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  مصطلحات ومفاھیم عامة
  : المؤسسة التعلیمیة

  ).جامعیة، علیا(كل مؤسسة تعلیمیة حكومیة أو خاصة تقدم برامج دراسیة منتظمة 
  : الجامعة

مؤسسة علمیة تعنى بالتعلیم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والبیئة، تتمتع بشخصیة 
، واإلجازة )البكالوریوس، أو اللیسانس(المتخصصة اعتباریة وذمة مالیة مستقلة، وتمنح شھادات اإلجازة 

  .، من خالل الكلیات واألقسام المختلفة بھا)الدكتوراه(، واإلجازة الدقیقة )الماجستیر(العالیة 
  : الكلیة

وحدة تعلیم عاٍل وبحث علمي من وحدات الجامعة، ویجوز أن یكون لھا شخصیتھا االعتباریة 
ان علمي مستقل داخل نطاق الجامعة، تضم مجموعة أقسام علمیة تتناسب المستقلة، وھي في كل األحوال كی

، )البكالوریوس، أو اللیسانس(مع طبیعة التخصصات العلمیة في الكلیة، وتمنح درجة اإلجازة المتخصصة 
  .، من خالل أقسامھا المختلفة)الدكتوراه(، واإلجازة الدقیقة )الماجستیر(واإلجازة العالیة 

  : القسم
لمیة أساسیة من وحدات الكلیة في البناء الجامعي والتعلیم العالي، متخصصة في حقل من وحدة ع

  .حقول المعرفة، تتولى مھمة إعداد وتنظیم وتنفیذ البرامج التعلیمیة والبحثیة
  :الشعبة

  .وحدة علمیة من وحدات القسم المتخصصة تتولى مھمة إعداد وتنظیم البرامج التعلیمیة والبحثیة
  : التدریس القار عضو ھیئة

  .الذي یخصص ُجلَّ وقتھ للعمل في مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي
  : عضو ھیئة التدریس غیر القار

  .الذي یخصص جزءاً من وقتھ للعمل في مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي
  :الكوادر المساندة

  .المعیدون والفنیون 
  : طالب مؤسسة التعلیم العالي

  .ة علمیة وفقاً للوائح والنظم المعمول بھا في مؤسسة من مؤسسات التعلیم العاليالُمسّجل لنیل درج
  : إدارة البرنامج

عن تنفیذ البرنامج الدراسي المنتظم الذي یؤدي إلى ) الكلیة أو القسم أو الشعبة(الجھة المسؤولة 
  ).جامعیة أو دراسات علیا(مخرجات تعلیمیة 
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  :المرشد األكادیمي
باإلشراف على متابعة إنجاز الطالب في البرنامج العلمي الذي یدرسونھ، ومقدار األستاذ المكلف 

  .تقدمھم فیھ
  : األستاذ المشرف

  .المكلف باإلشراف على رسالة أو أطروحة
  
  
  : الممتحن
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ساعة زمنیة فصلیة في مادة معینة، مع ) 16(أي دوام الطالب لمدة ) أسبوعاً  15-17(دراسي كامل 
والنجاح یكون فیھا حسب المعاییر  مراعاة أن الساعة المعتمدة في المقررات المعملیة ساعة زمنیة ونصف،

التي تطبقھا مؤسسة التعلیم العالي، وفي حال التعلیم القائم على حل المعضالت فإن الساعة الدراسیة تحسب 
  .بناًء على الساعات التي یحتاجھا الطالب الستیعاب المنھج في مختلف األنشطة التعلیمیة

  : التخصص األكادیمي
  ادیمیةبرنامج أو مجموعة برامج أك

  :البرنامج األكادیمي
  .مجموعة من األنشطة العلمیة النظریة والعملیة، تدرس للحصول على درجة علمیة تخصصیة

  : ودةالج
  .تعني الدقة واإلتقان عبر االلتزام بتطبیق المعاییر القیاسیة في األداء

  : ضمان الجودة
والمناسب، للتحقق من بلوغ الجودة التأكد من تطبیق اآللیات واإلجراءات في الوقت الصحیح 

  .المستھدفة بغض النظر عن كیفیة تحدید معاییر ھذه النوعیة
  :التقییم

  .عملیة قیاس الجودة األداء في كل األنشطة بھدف التحسین المستمر لألداء المستقبلي
  : التقویم

فیذ المعاییر مجموعة من اإلجراءات واألسالیب تتخذ بناًء على نتائج التقییم، تكفل ضمان تن
  .المتعارف علیھا لبلوغ مستویات الجودة المستھدفة في المؤسسات التعلیمیة

  : النتائج التعلیمیة المستھدفة
مجموعة من المعارف والفھم والمھارات تستھدفھا المؤسسة التعلیمیة من وراء برامجھا المرتبطة 

  .برسالتھا وأھدافھا
  : المقرر الدراسي

صورة مجموعة من المفردات المحددة تدرس طیلة الفصل الدراسي، أو محتوى علمي یصاغ على 
  .الوحدة التعلیمیة أو السنة الدراسیة
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  : المنھج
مفردات (المكون المعرفي والمھاري والوجداني المطلوب لتحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة 

  ).المقرر
  : عملیتا التعلیم والتعلم

یستخدمھا أعضاء ھیئة التدریس والطلبة لتحقیق النتائج التعلیمیة مجموعتان من األسالیب التي 
  .المستھدفة للمقرر

  : المعیار
المواصفات الالزمة للتعلیم الذي یمكن قبولھ لضمان جودتھ وزیادة فعالیتھ وقدرتھ على المنافسة، 

مع المستویات ومقیاس مرجعي یمكن االسترشاد بھ عند تقییم األداء الجامعي وذلك من خالل مقارنتھ 
  .القیاسیة المنشودة

  : أطراف العملیة التعلیمیة
  .أعضاء ھیئة التدریس، والكوادر المساندة والطلبة والموظفون، وكل من لھ صلة بالعملیة التعلیمیة

  : المستفیدون
مجموعة لدیھا اھتمام باألنشطة التعلیمیة التي تقدمھا المؤسسة من حیث فعالیة النظم والعملیات 
الموضوعة لضمان جودة المخرجات التعلیمیة، ویرتبط تحدید مجموعة المستفیدین برسالة وأھداف 

الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس وأولیاء : المؤسسة والبرامج واألنشطة التي تقدمھا، ومن أمثلة المستفیدین
  .الخ...األمور ومؤسسات المجتمع المحلي

  
  : المدخالت

: ة لغرض معین، والتي تستعمل من أجل تشغیل نظام ما، وتشملالحجم الكلي للموارد المخصص
  .الموارد البشریة والمادیة والمالیة والتقنیة والمعلومات والوقت

  : العملیات
  .سلسلة من األنشطة واالتصاالت المترابطة مصممة لتحقیق ھدف محدد

  : المخرجات
  .وتتحدد مخرجاتھ وفقاً لرسالتھ وأھدافھ اإلنجازات والنتائج النھائیة التي یحققھا النظام التعلیمي،
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  كلمة رئیس القسم
  

رافق التطور الھائل الذي طرأت العقود الماضیة في مجال الحاسبات والمعلوماتیة وما  إن          

الكبیر على  األثروالشبكات والتكنولوجیا الحیویة والذي كان لھ  تالتصاالاذلك من تطور في مجال 

قسم علوم الحاسب لمواكبة ھذا التطور وترسیخ  أنشئنتیجة لذلك . حیاتنا الیومیة في شتى المجاالت

 .اآلليالمفاھیم والنظریات المتعلقة بحقول المعرفة المرتبطة بعلوم الحاسب 

 اإلنسانیةللعلوم  أفریقیاالتي تم افتتاحھ بجامعة  األقسام أولب من ویعتبر قسم علوم الحاس         

حیث یمنح القسم درجة البكالوریوس في علوم الحاسب، بعد اجتیاز الطلبة للخطة الدراسیة التطبیقیة و

ب والتي تغطي العدید من المجاالت المعرفیة التي یحتاجھا الطالب والمعتمدة لبرنامج علوم الحاس

  .الحاسوبلتأھیلھ لسوق العمل في مختلف فروع علوم 

یھدف قسم إلعداد جیل من الخریجین یمتلك مستوى عالي من قدرات التحلیل والتصمیم           

ولتحقیق . اآلليلدى العاملین في مجال الحاسب  واألساسیة، كونھا تعتبر من الشروط الھامة واإلبكار

ن علمیة وثقافیة یكون محورھا الطالب بھدف خلق جو من المنافسة العلمیة بی أنشطةذلك یعتمد القسم 

  .الطلبة والذي سیحقق تنمیة في قدراتھم ومھاراتھم حتى یساھموا بكفاءة ومھنیة في المجتمع

كما یوفر برنامج علوم الحاسب الذي یقدمھ القسم بیئة فریدة ومناسبة من نوعھا تؤھل الطلبة            

بذوي  االحتكاكالدارسین للتزود بكل مما ھو جدید في مجال علوم الحاسب والمعلوماتیة، من خالل 

االختصاص والخبرة في مجال الحاسبات وتقنیة المعلومات مما یدعم المعرفة في ھذا المجال 

ب بتزوید ویقوم القسم من خالل برنامج علوم الحاس.باإلضافة الى المھارات الفنیة والبحثیة للدارسة

م حلول علمیة وأصیلة الطالب باألسس العلمیة في شتى مجاالت علوم الحاسبات التي تساھم في تقدی

  . تخدم مجاالت متعددة في المجتمع المحلي

  

  وما التوفیق آال با
  

  رئیس قسم علوم الحاسوب
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 المقدمة

  
الخاص بقسم  ھــذا الدلیــل كقــدم لالھدف المنشود تعلیمھ وتأھیلھ في الجامعة ن أنتعزیزي الطالب ألنك 

العلمیـة إضافـة إلـى تعلیمـات  وبرامجھـ القسم، الــذي یتضمــن معلومــات وافیــة عــن علوم الحاسوب

 كدراســت يســیر فتلكــي  یةتعلیمــات ھــذا الدلیــل ضــرورمــام بإللمنـح درجـة البكالوریــوس، ویعــد ا

للبرنامج و مفردات المقررات وكذلك مقــررة لالدراســیة اة بالخطــ دكوتزووفــق خطــوات مســتنیرة، 

  .بالقسمالتي تھمك واللوائح األنظمةاالطالع على 

  .االطالع على كافة محتویاتھ فنأمل منك ،،، كان البد من إخراج ھذا الدلیلعلیــــھ

  .العلي القدیر العون والتوفیق هللاسائلین 

  

  

  

  علوم الحاسوبرئیس قسم 
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  نبذة عن القسم  .1
 

مقرر )  42( م بعدد2003لسنة )   7( ة رقم ــس الجامعـرار رئیـــــوفق ق م الحاسوبوتم تأسیس قسم عل

یقدم ھذا القسم درجة البكالوریوس تخصص علم الحاسوب بحیث وحدة دراسیة، )  139( دراسي بواقع 

یزود كل ما ھو جدید للطلبة من تحدیث وتطویر للمناھج والمقررات الدراسیة والبرامج التدریبیة الفاعلة 

الحاسوب وكذلك تعدھم للمواصلة في مجال  علوممختلفة في مجال التي بدورھا تعد الخریجین للمھن ال

  .البحث العلمي والدراسات العلیا

  

  

  

  

  قسم علوم الحاسوب  
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  رؤیة ورسالة وأھداف لقســــم علــوم الحاســـوب .2
  
  

  الرؤیة

  .تحقیق التمیز في مجاالت علوم الحاسوب وتطبیقاتھ
  
  

  الرسالة

والمتخصصة في علوم الحاسوب والقادرة على اإلبداع في مجاالت التعلیم والتعلم إعداد الكوادر المختصة 
  .المجتمع والبیئة والبحث العلمي وخدمات

  
  

  األھداف 

  :األتيتتمحور حول  قسم علوم الحاسوبأھداف 
  

 .إعداد وتأھیل كوادر لتلبیة متطلبات سوق العمل في مجال علوم الحاسوب )1

 .والبیئةث العلمي في مجاالت علوم الحاسوب وتقدیم خدمات المجتمع تشجیع وتنمیة البح )2

 .بناء وتطویر الشراكة مع القطاعات الحكومیة والخاصة والمجتمع بكافة مؤسساتھ المختلفة )3

 .یضمن التطویر والتحسین المستمر لطالب وبماو ا تھیئة المناخ المناسب ألعضاء ھیئة التدریس )4

  
  

  القیم
  .الفریق العمل بروح –المرونة  –التحفیز  –التمیز  –الشفافیة  –المصداقیة  –اإلخالص  –األمانة 

  

  

  

  

  

  



  

 وضــع الخطط والبـــرامج التي من شأنھا تطویر األداء األكادیمي بالقســم ، بالتنسیق والتعــاون 

 ییمھا وتطویرھا متى دعت الحاجـة

 اإلشراف على إعداد دلیل للمقررات الدراسیة الذي یوضح محتویـات الخطط الدراسیة وتوصیف

 .الحلول المالئمة لها 

 .المشاركة في المؤتمرات والندوات
 .توفیر أفضل اإلمكانیات المتوفرة

رئیس القسم

  الفنیة برئاسة رئیس القسم

 .واألعباء على القائمین بالتدریس
وضــع الخطط والبـــرامج التي من شأنھا تطویر األداء األكادیمي بالقســم ، بالتنسیق والتعــاون 

 .مع إدارة الشؤون العلمیة وبما یتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسین المستمر
ییمھا وتطویرھا متى دعت الحاجـة

اإلشراف على إعداد دلیل للمقررات الدراسیة الذي یوضح محتویـات الخطط الدراسیة وتوصیف

الحلول المالئمة لها 

المشاركة في المؤتمرات والندوات
توفیر أفضل اإلمكانیات المتوفرة

رئیس القسم

الفنیة برئاسة رئیس القسم

واألعباء على القائمین بالتدریس
وضــع الخطط والبـــرامج التي من شأنھا تطویر األداء األكادیمي بالقســم ، بالتنسیق والتعــاون 

مع إدارة الشؤون العلمیة وبما یتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسین المستمر
ییمھا وتطویرھا متى دعت الحاجـة

اإلشراف على إعداد دلیل للمقررات الدراسیة الذي یوضح محتویـات الخطط الدراسیة وتوصیف

الحلول المالئمة لها  عقد لقاءات دوریة مع الطلبة للوقوف على المعوقات التي تواجههم ، ووضع
 .ي اجتماعات إدارة الشؤون العلمیة

 .یة ، وٕایجاد الحلول المالئمة لها
المشاركة في المؤتمرات والندوات

توفیر أفضل اإلمكانیات المتوفرة

رئیس القسم

الفنیة برئاسة رئیس القسم بنظام اإلدارة

واألعباء على القائمین بالتدریس تنظیم شؤون القسم ، وتوزیع المحاضرات والدروس
وضــع الخطط والبـــرامج التي من شأنھا تطویر األداء األكادیمي بالقســم ، بالتنسیق والتعــاون 

مع إدارة الشؤون العلمیة وبما یتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسین المستمر
ییمھا وتطویرھا متى دعت الحاجـةاإلشراف على وضع الخطط الدراسیة للبرامج المختلفة ، وتق

اإلشراف على إعداد دلیل للمقررات الدراسیة الذي یوضح محتویـات الخطط الدراسیة وتوصیف

 .لیمیة بالقسم خالل الفصل الدراسي
عقد لقاءات دوریة مع الطلبة للوقوف على المعوقات التي تواجههم ، ووضع
ي اجتماعات إدارة الشؤون العلمیة

 .ة عن نشاطات القسم وسیر العمل به
یة ، وٕایجاد الحلول المالئمة لها

المشاركة في المؤتمرات والندواتونشرها ، و 
توفیر أفضل اإلمكانیات المتوفرة تحدید احتیاجات القسم من أعضاء هیئة التدریس ، والعمل على

رئیس القسم
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بنظام اإلدارة القسم 

تنظیم شؤون القسم ، وتوزیع المحاضرات والدروس
وضــع الخطط والبـــرامج التي من شأنھا تطویر األداء األكادیمي بالقســم ، بالتنسیق والتعــاون 

مع إدارة الشؤون العلمیة وبما یتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسین المستمر
اإلشراف على وضع الخطط الدراسیة للبرامج المختلفة ، وتق

اإلشراف على إعداد دلیل للمقررات الدراسیة الذي یوضح محتویـات الخطط الدراسیة وتوصیف

لیمیة بالقسم خالل الفصل الدراسي
عقد لقاءات دوریة مع الطلبة للوقوف على المعوقات التي تواجههم ، ووضع

ي اجتماعات إدارة الشؤون العلمیةالمشاركة بفاعلیة في أنشطة الجامعة ،وف
ة عن نشاطات القسم وسیر العمل به

یة ، وٕایجاد الحلول المالئمة لها
ونشرها ، و تشجیع أعضاء هیئة التدریس على عمل البحوث 

تحدید احتیاجات القسم من أعضاء هیئة التدریس ، والعمل على

المرشد االكادیمي

  الهیكل التنظیمي للقسم
 تدیر ركائز 

تنظیم شؤون القسم ، وتوزیع المحاضرات والدروس
وضــع الخطط والبـــرامج التي من شأنھا تطویر األداء األكادیمي بالقســم ، بالتنسیق والتعــاون 

مع إدارة الشؤون العلمیة وبما یتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسین المستمر
اإلشراف على وضع الخطط الدراسیة للبرامج المختلفة ، وتق

اإلشراف على إعداد دلیل للمقررات الدراسیة الذي یوضح محتویـات الخطط الدراسیة وتوصیف

لیمیة بالقسم خالل الفصل الدراسي
عقد لقاءات دوریة مع الطلبة للوقوف على المعوقات التي تواجههم ، ووضع

المشاركة بفاعلیة في أنشطة الجامعة ،وف
ة عن نشاطات القسم وسیر العمل به

یة ، وٕایجاد الحلول المالئمة لهاالتعامل مع القضایا والمشاكل األكادیم
تشجیع أعضاء هیئة التدریس على عمل البحوث 

تحدید احتیاجات القسم من أعضاء هیئة التدریس ، والعمل على

المرشد االكادیمي

منسق الجودة

اللجنة العلمیة

الهیكل التنظیمي للقسم
 ثالثة منعلوم الحاسوب 

  مھام رئیس القسم

تنظیم شؤون القسم ، وتوزیع المحاضرات والدروس
وضــع الخطط والبـــرامج التي من شأنھا تطویر األداء األكادیمي بالقســم ، بالتنسیق والتعــاون 

مع إدارة الشؤون العلمیة وبما یتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسین المستمر
اإلشراف على وضع الخطط الدراسیة للبرامج المختلفة ، وتق

اإلشراف على إعداد دلیل للمقررات الدراسیة الذي یوضح محتویـات الخطط الدراسیة وتوصیف

لیمیة بالقسم خالل الفصل الدراسيمتابعة سیر العملیة التع
عقد لقاءات دوریة مع الطلبة للوقوف على المعوقات التي تواجههم ، ووضع

المشاركة بفاعلیة في أنشطة الجامعة ،وف
ة عن نشاطات القسم وسیر العمل بهإعداد التقاریر الدوری

التعامل مع القضایا والمشاكل األكادیم
تشجیع أعضاء هیئة التدریس على عمل البحوث 

تحدید احتیاجات القسم من أعضاء هیئة التدریس ، والعمل على

المرشد االكادیمي

منسق الجودة

اللجنة العلمیة

الهیكل التنظیمي للقسم
علوم الحاسوب  

مھام رئیس القسم

تنظیم شؤون القسم ، وتوزیع المحاضرات والدروس
وضــع الخطط والبـــرامج التي من شأنھا تطویر األداء األكادیمي بالقســم ، بالتنسیق والتعــاون 

مع إدارة الشؤون العلمیة وبما یتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسین المستمر
اإلشراف على وضع الخطط الدراسیة للبرامج المختلفة ، وتق

 .إلى ذلك
اإلشراف على إعداد دلیل للمقررات الدراسیة الذي یوضح محتویـات الخطط الدراسیة وتوصیف

 . مقرراتھا
متابعة سیر العملیة التع

عقد لقاءات دوریة مع الطلبة للوقوف على المعوقات التي تواجههم ، ووضع
المشاركة بفاعلیة في أنشطة الجامعة ،وف

إعداد التقاریر الدوری
التعامل مع القضایا والمشاكل األكادیم

تشجیع أعضاء هیئة التدریس على عمل البحوث 
تحدید احتیاجات القسم من أعضاء هیئة التدریس ، والعمل على

المرشد االكادیمي

منسق الجودة

اللجنة العلمیة

الهیكل التنظیمي للقسم .3
 قسم یتألف

  

 

مھام رئیس القسم .4

 تنظیم شؤون القسم ، وتوزیع المحاضرات والدروس
  وضــع الخطط والبـــرامج التي من شأنھا تطویر األداء األكادیمي بالقســم ، بالتنسیق والتعــاون

مع إدارة الشؤون العلمیة وبما یتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسین المستمر
 اإلشراف على وضع الخطط الدراسیة للبرامج المختلفة ، وتق
إلى ذلك 
 اإلشراف على إعداد دلیل للمقررات الدراسیة الذي یوضح محتویـات الخطط الدراسیة وتوصیف

مقرراتھا
 متابعة سیر العملیة التع
 عقد لقاءات دوریة مع الطلبة للوقوف على المعوقات التي تواجههم ، ووضع
 المشاركة بفاعلیة في أنشطة الجامعة ،وف
 إعداد التقاریر الدوری
 التعامل مع القضایا والمشاكل األكادیم
  تشجیع أعضاء هیئة التدریس على عمل البحوث
 تحدید احتیاجات القسم من أعضاء هیئة التدریس ، والعمل على

المرشد االكادیمي
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 توجیه وٕارشاد أعضاء هیئة التدریس الجدد، والمساعدة في تذلیل العقبات التي تواجههم وتقییم أدائهم 
  .لعلميا
 تب ومجالت ودراسات ووسائل تعلیمیة والعمل على توفیرها دراسة احتیاجات القسم من ك. 
 تأدیة ما یسند من أعمال مماثلة. 

