

 .دراسية 

 (10)مادة رقم 

 -:تضمن الجامعة للطالب الحقوق األكاديمية اآلتية 

يكون لكل طالز ملف علمي يحتوي علو جميع النسخ األصلية من نماذ  التسجيل والنتائ  النهائية لكل  .1

 .، وذلك حسز الخطة الدراسية المعدة بالقسموالذي يتولو إرشاد الطالز علميا  فصل دراسي بالقسم 

حين  إلويكلف كل قسم مرشدا علميا لكل طالز لإلشراف علو برنامجه الدراسي بداية من دخوله القسم  .2

 .تخرجه

 (11)مادة رقم 

اديمي بالقسم المسجل به يجوز للطالز االنتقال من قسم إلو قسم أخر في الجامعة بعد موافقة المرشد األك

 .الطالز أوال  تم موافقة القسمين المعنيين وإحالة اإلجراءات لمسجل الجامعة

 

 (12)مادة رقم 

علو الطالز تجديد قيده في بداية كل فصل دراسي ويكون تجديد القيد بالتوقيع علو النموذ  المعد لذلك من 

مقررات الدراسية المقيد بها الطالز، ويعد اختيار قبل رئيس القسم المختص والمرشد األكاديمي متضمنا ال

 .المقررات الدراسية تجديد للقيد، ويتم تجديد القيد في المواعيد المعلن عنها بالجامعة 

 (11)مادة رقم 

 (الغياب ووقف القيد -:ثالثاا )

 -:خالل الفصل الدراسي يجب مراعاة األتي 

مية العملية وال يحق له الدخول لالمتحان النهائي يجز علو الطالز متابعة المحاضرات والدروس العل .1

الفصل  أعمالبدون عذر ويعطو درجة صفر في كل من % 25ألي مقرر تزيد نسبة غيابه فيه عن 

 .واالمتحان النهائي لذلك المقرر، وتطبق عقوبة الغياز بعد اعتمادها من القسم 

المقررة للدراسة لمقرر ما، يلغو  من عدد األسابيع% 75حالت ظروف خاصة طارئة دون تغطية  إذا .2

 .هذا المقرر بناء علو اقتراح القسم المختص

 (16)مادة رقم 

 -:يمكن للطالب إيقاف قيده حسب الحاالت اآلتية

يوقف قيد الطالز لفصل دراسي واحد خالل فترة دراسته بالجامعة إذا قدم المعني طلبا يقبله مرشده  .1

 .يحتسز هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخر األكاديمي ويعتمده القسم المختص وال 
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يوقف قيد الطالز لفصل دراسي ثان خالل فترة دراسته بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة العلمية بالقسم  .2

 .المختص وال يحتسز هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخر 

دراسي ثالث وللمرة األخيرة خالل فترة دراسته يجوز في حالة اضطرارية إيقاف قيد الطالز لفصل  .1

بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة العلمية بالجامعة ويحتسز هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة 

 .للتخر 

 ( 14)مادة رقم 

 (التقييم واالمتحانات -:رابعاا )

ئية مع نهاية كل فصل دراسي تسمو تشكل اللجنة العلمية بالجامعة لجنة لإلشراف علو االمتحانات النها

 .لجنة االمتحانات والمراقبة تتولو كافة األمور المتعلقة بسير االمتحانات وتنظيمها

 (14)مادة رقم 

خمسين بالمائة علو % 50حصل علو مجمو  درجات  إذايعتبر الطالز ناجحا في المقرر الدراسي  .1

 .األقل في هذا المقرر

وذلك علو أساس أعمال السنة للطالز وامتحان نهاية الفصل %( 100)تحسز تقديرات كل مقرر من  .2

 .لالمتحان النهائي% 60ألعمال السنة و % 30وذلك بنسبة 

تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانات دورية ال يقل عددها عن اثنين وتدخل االمتحانات الشفهية  .1

