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  .الخ...تدریس وأولیاء األمور ومؤسسات المجتمع المحليوأعضاء ھیئة ال

  
  : المدخالت

الحجم الكلي للموارد المخصصة لغرض معین، والتي تستعمل من أجل تشغیل نظام ما، 
  .الموارد البشریة والمادیة والمالیة والتقنیة والمعلومات والوقت: وتشمل

  : العملیات
  .صممة لتحقیق ھدف محددسلسلة من األنشطة واالتصاالت المترابطة م

  : المخرجات
اإلنجازات والنتائج النھائیة التي یحققھا النظام التعلیمي، وتتحدد مخرجاتھ وفقاً لرسالتھ 

  .وأھدافھ
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

1 
 

  

  

  المقدمة

  
والذي یوضح  المعماریة أن نضع بین یدي طالبنا األعزاء ھذا الدلیل الخاص بقسم الھندسة رناـــــــــیس   

لمعرفة المفردات العلمیة لھذا البرنامج الذي یختص  المعماریة للطلبة الراغبین في دراسة تخصص الھندسة

ونفیدكم بتوفیر المناخ األكادیمي وإنماء . للقسمبتدریس المواد العلوم األساسیة والھندسیة واإللزامیة واالختیاریة 

  .ونشكركم في اختیاركم لدراسة ھذا التخصص بجامعة أفریقیا . روح التعاون داخل ھذا الصرح العلمي

  

  
  المعماریةسم الھندسة قرئیس 
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  مـــــة رئیس القســـــكلم

ونحن نستقبل بدایة الفصل : نبي بعده  بســم اهللا والحمد اهللا وحده والصالة والسالم على من ال

الدراسي الجدید مجددین العزم ومتوكلین على اهللا راجیَا للجمیع بدایة فصل دراسي مثمر وموفق 

قسم الهندسة المعماریة بجامعة إفریقیا للعلوم اإلنسانیة  اللذین اختارو  بإذن اهللا تعالى ، وأقول

والتطبیقیة أحسنتم االختیار، ونحن بدورنا كأسرة تعلیمیة بالجامعة نعدكم بتوفیر مناخ أكادیمي 

داعم ومثمر للتعلم واإلصغاء للبدائل واالقتراحات من خالل االحترام والتقدیر المتبادل ضمن الفكر 

ي لتأهیل الكوادر الوطنیة المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنیة والفنیة والمهنیة المؤسس

المتوفرة في سوق العمل ویأتي هذا االهتمام نتیجة للتوجهات والطموحات السدیدة من إدارة الجامعة 

توى تصب مجملها نحو النجاح وقوة شبابه المسلح بالعلم واإلیمان لدفع عجلة التقدم للوصول بمس

  .الدول الصناعیة المتقدمة

  

  رئیس قسم الهندسة المعماریة
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  تعریف بالقسم
التطبیقیة التي تأسست في العقدین اآلخرین من  األقسامیعتبر قسم الھندسة المعماریة حلقة من سلسلة          

ــدد م بعـ 2003لسنة )  5( القرن الماضي حیث تم تأسیس القسم بالجامعة بناء على قرار رئیس الجامعة رقم 
  .وحدة دراسیة)  157( وبواقع )  55( 

ة ومن المعروف إن دراسة الھندسة المعماریة تتطلب إحاطة واسعة وتتصل بعلوم متنوعة ھندسی       
الخ لذلك توجب على إدارة القسم إجراء اتصاالت وتنسیق وتعاون ... وبیئیة ونعلم النفس  واقتصادیة واجتماعیة

من أجل تطویر المناھج الدراسیة ومفردات المقررات لتتوافق مع متطلبات  األخرى،مشترك مع ممثلي العلوم 
  .رینمجتمعنا الحالي والثورة التقنیة التي اجتاحت البشریة في العقد األول الحادي والعش

یطمح القسم من خالل أسرة التعلیم وبالتعاون مع األقسام المناظرة في الجامعات الحكومیة وجامعات        
وإلى تحقیق بیئة تعلیمیة متمیزة  والتصمیم،وكلیات القطاع الخاص إلى الریادة، والتمییز في مجاالت التخطیط 

افق قدراتھم وعطائھم مع احتیاجات سوق العمل لتخریج أجیال جدیدة من المھندسین المعماریین الذین تتو
  .المجتمعوحاجات وأفكار 