 

  :مھام المرشد األكادیمي .5
o متابعة الملف العلمي للطالب، ویتم فیھ حفظ نسخ من نتائجھ الدراسیة المتضمنة لكل فصل دراسي. 

o المتعثرین، كذلك العقوبات التي توقع على االنقطاع، إیقاف القید، الطلبة : تدوین وتسجیل حاالت

 .الطالب بملفھ العلمي وبطاقتھ الدراسیة وإبالغھ

o  الرد على جمیع استفسارات الطالب فیمــا یخص الدراسة ومتابعتھ مع أعضــاء ھیئة التدریس الذین

 .یدرسونھ في جمیع المواد

o مساعدة الطالب في االطالع على سجالتھم الدراسیة بشكل منظم. 
 

  مھام اللجنة العلمیة بالقسم. 6

وضع سیاسات القسم ومتابعتھا وحل المشاكل األكادیمیة بعقد اجتماعات دوریة ألعضاء اللجنة واعتماد -
  .المحاضر ومتابعتھا بصفة دوریة

  مراجعة وتحدیت واعتماد الخطة الدراسیة ومتابعة تنفیذھا وتنسیق الجدول الدراسي الفصلي  -

  .وصف وتوصیف مفردات المقررات الدراسیة والبرنامج األكادیمي حسب معاییر الجودة  -

  .اختیار وتقییم أعضاء ھیئة التدریس عند التعاقد وإثناء العمل  -

  .التخطیط إلقامة نشاطات علمیة بالقسم  -

  .یةرالخاصة بأعضاء الھیئة والطالب ومتابعتھا ومراجعتھا بصفة دو اآللیاتوضع واعتماد  -

  مھام منسق الجودة بالقسم. 7

 املجتمع وخدمة العل والبحث التعليمية العلمية د تجو مة  .املسا

 إزال ع للعمل ن التحس خطط مواطنوضع ع فاظ وا الضعف مواطن  .القوةة

 التعليمية العناصر لتقييم آلية  .وضع

 التقييم واستمارات نماذج  تحليل

 إعداد الدراسيةاملساعدة واملقررات امج ال وتوصيف الذاتية  الدراسة

 ودة ا بثقافة اص ا الو ز  .عز
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  المواصفات الممیزة لخریجي برنامج علوم الحاسوب. 8

  -:أن یكون الخریج قادرا على

o تطبیق نظریات علم الحاسوب والریاضیات في مكانھا المناسب. 

o  التكنولوجیة المناسبة لحلھاتحلیل وفھم المشكلة وتحدید المتطلبات. 

o  تصمیم وتنفیذ وتقییم األنظمة واإلجراءات والمكونات والبرمجیات المرتبطة بالحاسبات لتلبیة

 .االحتیاجات المرغوبة

o  ًفھم و تحلیل تأثیر التكنولوجیا وعلوم الحاسوب على األفراد والمؤسسات والمجتمعات محلیا

  .وعالمیاً 

  اسوبخریج علوم الحمجاالت عمل . 9
 

  مطور نظم/ مبرمج. 
 محلل نظم.  
 مدیر نظام حاسوبي.  
 مدیر شبكة حاسوبیة.  
 مصمم قواعد بیانات.  
 مشرف مختبر حاسوب.  
 مساعد باحث.  
 مبرمج صفحات مواقع انترنت/مطور.  
 معلم أو مدرب حاسوب.  

  

  قسم علوم الحاسوبلخریج  المیثاق األخالقي . 10

قیة والسلوكیة المطلوب أن یتبناھا الخألیر ایتحدد المعاقیات ومواثیق ومبادئ الأخلھا لكل مھنة 
ویحترمھا كل من یمارس ھذه المھنة وأن یتحمل أعضائھا مسئولیتھم، وتختلف ھذه المسئولیة 

قیة عن المسئولیة القانونیة، فالمسئولیة القانونیة تتحدد بتشریعات تمارس بقوة القانون الخألا
نسان بخالقھ قة اإلالتتعلق بع ألنھاوأشمل من دائرة القانون  أوسع فھيقیة الخأللكن المسئولیة ا

  .وبنفسھ وبغیره حیث أنھا مسئولیة ذاتیة ثابتة أمام ربھ وضمیره

 ولكن ھناك ما یسمى واألمانةنتفق علیھا جمیعا كالصدق  التي األخالقیاتھناك العدید من 
، التغیر والتبدلعلم الحاسب یتمیز عن غیره بسرعة ف .تخص كل مھنھ والتي المھنةبأخالقیات 

إن علم . مما یجعل من مھمة المتابعة ووضع األسس األخالقیة للمھنة أمراً فیھ مشقة وصعوبة 
الحاسب ھو علم راسخ ، وفیھ من األسس القویة التي یمكن أن نستند إلیھا لصیاغة مسودة 

  . م من برامج وأنظمة أخالقیات المھنة نظراً ألھمیة منتجات ھذا العل
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  :تنقسم أخالقیات مھنة علوم الحاسوب الى
  
یجب علینا وضع مصدر األفكار والصور والمقاالت المقتبسة و احترام الملكیة الفكریة -1

وعدم نسخ البرامج واستخدامھا بالمجان  ناوعدم سرقھ األعمال واالدعاء أنھا من صنع
وطبعا ھذا واضح في مجال تكنولوجیا المعلومات ویمكن استخدام المصادر المفتوحة بدال 

  .لیست ملكنا إلینا أعمالمن ننسب 

الحفاظ على خصوصیة وأسرار اآلخرین وعدم نشرھا ویتضمن ذلك بالطبع عدم اإلضرار  -2
  .والبرامج التخریبیة التجسس أو صنع وإرسال الفیروساتباآلخرین واالطالع على ملفاتھم ب

 للونھم أو عرقھم أو دینھم أو مستواھم االجتماعي أو المساس سواء عدم التجني على الغیر -3
  .بسمعتھم أو االنتقام منھم والتجني علیھم

قد  أوالحرص على سالمة أجزاء الجھاز وبرامجھ ومحتویاتھ سواء من تحمیل برامج تثقل  -4
  .تسبب تلف األجھزة

التي وضعت لتنظیم عملیة االستفادة من الحاسب كالحفاظ على اسم  االلتزام بالقوانین -5
 .المستخدم وكلمة السر وعدم إعطائھا لآلخرین من غیر المصرح لھم استخدام األجھزة

 .ریجب أن ال یتم استخدام الحاسوب وبرامجھ في عملیات السرقة في إثبات شھادة الزو -6
یجب احترام خصوصیات الغیر بعدم استخدام أجھزة الحاسوب الخاصة بھم أال بإذن مسبق  -7

  .منھم

  علوم الحاسوبالخطة الدراسیة لقسم .11
  

  ) ةوحد 30المجموع الكلي للوحدات ( مقررات العامةال

عدد   اسم المقرر  رمز المقرر
  الوحدات

    األسبوع/الساعات
  معمل  محاضرات  األسبقیات

GS 101 1 ریاضة Mathematics1 3 3 ---  
CS 105 اآللي حاسب مبادئ introduction to computer 3 3 ---  
GH 141 1 االنجلیزیة اللغة English language 1 3 3 ---  
GH 150 العربیة اللغة Arabic Language 3 3 ---  
GS 115 كھربائیة دوائر electrical Circuits 3 3 ---  
GS 102 2 ریاضة Mathematics 2 3 3 --- GS 101 
GS 108 واالحتماالت اإلحصاء Statistics and probability 3 3 --- GS 101 
GH 142 2 االنجلیزیة اللغة English language 2 3 3 --- GH141 
GS 201 خطي جبر Linear Algebra 3 3 --- GS 101/GS102 

GS 211 اإللكترونیة دوائر Electronic Circuits 3 3 --- GS115  

    ---   30  30  لمجمـــــــــــــــــــــــوعا
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  ) ةوحد101المجموع الكلي للوحدات ( اإللزامیة التخصصیة المقررات

رمز 
عدد   اسم المقرر  المقرر

  الوحدات
    األسبوع/الساعات

  معمل  محاضرات  األسبقیات
CS103 1 برمجة أساسیات Foundations Of Programming 1 3 2 2  
CS104 2 برمجة أساسیات  Foundations Of Programming 2  2 2 CS103 
CS123 المنفصلة التراكیب Discrete Structures 3 3 0 CS103-GS101 

CS122 منطقي تصمیم Logic Design 3 3 0 CS105 
CS 207 السي لغة (  ++C) C++ Language 4 2 4 CS104 
CS 213 بالحاسب الرسم  Computer Graphic 3 2 2  CS104 
CS 216 حاسبات تنظیم Computer Organization 3 2 2 CS122 
CS 219 مواقع تصمیم Website Design 3 2 2 CS104 
CS 222 1 مرئیة برمجة Visual Programming 1 4 2 4 CS 104 
CS 230 نظم وتصمیم تحلیل System Analysis and Design 3 2 2 CS104 
CS 240 1 بیانات تراكیب Data structures 1 4 2 4 CS207 
CS 250 جافا لغة Java Language 4 2 4 CS104 
CS 260 البیانات قواعد مقدمة Introduction to Database 3 2 2 CS207 
CS 323 2 مرئیة برمجة Visual Programming 2 4 2 4 CS222-CS260 

CS 326 وبرمجة عددیة طرق Numerical Methods 3 2 2 GS201 
CS 335 التجمیع لغة  Assembly Language 4 2 4 CS216-CS207 

CS 341 2 بیانات تراكیب Data structures 2 4 2 4 CS240 
CS 361 متقدمة بیانات قواعد Advanced Database 3 2 2 CS260 
CS 364 شیئیة برمجة O O P 4 2 4  CS207 

CS 370 الحاسوب واتصاالت شبكات Network 3 2 2 CS216 
CS 375 برمجیات ھندسة Software Engineering 3 2 2 CS230 
CS 380 نظم برمجة System Programming 3 2 2 CS335 
CS 390 تشغیل نظم Operating System 3 2 2 CS335 
CS 400 متقدمة االنترنت برمجة Advanced Internet Prog 4 2 4 CS323-CS361 

CS 410 حاسوب معماریة Computer Architecture 3 2 2 CS380 
CS 413 والتدریب البحث مناھج Scientific Research and training 2 1 2 CS104 
CS415 والمحاكة النمذجة Computer modeling and 

simulation 
3 2 2  CS260 

CS 450 االصطناعي الذكاء Artificial Intelligence 3 2 2 CS260 
CS452 المعلومات امن Information Security 3 2 2  CS370 
CS500 التخرج مشروع Project 6 --- 6  

    78  59  101  لمجمـــــــــــــــــــــــوعا
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  )وحدات  20المجموع الكلي للوحدات ( االختیاریةالمقررات 

رمز 
عدد   اسم المقرر  المقرر

  الوحدات
    األسبوع/الساعات

  معمل  محاضرات  األسبقیات
CS 455 مختارة مواضیع  Special Topics  4 2 4 GS 400 
CS462 تطویر التطبیقات الجوالة  Mobile Applications 

Development 
4 2 4 GS 250 

CS360 البیانات تنقیب Data Mining 4 2 4 GS 415 

CS 480 لغة C شارب C# 4 2 4 GS 207 
CS 490 الدلفي لغة  Delphi Language  4 2 4 GS 207 

    20  10  20  لمجمـــــــــــــــــــــــوعا
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  توصیف المقررات الدراسیة. 12

  1Foundations Of Prog  CS103برمجة  أساسیات  introduction to computer  CS105 مبادئ حاسب

 أنواع–وخصائصھتعریف الحاسوب  – أساسیةمفاھیم 
 –الحواسیب أجیال –استخدامات الحواسیب  –الحواسیب 

وحدة  –اإلخراجوحدات  – اإلدخالوحدات  –المكونات المادیة 
وحدة التحكم –وحدة الحساب والمنطق –المعالجة المركزیة 

 –وتمثیل البیانات  أنواع–وحدات التخزین المختلفة –والسیطرة 
النظام العشري، النظام الثنائي، النظام الثماني، (النظم العددیة 

اللغات الدنیا، اللغات العلیا، (البرمجیات  –) النظام السادس عشر
، الشبكات، شبكة االنترنت وخدماتھا )برمجیات النظم البرمجیات

  .المختلفة، وسائل االتصال والتقنیة

خطوات حل  –برمجة الحاسوب بلغة راقیة المفاھیم األساسیة في 
المخططات االنسیابیة  –الخوارزمیات  –الحاسوب  باستخدامالمسائل 

 –التعبیرات  – وأنواعھاالبیانات  –ھیكل برنامج اللغة المستخدمة  –
  .المصفوفات وتطبیقاتھا –التكرارات  –القرارات 

 English Language 1      GH 141 1اللغة االنجلیزیة  mathematics 1  GS 101  1                 ریاضة

النھایات  -دوال، المتباینات والقیم المطلقةال - العالقات  - الفئات
قاعدة  -نظریات االشتقاق  -االشتقاق، تعریف -واالتصال

االشتقاق لمراتب  -التفاضل الضمني ومعدالت التغیر  -التسلسل
المماس لمنحنى  یلم: التطبیقات - أعلى، الدوال المثلثیة واشتقاقھا

 - النقاط الحرجة -المعامل التفاضلي والتقریب -نقطةدالة عند 
التقعر ونقط  -العظمى والصغرى المطلقة والنسبیةالنھایات 
نظریة رول ونظریة القیمة  -رسم المنحنیات -االنقالب 
  .المتوسطة

Nouns (types, function, derivation), adjectives 
(types, sequence, derivations), adverbs (forms, 
position), use & forms of the ultimate tense, 
interrogative formations, negative of verbs, 
passive constructions (forma, usages), adjective 
clauses (recognition types, case of relative 
pronoun), gerund phrases, infinitive phrases, 
listening comprehension.  

  electrical Circuits  GS115 - دوائر كھربائیة  Arabic language  GH150                   اللغة العربیة

نشأة اللغة العربیة ،خصائصاللغة العربیة ،الكالم وما یتألف منھ 
اإلعراب ،اإلعراب والبناء ، العالمات األصلیة والفرعیة ،أقسام 

، المعرب بالعالمات الفرعیة ،االسم المقصور والممدود، المذكر 
والمؤنث ،حاالت إعراب الفعل المضارع المعرفة والنكرة ، 

كان وأخواتھا ،كاد وأخواتھا إن (الجملة االسمیة ، النواسخ 
المفعول بھ :الجملة الفعلیة ،المفاعیل .، المعاجم) وأخواتھا

الفعل إلي الضمائر ،العدد وتمیزه ، ،المفعول المطلق، إسناد 
الھمزة ،التاء المفتوحة والتاء : قراءة العدد، قواعد اإلمالء

  .المربوطة، األلف اللینة ،عالمات الترقیم ، األخطاء الشائعة
  

الرموز الكھربائیة  –التحویل بین وحدات القیاس  –وحدات القیاس 
مصادر  –الكھربي الجھد  –التیار الكھربي - المختلفة وطرق رسمھا

الموصالت  –مولدات التیار المستمر  –البطاریات  –الجھد الكھربي 
تعریف -أجھزة قیاس التیار الكھربي –والعوازل  و أشباه الموصالت 

الترمیز  –المقاومات  أنواع  -وحدات قیاس المقاومة  –المقاومة 
أجھزة  – المقاومة الضوئیة والحراریة –اللوني وقیم المقاوماتالقیاسیة 

 وأجھزةالقدرة  –تطبیق قانون اوم عملیا  –قانون أوم  -قیاس المقاومة
حساب القدرة المتولدة والمستھلكة في الدوائر  –قیاس القدرة 

توصیل  - المفاتیح والقواطع والمنصھرات –الكفاءة –الكھربائیة
مصادر التیار الكھربي  –المقاومات على التوالي والمقاومة المكافئة 

قانون كرشوف  –قاعدة تقسیم الجھد  –التوصیل على التوالي في 
قاعدة  - توصیاللمقاومات على التوازي والمقاومة المكافئة –للجھد 

توصیل المقاومات على شكل  –قانون كرشوف للتیار  –تقسیم التیار 
التحلیل  –النظریات األساسیة وطرق تحلیل الدوائر  -  مثلث ودلتا

نظریة  - نظریة التراكیب –نظریة نورتن  - نظریة تفنن –العقدي 
تركیب وبناء المكثفات - مقدمة عن المكثفات –انتقال أقصى قدرة 

توصیل  -سعة مكثف متوازي اللوحین –سعة المكثف  –الكھربائیة 
لمجموعة  اإلجمالیةحساب السعة  –المكثفات على التوازي والتوالي 

الحالة  –تفریغ المكثف شحن و-من المكثفات  الطاقة المخزنة بالمكثف
 .العابرة في المكثفات
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 mathematics 2                             GS102   2ریاضة   Foundations Of Prog-  CS104   2برمجة  أساسیات

عن بقیة لغات البرمجة  Cمایمیز لغة  أھم -لغة السي  أساسیات
العدد  –الحرف  –الثوابت والمتغیرات  –البیانات  أنواع –

إدخال  –السلسلة  –الدقة المضاعفة  –العدد الحقیقي  –الصحیح 
 –طرق وصف المدخالت والمخرجات  –وإخراج البیانات 

مقدمة عن  -الدوال –المصفوفات  –جمل التحكم  –المعامالت 
  .الملفات

  

طبیقاتھ، المساحة تحت التكامل المحدود وغیر المحدود وت: التكامل
: الدوال التسامیة: المنحنى ، المساحة بین منحنیین، الحجوم الدورانیة

ارثمیة، الدوال الزائدة غالدوال المثلثیة العكسیة، الدوال األسیة واللو
التكامل بالتعویض، بالتجربة : والعكسیة الزائدة، طرق التكامل

التعریف، الخواص، : وبالكسور والصیغ االختزالیة؛ األعداد المركبة
المرافق، القیم المطلة والصورة القطبیة واستخالص الجذور؛ دوال 

االشتقاق الجزئي، التفاضل الضمني : ذات أكثر من متغیر مستقل
وقاعدة السلسلة وتطبیقات قاعدة السلسلة، التفاضل الكلي وتطبیقاتھ، 

الصغرى التفاضل الكلي لالشتقاق الثاني واألعلى، النھایات العظمى و
  .وطریقة مضاریب الجرانج

 English language 2               GH142 2اللغة االنجلیزیة  statics and probability GS108 احصاء واحتماالت

ة، المتغیرات العشوائیة بیاالحتماالت، قوانین االحتماالت الضر
واحتماالتھا ، مفاھیم أساسیة في اإلحصاء، االنكفاء والترابط، 

  .عتبة داللة االختبار

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

  

  Logic Design  CS 122 -                        المنطقيالتصمیم  Discrete Structure  CS123             تراكیب منفصلة

جداول  –الربط  وأدواتالقضایا المنطقیة  –المنطق  أسس
 –الدوال  –المجموعات  –الصدق والعالقات المنطقیة 

التعلیل  –الصحیحة والمصفوفات  األعداد –الخوارزمیات 
التعریفات  –الحث الریاضي  –طرق البرھان  –الریاضي 

التبادیل  –العد  أسالیب –التوافقیات  –المرتدة والخوارزمیات 
 االحتماالتونظریة ) واالحتماالت المتقطعة(والتوافیق

 .والتراكیب المنفصلة
  

  

–الشفرات والتشفیر  –تمثیل األعداد الحامل لإلشارة  –أنظمةاألعداد 
 – Nand,Norبناء الدوائرالمنطقیة باستخدام بوابات –البوابات المنطقیة
مخططات  - نظریات دي مورجان  –قواعد جبر البولیني–وعكس التقاطع 

اختصار المعادالت المنطقیة باستخدام قواعد جبر البولیني  –كارنوف 
 –القالبات  - یةتصمیم الدوائر المنطقیة التوافق–ونظریات دي مورجان 
التتابعیة وذات المعامل  –عدادات النظام الثنائي - الدوائر المنطقیة التعاقبیة

 –دوائر الجمع الثنائي المتوازیة  –المسجالت  –التصاعدیة والتنازلیة  –
وحدة ( فكرة عامة عن وحدات الحاسوب –إعداد النقطة العائمة وعملیاتھا 

). اإلدخال واإلخراج والتحكم– الذاكرة الرئیسیة –الحاسب والمنطق 
القالبات  –تجارب معملیة تغطي أساسیات العملیات المنطقة والتركیبیة 

الدارة  –والقالبات المؤقتة العملیات التتابعیة كالمسجالت والمعدات 
المنطقیة الحسابیة للعملیات الجمع وطرح والدارات المنطقیة السترجاع 

ز والعملیات طرق وتصمیم الدارات وتخزین البیانات والبحث عن اإلیعا
  .المنطقیة التزامنیة والغیر تزامنیة

 
  Linear Algebra -  GS 201الجبر الخطي   CS 207   (++C) ++لغة السي 

طرق  –إدخال وإخراج البیانات  -++ لغة السي  أساسیات
 –الدوال  –المصفوفات  –وصف المدخالت والمخرجات 

البحث والفرز  –السالسل الحرفیة – اإلجراءات –المؤشرات 
 linked lists(المؤشرات واستخداماتھا –السجالت  –والدمج 

 .التراكیب –الوحدات  –الفئات  – وأنواعھاالملفات ) .…,
. 