 .والتقارير في أعمال الفصل الدراسي

للمقرر الدراسي من قبل رئيس القسم المختص وكذلك رئيس قسم الدراسة  يتم اعتماد النتيجة النهائية .6

 .واالمتحانات بالجامعة

 (19)مادة رقم 

في حالة تغيز الطالز عن حضور أي من االمتحانات الدورية ألسباز مقنعة يجوز إجراء االمتحان وذلك 

 -:وفق الشروط التالية

 .مستندات التي توضح أسباز تخلفهأن يتقدم الطالز بطلز كتابي بالخصوص مرفقا بال .1

 .موافقة أستاذ المادة وكذلك موافقة رئيس القسم  .2

 (11)مادة رقم 

ال يسمح ألي طالز بإجراء االمتحان النهائي للمقرر إذا تغيز عن االمتحان النهائي المحدد له ويمنح درجة 

 .صفر في ذلك االمتحان

 (17)مادة رقم 

بموافقة كل من رئيس القسم وإدارة الشؤون العلمية وإدارة ( 18) يمكن أن يستثنو من المادة السابقة

 -:المسجل العام  حسز الشروط التالية 

 .أن يكون عذر الغياز عن االمتحان قاهرا
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 .من االمتحانات النهائية بالفصول السابقة أيأن ال يكون الطالز قد سبق تغيبه عن 

ستندات التي توضح أسباز تخلفه وفي موعد أقصاه أن يتقدم الطالز بطلز كتابي بالخصوص مرفقا بالم

 .أسبوعا من انتهاء االمتحانات النهائية لذلك الفصل

 (20)مادة رقم 

يجوز للطالز التقدم بطلز لمراجعة كراسة إجابته فيما ال يزيد عن مقررين وذلك وفق اإلجراءات 

 -:والضوابط التالية

اسة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد علو أسبوعين من أن يقدم نموذ  طعن للمراجعة إلو مكتز الدر. 1

 .تاريخ إعالن النتائ 

 .أن يرفق بالنموذ  إيصال بالرسوم المالية والمحدد بالالئحة المالية بالجامعة  .2

تتولو اللجنة العلمية بالقسم بتشكيل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هيئة التدريس لهم اختصاص في .2

  المراجعة، وعلو اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتيجة النهائية بعد مجال المقرر موضو

 .المراجعة علو نموذ  الطعن واعتماد النتيجة من القسم المختص وقسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة

صحة ادعاء الطالز وتقرر نجاحه بالمقرر فإنه يتم تعديل درجة الطالز ويتم إعادة  تبثفي حالة .3

 .الطعن له ، وأما إذا لم يثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبقو كما هي عليه قيمة

 

 (21)مادة رقم 
 

 -:تحسب درجات الطالب ومعدله على النحو األتي 

يحسز المعدل الفصلي للطالز بضرز الوحدات الدراسية لكل مقرر في الدرجة المتحصل عليها الطالز  .1
العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالز بنفس الفصل  في ذلك المقرر ثم بقسمة مجمو  النقاط علو

 .الدراسي ويدر  ضمن حساز المعدل العام جميع المقررات التي درسها الطالز في القسم
 

مائة وذلك حسز النسز  إلوتقدر درجات الطالز وكذلك التقدير العام بناء علو المعدل العام من صفر  .2
 -:التالية 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 التقدير الدرجات ت

 ممتاز 100إلو  85من  1

 جيد جدا 85إلو أقل من    75من   2

 جيد 75إلو أقل من    65من  1

 مقبول 65إلو أقل من    50من  6

 ضعيف 50إلو أقل من   25من   4

 ضعيف جدا 25أقل من  4
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 (22)مادة رقم 

 

 -:ي الحاالت التاليةينذر الطالب بسبب تدني تحصيله العلمي ف

مع نهاية إي فصل دراسي  ويعتبر إنذار،و يلغو أي إنذار في % 50إذا تدنو معدله العام إلو اقل من  .1