غناء مكتبة الجامعة بالكتب العلمیة واألقراص اللیزریة المتخصصة في مجال اوینظر القسم باطراد إلى         
سات دراسة العمارة والتخطیط العمراني، واضعاَ ھدفاَ آخر بتكلیف أساتذة من القسم أو من جامعات ومؤس

  .أخرى بتألیف كتب منھجیة لتغطیة العجز في مصادر ومراجع تخص مقررات الدراسة بالقسم
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  الرؤیة
  .میز في مجاالت الھندسة المعماریةالتفوق واإلبداع لتقدیم برنامج مت

  الرسالة
تقدیم برنامج علمي متمیز في مجال الھندسة المعماریة، وذلك لالرتقاء بالمستوى العلمي، یسعى القسم إلى 

والمھني لمخرجات القسم من خالل الربط بین الدراسة النظریة، والتطبیق العملي مع األخذ في االعتبار 
  . حث العلميالمؤثرات البیئیة، واإلنسانیة، والتكنولوجیا، وتلبیة احتیاجات المجتمع والبیئة والب

  األھداف
 العلوم في المھارات من متنوعة مجموعة لدیھم المعماریة الھندسة في متخصصة مؤھلة كوادر اعداد .1

 تنفیذ على واإلشراف التصمیم مجاالت في الفنیة االستشارات لتقدیم   الالزمة التطبیقیة والخبرات الھندسیة

  .والتخطیطیة المعماریة المشروعات أنواع مختلف

    المجتمع لخدمة وتوظفیھ العلمي البحث أساسیات في التدریس ھیئة وأعضاء الطالب قدرات تنمیة .2

  .   والبیئة

  .المدني المجتمع مؤسسات مع والفعال الدائم والتواصل المھنیة الممارسة وتشریعات بأسس الطالب معرفة .3

  .المعماریة الھندسة مجاالت في التطورات أحدث مواكبة على قادر خریج إعداد .4

  القیم
العمل بروح  -المرونة  –التحفیز  –التمیز   -الشفافیة  –المصداقیة  –اإلخالص  –األمانة 
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  المیثاق األخالقي للھندسة المعماریة
 مقدمة

بشكل كبیر بالتقدم الحضاري  المعماریون خاصةً  التي یقدمھا المھندسونوالخدمات عامةً  الھندسةترتبط مھنة 
، لذا یصبح من الضروري أن یقدم المجتمع والرفع من مستوى معیشتھ وحمایة وتسخیر الموارد الطبیعیة لخدمة

 .نواإلتقاخدماتھم المھنیة وفقاً لقواعد ومعاییر أخالقیة تتوخى الصدق واألمانة  المعماریون المھندسون
من شأنھ  وكل ماالتي تھدف إلى النھوض بمھنة الھندسة  جامعة افریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیةوحرصاً من 

من  الخریجینالرقي بمھنة الھندسة وتمكین "في  ورؤیتھا المتمثلة والعاملین فیھاھذه المھنة  ورفع مستوىتطویر 
محلیاً الوصول إلى الحلول المثلى، ورفع مستوى األداء وتشجیع اإلبداع واالبتكار لتحقیق مكانة مرموقة 

كون بمثابة قواعد مھنیة یل طلبة وخریجي الھندسة المعماریةبین أیدي  المیثاق افقد رأت أن تضع ھذ ،"دولیاً و
 .المجتمعة بأصول التعامل المھني السلیم فیما بینھم ومع اآلخرین لخدم

 في الغیر إیذاء عن واالبتعاد العمل وإتقان السر وحفظ بالعھد والوفاء واألمانة والصدق والنزاھة العدل كان ولما
 الحیاة في بتطبیقھا وااللتزام بھا التمسك على ویحث اإلسالم إلیھا یدعو التي والقیم األخالق مكارم ھي مجملھا

 والقیـم، والمبادئ األسس ھذه المھنة ممارسة وأخالقیـات قواعـد من أعدتھ فیما الجامعة راعت فقد الیومیة،
 .المعماریة للھندسة األخالقي میثاقال وفق المھنیة ممارساتھم جمیع في بھا االلتـزام المھندسیـن كـافة وعلى