  

 االرتباطمفھوم الحقل، بدیھیات الفضاء المتجھي، (الفضاء المتجھي
الخطیة، األساس والبعد، الفضاء المتجھي  واالستقاللیةالخطي 

المصفوفات، محولة مصفوفة، جبر  أنواع(المصفوفات -)الجزئي
المصفوفات، عملیات على الصفوف واألعمدة، المصفوفات المتكافئة، 
رتبة المصفوفة، المحددات، المصفوفة المعكوسة ومعكوس 

والغیر المتجانسة (منظومة المعادالت الجبریة الخطیة -)المصفوفة
تعاریف وخواص، طرق التعامد، (فضاء الجدار الداخلي –) متجانسة

 أساسیةتعریفات (مسالة القیم الذاتیة لمصفوفة  –) طریقة جرام وسمیث
الخواص، التمثیل بالمصفوفات، جبر (التحویالت الخطیة –) ومبرھنات

التحویالت الخطیة، الصور القطریة للتحویالت الخطیة، مبرھنة كیلي 
 إلىاألشكال التربیعیة واختزالھا (ثنائیة الخطیة  األشكال –) لتونوھام

  ).صورھا القانونیة
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  Electronic Circuits GS 211              االلكترونیةالدوائر   Computer Graphic            CS 213  الرسم بالحاسب

–أساسیاتأجھزةالعرضواإلدخال  -++  في لغة السيمراجعة 
الموجودة في المكتبة الرسم دوال 

)#include<graphics.h> (- الرسوم ثنائیة البعد بالتفصیل 
تمثیل وتحویل (مقدمة لمفاھیم وإجراءات الرسم ثالثي اإلبعاد  -

 - النوافذ  تقنیات –)العملیات النقطیة في المستویات الثالثیة البعد
 –لرسوم المتحركة وتدویر المنحنیاتا

 –نماذجاللونواإلشراق  –ثالثیةاألبعاد المشھدثالثیاألبعادوالرؤیة
  .أدواتالنمذجةثالثیةاألبعاد –برامجواجھاتالرسوماتالتطبیقیة 

التركیب الذري ، اإللكترونات في الذرة ، اإللكترونات في المادة ، 
حزم الطاقة ، تصنیف المواد ، التوصیل الكھربائي، الحركیة في 

المؤثرات، الثنائي المعادن وأشباه الموصالت، أشباه الموصالت 
الثنائیات وتطبیقاتھا ، الترانزستور وخواصھ ،  .خواصھ وعناصره

الصغیرة ، الدوائر  لإلشارةدوائر االنحیاز ، الترانستور كمكبر 
التعزیزي JFET) ،(MOSFETالمكافئة ، ترانزستورالمجال

  .والدوائر المكافئة ، وتطبیقاتھا

  Computer Organization  CS 216       تنظیم الحاسبات   Web Design CS219                       تصمیم مواقع 

 –المواقع  أنواع –استخدامھا  –فكرة عامة عن شبكة االنترنت 
 –اللغة  أساسیات –HTMLالمحررات لغة  –عناوین االنترنت 

 –الصور  –تقوائم  –الفرات  –الخطوط  –الخلفیات  – األلوان
–الخرائط الصوریة  – واإلطاراتالجداول  –الروابط التشعبیة 

 –CSSفوائد  –CSSتعریف تقنیة : CSSلغة –النماذج  
فكرة  –Java Scriptلغة  –التنسیق  –للغة  األساسیةالقواعد 

 ستضافةاال –نوافذ الظھور  –جمل الطباعة  –عامة عن اللغة 
  .االستضافة أنواع –مقدمة عامة  –

وحدة الحساب  –الدوائر  –للحاسب اإللكتروني  األساسيالتصمیم 
تمثیل ومعالجة األعداد  –تنظیم الحاسب  –دوائر التحكم  –والمنطق 

بنیة وحدة الحساب  –الجامع الكامل التفرعي  –العشري في الحاسب 
دورة  –تخزین وتنفیذ البرامج في الحاسب  –العنونة  –والمنطق 
 – اآللةخطط الزمني لدورات دراسة الم –ودورة التنفیذ  اإلحضار

تعلیمات التفرع غیر  –التعلیمات الحسابیة  –تعلیمات نقل البیانات 
 .مشروع فصلي في تطبیقات حقیقیة –الشرطي والمقاطعة 

  

 & System Analysisتحلیل وتصمیم النظم 
design  CS230   1–                             1برمجة مرئیةVisual   CS 222  

النظام  إلىمدخل  –المستویات اإلداریة  –البیانات والمعلومات 
تقریر  –دورة حیاة النظام  –ومفاھیمھ  مؤھالت محلل النظام 

 –طرق جمع الحقائق  –تقنیات تحلیل النظام  –دراسة الجدوى 
 –تحلیل البیانات  –جداول القرارات  –انسیابیة البیانات  أشكال

تقنیات  –الوصول الى البیانات  الأشك –تعدیل ھیاكل البیانات 
تصمیم  –تصمیم الملفات  –مسار النظام  أشكال –تصمیم النظم 

إدامة   -تنفیذ النظام -توثیق النظام  –تصمیم الرموز  –النماذج 
  .تقییم البرامج والمراجعة وأسلوبتحلیل الشبكات  –النظام 

اختیار لغة برمجة مرئیة، اإللمام بالمفاھیم واألسالیب المستخدمة في 
 solid(وببرنامج frameworkتعریف على مكتبة  -اللغات المرئیة

works (نت.المدخل الى لغات فیجول) منھجیة بناء المشروع، الدخول
الى البرنامج، نوافذ الواجھة الرئیسیة، حفظ المشروع، إنشاء 

 –دوات، دراسة الخصائص، دراسة األحداث المشروع، دراسة األ
دراسة خصائص وأحدات أدوات التحكم المشھورة خصائص النموذج 

Form أساسیات البرمجة بلغة فیجوال -خصائص أداة العنوان وغیره .
 ;if(المؤثرات (نت المتغیرات، الصیغ العامة لتعلیمات، أنواع العملیات

select case; for; Do ( مال الحلقات والمؤقتات استع –البرمجیة
دراسة اإلجراءات  –الدوال الجاھزة، القوائم ومربعات الحوار  –

Procedures  و الدوالF.  
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  CS 240    (Data Structure I)                1تراكیب بیانات   Java Language)(  CS 250                     لغة جافا

 –) المتحوالت،المعامالت(اللغة  أساسیات –مقدمة عن الجافا 
، عبارة  forعبارة : التحكم  بني -التعبیر والعبارات والكتل 

while  ،do while عبارة ،if  و عبارةswitch– 
 - دوال البناء والھدم  –والكائنات  األصناف –المصفوفات 

   - .فوائد الوراثة، إدارة الوراثة، الوراثة البسیطة-مقدمة:الوراثة
  تصمیم صفحات الویب –ن تطبیقات الجوالة مقدمة ع

 –العملیات علي تراكیب البیانات  –مقدمة تعریفیة بتراكیب البیانات 
دالة  –خزن المصفوفات  –المصفوفات  –تراكیب البیانات  أنواع

 –تطبیقات على المكدس  –المكدس  –جداول الوصول  –الھدف 
مقدمة  –ور الدائري الطاب –الطابور واستخداماتھا والعملیات علیھا 

  .عن القوائم المتصلة

 Introduction to Dataقواعد البیانات مقدمة   Visual 2                     2 CS323برمجة مرئیة
Base  CS 260  

 األدواتواألحداثمراجة على ما سبق دراستھ على استخدام 
والمتغیرات والثوابت وأوامر البرمجة وأھم األدوات وتعطى 

عناصر البرمجة  -للطالب في صورة تطبیقات عملیة ومشاریع 
)  Inheritanceالوراثة  ,Classesاألصناف(الشیئیة 

تعریف الخصائص والتصریح عن المتغیرات وكذلك الـ 
Methods استخدام والتعامل مع  -أمثلةClass Module 

و  Events and Method، بناء  Objectمن أجل إنشاء 
Properties  وبناء تطبیق یستخدمCode Component 

 ,Tables , Fieldsمفاھیم  -. الخاصة بھ Eventsباستخدام 
Files  في قاعدة البیاناتData Base  والتعامل مع جمل
SQL  والتعامل مع مجموعة السجالتRecord Sets  بناء

 , Addوتطبیق عملیات  ODBC -ADO تطبیق یستخدم
Update , Delete -  استرجاع المعلومات والبحث عنھا

Find data  . بناء تطبیق یستخدمQueries   المخزنة في
التعامل -إعطاء تطبیقات عملیة  -.Data Baseقاعدة البیانات 

استخدام  - Data baseمع األخطاء  الناتجة عن التعامل مع 
 Active X controlبناء تطبیق  ive XActوإنشاء كیانات 

 Active Xلـ Propertiesو  Events and Methodبناء 
control  .وصف وشرح  -. إنشاء كیانات خاصة بالمستخدم

 Embeddedو Active X Documentاالختالف بین 
Objects  تطبیق عملي –. واستخدام كل منھما.  

فوائد  –واعد البیانات إدارة نظم ق –مقدمة وتعریف لقواعد البیانات 
ھیكلیة نظام  –مكونات بیئة نظم قواعد البیانات  –نظم قواعد بیانات 

 –قواعد البیانات  أنواع –الھدف منھ  –قواعد البیانات ومكوناتھ 
تطبیقات لغة االسترجاع البنیویة  –نموذج الكینونات والعالقات 

(SQL) Structured Query Language–  العالقات
تحویل مخططات  –الصیغ المعیاریة  –المعیاریة االعتمادیة الوظیفیة 

  -    تصمیم قواعد البیانات - قواعد البیانات لغات االسترجاع النظریة
  .تطبیقات عملیة

  Numerical Methods(  CS326(        طرق عددیة وبرمجة  Assembly Language             CS335لغة التجمیع 

مسجالت المعالج   -كقاعدة  8086تنظیم الحاسوب باستخدام 
الصیغة العامة للغة  -أساسیات البرمجة بلغة التجمیع - 8086

العملیات الحسابیة وتأثیرھا  –إیعازات نقل البیانات  –التجمیع 
اإلجراءات والبرمجة  –أدوات التحكم  –على مسجل الرایات 

 –سل الرمزیة والجداول السال –التعامل مع البت  –المكرویة 
برمجة اإلدخال  –BCDالعملیات الحسابیة على القیم العشریة 

 .الملفات –واإلخراج 
  

مراجعة لجبر  –مراجعة احد لغات البرمجة كمثل لغة سي 
( طرائق عددیة لحل المعادالت غیر الخطیة   -المصفوفات  

وتحلیل دراسة  -.. ) الوضع الزائف –نیوتن  –التكرار  -التنصیف
حل نظم -األخطاء المتعلقة بھذه الطرائق ومناقشة معدالت تقاربھا 

 –الحذف لجاوس (المعادالت الخطیة باستخدام الطرائق المباشرة 
 -)جاكوبى وجاوس سایدل واالسترخاء(والتكراریة  LU) التحلیل

استنتاج المصفوفات التكراریة -تقدیر األخطاء المتعلقة بھذه الطرائق 
االستكمال والتقریب بواسطة -قارب الطرائق التكراریةومناقشة ت

نیوتن للفروق المقسومة واألمامیة  –الجرانج (كثیرات الحدود 
الطرائق العددیة لحساب التفاضل  -مع تحلیل األخطاء الناتجة) والخلفیة

الطرائق العددیة لحساب التفاضل  -مناقشة الدقة وتقدیر األخطاء  -
طرائق جاوس للتكامل  -قة وتقدیر األخطاء والتكامل مع مناقشة الد

  .العددي
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  CS 341                    (Data Structure 2)2تراكیب بیانات   Advanced Database  CS361قواعد بیانات متقدمة 

1- Advanced relational algebra and SQL: Set 
vs. bag semantics, NULL values, Distinct 
operator, Semi join, left join, right join, 
SQL constraints and triggers, Data mining 
and OLAP operators: Group By, Roll Up, 
Cube, Pivot. 

2- The Enhanced Entity-Relationship (EER) 
model and EER to relational mapping. 

3- Object and Object-Relational Databases: 
Concepts, Models, Languages and 
Standards. 

4- XML for semi-structured data: XML 
language and its tree representation, XML 
schema language, XPath/XQuery 
languages, Translation of an XML 
schema into a relational schema 

5- Database File Indexing Techniques, B-
Trees, and B+-Trees. 

6- Query Processing and Query 
Optimization Techniques. 

7- Database Tuning and Physical Design 
Issues 

8- Advanced Database Transaction 
Processing 

9- Database Recovery Protocols. 
10- Distributed Databases (DDB): 

Horizontal/vertical fragmentation, Basic 
distributed query processing, Semi-join 
query processing. 

11- Database Security. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - )  إضافة ، حذف(القوائم المتصلة – 1تراكیب بیانات  مقررمراجعة 
 األشجار –طرق البحث  –طرق الفرز  –المخططات وطرق تمثیلھا 

وطرق  األشجارتمثیل  –الثنائیة  األشجار – األشجارتطبیقات  –
والخوارزمیات للتراكیب  األشكال –الملفات وتراكیبھا  –زیارتھا 

المسار (األشكالالداخلي والخارجي، خوارزمیات (المعقدة الترتیب
  .والفھرسة Bشجرة  –....)) الصقل 
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  OOP  CS264البرمجة الشیئیة   NETWORK  CS 370 شبكات واتصاالت الحاسوب

نظم  أنواع –وتوزیع البیانات  –مدخل في االتصاالت 
 – وأنواعھالتضمین  –وجات االتصاالت طبیعة م –االتصاالت 

متطلبات  –وسط نقل البیانات  أنواع –االتصاالت الرقمیة 
المتزامنة  االتصاالتبروتوكوالت  –منظومة االتصاالت 

مفھوم  – أمثلةاالتصاالت المتتالیة والمتوازیة مع  –والمتداخلة 
 –للربط الشبكي  األساسیةالمفاھیم  –شبكات االتصاالت 

الحواسیب الشخصیة الطرفیة  –مكونات الشبكة النموذجیة 
شبكات  –نظام تشغیل الشبكة  –الربط  أدوات –والخادمات 

مسائل تطبیق  –WANاطق الواسعة نشبكات الم –LANمحلیة 
وإعداد  ستخداما –صمیم الشبكات مسؤولیة مشرف الشبكة تو

تصمیم مجموعة المستخدمین الرخص (نظام تشغیل الشبكة
إضافة محطات العمل  –والحقوق والمجموعات والمجاالت 

تبادل المعلومات عبر الشبكة كشف ) الفرعیة وإمكانیات الطبع
  .عند إرسال البیانات وتصحیحھا والمحافظة علیھا األخطاء

 
فھم قنوات اإلدخال  –ممیزات البرمجة الشیئیة  –مقدمة عن البرمجة الشیئیة 

 الكائنات –دوال البناء والھدم  – والكائناتالفصائل  –الدوال  –واإلخراج 
ھیكل  –مبادئ لغة برمجة شیئیة  – اإلشكالتعدد  –الوراثة  –والمصوفات 

الكائنات لفصائل والبرامج وا –لغة برمجة شیئیة وجمل اإلدخال واإلخراج 
      .متقدمة

  System Programming                 CS380برمجة النظم   Software Engineering  CS 375    ھندسة برمجیات

 
) بعض التعاریف والمصطلحات، النشاة والتطبیقات(نظرة شاملة 

تحلیل متطلبات  –دورة حیاة البرمجیات  –نمذجة البرمجیات 
 األسالیب –تصمیم البرمجیات  أنماط –التوثیق  –البرمجیات 

كل (عملیات البرمجیات أنماطتطبیقات  –التقلیدیة والشیئیة 
ضمان جودة البرمجیات  –مشروع عملي  باستخدام) المراحل

منھجیات  –البرمجیات وتوثیة البرمجیات وسبل قیاسھا  إخبار
  .التطویر وإدارة المشاریع

 
معالجة اللغات  –البرمجیات  أنواعتعریف  –مقدمة الى برمجة النظم 

 –الذاكرة ووحدة المعالجة المركزیة  –لغات البرمجة العلیا والدنیا  –
التجمیع المشروط  –الموصالت والمحمالت  – بناء المجمعات

معالجة الملفات الكبیرة  –معالجات النصوص  –ومعالجات الموسعات 
ارة دإ –إدارة الذاكرة  –إدارة المعالجات  –مقدمة لنظم التشغیل  –

 .الملفات
  

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

 
إنشاء صفحھ  -مقدمة للمادة ومناقشة مخطط المقرر 

ASP.NET -  إنشاء القوائم -نماذج الویب  -أدوات التحكم 
شبكات  -قاعدة البیانات بناء –التعامل مع األخطاء  - والجداول
 .تطبیق عملي –عملیھ الربط  -البیانات 

 
  

 
إدارة  –التشغیل ووظائفھا  أنظمةبنیة  –مقدمة الى نظم التشغیل 

المعالجات  –جدولة المعالجات  –إدارة المعالجات  –الذاكرة الرئیسة 
العملیات  –) االعتراض والمقاطعة(إدارة العملیات  –المتعددة 
 –مراقبة التشغیل  –السیمافور  –العملیات المتزامنة  –المتتابعة 

وحدات اإلدخال  إدارة –إدارة التخزین الثانوي  –التوقف النھائي 
  .األمن والحمایة –) مراقبتھ وتقییمھ(األداء  –واإلخراج 

 modeling and(     النمذجة والمحاكة 
simulation(  CS 415  تراكیب مادیة)معماریة حاسوب(       )Computer 

Architecture(  CS410  

 
عناصر  -مفھوم المحاكاة ذو الحدث المتقطع  -مقدمة للمحاكاة 

دورة حیاة  -محاكاة مونتي كارلو  -ذو الحدث المتقطع  المحاكاة
نظرات  -مدخلة ومخرجة تحلیل البیانات  -دراسة المحاكاة 

تولید أعداد عشوائیة؛ تقدیر الوثوقیة  -عامة و التحكم في الوقت 
المحاكاة الموزعة و المتوازیة  -لغات المحاكاة  -لنتائج المحاكاة 

  النماذج الحدیثة و البرامج المساندةتطبیقات المحاكاة باستعمال  -
  
  

 
المركزیة   المعالجةوحده  -مقدمة الى المفاھیم األساسیة، والتنظیم العام 

بنیة   -معالجة الذاكرة  - بلغة االسمبلي  األوامرالتعلیمات مجموعة -
تصمیم وحدة  -تصمیم وحدة الحساب والمنطق  -الذاكرة ، والذاكرة 