 % .50حالة تجاوز الطالز المعدل العام 

 :يفصل الطالز من الجامعة وال يسمح له باالستمرار في الدراسة في الحاالت اآلتية

 %(25اقل من ) يين بتقدير عام ضعيف جدا إذا تحصل علو ثالثة إنذارات متتال .1

 %(50اقل من ) إذا تحصل علو أربعة إنذارات متتالية بتقدير عام ضعيف  .2

 

 (الفصـــــــــل الثالث) 

 (متطلبات التخرج)

 (21)مادة رقم 

بعد استيفائه للمتطلبات الدراسية ( البكالوريوس، الليسانس) يمنح الطالز درجة اإلجازة المتخصصة 

خمسين بالمائة بعد اجتيازه لجميع المقررات المطلوبة %( 50)وبة لتخصصه وبمعدل عام ال يقل عن المطل

 .التي درسها في القسم بنجاح

 

 (26)مادة رقم 

 

مقررات تكون ( البكالوريوس ، الليسانس)يدرس الطالز للحصول علو درجة اإلجازة المتخصصة 

 -:مجمو  وحداتها كالتالي 

 التصنيف القسم
ع الوحدات الالزمة مجمو

 للتخرج
 اإلجازة المتخصصة

 إدارة أعمال

 العلوم اإلنسانية

 البكالوريوس وحدة دراسية 121

 البكالوريوس وحدة دراسية 121 المحاسبة

 البكالوريوس وحدة دراسية 121 تمويل ومصارف

 الليسانس وحدة دراسية 129 القانون

 سانساللي وحدة دراسية 120 اللغة االنجليزية

 الحاسز اآللي

 العلوم التطبيقية

 البكالوريوس وحدة دراسية 129

 البكالوريوس وحدة دراسية 152 الهندسة المدنية

 البكالوريوس وحدة دراسية 157 الهندسة المعمارية
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 (الفصـــــــل الرابع ) 
 (المخالفات التأديبية)

 (24)مادة رقم 
ه علو أحسن وجه والحفاظ علو سمعة الجامعة وأن يسلك في تصرفاته علو الطالز االلتزام بأداء واجبات 

مسلكا يتفق مع وضعه باعتماده طالبا جامعيا وان تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها 
 في مؤسسات التعليم العالي  واألصول والتقاليد الجامعية المستقرة

 
 (24)مادة رقم 

مكان  أيإذا ارتكز فعال يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح واألنظمة بالجامعة  وفي يخضع الطالز للتأديز  
 من ملحقاتها بارتكاز فعل تحضره القوانين واللوائح أو االمتنا  عن أداء الواجز كطالز  

ويظل الطالز خاضعا ألحكام التأديز من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتو زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء 
 .سجيله ت

 (29)مادة رقم 
 -:ال يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية 

 .االعتداء علو أعضاء هيئة التدريس أو الطالز أو العاملين بالجامعة - أ
 .االعتداء علو األموال والمرافق التابعة للجامعة  - ب
 الدراسة واالمتحانات بالجامعةسير اإلخالل بنظام  - ت
 .يمس النظام العام واآلداز العامة بالجامعةارتكاز أي سلوك منافي لألخالق أو  - ث
 .الجرائم المخلة بالشرف  - ج

 (21)مادة رقم 
 -:يعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطالب

 .الضرز أو اإليذاء أو التهديد - أ
 .السز أو القذف - ب
 .هانةاإل - ت

المعتدي عليه أو في غيابه وسواء ارتكز كتابة  ويتحقق االعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها ، وبحضور
 .أو مشافهة أو باإلشارة

 (27) مادة رقم
 -:يعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافق التابعة للجامعة

إتالف أو تخريز األدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعلها غير صالحة لالستعمال أو  - أ
 .لو جزئيا بتغيير وجه استعمالها

 .سرقة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتز أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو االستيالء عليها  - ب
 .االحتفاظ بما سلم للطالز علو سبيل األمانة أو اإلعارة وعدم إرجاعه في الوقت المحدد - ت