   
  الھندسة مھنة ممارسة وأخالقیات قواعد

 :العامة القواعد
یبني المھندس سمعتھ المھنیة على كفاءة وجدارة الخدمات التي یقدمھا، كما یبتعد عن منافسة  :األولىالقاعدة 

 .اآلخرین بشكل غیر عادل
یسعى المھندس لتنمیة قدراتھ وكفاءتھ الشخصیة، كما یوفر فرص التطویر المھني للمھندسین  :الثانیةالقاعدة 

 .تحت إشرافھ والفنیین العاملین
لتزم المھندس بتعزیز القیم والمبادئ األساسیة ألخالقیات مھنة الھندسة وترسیخھا في المجتمع ی :الثالثةالقاعدة 

 .وعالمیافي تصرفاتھ باألسالیب التي تدعم وتعزز مكانة وأمانة وكرامة المھنة محلیا  التزامھمع 
أن یتجنب أي  وعلیھ العمل،یتصرف المھندس في المسائل المھنیة كوكیل حریص لصاحب  :الرابعةالقاعدة 

 .تعارض في المصالح
تكون بطریقة موضوعیة وصادقة وفي  وأراءه وقراراتھ أنیحرص المھندس عند تقدیم أفكاره  :الخامسةالقاعدة 

 .مجال تخصصھ وخبراتھ المھنیة
 تحقیقا البیئة وحمایة السالمة معاییر بأعلى األخذ إلى المھنیة خدماتھ تقدیم عند المھندس یسعى :السادسة القاعدة

  .والمجتمع للفرد العامة للمصلحة
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 :األولى القاعدة
یبني المھندس سمعتھ المھنیة على كفاءة وجدارة الخدمات التي یقدمھا، كما یبتعد عن منافسة اآلخرین بشكل غیر 

 .عادل
 للحصول مكافآت أو ھدایا أو عموالت عرض أو بدفع مباشر غیر أو مباشر بشكل القیام عدم المھندس على1-1 

 التأثیر في تستخدم قد مھنیة غیر تنازالت تقدیم عدم ضرورة إلى باإلضافة اعتماده، على التأثیر بھدف عمل على
 .اآلخرین المنافسین على

 علم أن بعد سواء معینة وظیفة في محلھ لیحل نظامي غیر بشكل رآخ مھندس مزاحمة عدم المھندس على2-1 
 .فعالً  تعیینھ تم أن بعد أو تعیینھ نحو اتخذت قد محددة خطوات أن
 باالنتقاد سواء مھنیاً  الئق غیر بشكل اآلخرین المھندسین أداء أو لسمعة التعرض عدم المھندس على3-1 

 .مباشرة غیر أو مباشرة بصورة والتشویة
 عرض في لالتضلی أو السـابقة األعمـال في مسؤولیـاتھ درجة تقدیـر في المبـالغة عدم المھندس على4-1 

 عرض في لالتضلی أو لدیھ للعاملین بالنسبة أو لھ بالنسبة سواء السابقة واإلنجازات واألكادیمیة المھنیة مؤھالتھ
 .الشركاء أو الزمالء أو العمـل بأصحاب المتعلقـة الحقـائق

 وحجم المھنیة والخبرات والمؤھالت الكفاءة أساس على المھنیة الخدمات عقود دراسة المھندس على5-1 
 جمیع بین الثقة تعزیز على والحرص اآلخرین للمھنیین المناسبة التعویضات عدالة مراعاة مع العمل ومجال
 .العقد أطراف

 .الھندسیة خدماتال تكالیف تقدیر في العامة المصلحة یراعي أن المھندس على6-1 
 
 :الثانیة القاعدة 

یسعى المھندس لمواصلة التطور المھني من خالل تنمیة قدراتھ وكفاءتھ الشخصیة، كما یوفر فرص التطویر 
 .تحت إشرافھ والفنیین العاملینالمھني للمھندسین 

 حضور مثل المناسبة الوسائل بكافة المھني مستواه رفع سبیل في قدراتھ رفع على العمل المھندس على1-2 
 المھنیة الھیئات نشاطات و اجتماعات في والمشاركة المتخصصة والدراسات األبحاث وتقدیم المھنیة الفعالیات
 .ذلك على الفنیین و المھندسین من موظفیھ وحث وتشجیع العالمیة