 - PPI برمجة وصلة ھامشیھ ، -إخراج / أدخال 
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  Artificial Intelligence  CS450الذكاء االصطناعي   Information Security(  CS 452(امن المعلومات 

التعرف على متعددات الحدود على الحقل –تعریف أمن المعلومات 
GF(2)  أعدادوإیجاد حصل ضربھا وحاصل قسمتھا وعملیة حساب 

 –األولیةوعدد المتعددات  لالختزالالمتعددات القابلة والغیر قابلة 
تعریف نظام التشفیر االنسیابي وتعریف خوارزمیة المفتاح وتولید 

تطبیق  –.ات الالخطیةمتتابعة اخراج من خوارزمیة خطیة والخوارزمی
عملیتي التشفیر وفك شفرة في نظام التشفیر االنسیابي الخطي 

التكرار، اختبار  اختبار(االختبارات االساسیة للعشوائیة –. والالخطي
  -) التسلسل، اختبار بوكرن اختبار التنفیذ، إختبار ممانعة االرتباط

بیقات منظومة مبادئ شفرة المفتاح العام، مكونات المفتاح العام، تط
 –). RSAخوارزمیة (تشفیر المفتاح العام، خوارزمیات المفتاح العام

تعریف نظام   -.RSAتطبیق عملیتي التشفیر وفك الشفرة في 
knapsack إثبات صحة الرسالة  –. مع توضیح خوارزمیتھ

Authentication Requirements . مقدمة عن خوارزمیة
DES . المفاتیح  إنشاءتوضیح طریقة استخدام الجدول، خطوات

خوارزمیة  أنماط–. DESالفرعیة ثم بیان الیة عمل خوارزمیة 
DES .– جدار النارFirewalls ،مع توضیح الغایة من جدار النار ،

جرائم  –. الخ..استخداماتھ، خصائص جدار النار، قدرات جدار النار
ید االلكتروني، عمل الفایروس في مقدمة عن تشفیر البر –. الحاسوب

  .البرید االلكتروني، الخصوصیة
  

 
طرق  –البوثقة  –المعرفة  أنظمة –مقدمة في الذكاء االصطناعي 

 –برھنة النظریات  –تطبیقات مثل التعرف على النموذج  –البرمجة 
البحث األعمى، البحث بالعمق اوالُ، البحث بالعرض ( البحث أسالیب

البحث العشوائي،  –البحث التكراري  –، البحث محدود العمق أوال
محاكاة الفھم  – اإلنسانیةفھم اللغات  –) البحث الطعمي، صعود الجبل

مقدمة في لغة  –حل المشكالت  –لغات برمجة األنظمة الخبیرة  –
 .)البرمجة برولوك او لسب

  

 Mobile Applications تطویرالتطبیقات الجوالة  C#  CS 480                           شارب يالسبرمجة 
Development CS 462 

و frameworkتعریف على مكتبة  -مقدمة عن لغة السي شارب 
 الدخول  -السي الشارب المدخل الى لغة (Solid Works)ببرنامج 

إنشاء , حفظ المشروع , نوافذ الواجھة الرئیسیة  -الى البرنامج 
، حداثألدراسة ا, دراسة الخصائص ,  دواتألدراسة ا, المشروع 

 Classالتعامل مع  - المصفوفات - أدوات التحكم - انواع البیانات 
Module  من أجل إنشاءObject  بناء ،Events and Method  و

Properties  وبناء تطبیق یستخدمCode Component  باستخدام
Events مفاھیم  -الخاصة بھTables , Fields, Files ة في قاعد
والتعامل مع مجموعة  SQLوالتعامل مع جمل  Data Baseالبیانات 

 ADO- ODBCبناء تطبیق یستخدم  Record Setsالسجالت 
 -بلغة السي شارب  Add , Update , Deleteوتطبیق عملیات 

بناء تطبیق یستخدم .  Find dataاسترجاع المعلومات والبحث عنھا 
Queries   المخزنة في قاعدة البیاناتData Base.-  إعطاء تطبیقات

 - Data baseالتعامل مع األخطاء  الناتجة عن التعامل مع  -عملیة
  تطبیق عملي

 programming languagesو معرفة  مقدمة على تطویر التطبیقات الجوالة
and development tools for three platforms  

برمجة الویب  - برمجة االجھزة الجوالة البرمجة االصلیة والبرمجة الھجینة  - 
 -  CSS3 ،HTML5 ،JAVASCRIPT ،jquery: باستخدام لغات البرمجة

كما سیُقّدم خالل ھذا . Plugins Cordovaإضافات  -  cordovaبیئة 
  :لـ األسبوع عرض 

ة الھجینة والمبادئ كیفیة إنشاء تطبیقات الھاتف الجوال باستخدام البرمج-  
  .MDLالتوجیھیة لتصمیم المواد من جوجل 

كیفیة استخدام وظیفة تحدید الموقع الجغرافي في الجوال عند تطویر تطبیقة  - 
  .جوالة 

  عرض موقع في خریطة جوجل ودمجھا في تطبیقة جوالة- 
  .التوصیات والتوقیع: نشر تطبیقة جوالة ھجینة في المنصات العالمیة - 
  AlecsoAppsو Google Playمنصات تطبیقات جوالة أمثلة ل - 

  Data Mining  CS 463تنقیب البیانات  Special Topics CS 455 مواضیع مختارة 

 
 - Multimedia  
 - Image processing  
 - voice recognition 
 - digital signal processing(DSP) 
 - Ado.net 

  

التحضیر  - البیاناتوظائف ومفاھیم التنقیب عن  -  أساسیات اكتشاف المعرفة
 -  قواعد التنقیب في قواعد البیانات الكبیرة - اختزال البیانات - لمعالجة البیانات

 - تصّور البیانات - خوارزمیات تحلیل التجمیع - تقنیات التنبؤ والتصنیف
التنقیب في النصوص، التنقیب في الوسائط (التنقیب في األنواع المعقدة للبیانات 

تطبیقات التنقیب  -لغات التنقیب عن البیانات - ...)یب في الویب، المتعددة، التنق
  .عن البیانات والتوجھات الجدیدة
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 CS 413 مناھج البحث والتدریب المیداني Delphi Language  CS 490لغة دلفي 

، والعناصر والتعامل مع  unitالتعرف على الوحدة  - نبذه عن لغة دلفي 
، والتعامل مع واجھة الدلفي، ووالتعرف على عنصر eventsاالحداث 
 dataانواع المعطیات  -، وإنشاء قوائم للنماذج  Memoالمذكرة 
Type االجراءات والتوابع، بعض التوابع المعرفة في دلفي، صنادیق ،
، التعامل مع السالسل النصیة، معالجة االخطاء في  dialogالحوار 

طبیقات قواعد البیانات، التعامل مع قاعدة قواعد البیانات، بناء ت -دلفي 
، الحقول  ADO البیانات من خالل دلفي، البحث في قواعد البیانات

، توابع widows Registryمسجل النظام  -الحسابیة، تطبیق علمي 
، إضافة عناصر جدیدة، السحب windows APIوثوابت الوندوز 

ددة، التعمل مع برمجة االوساط المتع -واإلفالت، الرسم في دلفي 
 Install Shelled Expressالبرنامج  - الملفات، تطبیق عملي 

 والمعرفة، العلم العلمي، البحث مفھوم العلمي، البحث في اساسیة مفاھیم
 صفات واھدافھ، العلمي البحث اھمیة الرسالة، دعائم العلمي، البحث خصائص

 االداریة، العلوم في العلمیة بالبحوث القیام تعترض صعوبات الجید، الباحث
   ..الخ

 الرئیسي الھدف البحث، خطة اھمیة البحث، بخطة المقصود البحث، خطة - 
 مشكلة المقدمة، الدراسة، عنوان البحث، خطة عناصر البحث، خطة من

 واھمیتھا، الدراسة اھداف الدراسة، اسئلة المشكلة، صیاغة كیفیة البحث،
 مجتمع الدراسة، منھجیة الفروض، انواع ،)الفرضیات( الدراسة فروض
 قائمة السابقة، الدراسات الدراسة، اجراءات الدراسة، حدود وعینتھا، الدراسة

 مشكلة تحدید على لتدریبھم للطلبة االمثلة بعض........... والمراجع المصادر
  . الدراسة واھداف واسئلة

 واختیار تحدید بالمشكلة، واالحساس العلمي،الشعور البحث خطوات - 
 المستقل المتغیر  للبحث، الجید العنوان شروط للبحث، جید وعنوان موضوع

 البحث محددات البحث، اھداف البحث، اھمیة المشكلة، تحدید ، والتابع
 اسئلة وصیاغة تحدید كیفیة السابقة، والدراسات النظري االطار وحدوده،
 منھجیة في المتبعة االستراتیجیات البحث، منھج تحدید البحث، وفروض
 عرض الفرضیات، واختبار البیانات تحلیل البیانات، جمع طرق البحث،

  المراجع، توثیق والتوصیات، النتائج البیانات،
  ..المحاضرة داخل للطلبة عملیة تمارین

 الوتائقیة المیدانیة،: مناھجھا حیث من البحوث انواع البحوث، انواع -  
 البحوث االكادیمیة، البحوث: تنفیذھا تجھا حسب التجریبیة، والمكتبیة،
 البحوث التاریخیة، البحوث الوصفیة، البحوث التطبیقیة، البحوث النظریة،

 البحث، منھج اختیار اسس المنھج، استخدام البحث، منھج اكادیمیة،مفھوم الغیر
  .البحث مناھج انواع

 اھمیة والنظریة، الفروض بین الفرق ، بالفروض، القصود الفروض، وضع - 
  العلمیة، الفروض شروط الفروض، مصادر الفروض،

   المحتوى، تحلیل المالحظة، المقابلة، ، االستبیان البیانات، جمع ادوات - 
 االستبیان، انواع االستبیان، عیوب االستبیان، مزایا باالستبیان، المقصود
 تحلیل انواع المحتوى، تحلیل استخدامات المقابلة، مزایا المقابلة، خصائص
  المحتوى تحلیل طرق سلبیات المحتوى، تحلیل طرق المحتوى،
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  علوم الحاسوبقسم تدریسبأعضاء ھیئة ال.13

تاریخ  الجنسیة الصفة مــــــــساال ت
 المیالد

المؤھل 
 العلمي

الدرجة 
  العلمیة

سنة الحصول 
  تاریخ التعاقد التخصص الجھة المانحة للمؤھل علیھ

 2016 ھندسة حاسوب معھد فلوریدا للتقنیة 2013 محاضر مساعد ماجستیر 1980 لیبي رئیس قسم الحاسوب حازم عاشور أبو الھول  .1

 2016 ھندسة طیران  جامعة طرابلس 2015  محاضر مساعد ماجستیر 1975 لیبي منسق الجودة بالقسم محمد علي النائلي  .2

 2016 ھندسة شبكات بریطانیا. جامعة شیفیلد 2015 محاضر مساعد ماجستیر 1981 لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون أحمد حسین الھتش  .3

 2016 ھندسة كھربائیة األكادیمیة اللیبیة 2013 محاضر  ماجستیر 1977 لیبي  قارعضو ھیئة تدریس  رمضان المبروك امھیري  .4

 2016 أليحاسب  بریطانیا.تیساید . ج 2011 محاضر مساعد ماجستیر 1973 لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون علي عبد النبي االشتر  .5

الحاسوب وتقنیة   بریطانیا. سوانسي .ج  2009 محاضر مساعد ماجستیر 1977 لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون علي محمد فرج  .6
 2016 برمجیات

 2016 معلوماتتقنیة  مالیزیا. جامعة اوتارا  2009 محاضر مساعد ماجستیر 1982 لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون فرج علي فرج  .7

 2016 تقنیة معلومات أسترالیا/جامعة ولونقونق 2014 محاضر مساعد ماجستیر 1977 لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون حسن محمد أبونوارة  .8

 2016  كھربائیة وحاسوب. ھــ   اللیبیة األكادیمیة  2010  محاضر مساعد  ماجستیر 1978  لیبي  عضو ھیئة تدریس متعاون  مصطفى  محمد حمدان  .9

 2016  علوم حاســوب  اللیبیة األكادیمیة  2014  محاضر مساعد  ماجستیر 1981  لیبي  عضو ھیئة تدریس متعاون  الدین مصطفي علينصر   .10

 2016  تقنیة معلومات  الفلبین. كاغیان . ج  2012  محاضر مساعد  ماجستیر 1986  لیبي  عضو ھیئة تدریس متعاون  نضال محمد مصباح  .11

 2016  تقنیة معلومات  الفلبین. كاغیان .ج   2015  محاضر مساعد  ماجستیر 1987  لیبي  متعاون عضو ھیئة تدریس  زیاد توفیق شعیب  .12

 2017  علوم حاسوب  الفلبین.  جامعةكاغیان 2014  محاضر مساعد  ماجستیر 1986  لیبي  عضو ھیئة تدریس متعاون  اشرفمحفوظعلي  .13

 2017  علوم الحاسوب  صربیا.جامعةیونیونبلغراد  2013  محاضر   دكتوراه   لیبي  عضو ھیئة تدریس متعاون  الفرجاني منصور محمد  .14

 2017  تكنولوجیا المعلومات  جامعة القاھرة  2005  محاضر مساعد  ماجستیر 1968  لیبي  عضو ھیئة تدریس متعاون  فرحات امحمد زرقون  .15

 2017  حاسب الي  امریكا. كولورادو. ج 2014  محاضر مساعد  ماجستیر 1980  لیبي  عضوھیئة تدریس متعاون  عبدالمحسن محمد البنداق  .16

 2017  تقنیة معلومات  البنیة التحتیة مالیزیا. ج   2015  محاضر مساعد  ماجستیر 1981  لیبي  عضوھیئة تدریس متعاون  عصام عمار الزمزام  .17

  2017  ھندسة حاسوب  األكادیمیة اللیبیة  2015  محاضر مساعد  ماجستیر  1979  لیبي  عضوھیئة تدریس متعاون  سالم علي عود  .18

 2018  علوم الحاسوب  نمس الھندیة. ج 2015  محاضر  دكتوراه 1976  لیبي  عضوھیئة تدریس متعاون  محمد سیدي حمادي  .19
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  الشؤون الطالبیة.14

  : بالقسمسیاسة القبول  1.14

  شروط وضوابط القبول والنقل 1.1.14 

  -:وفق الضوابط والشروط اآلتیة  بالقسمیتم قبول الطلبة الجدد 

أو ما یعادلھا  )علمي(  حاصالً على شھادة إتمام الدراسة الثانویة بالقسمأن یكون الطالب المتقدم للدراسة  -

  .وفق اإلجراءات والنظم المنصوص علیھا من وزارة التعلیم العالي والنافذة في الجامعات اللیبیة

الطلبة المنتقلین من جامعات أخرى ویشترط في الطالب المنتقل أن یقدم المستندات التي تبین  القسم قبلی -

المواد والمقررات التي درسھا والمحتوى العلمي لكل منھا وعدد الوحدات في كل مقرر والدرجات ویحال 

 .الملف األكادیمي إلى القسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة

أو كل المقررات الدراسیة للجنة العلمیة بالقسم، بشرط أن ال تزید المقررات  تكون صالحیة قبول بعض -

 .الدراسیة التي تعادل للطالب عن نصف المقررات الالزمة للتخرج بالقسم

 . یشترط في الطالب المنتقل أن یدرس المقررات التي لم یتم قبولھا وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد من القسم -

 .خمسین بالمائة%) 50(ت المتحصل علیھا الطالب بتقدیر أقل من تستبعد كل المقررا -

 .یحسب المعدل العام للطالب عند تخرجھ على أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزھا بالكامل -

  :آلیة القبول للطلبة الجدد 2.1.14

  - :حیث یتم التسجیل وفق الخطوات التالیة مع رؤیتھ ورسالتھ وأھدافھ بالقسمتنسجم آلیة القبول والتسجیل 

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

 .استالم المستندات الخاصة بالطالب وفق ضوابط وشروط التسجیل بالجامعة من قبل إدارة التسجیل - 2

 -:المعدة من قبل إدارة التسجیل وھي كالتاليیقوم الطالب بتعبئة النماذج  - 3

 نموذج المعلومات الشخصیة: النموذج األول. 

 نموذج تسجیل الرغبات للطالب: النموذج الثاني. 

 إقرار اإلطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات بالجامعة: النموذج الثالث. 

 .للقسمة التسجیل بالجامعة وإحالتھ إعداد ملف أكادیمي للطالب بعد منحھ رقم قید جامعي وفق نظام آلی - 4

 -:وفق المعاییر التالیة للقسممراعاة القدرة االستیعابیة  - 5

 .القدرة االستیعابیة للقاعات الدراسیة والمعامل وكافة المرافق الخدمیة للجامعة  - أ

 .للقسمالتجھیزات واإلمكانیات المادیة المخصصة   - ب

واللوائح المعمول بھا في الجامعة على أن یتم االلتزام باألعداد المخصصة من الطلبة وفق النظم   - ج

 .مراعاة أولویة حجز المقررات الدراسیة للطلبة الراسبین في المقرر الدراسي
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  :آلیة التسجیل للطلبة الجدد 3.1.14

القبول وتوافر المستندات المطلوبة وتعبئة كافة النماذج من قبل الطالب وفق ضوابط بعد استیفاء شروط و -

 -:للطلبة الجدد، یمنح رقم القید للطالب بالجامعة ویتكون الرقم من ثمانیة أرقام كما یليآلیة القبول 

یدل 2 یدل على فصل الخریف و 1 (:الرقم األول من الیسار یدل على رقم الفصل الدراسي حیث  - أ

 ) .یدل على فصل الصیف3 على فصل الربیع و

 .الطالب الرقم الثاني والثالث یدل على السنة التي التحق فیھا   - ب

 .12وقد منح قسم علوم الحاسوب رقم . الخامس یدل على رقم القسم العلميالرقم الرابع و   - ج

 .الرقم السادس والسابع والثامن یدل على الرقم التسلسلي للطالب بالجامعة  -  د

 .تسجیل الطالب بمنظومة التسجیل االلكترونیة -

فیما عدا فصل (تسجیل لكل فصل دراسي وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة یلتزم الطالب بال -

 .)الصیف باعتباره اختیاریاً 

 .تتم إجراءات تسجیل المقررات للطلبة الجدد لفصل الدراسي من قبل القسم وبإشراف المرشد األكادیمي -

 . ال یجوز تسجیل أي طالب بعد انتھاء األسبوع الثالث من بدایة التسجیل -

ط واإلضافة لبعض المقررات الدراسیة وفق البرنامج الزمني یمكن التعدیل في تسجیل الطالب باإلسقا -

 .للفصل الدراسي

یجب على الطالب التسجیل في المقررات الدراسیة أول بأول، وذلك حسب التسلسل المحدد للمقررات،  -

 .وكذلك حسب الخطة الدراسیة المعتمدة من قبل القسم
  إلزام الطلبة بحضور المحاضرات2.14

حضور الطلبة لمحاضراتھم ھو العمود الفقري لنجاح العملیة التعلیمیة وبراألمان النتقال العلم من عضو 

  -:الطلبة على االلتزام بإتباع اآللیة اآلتیة  یحث القسمھیئة التدریس الملقي إلى الطلبة المتلقین، لذلك 

 .الحوافز واللوائح والعقوباتیحدد في بدایة كل فصل دراسي یوم مفتوح یكون من فقراتھ توضیح  -

یتم رصد غیاب الطلبة عن طریق عضو ھیئة التدریس المكلف بتدریس المقرر الدراسي وفي حالة تغیب  -

 .من المحاضرات یبلغ القسم بأسماء المتغیبین% 25الطالب عن فترة تتعدى 

من المحاضرات یحرم % 25بناء على الئحة الدراسة واالمتحانات المعلنة فان الطالب الذي یتجاوز غیابھ  -

 .من دخول االمتحان النھائي ویعطى درجة الصفر في نتیجة المقرر الدراسي

یعلن عن أسماء الطلبة المتغیبین في لوحات اإلعالنات والموقع االلكتروني مع توضیح العقوبة النازلة بھم  -

  .حسب الالئحة
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  اطالع الطالب الجدد على طبیعة ومتطلبات البرنامج التعلیمي  3.14

وجود دلیل لكل برنامج تعلیمي متوفر بالمكتبة ومكتب الشؤون الطالبیة ورئاسة البرنامج التعلیمي وكذلك  -

 .الموقع االلكتروني،لیطلع علیھ الطالب الجدد

رنامج وذلك لتقدیم نبذة عن متطلبات اإلعالن عن الساعات المكتبیة لتواجد المرشدین األكادیمیین للب -