 
 (10)مادة رقم 

  -:يلي مايعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات 
الوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها و  تزوير المحررات الرسمية الشهادات واإلفادات - أ

 .إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة 
انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة الفاعل أو لغيره ويعد انتحاال للشخصية دخول طالز بدال عن طالز  - ز

 لعقوبة علو الطالبين وكل من سهل ذلك أو كان شريكا فيه من الطالز أخر ألداء االمتحان وتسرع ا
 .إثارة الفوضو أو الشغز وعرقلة سيرا لدراسة أو االمتحانات بأية صورة كانت - ت
غيرها مما يتعلق  أوالنتائ   أوالتقييم  أوالعاملين فيما يخص سير االمتحانات  أوالتأثير علو األساتذة  - ث

 .تبشؤون الدراسة واالمتحانا
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ممارسة أعمال الغش في االمتحانات فيها بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشرو  في الغش   -  
إدخال الطالز إلو قاعة االمتحانات أية أوراق أو أدوات  أو أجهزة ذات عالقة بالمنه  الدراسي موضو  

 االمتحانات ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة االمتحانات 
 .اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديز المشكلة وفق األحكام هذه الالئحةاالمتنا  عن  - ح
 .أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي - خ

 (11)مادة رقم 
 -:يعد سلوكا منافيا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتية 

شريكا في  األخرالمعتدع عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف  برضيولو تم  االعتداء علو العرتجرائم  - أ
 .طالبة   أوكان طالبا  إذاالجريمة 

 .تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بأي صورة من الصور - ب
 .تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها - ت
 .ة وفقا للقوانين واللوائح النافذة كل ما من شأنه أن يخل بالشرف أو المساس باآلداز العام - ث

 
 (الخامسالفصـــــــــــل ) 

 (العقوبات التأديبية)

 (12)مادة رقم 

من هذه الالئحة يعاقز مرتكبه ( 28)كل سلوك يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 .كان عائدا   إذاباإليقاف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنتين دراسيتين، ويفصل الطالز من الجامعة 

 (11)مادة رقم 

بالوقف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنة دراسية (  29) يعاقز علو المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 .وتضاعف العقوبة عند العود ، وال يعود إلو مواصلة الدراسة إال إذا دفع قيمة اإلضرار التي أحدثها

 (16)مادة رقم 

 -:على النحو التالي ( 30) وص عليها في المادةيعاقب على المخالفات المنص

يعاقز بالوقف عن الدراسة لمدة ألتقل عن سنة دراسية وال تزيد علو سنتين دراسيتين كل من ارتكز  - أ

من المادة المذكورة  ويفصل الطالز من الدراسة فصال نهائيا عند ( -ز -أ)المخالفات الواردة في الفقرتين 

 .العود 

 رمان من دخول المتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكز المخالفات المحددة فييعاقز الطالز بالح - ب

من المادة المذكورة، وفي جميع األحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكز فيها ( ث-ت)الفقرتين 

 .المخالفة

دة بيانها في الفقرة ارتكز المخالفات الوار إذا األقليعاقز بإلغاء نتيجة امتحان الطالز في فصل واحد علو  - ت

امتحانه لفصلين دراسيين ، ويفصل الطالز فصال   إلغاءمن المادة المذكورة، ويجوز لمجلس التأديز (  )

 .نهائيا عند العود

يعاقز الطالز بالحرمان من حقوق الطالز النظامي أو إيقافه عن الدراسة مدة ال تزيد علو سنة دراسية  - ث

 .من المادة المذكورة( ح،خ ) المنصوص عليها في الفقرتين واحدة إذا ارتكز إحدع المخالفات 
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 (14)مادة رقم 

بالوقف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنة دراسية ( 21)يعاقز علو المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 .وال تزيد عن سنتين دراسيتين وإذا كان الطالز عائدا يفصل من الجامعة

 