 ملكیتھا بحقوق لھم االعتراف وكذلك لمستحقیھ الھندسیة األعمال في المناسب التقدیر منح المھندس على2-2 
 ذلك كان حیثما االنجازات و التألیف و االختراع و التصمیم عن المسؤولین األشخاص أسماء أو اسم ذكر وعلیھ
 .ممكناً 

 مستوى مع یتناسب بما اآلخرین للمھندسین والمھام األعمال إسناده في عادال یكون أن المھندس على3-2 
 .وتدریبھم خبراتھم

 على واطالعھم للتوظیف المرشحین للمھندسین العمل بظروف المتعلقة المعلومات كافة یمتقد المھندس على4-2 
  المقترحة بالوظیفة یتعلق ما كل
  
 :الثالثة القاعدة 

یلتزم المھندس بتعزیز القیم والمبادئ األساسیة ألخالقیات مھنة الھندسة وترسیخھا في المجتمع وأن یلتزم في 
 .وعالمیاتصرفاتھ باألسالیب التي تدعم وتعزز من مكانة وأمانة وكرامة المھنة محلیا 

نیة والمشاركة في األنشطة على المھندس االلتزام بتطبیق قواعد وأخالقیات المھنة في جمیع ممارساتھ المھ 3-1
التعلیمیة والتدریبیة والمھنیة بالمعاھد والجامعات والمؤسسات التجاریة والمھنیة من أجل تعزیز وترسیخ المفاھیم 

 .المجتمعالمھنیة ونشر الوعي الھندسي في 
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على المھندس بناء مسؤولیاتھ المھنیة على القواعد التي یحترمھا أفراد المجتمع و ینبغي علیھ عـدم اإلسھـام  3-2
في أي منتجـات یسھـل استخدامھا ألغراض غیـر أخالقیـة أو محظورة أو قد یترتب علیھا مخاطر آنیة أو على 

 .البعیدالمدى 
من أو المشاركة مع الغیر كوسیلة لحجب التصرفات غیر على المھندس عدم استخدام العالقة أو التضا 3-5

  .بالمھنةالالئقة 

 :الرابعة القاعدة
 في تعارض أي یتجنب أن وعلیھ العمل، لصاحب حریص كوكیل المھنیة المسائل في المھندس یتصرف
 .المصالح

لحسابھا، وتحمل على المھندس تكریس خبراتھ ومھاراتھ الفنیة وتسخیرھا لصالح الجھة التي یعمل    4-1
مسؤولیة سالمة الحلول الھندسیة والعملیات الفنیة التي یقوم بتصمیمھا أو تطویرھا، و االعتراف باألخطاء 

 .وقبولھا عند حدوثھا واالبتعاد عن كل ما یؤدي إلى تشویھ أو تعدیل الحقائق لتبریر القرارات الخاطئة

یھ في سیاق عملھ بسریَّة تامة وعلیھ عدم الكشف عنھا إال على المھندس التعامل مع المعلومات التي ترد إل 4-2
بعد أخذ الموافقة بذلك باستثناء الحاالت التي تسمح بھا األنظمة وتتوافق مع مجموعة المبادئ واالخالقیات ، كما 
یجب علیھ عدم استخدام ھذه المعلومات كوسیلـة للحصول على كسب شخصي إال بموافقة صاحب العمل، وعلى 

 .ال علیھ عدم استخدامھا إذا كان ھذا االستخدام یلحق الضرر بمصلحة صاحب العمل أو المجتمعأیھ ح

على المھندس العمل بنزاھة وعدل مع جمیع األطراف عند إدارتھ ألي عقد من العقود، وكذلك عند قیامھ  4-3
واضح قبل قیامھ بالعمل لحساب تلك األطراف وبما یمّكنھ من إجراء التحسینات و  اتفاقبتوظیف اآلخرین وإبرام 

التصمیمات و االختراعات و التسھیالت األخرى التي تتطلب حفظ حقوقھ في التألیف أو االختراع وأال یلجأ إلى 
 .التضلیل في إغراء اآلخرین للعمل معھ

جھة خارج الوقت النظامي للعمل دون علم صاحب العمل، على المھندس عدم القیام بخدمة مھنیة لدى أي  4-4
وكذلك علیھ عـدم استخـدام المعـدات و المـواد و المختبرات والتسھیالت المكتبیة ألصحاب العمل ألداء أعمال 