 .وخصائص البرنامج التعلیمي للطلبة الجدد الراغبین في السؤال عن أحد البرامج لالنضمام إلیھ

استھداف الطلبة الجدد بالمحاضرات التعویضیة للبرامج واللوائح التعلیمیة في الیوم المفتوح الذي تقیمھ  -

 .الجامعة

  علیمیةاالنتقال ضمن البرامج الت 4.14

 .یقوم الطالب بتعبئة نموذج االنتقال المعد بالجامعة للموافقة علیھ واعتماده من القسم المنتقل منھ الطالب -

 .یتم إبداء الرأي من قبل القسم الذي یرغب الطالب في االنتقال إلیھ -

نتقل إلیھ إلى إدارة التسجیل لغرض تحدیث بیانات الطالب بتسجیلھ في القسم الم االنتقالإحالة نموذج  -

 .واستكمال كافة اإلجراءات التي تؤكد انتماء الطالب للقسم الجدید

 .إحالة ملف الطالب األكادیمي إلى القسم المنتقل إلیھ وذلك إلجراء المعادلة الالزمة للمقررات الدراسیة -

  مراجعة سیاسة القبول  5.14 

  -:سنوات ویكون على النحو اآلتي 4كل یتم اعتماد مراجعة سیاسة القبول للبرنامج التعلیمي بشكل دوري 

إحصائیات تبین نسبة إقبال الطلبة على التسجیل في البرنامج التعلیمي والتي تحدد نسبة نجاح السیاسة  -

 .المتبعة في اجتذاب الطلبة للتسجیل في البرنامج المستھدف

 .بالبرنامجاستھداف الطلبة والخریجین باستبیانات توضح رضاھم عن سیاسة القبول المتبعة  -

 .نتیجة االستبیانات تحدد مدى مناسبة سیاسة القبول والتحدیثات التي قد تحتاجھا -

  تزوید الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبي  6.14

 .وجود وحدة خاصة بشؤون الطلبة والتي تجیب على جمیع استفسارات الطلبة حول خدمات الدعم الطالبي .1

ات وورش عمل تقدم فیھا نشرة تعریفیة عن خدمات الدعم الطالبي تتبنى وحدة شؤون الطلبة إقامة محاضر .2

 .وكل ما یتعلق بحقوق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة

بعض خدمات الدعم الطالبي واضحة بالمعاینة كاحتفالیات تكریم الطلبة والرعایة الصحیة وتوفیر األمن  .3

 .ا وأوجھ القصور التي قد تحتاج معالجةوغیرھا والتي تستھدف باستبیانات دوریة توضح الرأي فیھ

 



22 
 

  آلیة توفیر الدعم المناسب للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة  7.14

بھذه الشریحة من الطالب في حقھم في اكتساب المعرفة والتحصیل العلمي عن طریق تدلیل  یھتم القسم

  - :الصعاب التي تواجھھم بالجامعة 

تكلیف موظفة متخصصة وذات خبرة وكفاءة علمیة وعملیة لمتابعتھم وتسھیل كافة  .1

  .بالبرنامجاإلجراءات اإلداریة واألكادیمیة لھم 

تسھیل مھمة االتصال والتواصل فیما بین الطالب وأقسامھم العلمیة واإلدارات األخرى  .2

 .ذات العالقة

 .ي جمیع مرافق الجامعةمراعاة المواصفات الفنیة بذوي االحتیاجات الخاصة ف .3

  آلیة تكفل سریة معلومات الطالب  8.14

  .بالقسمیتم حفظ الملفات بوحدة األرشیف وفق تسلسل وأدرج موزعة  -

ال یسمح بتسلیم الملف المدني أو األكادیمي ألي طالب مھما كانت األسباب، إال عن طریق المرشد  -

  .األكادیمي التابع للقسم المختص

 .األرشیف للطالب بمكان منفصل حسب مواصفات األمن والسالمةحفظ نسخ  -

  آلیة تنظیم عملیة اطالع الطالب على سجالتھم 9.14

لضمان سریة المعلومات الخاصة بكل طالب فإنھ ال یسمح باإلطالع على ملف الطالب إال بموافقتھ 

 - :الشخصیة أو عن طریق ولى األمر وفق اآللیة التالیة

 .وتقدیمھ إلدارة المسجل) نموذج طلب اإلطالع على ملف طالب(قبل الطالب تعبئة نموذج من   - أ

بعد موافقة مسجل الجامعة یسمح للطالب بالمراجعة واإلطالع على ملفھ المدني عن طریق وحدة    - ب

 .األرشیف التابعة إلدارة المسجل العام

لمختص عن طریق أما فیما یخص الملف األكادیمي للطالب فإنھ یتم مراجعة القسم العلمي ا   - ج

 .المرشد األكادیمي للطالب
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  آلیة االختیار وتسمیة المرشد األكادیمي.  10.14
بأنھ عملیة لتبادل المعلومات بین المرشد والطالب،حیث یتم التبادل  ...یعرف اإلرشاد األكادیمي 

  .للمعلومات بینھم باستمرار خالل الفصل الدراسي

األستاذ المكلف باإلشراف على متابعة إنجاز الطالب في البرنامج العلمي ...  المرشد األكادیمي

  .الذي یدرسونھ، ومقدار تقدیمھم فیھ

  :الھدف من اإلرشاد األكادیمي -
 .البرنامجتعریف الطالب بالنظم واللوائح والخطط الدراسیة التي تتوافق مع  - 1

التسجیل في المقررات الدراسیة بحیث تتوافق وفق تنظیم المسیرة التعلیمیة للطالب من خالل تنسیق عملیة  - 2

 .قدرات الطالب والخطط الدراسیة الموضوعة للقسم العلمي من حیث االعتمادیة لھذه المقررات

متابعة الطالب في التحصیل العلمي وتوجیھھ عن الحاجة للمحافظة على المستوى األكادیمي المطلوب من  - 3

 .خالل اإلشراف والمتابعة الدوریة

یم وتوثیق النتائج الفصلیة للطالب من خالل إعداد تقاریر دوریة عن نسب اإلنجاز الفصلي للمقررات تقی - 4

  .الدراسیة

  :وظائف ومھام المرشد األكادیمي -

 .متابعة الملف األكادیمي للطالب، ویتم فیھ حفظ نسخ من نتائجھ الدراسیة المتضمنة لكل فصل دراسي - 1

إیقاف القید، الطلبة المتعثرین، كذلك العقوبات التي توقع على الطالب االنقطاع، : تدوین وتسجیل حاالت - 2

 .بملفھ العلمي وبطاقتھ الدراسیة وإبالغھ

الرد على جمیع استفسارات الطالب فیما یخص الدراسة ومتابعتھ مع أعضاء ھیئة التدریس الذین یدرسونھ  - 3

 .في جمیع المقررات

 .على سجالتھم الدراسیة بشكل منتظم مساعدة الطالب في تحدیث بیاناتھم واإلطالع - 4

 .حث وتشجیع الطلبة على حضور المحاضرات، ورصد ومتابعة التقدم الدراسي لھم - 5

 .اعتماد موافقة المرشد األكادیمي للبث في كافة اإلجراءات المتعلقة بالطالب داخل الجامعة - 6

  :آلیة اختیار المرشد األكادیمي -

اإلشراف على عملیة اإلرشاد ) ئیس البرنامج التعلیمير(یتولى المشرف األكادیمي بالبرنامج 

 -:األكادیمي ویتبنى توجیھ الطلبة خاصة الجدد وتوزیعھم على المرشدین وفق اآللیة اآلتیة

 ..حصر أعداد أعضاء ھیئة التدریس بالبرنامج التعلیمي - 1

 .حصر أعداد الطلبة الدراسین بالبرنامج - 2
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طالب لكل مرشد  20بالقسم بحیث ال یتجاوز إعداد الطلبة توزیع الطلبة على أعضاء ھیئة التدریس  - 3

 .أكادیمي

 .اإلعالن عن قوائم اإلرشاد األكادیمي للطلبة وفق اعتماد اللجنة العلمیة بالقسم - 4

 

  آلیات الطعن والتظلم والشكاوي الطالبیة  11.14
  :آلیة الطعن  - أ
الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزید أن یقدم طلب المراجعة لمقرر الدراسي المطعون فیھ إلى مكتب  -

  .على أسبوعین من تاریخ إعالن النتائج

 .أن یرفق بالطلب إیصال سداد الرسوم المالیة وفق الالئحة المالیة بالجامعة -

 .یحال الطلب إلى لجنة المراجعة بالقسم العلمي المختص -

ء ھیئة التدریس وعلى اللجنة مراجعة تتولى اللجنة العلمیة بالقسم تشكیل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضا -

كراسة اإلجابة ووضع النتیجة النھائیة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتیجة من القسم المختص 

  .ومكتب الدراسة واالمتحانات بالجامعة

مة في حالة ثبت صحة ادعاء الطالب وتقرر نجاحھ بالمقرر فإنھ یتم تعدیل درجة الطالب ویتم إعادة قی -

 .الطعن لھ، وأما إذا لم یثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما ھي علیھ

 :آلیة التظلم والشكاوي الطالبیة  - ب
رفع الظلم عن الطالب من أھم العوامل التي تؤثر إیجاباً على مستوى العملیة التعلیمیة، ولذلك فإن 

  -:تبع الطرق التالیةالقسم ی

 .بالتظلماتیوثق الطالب شكواه في نموذج خاص  -

 .یقوم الطالب بوضع تظلمھ في صندوق الشكاوي -

یتم فتح صندوق الشكاوي من لجنة خاصة بذلك والتأكد من استیفاء التظلم لشروط البث فیھ من ذكر كامل  -

 .البیانات للمشتكي والمشتكي علیھ وموضوع التظلم

 .المتاحة أمامھایحال التظلم إلى لجنة التحقیق التي تعلن عن مثول الطرفین بالوسائل  -

  .اإلعالن عن نتیجة التحقیق على لوحة اإلعالنات وعلى الموقع االلكتروني -

  آلیة تمكین الطالب من المشاركة في صناعة القرارات وحل المشاكل  12.14

 .توزیع استبیانات خاصة بالطلبة في نھایة كل فصل دراسي -

 .ویرھاتفرغ االستبیانات وتحلل إحصائیاً لمعرفة نقاط الضعف وتط -

 .تسلم نتائج االستبیانات من قبل مكتب ضمان الجودة وتوضع وفق خطط التحسین والتطویر -
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 .یعتمد مجلس الجامعة نتائج االستبیان ویحدد سبل التحسین والتطویر -

 .مشاركة الطالب في صناعة القرارات وحل المشاكل عن طریق مكتب شؤون الطلبة -

 .ات بالجامعة وعلى كافة المستویات اإلداریةاستھداف طلبة الجامعة في كافة االجتماع -

 .تفعیل دور الطلبة من خالل عضویتھم في كافة اللجان المشكلة داخل الجامعة -

 

  آلیة التعامل والتوثیق لمعامالت الطــالب المتعثریــن  13.14
 .یتم تحدید الطلبة المتعثرین عن طریق المرشد األكادیمي من خالل نتائجھم الفصلیة -

 .نسبة الحضور والغیاب وحصر الطلبة المتغیبین وإبالغ المرشد األكادیمي عن طریق رئاسة القسممتابعة  -

 .یدرس المرشد األكادیمي وضع الطالب ویتناقش معھ لمعرفة أسباب التعثر وإمكانیة معالجة المسببات -

المسببات بنفسھ فإن في حالة أن التعثر كان في الجانب األكادیمي والطالب ال یمكنھ التغلب على ھذه  -

المرشد األكادیمي یقدم توصیات إلدارة البرنامج تحوي الحلول المقترحة التي یجب تقدیمھا للطالب لمعالجة 

 .أوجھ القصور لدیھ

 .في حالة التعثر كان في الغیاب ولم یلتزم الطالب بالحضور یتم إبالغ ولي األمر عن طریق إدارة الجامعة -

ل العلمي فإن البرنامج یتبنى المعالجة بحسب إمكانیاتھ وتوصیات المرشد إذا كان التعثر في التحصی -

 .الخ... األكادیمي، وتقدیم الدعم الالزم كمحاضرات إضافیة أو تدریبات عملیة 

 

  آلیة التعامل والتوثیق لمعامالت الطــالب المتفوقین  14.14

قدرات خاصة تؤھلھم للتفوق في  االھتمام بالطلبة المتفوقین الذین لدیھم القسمإن من أولویات 

مجاالتھم العلمیة والعملیة فھم لھم األثر األكبر في الرفع من كفاءة مخرجات العملیة التعلیمیة، ومن مظاھر 

  -:االھتمام تشجیعھم على زیادة التحصیل العلمي ومن آلیات التشجیع اآلتي

 .لمتفوقین وذوي المعدالت المرتفعةالطالب ا یتم تحدید الطلبة المتفوقین بمراجعة الدرجات وتحدید -

 .متابعة أي تقاریر من المرشدین األكادیمیین عن الطالب المتفوقین -

یكرم الطلبة المتفوقین علمیاً من خالل منحھم شھادات تقدیر وإعالن أسمائھم بلوحات اإلعالن وموقع  -

 .غیره الجامعة االلكتروني مع توضیح مجال تفوقھم في دراستھم أو البحث العلمي أو

 .تكریم أوائل الدفعات سنویاً في حفل الخریجین -

دعم الطلبة المتفوقین للمشاركة في األنشطة المختلفة سواء كانت علمیاً أو ثقافیاً أو ریاضیاً ضمن نشاطات  -

 .اتحاد الطلبة داخل أو خارج الجامعة
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في كافة اللجان المشكلة في  دعوة الطالب المتفوقین بالمشاركة بآرائھم لتحسین أداء الجامعة واستھدافھم -

  .الجامعة

  آلیة معرفة مدى مالئمة البرامج لمتطلبات سوق العمل من وجھة نظر خریجیھا  15.14

في كل سنة ویكون بالتنسیق والتعاون بین " یستھدف فیھ الخریجین وأرباب العمل"یتم تحدید یوم للخریجین  -

 .وحدة الخریجین مع بقیة اإلدارات والمكاتب

یم استبیان للخریجین؛ لمعرفة مدى مالئمة البرامج الدراسیة لمتطلبات سوق العمل من وجھة نظر یتم تسل -

 .الخریجین

یتم تسلیم استبیان ألرباب العمل؛ الستطالع أرائھم في مدى مالئمة الخرجین والبرامج الدراسیة لمتطلبات  -

 .سوق العمل

تحسین وتطویر البرامج التعلیمیة وفق آلیة المراجعة یفرغ االستبیان ویحلل إحصائیاً وتستخدم نتائجھ في 
  والتقییم الدوري للبرامج التعلیمیة

  
  إجراءات البرامج التعلیمیة  .15

 
  آلیة تصمیم البرنامج التعلیمي 1.15

تبدأ عملیة تصمیم البرنامج التعلیمي بالتعرف على الغایات التعلیمیة واألھداف العامة للبرنامج ثم 
المتعلم وأنماط التعلیم المالئمة بعد ذلك یتم تحدید المحتوى والوحدات التعلیمیة الالزمة ثم تحدید خصائص 

اختیار وتصمیم نشاطات التعلیم والتعلم والوسائل التعلیمیة الالزمة وأخیراً تحدید أسالیب تقویم تعلم الطلبة 
  -:ویكون ذلك بناءاً على الخطوات التالیة

امج التعلیمي المستھدف تصمیمھ مع مراعاة متطلبات سوق العمل من قبل دراسة المقترح المقدم للبرن - 1
 .مجلس إدارة الجامعة

تشكیل لجنة من أعضاء ھیئة التدریس وفق التخصص المراد تصمیمھ بحیث ال تقل عن ثالثة أعضاء ھیئة  - 2
 .التدریس

  - :مراعاة ضوابط الجامعة في تصمیم وتنفیذ ومراجعة البرامج التعلیمة وھي  - 3
یكون المرجع األساسي لتصمیم البرامج التعلیمیة، الكتیب الصادر عن اللجنة الشعبیة العامة أن   . أ

 .، باإلضافة إلى المؤسسات التعلیمیة المناظرة المعتمدة)2008سنة (سابقاً 
عدة (عرض وثائق البرنامج التعلیمي على خبراء مختصین في نفس المجال من مدارس مختلفة   . ب

 .باستخدام تقریر المراجع الخارجي للبرنامج التعلیمي) ظرمؤسسات لدیھا تخصص منا
 .تنفیذ المالحظات والتوصیات الواردة بتقریر المراجع الخارجي عن تصمیم البرنامج  . ج
عرض البرنامج التعلیمي المصمم على مجلس إدارة الجامعة العتماده والبدء في تفعیل العملیة   . د

 .التعلیمیة بھ
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  آلیة المراجعة والتقییم الدوري للبرنامج التعلیمي 2.15

المراجعة الدوریة للبرامج التعلیمیة مھمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحیح أخطاء سابقة وتجوید 
  -:المخرجات وتكون كل أربع سنوات بإشراف إدارة الشؤون العلمیة على النحو اآلتي

 .للبرامج التعلیمیة التي تتبعھا بالبدء في المراجعة والتقییم الداخليتصدر إدارة الشؤون العلمیة تعلیماتھا  .1
یتبع البرنامج التعلیمي نظام االجتماعات للجنة العلمیة بالبرنامج وأعضاء ھیئة التدریس إلجراء المراجعة  .2

 .والتقییم لینتج عنھا تحدیثات في البرنامج التعلیمي المستندة على مراجع ومناظرات موثوق بھا
 تمد ذلك علي استبیانات للطلبة وأعضاء ھیئة التدریس على كل برنامج علمي یع .3
تحال النتائج إلى إدارة الشؤون العلمیة ثم رئاسة الجامعة لتطرح على مجلس إدارة الجامعة لتنتقل إلى  .4

الخطوة التالیة إال وھي عرضھا على مختصین خارجیین في نفس المجال لتقییم البرنامج العلمي المحدث 
 ).ال یقل عدد المقیمین الخارجیین عن ثالثة(

تعمم التقییمات الخارجیة حسب البرنامج التعلیمي وتنفذ ثم تعتمد حسب اإلجراءات المعمول بھا في  .5
 .الجامعة

إعداد تقریر صادر عن البرنامج التعلیمي یحوي التحدیثات التي تم اعتمادھا وأسباب عدم تنفیذ أي مقترح  .6
 .مستندة على أساس علمي بحثنتیجة التقییمات وال

 
  آلیة استطالع أراء العناصر التعلیمیة في جودتھا 3.15

أعضاء ھیئة (یعلن مكتب ضمان الجودة وتقییم األداء عن البدء في استھداف عناصر العملیة التعلیمیة  .1
 .ومالحظاتھم حولھاباستبیانات خاصة لالطالع على آرائھم في جودة العملیة التعلیمیة ) الطلبة –التدریس 

 .توزع وتجمع االستبیانات ثم تحلل الستخراج نقاط القوة والضعف والتوصیات والمقترحات .2
من نتائج التحلیل یتم بناء خطط التحسین والتطویر التي ھي أساس عمل البرامج التعلیمیة لمعالجة نقاط  .3

 .ق أعلى درجات الجودةالضعف والمحافظة على نقاط القوة وإتباع التوصیات والمقترحات لتحقی
 

  إجراءات شؤون أعضاء ھیئة التدریس .16
  

یعتبر عضو ھیئة التدریس رسول اإلبالغ األمین للمعارف، وھو راعي القیم وھو القدوة في 
االستقامة والتجرد فیما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات، كما یعتبر المكون األول في میدان التعلیم والبد 

 .المادیة والمعنویة وسبل التشجیع ھي الدافع لھ للعطاءأن تكون الحوافز 

  حقوق عضو ھیئة التدریس 1.16

فالعنصر المادي الذي یتطلب توفیره من قبل إدارة الجامعة لھ انعكاسات على حیاة عائلة عضو 
  .ھیئة التدریس وبالتالي على كفاءاتھ العلمیة واإلبداعیة

رع الزمن ویسبقھ حتى تكون نفسیة المربي بعیدة عن كل إن أمر الحوافز یتطلب تعمیقا جذریاً یسا
  .شعور بالغبن أو الظلم
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  واجبات عضو ھیئة التدریس  2.16

واجبات عضو ھیئة التدریس فھي كثیرة أیضاً،فھو القدوة لمن یتلقون منھ المعرفة، ألنھ أكبرھم سناً 
نفوسھم وھو الذي یغرس البذور الجیدة في وعلماً، وھو الراعي لعقولھم والمنمي لمواھبھم، والذي یصقل 