 (14)مادة رقم 

التأديبية المنصوص عليها في هذه الالئحة يحسز كل فصلين دراسيين سنة دراسية  اماألحكفي تطبيق 

 .واحدة

 (الفصـــــــــل السادس) 

 (إجراءات التأديب)

 (19)مادة رقم 
علو كل من يعلم بوقو  مخالفة للقوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم بالغا عن هذه 

 .يرا مكتوبا عن الواقعة يقدمه إلو إدارة الجامعةالمخالفة يتضمن تقر
 

 (11)مادة رقم 
فور اإلبالغ عن الواقعة يتعين علو  إدارة الجامعة تكليف لجنة تحقيق تتكون من ثالثة أعضاء هيئة تدريس 

 .يكون احدهم مقررا للجنة في ظرف ثالثة أيام من تاريخ البالغ
 

 (17)مادة رقم 
للطالز وال يحسز اليوم الذي تم فيه اإلعالن ،  األقلبل موعده بيوم كامل علو يتم اإلعالن عن التحقيق ق

 .ويجوز إن يتم التحقيق فورا  في حاالت الضرورة واالستعجال  
 

 (60)مادة رقم      
بعد االنتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالز رغم إعالمه تقدم اللجنة تقريرا مشفوعا بالمحاضر التي 

 .إدارة الجامعةأعدتها إلو 
 

 (61)مادة رقم   
في حالة االنتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديز بقرار من رئيس الجامعة علو أن يتكون من ثالثة  
أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة القانونية علو أن يكونوا من غير أعضاء لجنة 

م إعالن من تمت إحالته علو اللجنة المذكورة بالموعد الذي التحقيق ومندوز عن الشؤون الطالبية ويت
ينبغي فيه مثوله أمامهم وذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيام وال يحتسز اليوم الذي تم فيه اإلعالن وفي 

 .حالة عدم الحضور يصدر القرار غيابيا 
 

 (62)مادة رقم 
وز للمجلس استدعاء الشهود ، كما يجوز له الطالز ويج أقواليصدر مجلس التأديز قراراته بعد سما  

 .استدعاء من قام بالتحقيق 
 

 (61)مادة رقم 
 .يتم اإلعالن عن موعد التحقيق أو التأديز بلوحة اإلعالنات في الجامعة ويعتبر ذلك قرينة علو العلم بذلك
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 (66)مادة رقم 

ات المجلس نافذة اال بعد اعتمادها يصدر مجلس التأديز قراراته بأغلبية أصوات األعضاء وال تعتبر قرار
 .من رئيس الجامعة 

 (64)مادة رقم 
يعلن قرار مجلس التأديز بلوحة اإلعالنات في الجامعة، وتسلم للطالز نسخة، وتود  نسخة ثانية منه 

 .بالملف الشخصي للطالز
 

 (64)مادة رقم 
ئية بعد اعتمادها وال يجوز الطعن تعتبر قرارات مجلس التأديز التي تصدر طبقا ألحكام هذه الالئحة نها

 .فيها إال بالطرق القضائية أمام المحكمة المختصة
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 الخــــــــاتــمـــة 

يهعدف إلعو التعريعف بقسعم اإلدارة، حيعث أحتعوع هعذا العدليل علعو  العذي اإلرشاديوفي ختام هذا الدليل     

اصيل التي تهم الطالز وعضو هيئة التدريس الذي أختار قسم اإلدارة، وكلنا أمل ان يجعد فيعه الكثير من التف

الجميع الكثير من االستفادة  وأخيرا  ولعيس أخعرا  أرجعو معن هللا العلعي القعدير أن نكعون قعد وفقنعا فعي إععداده 

 .هلل رز العالميندعوانا أن الحمد  ووفق هللا الجميع ، وأخر واإلفادةونأمل للجميع االستفادة 

 

 نأمل التوفيق والنجاح ألبنائنا الطلبة..................الخطأ سمة بشرية

 والسالم عليكم؛؛؛
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتمــــــــاد 

 مجلس إدارة الجامعة

 

 

 

 