  .أفكار الشباب الباحث عن العلم واألخالق الحمیدة

كما یتولى عضو ھیئة التدریس القیام باألعمال التي تنسجم مع مھمة ومھنة التدریس، والمھام 
  -:األخرى التي یكلف بھا من قبل الجامعة، وتكون مكملة لمھامھ التدریسیة ومنھا ما یلي

یؤدي عملھ بكل أمانة ودقة وفقاً لما تقرره الجامعة والقسم العلمي، وااللتزام بالحضور في المواعید أن   - أ
  .المحددة في جدول المحاضرات

أن ال یستغل مركزه الوظیفي في مصالحھ الخاصة، وأن یبتعد بسلوكھ عن مواطن الشبھات والزلل، أو   - ب
 .الظھور بمظھر ال یلیق بشرف المھنة

صدر إلیھ من تعلیمات من قبل الجامعة والقسم المختص في حدود القواعد والنظم المعمول أن ینفذ ما ی  - ت
 .بھا ضمن لوائح الجامعة

أن یحافظ على شرف المھنة وأن ال یتصرف تصرفات أو یسلك سلوكاَ یسئ  للدین اإلسالمي، أو یضر   - ث
 .بالمجتمع

والتي تستخدم كوسائل إیضاح وأن  المحافظة على المعدات واألجھزة التي تسلم إلیھ بحكم مھنتھ،  - ج
 .یستخدمھا في الغرض الذي أعدت من أجلھ

 .غرس السلوك الذي یساعد في المحافظة على البیئة  - ح
تحدید ساعات مكتبیة لمراجعة الطالب كمرشد أكادیمي، أوحل المشاكل العلمیة بالمقررات التي یقوم   - خ

 .بتدریسھا
 .تخصصھ، وخاصة تحسین وتطویر المناھج الدراسیةأن یقوم باألعمال التي ُتطلب منھ في مجال   -  د
 .المساھمة في رسم السیاسات والخطط التي تھدف إلى رفع مستوى األداء وتحسین العملیة التعلیمیة  -  ذ
 .المساھمة في لجان االمتحانات التي یكلف بھا من قبل القسم والجامعة  - ر

 
 اختیار أعضاء ھیئة التدریس 3.16

ھا العملیة أھم المدخالت في المؤسسات التعلیمیة الجامعیة التي تحتاجیعد أعضاء ھیئة التدریس من 
وجود معاییر الختیار في ضوء الثورة المعلوماتیة واالتصاالت والتكنولوجیا، وبالتالي یتطلب  التعلیمیة

ھیئة التدریس وبجامعة أفریقیا یعتبر عضو ھیئة التدریس ھو أساس تجوید مخرجات العملیة التعلیمیة 
من خالل التمتع امعة، ولذا من المھم التقییم الدوري لھ للحفاظ على األداء العالي والمستوى المتمیز وبالج

  -:بالمقومات الشخصیة واألكادیمیة والتي تظھر في العدید من الصفات من أھمھا

  .الصفات الشخصیة: أوالً 

  .الصفات االجتماعیة القیادیة: ثانیاً 

  .والمھاریةالصفات األكادیمیة : ثالثاً 
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ومن خالل تحدید احتیاجات األقسام واعتماد ھذه االحتیاجات من رئاسة الجامعة یتم اإلعالن في موقع 
الجامعة عن االحتیاجات من أعضاء ھیئة التدریس ومن ثم إتباع آلیة محددة لتقییم المتقدمین من أعضاء 

  -:ھیئة التدریس وتتلخص ھذه اآللیة في اآلتي

لمیة بالقسم لدراسة مؤھالت وتخصصات المتقدمین من أعضاء ھیئة التدریس واختیار تجتمع اللجنة الع  )1
 -:المناسب منھم للمقررات التي بھا عجز على أن یراعى االختیار حسب المعاییر اآلتیة

  مجال الشھادة یطابق التخصص المطلوب، حیث تخصص عضو ھیئة التدریس یجب أن یكون موافق
  .ى یكلف بتدریسھلمتطلب المقرر الدراسي حت

  المؤھل العلمي، حیث الدكتوراه لھ األولویة ثم الماجستیر في حال تطابق التخصص مع متطلب المقرر
 .الدراسي

 الدرجة العلمیة، في حال توفر المعیارین السابقین تكون األفضلیة في االختیار للدرجة العلمیة األعلى. 
  بتقدیم رسائل تزكیة من عضوي ھیئة تدریس أن یقوم (الخبرة في التدریس أو في مجال التخصص

 ).من ذوي العالقة بتخصصھ
 التزكیة من قبل اللجنة العلمیة بالقسم. 

وتبلیغھم یتم إجراء مقابلة شخصیة مع عضو ھیئة التدریس تكون ھي الفیصل في اعتماد االختیار  )2
 .المقرر بكفاءة بالمقررات الدراسیة التي سیتم تكلیفھم بھا ومعرفة جاھزیتھم لتغطیة مفردات

إحالة األسماء المختارة إلى مكتب أعضاء ھیئة التدریس لالتصال بھم للتأكید على إحضارھم مصوغات   )3
 .التعاون كاملة

حال استكمال عضو ھیئة التدریس المختار من القسم لمتطلبات التعاون یتم التعاقد معھ وإحالتھ إلى القسم   )4
 .ائح المعمول بھا في الجامعةلیكلف رسمیا بالتدریس حسب النظم واللو

تعتمد ھذه اآللیة على السالسة في اإلجراءات وضمان تحقیق أعلى معاییر الجودة في االختیار 
وصحة المؤھل العلمي للمتقدم وأحقیتھ في االلتحاق بركب العملیة التعلیمیة المتمیزة بجامعة أفریقیا للعلوم 

  .اإلنسانیة والتطبیقیة
ریس العاملین بجامعات أخرى على الدرجات العلمیة نفسھا التي یشغلونھا قبول أعضاء ھیئة التد

وذلك على سبیل التعاون لمدة محدودة للتدریس، أو للقیام بالبحوث العلمیة، واإلشراف على الرسائل 
واألطروحات الجامعیة ومناقشتھا، واإلشراف ومتابعة أوضاع الطالب أو كأعضاء في لجان تخصصیة 

  .لجامعة وفق النظم واللوائحتحددھا حاجة ا
ولتعزیز جودة اختیار أعضاء ھیئة التدریس فان الجامعة قامت بتفعیل لجنة شؤون أعضاء ھیئة 

  -:التدریس والتي تختص باآلتي
التحقق من استیفاء شروط التعیین والترقیة والنقل والندب واإلعارة المتعلقة بأعضاء ھیئة التدریس وكافة  .1

 .األخرىأمورھم الوظیفیة 
االطالع على تقاریر لجان التقییم الخاصة بالترقیة الستخالص نتائجھا ورفع التوصیة بھا إلى رئاسة  .2

 .الجامعة
 .دراسة التقاریر العلمیة الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس من قبل األقسام العلمیة المختصة بالجامعة .3
  .الجامعة أو رئیسھا ما تكلف بھ من أعمال في نطاق اختصاصاتھا من قبل مجلس إدارة .4

  
  بقسم علوم الحاسوبدعم أعضاء ھیئة التدریس في البحث العلمي 4.16

تھتم جامعة أفریقیا بدعم عضو ھیئة التدریس لنشر أبحاثھ والخوض في مجاالت البحث العلمي بصفة          
  -:عامة، ولتحقیق ذلك فان الجامعة تتبع اآللیات التالیة

  .مجلة علمیة محكمة تھتم بالبحث العلمي لنشر مساھمات وبحوث أعضاء ھیئة التدریس إصدار  )1
%  35ن ونسبة یمن القیمة للقار%  50تخفیض رسوم اشتراك أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة إلى   )2

  .للمتعاونین
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ان الجامعة في حالة مشاركة عضو ھیئة التدریس في نشر بحث علمي باسم الجامعة محلیا او خارجیا ف  )3
من الرسوم والمصاریف إذا كان %  60تتكفل بكافة مصاریف عضو ھیئة التدریس إذا كان قار أو نسبة 

  .متعاونا
الفرصة متاحة لكل أعضاء ھیئة التدریس إلقامة ندوة علمیة أو محاضرة أو ورشة عمل لتناول أي    )4

  .الخ... موضوع في البحث العلمي أو خدمات المجتمع والبیئة 
  
  

  طرق ووسائل وتقنیات التدریس المستخدمة. 17
 .محاضرات منھجیة نظریة .1
 .النشاط والمناقشة والمشاركة الفردیة والجماعیة داخل المحاضرات .2
 .الواجبات وورقات العمل .3
 .التدریبات العملیة والتطبیقات المعملیة .4
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 نظام التقییم واالمتحانات. 18

  خمسین بالمائة على % 50حصل على مجموع درجات  إذایعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي
 .في ھذا المقرر األقل

  وامتحان نھایة  السنة للطالب أعمال أساسوذلك على %) 100(تحسب تقدیرات كل مقرر من
 .النھائي  لالمتحان% 60ألعمال السنة و % 40الفصل وذلك بنسبة 

  الفصل الدراسي امتحانات دوریة ال یقل عددھا عن اثنین وتدخل االمتحانات الشفھیة  أعمالتشمل
 . الفصل الدراسي  أعمالفي والعملي  والتقاریر 

  یتم اعتماد النتیجة النھائیة للمقرر الدراسي من قبل رئیس القسم المختص وكذلك رئیس الدراسة
  .واالمتحانات بالجامعة

 بضرب الوحدات الدراسیة لكل مقرر في النسبة المئویة المتحصل  یحسب المعدل الفصلي للطالب
علیھا الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسھا 
الطالب بنفس الفصل الدراسي ویدرج ضمن حساب المعدل العام جمیع المقررات التي درسھا 

  .الطالب في الكلیة

للمقرر  الدرجات ما فوق من مجموعف% 50جحا في المقرر إدا تحصل فیھ علي نسبة و یعتبر الطالب نا
مائة وذلك  إلىتقدر درجات الطالب وكذلك التقدیر العام بناء على المعدل العام من صفر بحیث , الدراسي

  :حسب النسب التالیة 

  
  
  
  
  
  
  

  التقدیر  الدرجات  ت

  ممتاز  100إلى  85من   1

  جید جدا  85إلى أقل من    75من    2

  جید  75إلى أقل من    65من   3

  مقبول  65إلى أقل من    50من   4

  ضعیف  50إلى أقل من   35من    5

  ضعیف جدا  35أقل من   6
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  مشروع التخرج لطالب  كتابة دلیل. 19
  

  ةـــــــــــمقدم1.19
تحلیل المشاكل یمثل مشروع التخرج اختبارا حقیقیا للطالب إذ یكشف عن قدرات الطلبة في 

أتم دراستھ قبل الوصول لمقرر مشروع الذي وابتكار حلول جدیدة للعدید منھا في مجال تخصصھم
التخرج، ویقدم مشروع التخرج تجربة فعلیة ھامة للطالب تكون مقدمة للحیاة العملیة لھ بعد التخرج إذ 

التخرج إلى التأكد من أن  یعتمد الطالب في عمل المشروع على إبداعھ اعتمادا كلیا، ویھدف مشروع
الطالب قادراً على تطبیق المھارات والمعارف التي حصل علیھا خالل الدراسة الجامعیة في ظل توفیر 
النصح واإلرشاد من المشرف على مشروع التخرج و یجب على كل طالب تقدیم مشروع مستقل ما لم 

داف مشروع التخرج تتلخص في ما یرى القسم أن یقدم بعض الطالب مشروع واحد مشترك، وعموما أھ
  -:یلي

التأكد من أن الطالب الخریج قادراً على استخدام العلوم التي تلقاھا خالل دراستھ الجامعیة  .1
  .وأصبحت تعد من قدراتھ الكتابیة والخطابیة والبحثیة والعلمیة

  .إعطاء فرصة للطالب لتطبیق ما تعلمھ وتنفیذ ذلك على ارض الواقع .2
  .القیات المھنة قبل التحاقھ فعلیاً بالعملتحلي الطالب بأخ .3
ویحق للطالب أن یختار عنوان مشروع تخرجھ في أي مجال من مجاالت التخصص في قسمھ  .4

العلمي وبإشراف عضو ھیئة تدریس الذي یحمل الماجستیر أو الدكتوراه في نفس التخصص الذي 
 .یتناولھ المشروع

 
  متطلبات التقدیم على مشروع التخرج 2.19

ل قسم علمي بالجامعة عدد وحدات یجب على الطالب أن ینجزھا لیمنح الحق في تسجیل مشروع التخرج لك
  - :والبدء فیھ وھي كاآلتي

  

  عدد الوحدات المطلوبة لالنجاز قبل المشروع  القسم العلمي
  الحد األدنى                     الحد األعلى

  126  120  إدارة األعمال
  126  120  المحاسبة

  126  120  التمویل والمصارف
  137  131  القانون

  122  116  اللغة االنجلیزیة
  133  127  علوم الحاسوب
  150  144  الھندسة المدنیة

  149  143  الھندسة المعماریة
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  آلیة اعتماد التسجیل والتقییم في مشاریع التخرج  3.19
یتقید باآللیة اآلتیة لیعتمد  على الطالب الذي استوفى متطلبات التسجیل في مشروع التخرج أن

  -:تسجیل مشروع تخرجھ وتقییم نتیجتھ بشكل رسمي
في القسم العلمي وھو ما سیعتمده رئیس القسم بعد أن یتأكد من ) تنزیلھ(تسجیل مشروع التخرج  .1

 .انجاز الطالب لعدد الوحدات الالزمة للبدء في المشروع
التخرج من قبل القسم العلمي الذي یعتمد من الخاص بمشاریع ) 1(البث في تعبئة النموذج رقم  .2

الدراسة واالمتحانات لتأكید اجتیاز الطالب العدد الكافي من الوحدات المستحقة للتخرج، ثم یعتمد 
من قبل القسم المالي الذي یفید بعدم وجود أي التزام مالي على الطالب ودفعھ رسوم تسجیل 

 .مشروع التخرج
والذي یحوي العنوان الذي اختاره الطالب كعنوان لمشروعھ ) 2(یلي ذلك تعبئة النموذج رقم  .3

وبموافقة القسم العلمي وأیضاً اسم المشرف على المشروع، ثم المناقشین المقترحین من قبل القسم 
والذي یكون الطالب قد عرض مقترح المشروع مختصرا للتنبیھ ) 3(العلمي، في النموذج رقم 

تلحق بھ، یلي ذلك استكمال بیانات ھذا النموذج والذي یصبح  على نواقص یجب إكمالھا أو إضافة
ممھدا الستصدار قرار المناقشة والمحدد فیھ تاریخ ویوم المناقشة، مع مراعاة إال تزید المدة الكلیة 

 .فصلین متتالیین كحد أقصى
ار یوم مناقشة مشروع التخرج ھو الیوم الذي یكرم فیھ الطالب على ما بذلھ من جھد ویحصد ثم .4

جھود مضنیة مبذولة، یقیم المشروع مناقشین تم ترشیحھما من القسم العلمي لرصد درجات التقییم 
لیكون المشروع مقبوال %)  50(الذي یتوج باجتیاز الطالب ما مجموعھ ) 4(في النموذج رقم 

 .وتكلل بنجاح الطالب سواء بتعدیالت في المشروع أو بدون تعدیالت
ن للطالب البدء في إجراءات استخراج كشف الدرجات وإفادة التخرج وھو یضم) 5(النموذج رقم  .5

 ).لیسانس –بكالوریوس (وإذانا بنیل الطالب الدرجة العلمیة المناظرة للقسم العلمي 
  

  شروط عامة في اختیار مشاریع التخرج4.19
یجب على كل طالب أنھى المقررات السابقة لمشروع التخرج أن یصبح لدیھ تصور وطریقة 
صحیحة في اختیار مشروع التخرج وخاصة بعد إنھائھ لغالبیة مقررات القسم وھنا یجب على كل طالب أن 

  :یقوم باختیار مشروع التخرج وفق األسس التالیة 
یختار الطالب موضوع المشروع الذي یرید تقدیمھ بحیث یقدم حلول فعلیة لمشاكل واقعیة مع  أن .1

 .عملیة أو تطویر لحلول سابقة مقترحةإمكانیة تطبیق المشروع في الحیاة ال
أن یقوم الطالب باالنخراط بالحیاة العملیة وجمع المعلومات والمالحظات المناسبة للمشاكل الموجودة  .2

  .أو المواضیع التي ھي بحاجة للتطویر
عن الموضوع المختار قبل البدء ) كمسودة(أن یكون لدى الطالب معلومات نظریة كافیة وموثقة    .3

  .في تنفیذ المشروع 
  .یجب أن توضع خطة زمنیة ومفصلة لمراحل إنجاز المشروع .4
  .أن یضع األولویات في اختیار الموضوع بما یخدم البحث العلمي أو المجتمع والبیئة أو كلیھما .5
 .األستاذ المشرف متخصص في مجال المشرع الذي اختاره الطالب یفضل أن یكون  .6
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  قواعد قبول مشاریع التخرج 5.19
 -:ویمكن تلخیصھا في األتي

 .أن یكون المشروع قابل للتطبیق العملي وأن ال یعتمد على أمور وھمیة غیر قابلة للتطبیق  .1
 .بأي تطویر علیھاأن ال یكون المشروع مأخوذ من فكرة موجودة مسبقا دون القیام  .2
أن یقوم الطالب بتقدیم مشروع  ینفذه بنفسھ واالستفادة من الخبرة التي اكتسبھا من مراحل  .3

 .إعداد المشروع
 :أن یقدم المشروع  .4

 أفكار جدیدة. 
 تطویر لفكرة مشروع  سابق بإضافات جوھریة. 
 حلول لمشاكل موجودة مسبقا.  

الدینیة و عادات وقیم المجتمع اللیبي  أن یحترم المشروع القیم واألخالق اإلسالمیة و .5
 .وأخالقیات المھنة

 .یجب على الطالب أن یأخذ الموافقة من القسم والمشرف قبل البدء بالمشروع  .6
طلبة إال في حاالت استثنائیة  3أن ال یتجاوز عدد الطالب المشتركین في المشروع الواحد  .7

 .یوافق علیھا األستاذ المشرف على المشروع والقسم  
یقدم الطالب مقترح مشروع حسب النموذج المعد لھذا الغرض  ویسمح للطالب تقدیم أكثر من  .8

 .مقترح مشروع ویتم االختیار حسب  األولویة
یتم تقییم المشاریع المقترحة من قبل اللجنة العلمیة ویقوم الطالب بتقدیمھ في وقت معلن عنھ  .9

 .بزمن كافي في لوحة إعالنات القسم
قبول یبدأ الطالب العمل مباشرة مع المشرف أما في حالة الرفض فعلى الطالب في حالة ال. 10

  .إعادة تقدیم مقترح المشروع مرة أخرى بعد إجراء تعدیالت مقبولة
 

 طریقة كتابة مشروع التخرج6.19
یعتبر الشكل والمضمون جزء ھام في المشروع ألنھ یعكس المجھود الذي بذلھ الطالب والعمل 

لذا یجب أن یولى . كما انھ یعتبر مرجعا لمن یرید اإلطالع على الموضوع من طالب وباحثین. الذي أنجزه
عنایة خاصة لكتابتھ وترتیب األفكار العلمیة الواردة فیھ،وھناك توصیات عامة حول كتابة المشاریع 

  -:والتقاریر العلمیة ینبغي على الطالب التقید بھا ، وھي 
  

  تبویب المشروع 1.6.19
وتحتوي على شعار الجامعة، عنوان البحث، اسم الطالب، اسم المشرف، القسم : الغالفصفحة  .1

 .العلمي، الفصل الدراسي الحالي، الدرجة الجامعیة المستھدف الحصول علیھا
  .الشكر .2
  .اإلھداء .3
  ).الجداول –األشكال  –المحتویات (الفھرس  .4
صف صفحة وال یزید عن فكرة عامة عن المشروع والھدف منھ بما ال یقل عن ن(الملخص  .5

 ).صفحة
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 :فصول المشروع  .6
 المقدمة.  
 الجزء النظري والعملي.  
 النتائج.  
 التحلیل. 
  ان وجدت(الخالصة والتوصیات.(  

  .الخاتمة .7
  .المراجع .8
 .المالحق .9

 
  الخطوط والترقیم 2. 6.19

  - :وتأخذ الخصائص اآلتیة
  18بحجم  Times New Romanنوع الخط : عنوان المشروع .1
    14والحجم   Times New Romanبالخط / الخط : نص المشروع .2
مع مالحظة ضبط , 16تكتب العناوین الفرعیة باللغة العربیة مع مراعاة أنواع الخطوط وبحجم  .3

  .النص
  .یعتمد تباعد السطور مفرداً  .4
  ).…,I, II(یبدأ ترقیم الصفحات اإلھداء و الشكر والمحتویات باألحرف الرومانیة  .5
  .من بدایة الفصول للمشروع).…,1,2,3(قیم ویبدأ التر .6
  :تكتب المراجع في نھایة العمل بالشكل التالي .7

؛ الطبعة؛ دار النشر؛ تاریخ النشر، وترتب حسب "اسم المرجع"اسم المؤلف؛  –الرقم المتسلسل 
  .الحروف األبجدیة ألسماء المؤلفین

  .A4یراعى حجم الورق  .8
 .وأسفلأعلى  2.5, یمین ویسار 2.5: الھوامش .9

 
  خصائص البحث الجید 3. 6.19

. المعیار األساسي للتمییز بین بحث وآخر ھو مدى تحقیق ھذا البحث للھدف الذي أُعد من أجلھ    
  : ویتسم البحث الجید بعدة صفات منھا 

ویتضمن ذلك وضوح الھدف من البحث، و وضوح العرض وتناول المواضیع، وذلك  : الوضوح .1
 .األلفاظ  واالبتعاد عن المصطلحات المعقدةمن خالل حسن اختیار 

سواء في عرض موضوع البحث، أو عند جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بھ واالعتماد  : الدقــة .2
  .على مصادر المعلومات الموثوق فیھا

  . عدم التحیز عند عرض الحقائق الخاصة بالموضوع أو النتائج والتوصیات : الموضوعیة .3
. إلمكان وعدم اإلطالة مما قد یؤدى إلى التكرار أو ملل القارئ وعزوفھ عن البحثقدر ا : اإلیجاز .4

 .ولكن بما ال یخل أیضاً بالتغطیة الوافیة المطلوبة لجوانب الموضوع 
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التسلسل المنطقي في عرض المعلومات فمن الضروري ترتیب وعرض التقریر بشكل منطقي  .5
  : منظم ، وذلك من خالل 

 لموضوعات من البسیط إلى المعقد فاألكثر تعقیداً التدرج عند عرض ا  
 الترتیب الزمني لألحداث الواردة بالتقریر.  
 كلما أمكن ذلك , الترتیب المكاني  -ج. 

 .االقتباس یكون بإتباع الطریقة المناسبة التي توضح المرجع المستند علیھ .6
  

  عرض مشروع التخرج7.19
  - :األقل مرتین كاآلتيیجب على كل طالب عرض مشروع التخرج على 

  
  عرض مقترح مشروع التخرج1.7.19

وھو عرض مبدئي للطالب یوضح فكرة المشروع والغرض الذي یخدمھ وفي العادة یحضره كل 
  :من

 .مشرف المشروع .1
 .أحد أعضاء اللجنة العلمیة بالقسم .2
 .أعضاء ھیئة تدریس مكلفون من اللجنة العلمیة بالقسم ممن لھم عالقة بالتخصص .3

  :والعرض یكون على الشكل اآلتي
مادة علمیة مختصرة للمشروع مجھزة من قبل الطالب قابلة للعرض المرئي باستخدام جھاز  .1

 .العرض المرئي
دقائق یوضح فیھا الطالب فقط فكرة المشروع والعمل الذي  5مدة العرض المرئي ال تزید عن  .2

 .قصھسیقوم بھ لیتبین للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نوا
 نواقص فتح باب المناقشة للحضور وتسجیل المالحظات لتكون ملزمة للطالب باستكمالھا وإضافة .3

 .للمشروع حال موافقة المشرف واللجنة العلمیة بالقسم
 

  عرض مشروع التخرج 2.7.19
حال إنھاء الطالب لكافة نواقص المشروع وموافقة المشرف والقسم العلمي على جاھزیتھ للعرض 

النموذج المناسب الستصدار قرار المناقشة وتحدید الموعد النھائي لھ ویكون مع عدة مشاریع یتم مأل 
أخرى للقسم ما أمكن موزعة على جدول زمني یوضح بدأ كل مشروع والیوم المخصص للمناقشات، 

  :وتكون النسخ الجاھزة للمناقشة على األقل أربع نسخ موزعة كاآلتي
  .ونسختین للمناقشین األول والثانينسخة للطالب، نسخة للمشرف،  -
یوم المناقشة یحدد بقرار یسبقھ بأسبوع على األقل یصدر عن إدارة الشؤون العلمیة ویكون موضحا لكل  -

ما یتعلق بمشروع التخرج من بیانات أكادیمیة كیوم وتاریخ وزمن المناقشة واسم الطالب أو الطلبة واسم 
اني والقسم العلمي وعنوان المشروع، ومن الشروط الواجب توفرھا المشرف وأسماء المناقشین األول والث

  - :قبل البدء في عرض المشروع ھي
 .األربع نسخ من المشروع .1

 
المادة العلمیة التي تحتوي على ملخص للمشروع والتي ستعرض باستخدام جھاز العرض المرئي  .2

 -:والمتكونة من اآلتي
  اسم  –) أسماء الطلبة(اسم الطالب  –المشروع عنوان  –اسم القسم  –اسم الجامعة (الغالف

 ).الفصل الدراسي الحالي –المشرف 
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 المحتویات. 
 الملخص. 
 المقدمة. 
 أساسیات المشروع. 
 النتائج. 
 التحلیل. 
 الخالصة. 
 التوصیات. 
 الخاتمة. 

 .التأكید على استالم النسخ األربع من المستھدفین قبل صدور القرار .3
 .مات المالیة تجاه الجامعةاستكمال الطالب لكافة االلتزا .4

 
  شروط مناقشة مشروع التخرج8.19 

  -:وبالتالي یصبح الطالب جاھزا لمناقشة مشروع التخرج والذي یشترط فیھ اآلتي
) منسق القسم لجلسة المشروع –المناقشین األول والثاني  –مشرف المشروع (الحضور  .1

القسم وتكلیف بدیل للمعتذرین إال عن وحضورھم مھم للبدء في المشروع إال بعذر قاھر یقبلھ 
  .المشرف فانھ یقبل تغیبھ بعذر دون أن یكلف عنھ بدیل

  :یقسم زمن عرض مشروع التخرج كما یلي .2
 10 – 20  الطلبة(دقیقة لعرض المشروع من قبل الطالب.(  
  دقیقة لألسئلة والنقاش من قبل لجنة المناقشة 60أقل من.  

األول والثاني ثم ألعضاء ھیئة التدریس المتخصصین في المجال طرح األسئلة حق مكفول للمناقشین  .3
 .ثم طلبة القسم بكتابة األسئلة في ورقة وتسلیمھا لمنسق القسم لجلسة المشروع لطرحھا

جلسة مناقشة المشروع تكون مفتوحة للحضور أو مغلقة حسب رغبة طالب المشروع والمشرف  .4
 .وبموافقة القسم

من الحضور المغادرة ویبقى المشرف والمناقشین ومنسق جلسة المشروع حال انتھاء المناقشة یطلب  .5
 .للتداول حول تقییم أداء الطالب وقبول المشروع من عدمھ

السماح بدخول طالب المشروع والحضور إلعالن قبول المشروع من عدمھ، وان تم قبولھ بتعدیالت  .6
 .أو بدونھا

  
  توزیع درجات تقییم مشروع التخرج9.19

حسب النموذج المعد ) لكل طالب(من الدرجة المستحقة من قبل المشرف للطالب % 40 یتم إعطاء .1
  .لھذا الغرض

من الدرجة المستحقة من قبل اللجنة المشرفة حسب النموذج المعد لھذا الغرض % 60یتم إعطاء  .2
 ).لكل طالب(للطالب 

الشروط السابقة في حال وجود أكثر من طالب مشترك في مشروع واحد توزع المھام علیھم ضمن  .3
والتقید بالوقت ویقوم باإلجابة الشخص الذي توجھ لھ األسئلة أو یطلب منھ الشرح ویجب أن یتم 
التنسیق بین الطلبة مسبقا على مراحل المناقشة بأن یحددوا بینھم من یقوم بالعرض للمشروع ویحق 

 .للجنة استبدال الطالب بأخر من نفس المجموعة



جامعة أفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیةجامعة أفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیة  جامعة أفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیة

38 
 

 
جامعة أفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیة

  
آلیة مشاریع التخرج بآلیة مشاریع التخرج بجامعة أفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیةآلیة مشاریع التخرج ب
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  نتیجة تقییم مشروع التخرج 10.19
 - :تقییم مشروع التخرج یمكن أن یعطى بأحد النتائج الثالث اآلتیة

یعلن نجاح الطالب في حالة حصولھ علي نتیجة إجمالیة في كافة التقییمات ال تقل عن : النجاح .1
50.% 

 :إحدى الحاالت التالیةیعتبر الطالب راسبا في : الرسوب .2
  50حصولھ على نتیجة إجمالیة أقل من.% 
  بناء على رأي المشرف والمبررات التي یقدمھا حول وضع الطالبوفي ھذه الحالة ال یمرر

 .المشروع للنقاش ویعلن رسوب الطالب مباشرة
 :یمكن تأجیل مناقشة المشاریع في الحاالت التالیة: التأجیل .3

 ن الطالب من إنھاء المشروع في الوقت المحدد ألسباب تتعلق عدم تمك: الحالة األولى
 .بطبیعة المشروع ویراھا المشرف وجیھة وتستحق التأجیل

 تقدیم المشروع للنقاش واقتراح لجنة النقاش فترة إضافیة إلجراء بعض : الحالة الثانیة
مدة المناسبة التعدیالت أو استكمال أجزاء ناقصة في المشروع، وفي الحالتین یجب تحدید ال

 .للتأجیل
 صحیة أو (استحالة إنجاز المشروع بسبب ظروف خاصة تتعلق بالطالب : الحالة الثالثة

وفي ھذه الحالة یعرض الموضوع على اللجنة العلمیة بالقسم  للنظر في حالة ). غیرھا
الطالب والمبررات التي قدمھا ویأخذ بعین االعتبار رأي المشرف إن كان عمل مع 

وقد تصل مدة التأجیل فصال كامال حسب الحالة والمبررات، وفي . بعض الوقتالطالب ل
الحاالت الثالثة األنفة الذكر ال ترصد درجة للطالب ویعتبر العمل غیر مكتمل،  ویجب 
األخذ بعین االعتبار عدم تأجیل المشروع ألكثر من مرة واحدة وإال یتحول التأجیل إلى 

 .رسوب
  مشروع التخرجمتطلبات إنھاء 11.19

بعد أداء الطالب لمناقشة المشروع وقبولھ فانھ ینھي دراستھ الجامعیة الممتدة لسنوات طویلة من 
 -:الجد واالجتھاد لیصل إلى نیل الدرجة العلمیة المناسبة، وما تبقى إال إجراءات روتینیة ھي

ل التعدیالت یمنح الطالب فرصة أسبوعین لتعدیل المطلوب في نسخة المشروع، ثم بعد قبو .1
 .من المناقشین یطلب التجلید في مدة ال تزید عن أسبوعین آخرین

 -:، توزع كاألتي)3(عدد النسخ المجلدة  .2
 القسم العلمي  
 المشرف  
 المكتبة 

 .لون التجلید للعلوم اإلنسانیة أسود وللعلوم التطبیقیة أزرق .3
 .تحدیث آخردعم النسخة المجلدة بنسخة الكترونیة محتویة  .4
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  2017لسنة ) 12(رقم  قرار
  باجلامعة الداخلية اللوائح إصدار بشأن

  )الالئحة الداخلية للدراسة واالمتحانات(
  

 )الفصل األول(
 ةــــــــأحكام عام

  اختصاصھا  المادة
  تطبیق الالئحة  ) 1(  مادة رقم
  لغة الدراسة  ) 2(  مادة رقم
  أقسام الجامعة  ) 3(  مادة رقم
  الدراسةمدة   ) 4(  مادة رقم
  البرنامج األكادیمي  ) 5(  مادة رقم

  
 ) 1(  مادة رقم

طرابلس لنیل اإلجازة الجامعیة _ تطبق أحكام ھذه الالئحة على الطلبة الدارسین بجامعة أفریقیا  
 .)البكالوریوس أو اللیسانس(التخصصیة 

  )2( مادة رقم
  )لغة الدراسة ( 

واالمتحانات في الجامعة ویجوز كتابة المصطلحات العلمیة اللغة العربیة ھي لغة الدراسة والتعلیم 
  .المستعملة من لغات أخرى بلغتھا إلى نصھا العربي ویجوز التدریس بغیر العربیة وذلك حسب التخصص

  
  )3( مادة رقم

  )أقسام الجامعة ( 
  - :تشتمل الجامعة على األقسام العلمیة التالیة  
  

  تطبیقیـــــةالالعـــــــــــلوم   نسانیـــــــةاإلالعلــــــــوم 
  قسم علوم الحاسوب  قسم إدارة إعمال
  المدنیةقسم الھندسة   قسم المحاسبة
  قسم الھندسة المعماریة  قسم القانون

  -----------   اللغة االنجلیزیةقسم 
  -----------   مصارفقسم التمویل وال
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  ) 4( مادة رقم 
  )مدة الدراسة ( 

  -: بالجامعة لھا خصائص متعددة ھيالدراسة 
) للعلوم اإلنسانیة ( نظام الدراسة المتبع ھو نظام الفصول الدراسیة وذلك بواقع ثمانیة فصول دراسیة  .1

بمعدل  فصلین دراسیین في العام الدراسي ویعرف أولھما ) للعلوم التطبیقیة ( وعشرة فصول دراسیة 
إلدارة الجامعة إضافة فصل دراسي صیفي ویكون اختیاري  بفصل الخریف والثاني بفصل الربیع ، ویجوز

 .ألعضاء ھیئة التدریس والطلبة وبما ال یتعارض مع البرنامج الدراسي بالجامعة 
 .ستة عشر أسبوعا بما فیھا فترة االمتحانات) 16(یتكون كل فصل دراسي من  .2
 .یبدأ فصل الخریف مع بدایة شھر أكتوبر وینتھي مع نھایة شھر ینایر .3
 .یبدأ فصل الربیع مع بدایة شھر مارس وینتھي مع نھایة شھر یونیو .4
 .السنة بعد نھایة فصل الخریف ولمدة أسبوعین  فتبدأ عطلة نص .5
  .الجامعة تعدیل بدایة ونھایة الفصل الدراسي بعد موافقة اللجنة العلمیة بالجامعة ةدارإلیجوز  .6

  ) 5( مادة رقم 
  )البرنامج األكادیمي ( 

كادیمي  ھو مجموعة من األنشطة العلمیة النظریة والعلمیة ، تدرس للحصول على درجة البرنامج األ
  .علمیة تخصصیة

  )الفصــــــل الثاني ( 
  نظام الدراسة واالمتحانات

  نظام القبول والنقل
  اختصاصھا  المادة
  ضوابط وشروط قبول الطلبة  )6(مادة رقم 
  المستندات المطلوبة للتسجیل  )7(مادة رقم 

  نظام التسجیل واإلرشاد والنقل
  صرف رقم القید  )8(مادة رقم 
  التسجیل واإلرشاد  )9(مادة رقم 
  حقوق الطالب األكادیمیة  )10(مادة رقم 
  االنتقال بین األقسام  )11(مادة رقم 
  تجدید القید  )12(مادة رقم 

  الغیاب ووقف القید
  الغیاب  )13(مادة رقم 
  وقف القید  )14(مادة رقم 

  التقییم واالمتحانات
  لجنة لإلشراف على االمتحانات النھائیة  )15(مادة رقم 
  تقیم درجات المقرر الدراسي  )16(مادة رقم 
  الغیاب عن االمتحانات الدوریة  )17(مادة رقم 
  الغیاب عن االمتحانات النھائیة  )18(مادة رقم 
  الغیاب عن االمتحانات النھائیة  )19(مادة رقم 
  الطعن والتظلم  )20( مادة رقم
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  )نظام القبول والنقل:  أوالً (
  )6(مادة رقم 

  -:یتم قبول الطلبة الجدد بالجامعة وفق الضوابط والشروط اآلتیة
أن یكون الطالب المتقدم للدراسة بالجامعة حاصال على شھادة إتمام الدراسة الثانویة أو ما یعادلھا وفق  .1

  .اإلجراءات والنظم المنصوص علیھا من وزارة التعلیم العالي والنافدة في الجامعات اللیبیة 

واللوائح المعمول بھا للطالب الحق في الدراسة بالقسم المطلوب حسب رغبتھ ووفقاً لتخصصھ واإلجراءات  .2

 .الجامعة   

المذكورة أدناه من ھذه الالئحة ) 7(تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إدارة الجامعة وفقا للمادة رقم  .3

. 

تقبل الجامعة الطلبة المنتقلین من جامعات أخرى ویشترط في الطالب المنتقل أن یقدم المستندات التي تبین  .4

درسھا والمحتوى العلمي لكل منھا وعدد الوحدات في كل مقرر والدرجات  المواد والمقررات التي

 .المتحصل علیھا ویحال الملف األكادیمي إلى القسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة 

كل المقررات الدراسیة للجنة العلمیة بالقسم ، بشرط ان ال تزید المقررات  أوتكون صالحیة قبول بعض  .5

 .الدراسیة التي تعادل للطالب عن نصف المقررات الالزمة للتخرج بالقسم المختص

یشترط في الطالب المنتقل أن یدرس المقررات التي لم یتم قبولھا وفقا للخطة الدراسیة المعتمدة من القسم  .6

 .المختص

 .خمسین بالمائة%) 50(كل المقررات المتحصل علیھا الطالب بتقدیر أقل من تستبعد  .7

 .یحسب المعدل العام للطالب عند تخرجھ على أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزھا بالكامل .8

  )7(مادة رقم 
  )المستندات المطلوبة للتسجیل - :أوالً (

  تسجیل طالب جدید : أوالً 
 .ما یعادلھا أوللشھادة الثانویة العامة  األصلیةالنسخة  .1

 .شھادة المیالد  .2

 .صور شخصیة حدیثة ) 6(عدد  .3

 شھادة صحیة حدیثة .4

 .تعبئة نموذج المعلومات الشخصیة الخاص بالجامعة  .5

  .تعبئة نموذج الرغبات الخاص بالجامعة  .6

  تسجیل طالب منتقل: ثانیاً 

  تقدیر الدرجات  )21(مادة رقم 
  اإلنذارات والفصل  )22(مادة رقم 
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 .ما یعادلھا أوللشھادة الثانویة العامة  األصلیةالنسخة  .1

 .من الجامعة المنتقل منھا الطالب  أصليكشف درجات   .2

 .مفردات المقررات الدراسیة معتمدة من الجامعة المنتقل منھا  .3

 .شھادة المیالد  .4

 .صور شخصیة حدیثة ) 6(عدد  .5
 .تعبئة نموذج المعلومات الشخصیة الخاص بالجامعة .6

  تسجیل طالب وافد: ثالثاً 
 ).معتمدة من ضمان الجودة( الثانویة العامة أو ما یعادلھا النسخة األصلیة للشھادة  .1

  .صورة من جواز سفر الطالب وولي األمر، مع صورة من تأشیرة اإلقامة ساریة المفعول .2

  
  )8(مادة رقم 

  )نظام التسجیل واإلرشاد والنقل - :ثانیاً (
  - :أرقام كما یلي یمنح رقم قید للطالب عند قبولھ للدراسة بالجامعة ویتكون الرقم من ثمانیة

  یدل على فصل  2یدل عل فصل الخریف و  1(الرقم األول من الیسار یدل على رقم الفصل الدراسي

 )یدل عل فصل الصیف  3الربیع و 

   الرقم الثاني والثالث یدل على السنة التي التحق بھا الطالب. 

  الرقم الرابع والخامس یدل على رقم القسم. 

 لثامن یدل على الرقم التسلسلي للطالب الرقم السادس والسابع وا. 

  
  )9(مادة رقم 

 -:یخضع الطالب خالل دراستھ بالجامعة للنقاط اآلتیة 
 .وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة یلتزم كل طالب بالتسجیل لكل فصل دراسي .1

األسبوع السابق تتم إجراءات تسجیل الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتب مسجل الجامعة خالل  .2

 .لبدء الدراسة 

 .ال یجوز تسجیل اي طالب بعد انتھاء األسبوع الثالث من بدایة التسجیل  .3

یمكن التعدیل في تسجیل الطالب بالحذف واإلضافة لبعض المقررات الدراسیة بعد االمتحانات النصفیة  .4

 .األولى وقبل الثانیة

بأول وذلك حسب التسلسل المحدد للمقررات وكذلك  یجب على الطالب التسجیل في المقررات الدراسیة أول .5

 .حسب الخطة الدراسیة المعتمدة  من قبل القسم المختص 

 .یسجل الطالب في مشروع التخرج في أخر فصل دراسي  .6
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وحدة ) 18(وحدة دراسیة في كل فصل دراسي وال یجوز التسجیل في أكثر من ) 12(الحد األدنى للتسجیل  .7

وحدة ) 21(ال یزید على الحد األعلى وھو  أنعلى %) 75(لھ العام أكثر من دراسیة إال إذا كان معد

 .دراسیة 

  )10(مادة رقم 
 - :تضمن الجامعة للطالب الحقوق األكادیمیة اآلتیة 

یكون لكل طالب ملف علمي یحتوي على جمیع النسخ األصلیة من نماذج التسجیل والنتائج النھائیة لكل  .1

 .، وذلك حسب الخطة الدراسیة المعدة بالقسملى إرشاد الطالب علمیاً فصل دراسي بالقسم والذي یتو

حین  إلىیكلف كل قسم مرشدا علمیا لكل طالب لإلشراف على برنامجھ الدراسي بدایة من دخولھ القسم  .2

 .تخرجھ

  )11(مادة رقم 
بالقسم المسجل بھ یجوز للطالب االنتقال من قسم إلى قسم أخر في الجامعة بعد موافقة المرشد األكادیمي 

  .الطالب أوالً تم موافقة القسمین المعنیین وإحالة اإلجراءات لمسجل الجامعة

  
  )12(مادة رقم 

على الطالب تجدید قیده في بدایة كل فصل دراسي ویكون تجدید القید بالتوقیع على النموذج المعد لذلك من 

الدراسیة المقید بھا الطالب، ویعد اختیار  قبل رئیس القسم المختص والمرشد األكادیمي متضمنا المقررات

  .المقررات الدراسیة تجدید للقید، ویتم تجدید القید في المواعید المعلن عنھا بالجامعة 

  )13(مادة رقم 
  )الغیاب ووقف القید -:ثالثاً (

  - :خالل الفصل الدراسي یجب مراعاة األتي 
یجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمیة العملیة وال یحق لھ الدخول لالمتحان النھائي ألي  .1

الفصل واالمتحان  أعمالبدون عذر ویعطى درجة صفر في كل من % 25مقرر تزید نسبة غیابھ فیھ عن 

 .النھائي لذلك المقرر، وتطبق عقوبة الغیاب بعد اعتمادھا من القسم 

من عدد األسابیع المقررة للدراسة لمقرر ما، یلغى ھذا % 75روف خاصة طارئة دون تغطیة حالت ظ إذا .2

 .المقرر بناء على اقتراح القسم المختص

  )14(مادة رقم 
  -:یمكن للطالب إیقاف قیده حسب الحاالت اآلتیة

یقبلھ مرشده یوقف قید الطالب لفصل دراسي واحد خالل فترة دراستھ بالجامعة إذا قدم المعني طلبا  .1

 .األكادیمي ویعتمده القسم المختص وال یحتسب ھذا الفصل ضمن المدة الزمنیة المطلوبة للتخرج
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یوقف قید الطالب لفصل دراسي ثان خالل فترة دراستھ بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبلھ اللجنة العلمیة بالقسم  .2

 .جالمختص وال یحتسب ھذا الفصل ضمن المدة الزمنیة المطلوبة للتخر

یجوز في حالة اضطراریة إیقاف قید الطالب لفصل دراسي ثالث وللمرة األخیرة خالل فترة دراستھ  .3

بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبلھ اللجنة العلمیة بالجامعة ویحتسب ھذا الفصل ضمن المدة الزمنیة المطلوبة 

  .للتخرج

  ) 15(مادة رقم 
  )التقییم واالمتحانات -:رابعاً (

العلمیة بالجامعة لجنة لإلشراف على االمتحانات النھائیة مع نھایة كل فصل دراسي تسمى تشكل اللجنة 

  .لجنة االمتحانات والمراقبة تتولى كافة األمور المتعلقة بسیر االمتحانات وتنظیمھا

  )16(مادة رقم 

األقل  خمسین بالمائة على% 50حصل على مجموع درجات  إذایعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي  .1

 .في ھذا المقرر

وذلك على أساس أعمال السنة للطالب وامتحان نھایة الفصل %) 100(تحسب تقدیرات كل مقرر من  .2

 .لالمتحان النھائي% 60ألعمال السنة و % 40وذلك بنسبة 

تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانات دوریة ال یقل عددھا عن اثنین وتدخل االمتحانات الشفھیة والتقاریر  .3

 .ي أعمال الفصل الدراسيف

یتم اعتماد النتیجة النھائیة للمقرر الدراسي من قبل رئیس القسم المختص وكذلك رئیس قسم الدراسة  .4

 .واالمتحانات بالجامعة

  )17(مادة رقم 
في حالة تغیب الطالب عن حضور أي من االمتحانات الدوریة ألسباب مقنعة یجوز إجراء االمتحان وذلك 

  - :التالیةوفق الشروط 

 .أن یتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفھ .1

  .موافقة أستاذ المادة وكذلك موافقة رئیس القسم  .2

  )18(مادة رقم 
ال یسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النھائي للمقرر إذا تغیب عن االمتحان النھائي المحدد لھ ویمنح درجة 

  .متحانصفر في ذلك اال

  )19(مادة رقم 
بموافقة كل من رئیس القسم وإدارة الشؤون العلمیة وإدارة ) 18(یمكن أن یستثنى من المادة السابقة 

  -:المسجل العام  حسب الشروط التالیة 

 .أن یكون عذر الغیاب عن االمتحان قاھرا .1
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 .السابقةمن االمتحانات النھائیة بالفصول  أيأن ال یكون الطالب قد سبق تغیبھ عن  .2

أن یتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفھ وفي موعد أقصاه  .3

 .أسبوعا من انتھاء االمتحانات النھائیة لذلك الفصل

  )20(مادة رقم 
یجوز للطالب التقدم بطلب لمراجعة كراسة إجابتھ فیما ال یزید عن مقررین وذلك وفق اإلجراءات 

  - :التالیة والضوابط

أن یقدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزید على أسبوعین من تاریخ  .1

 .إعالن النتائج

 .أن یرفق بالنموذج إیصال بالرسوم المالیة والمحدد بالالئحة المالیة بالجامعة   .2

أعضاء ھیئة التدریس لھم اختصاص في مجال تتولى اللجنة العلمیة بالقسم بتشكیل لجنة للمراجعة من ثالثة  .3

المقرر موضوع المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتیجة النھائیة بعد المراجعة على 

 .نموذج الطعن واعتماد النتیجة من القسم المختص وقسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة

مقرر فإنھ یتم تعدیل درجة الطالب ویتم إعادة قیمة صحة ادعاء الطالب وتقرر نجاحھ بال تبثفي حالة  .4

 .الطعن لھ ، وأما إذا لم یثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما ھي علیھ

  
  )21(مادة رقم 

  -:تحسب درجات الطالب ومعدلھ على النحو األتي 
الطالب یحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسیة لكل مقرر في الدرجة المتحصل علیھا  .1

في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسھا الطالب بنفس الفصل 
 .الدراسي ویدرج ضمن حساب المعدل العام جمیع المقررات التي درسھا الطالب في القسم

 
حسب النسب مائة وذلك  إلىتقدر درجات الطالب وكذلك التقدیر العام بناء على المعدل العام من صفر  .2

  - :التالیة 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  التقدیر  الدرجات  ت
  ممتاز  100إلى  85من   1
  جید جدا  85إلى أقل من    75من    2
  جید  75إلى أقل من    65من   3
  مقبول  65إلى أقل من    50من   4
  ضعیف  50إلى أقل من   35من    5
  ضعیف جدا  35أقل من   6
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  )22(مادة رقم 
  - :تحصیلھ العلمي في الحاالت التالیةینذر الطالب بسبب تدني 

مع نھایة إي فصل دراسي  ویعتبر إنذار،و یلغى أي إنذار في حالة % 50إذا تدنى معدلھ العام إلى اقل من  .1

  % .50تجاوز الطالب المعدل العام 

  :یفصل الطالب من الجامعة وال یسمح لھ باالستمرار في الدراسة في الحاالت اآلتیة

 %)35اقل من ( ثالثة إنذارات متتالیین بتقدیر عام ضعیف جدا إذا تحصل على  .1

 %)50اقل من ( إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالیة بتقدیر عام ضعیف  .2

  
  )الفصـــــــــل الثالث( 

  )متطلبات التخرج(
  )23(مادة رقم 

للمتطلبات الدراسیة بعد استیفائھ ) البكالوریوس، اللیسانس( یمنح الطالب درجة اإلجازة المتخصصة 

خمسین بالمائة بعد اجتیازه لجمیع المقررات المطلوبة %) 50(المطلوبة لتخصصھ وبمعدل عام ال یقل عن 

  .التي درسھا في القسم بنجاح
  )24(مادة رقم 

مقررات تكون ) البكالوریوس ، اللیسانس(یدرس الطالب للحصول على درجة اإلجازة المتخصصة 

  -: مجموع وحداتھا كالتالي

مجموع الوحدات الالزمة   التصنیف  القسم
  اإلجازة المتخصصة  للتخرج

  إدارة أعمال

  العلوم اإلنسانیة

  البكالوریوس  وحدة دراسیة 131
  البكالوریوس  وحدة دراسیة 131  المحاسبة

  البكالوریوس  وحدة دراسیة 131  تمویل ومصارف
  اللیسانس  وحدة دراسیة 129  القانون

  اللیسانس  وحدة دراسیة 130  اللغة االنجلیزیة
  الحاسب اآللي

  العلوم التطبیقیة
  البكالوریوس  وحدة دراسیة 139

  البكالوریوس  وحدة دراسیة 153  الھندسة المدنیة
  البكالوریوس  وحدة دراسیة 157  الھندسة المعماریة
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  )الفصـــــــل الرابع (
  )المخالفات التأدیبیة(

  )25(مادة رقم 
على الطالب االلتزام بأداء واجباتھ على أحسن وجھ والحفاظ على سمعة الجامعة وأن یسلك في تصرفاتھ  

مسلكا یتفق مع وضعھ باعتماده طالبا جامعیا وان تتفق تصرفاتھ مع القوانین واللوائح والنظم المعمول بھا 
  في مؤسسات التعلیم العالي  واألصول والتقالید الجامعیة المستقرة

  
 )26( مادة رقم

مكان  أيیخضع الطالب للتأدیب إذا ارتكب فعال یشكل مخالفة للقوانین أو اللوائح واألنظمة بالجامعة  وفي  
  من ملحقاتھا بارتكاب فعل تحضره القوانین واللوائح أو االمتناع عن أداء الواجب كطالب  

تى زوال ھذه الصفة بتخرجھ أو إلغاء ویظل الطالب خاضعا ألحكام التأدیب من تاریخ تسجیلھ بالدراسة وح
  .تسجیلھ 

 )27( مادة رقم
  - :ال یجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالیة 

 .االعتداء على أعضاء ھیئة التدریس أو الطالب أو العاملین بالجامعة  -  أ
 .االعتداء على األموال والمرافق التابعة للجامعة   -  ب
 بالجامعةالدراسة واالمتحانات سیر اإلخالل بنظام   -  ت
 .ارتكاب أي سلوك منافي لألخالق أو یمس النظام العام واآلداب العامة بالجامعة  -  ث
 .الجرائم المخلة بالشرف   -  ج

 )28( مادة رقم
  -:یعد من مخالفات االعتداء على أعضاء ھیئة التدریس أو العاملین أو الطالب

 .الضرب أو اإلیذاء أو التھدید  -  أ
 .السب أو القذف  -  ب
 .ھانةاإل  -  ت

االعتداء إذا تم بصورة علنیة أو غیرھا ، وبحضور المعتدي علیھ أو في غیابھ وسواء ارتكب كتابة ویتحقق 
  .أو مشافھة أو باإلشارة

 )29(مادة رقم
  -:یعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافق التابعة للجامعة

غیر صالحة لالستعمال أو  إتالف أو تخریب األدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعلھا  -  أ
 .بتغییر وجھ استعمالھا لو جزئیا

سرقة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو غیرھا من ممتلكات الجامعة أو االستیالء   -  ب
 .علیھا 

  .االحتفاظ بما سلم للطالب على سبیل األمانة أو اإلعارة وعدم إرجاعھ في الوقت المحدد  -  ت
  
 )30( مادة رقم

 -:یلي من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات مایعد 
الوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غیرھا و  تزویر المحررات الرسمیة الشھادات واإلفادات  -  أ

 .إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة 
انتحال الشخصیة سواء لتحقیق مصلحة الفاعل أو لغیره ویعد انتحاال للشخصیة دخول طالب بدال عن   -  ب

 طالب أخر ألداء االمتحان وتسرى العقوبة على الطالبین وكل من سھل ذلك أو كان شریكا فیھ من الطالب 
 .إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سیرا لدراسة أو االمتحانات بأیة صورة كانت  -  ت
غیرھا مما یتعلق  أوالنتائج  أوالتقییم  أوالعاملین فیما یخص سیر االمتحانات  أوأثیر على األساتذة الت  -  ث

 .بشؤون الدراسة واالمتحانات
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ممارسة أعمال الغش في االمتحانات فیھا بأیة صورة من الصور ویعتبر من قبیل الشروع في الغش    -  ج
دوات  أو أجھزة ذات عالقة بالمنھج الدراسي موضوع إدخال الطالب إلى قاعة االمتحانات أیة أوراق أو أ

 االمتحانات ما لم یكن مرخصا بإدخالھا من قبل لجنة االمتحانات 
 .االمتناع عن اإلدالء بالشھادة أمام لجان التحقیق أو مجالس التأدیب المشكلة وفق األحكام ھذه الالئحة  -  ح
 .العالي أي مخالفة للقوانین واللوائح والنظم المتعلقة بالتعلیم  -  خ

  )31( مادة رقم
  - :یعد سلوكا منافیا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتیة 

شریكا في  األخرالمعتدى علیھ وفي ھذه الحالة یكون الطرف  برضياالعتداء على العرض ولو تم جرائم   - أ
 .طالبة   أوكان طالبا  إذاالجریمة 

 .التعامل بھا بأي صورة من الصورتعاطي المخدرات أو المسكرات أو   -  ب
 .تداول األشیاء الفاضحة أو توزیعھا أو عرضھا  -  ت
 .كل ما من شأنھ أن یخل بالشرف أو المساس باآلداب العامة وفقا للقوانین واللوائح النافذة   -  ث

  
  )الخامسالفصـــــــــــل (

  )العقوبات التأدیبیة(
  )32(مادة رقم 

من ھذه الالئحة یعاقب مرتكبھ ) 28(علیھا في المادة  كل سلوك یدخل ضمن المخالفات المنصوص

 .كان عائداً  إذاباإلیقاف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنتین دراسیتین، ویفصل الطالب من الجامعة 

  )33(مادة رقم 
بالوقف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنة دراسیة )  29( یعاقب على المخالفات المنصوص علیھا في المادة 

 .لعقوبة عند العود ، وال یعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع قیمة اإلضرار التي أحدثھاوتضاعف ا

  )34(مادة رقم 
  -:على النحو التالي ) 30( یعاقب على المخالفات المنصوص علیھا في المادة

 یعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة ألتقل عن سنة دراسیة وال تزید على سنتین دراسیتین كل من ارتكب  -  أ

من المادة المذكورة  ویفصل الطالب من الدراسة فصال نھائیا عند ) - ب - أ(المخالفات الواردة في الفقرتین 

  .العود 

 یعاقب الطالب بالحرمان من دخول المتحانات كلیا أو جزئیا إذا ارتكب المخالفات المحددة في  -  ب

من المادة المذكورة، وفي جمیع األحوال یعتبر امتحانھ ملغیا في المادة التي ارتكب فیھا  )ث-ت( الفقرتین

  .المخالفة

ارتكب المخالفات الواردة بیانھا في  األقإلذایعاقب بإلغاء نتیجة امتحان الطالب في فصل واحد على   -  ت

امتحانھ لفصلین دراسیین ، ویفصل الطالب  إلغاءمن المادة المذكورة، ویجوز لمجلس التأدیب ) ج(الفقرة 

  .فصالً نھائیا عند العود

یعاقب الطالب بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو إیقافھ عن الدراسة مدة ال تزید على سنة دراسیة   -  ث

  .من المادة المذكورة) ح،خ ( واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص علیھا في الفقرتین 
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  )35(مادة رقم 

بالوقف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنة دراسیة ) 31(یعاقب على المخالفات المنصوص علیھا في المادة 

  .وال تزید عن سنتین دراسیتین وإذا كان الطالب عائدا یفصل من الجامعة

  
  )36(مادة رقم 

التأدیبیة المنصوص علیھا في ھذه الالئحة یحسب كل فصلین دراسیین سنة دراسیة  األحكامفي تطبیق 

  .واحدة

  )الفصـــــــــل السادس(
  )إجراءات التأدیب(

  )37(مادة رقم 
على كل من یعلم بوقوع مخالفة للقوانین واللوائح واألنظمة المعمول بھا في الجامعة أن یقدم بالغا عن ھذه 

  .مكتوبا عن الواقعة یقدمھ إلى إدارة الجامعة المخالفة یتضمن تقریرا
  
  )38(مادة رقم 

فور اإلبالغ عن الواقعة یتعین على  إدارة الجامعة تكلیف لجنة تحقیق تتكون من ثالثة أعضاء ھیئة تدریس 
  .یكون احدھم مقررا للجنة في ظرف ثالثة أیام من تاریخ البالغ

  
  )39(مادة رقم 

للطالب وال یحسب الیوم الذي تم فیھ اإلعالن ،  األقلیتم اإلعالن عن التحقیق قبل موعده بیوم كامل على 
  .ویجوز إن یتم التحقیق فوراً في حاالت الضرورة واالستعجال  

 
  )40(مادة رقم      

المحاضر التي بعد االنتھاء من التحقیق أو عدم حضور الطالب رغم إعالمھ تقدم اللجنة تقریرا مشفوعا ب
  .أعدتھا إلى إدارة الجامعة

  
  )41(مادة رقم   

في حالة االنتھاء من التحقیق یتم تشكیل مجلس للتأدیب بقرار من رئیس الجامعة على أن یتكون من ثالثة  
أعضاء ھیئة التدریس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة القانونیة على أن یكونوا من غیر أعضاء لجنة 

ب عن الشؤون الطالبیة ویتم إعالن من تمت إحالتھ على اللجنة المذكورة بالموعد الذي التحقیق ومندو
ینبغي فیھ مثولھ أمامھم وذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أیام وال یحتسب الیوم الذي تم فیھ اإلعالن وفي 

  .حالة عدم الحضور یصدر القرار غیابیا 
  
  )42(مادة رقم 

الطالب ویجوز للمجلس استدعاء الشھود ، كما یجوز لھ  أقوالیصدر مجلس التأدیب قراراتھ بعد سماع 
  .استدعاء من قام بالتحقیق 

  
  
  



51 
 

  )43(مادة رقم 
  .یتم اإلعالن عن موعد التحقیق أو التأدیب بلوحة اإلعالنات في الجامعة ویعتبر ذلك قرینة على العلم بذلك

  
  )44(مادة رقم 

التأدیب قراراتھ بأغلبیة أصوات األعضاء وال تعتبر قرارات المجلس نافذة اال بعد اعتمادھا  یصدر مجلس
  .من رئیس الجامعة 

  )45(مادة رقم 
یعلن قرار مجلس التأدیب بلوحة اإلعالنات في الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانیة منھ 

 .بالملف الشخصي للطالب
  
  )46(مادة رقم 

ات مجلس التأدیب التي تصدر طبقا ألحكام ھذه الالئحة نھائیة بعد اعتمادھا وال یجوز الطعن تعتبر قرار
  .فیھا إال بالطرق القضائیة أمام المحكمة المختصة
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  الخاتمة
  

 ,علوم الحاسوبفاصیل البرنامج األكادیمي لقسم وفي ختام ھذا الدلیل الذي یھدف إلي تعریف الطالب بأھم ت

وحیث احتوي ھذا الدلیل علي الكثیر من التفاصیل التي تھم الطالب  أملنا أن یجد الطالب فیھ الكثیر من 

  .االستفادة وفق هللا الجمیع

  
  
  
  
  
  
  
  

 اعتمــــــــاد 
  مجلس إدارة الجامعة

  
  
 