 .خارجیة خاصة بھ دون موافقة صاحب العمل

 إنجاز عقد انقضاء أو تكلیفھ انتھـاء بعد أو بمعرفتھ إال آخر مھندس عمل بمراجعة القیام عدم المھندس على5-4 
 .وظیفتھ طبیعة ذلك تتطلب لم ما العمل،

 عن فوراً  العمل صاحب إخطار وعلیھ العمل لصاحب المصالح في تعارض أي یتجنب أن المھندس على6-4 
 االلتزام أو یقدمھا التي الخدمة نوعیة أو أحكامھ على تؤثـر قد ظروف أو تجاریة مصالح أو عالقات أیة وجود

  العمل صاحب وبین بینھ المصالح في تعارض تسبب قد أنھا مسبقاً  یدرك بأعمال
 

 
 :الخامسة القاعدة
 تخصصھ مجال وفي وصادقة، موضوعیة بطریقة تكون أن وقراراتھ وأراءه أفكاره تقدیم عند المھندس یحرص
 المھنیة وخبراتھ
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 العلمي تأھیلھ مجال في الھندسیة قراراتھ اتخاذ في ومستقالً  وصادقاً  موضوعیاً  یكون أن المھندس على1-5 
 التخصصیة الخبرات كافة من االستفادة مع والمھنیة العلمیة االعتبارات إال ذلك في یلزمھ ال بحیث فقط، والعملي
 .تخصصھ مجال خارج األعمال إلنجاز بزمالئھ واالستعانة المتوفرة

 وجھة یعرض أن فنیة شھادة لتقدیم أو كخبیـر الرسمیـة اللجـان أو المحاكم أمام مثولھ عند المھندس على2-5 
 .المھنة وشرف والصدق النزاھة ذلك في مراعیاً  بالحقائق ومعرفة ودرایة خبرة على مبنیة الھندسیة نظره

 بدافع ذلك كان إذا ھندسیة موضوعات حول تعلیقات أو انتقادات أو تقاریر ایة إصدار عدم المھندس على3-5 
 التي الجھات أو بالجھة واضح تصریح ذلك سبق إذا إال مصلحة ذات جھات أو جھة لحساب معنوي أو مادي

 .عنھا نیابة یتحدث

 یؤدي تصرف أي تجنّب وعلیھ وكفاءتھ، ألعمالھ عرضھ عند واالعتدال بالتواضع یتحلى أن المھندس على4-5 
 .المھنة وكرامة ومكانة أمانة حساب على الخاصة مصلحتھ تقدیم إلى

 :في حال تعارض القیم والمبادئ مع الخدمات المھنیة یحدد المھندسون أولویاتھم وفق التالي 5-5
 .الطبیعة اعتباراتتفضیل القیم اإلنسانیة على  -
 .التقنیةتفضیل الموضوعات المتعلقة بحقوق اإلنسان على إنتاج واستغالل  -
 .تفضیل الرفاھیة العامة للمجتمع على المصالح الخاصة -
  .تفضیل السالمة واألمن على األداء الوظیفي والمكاسب المادیة للحلول الفنیة -
 

 :السادسة القاعدة
 العامة للمصلحة تحقیقا البیئة وحمایة السالمة معاییر بأعلى األخذ إلى المھنیة خدماتھ تقدیم عند المھندس یسعى
 .والمجتمع للفرد

 عند أو والمخططات التصامیم إعداد عند المعتمدة البیئة وحمایة العامة السالمة بمعاییر األخذ المھندس على1-6 
 المتعلقة الھندسیة الممارسات وكافة والقرارات األحكام اتخاذه عند ذلك من ققالتح علیھ كما والتصدیق الموافقة

 مصلحة أو البیئة صحة أو العامة للسالمة تھدیداً  عنھا ینتج قد أنھ یعلم ھندسیة لحلول المھندس تقدیم حالة وفي بھا
 .المحتملة بالعواقب العمل صاحب إخطار فعلیھ ، المجتمع

 مراقبة وإجراءات االختبار وأنظمة المعاییر تحوي مطبوعات توفیر على اإلمكان قدرب العمل المھندس على2-6 
 التي األنظمة و المنتجات و للتصامیم االفتراضي العمر أو واألمان السالمة درجة بفھم للعامة یسمح بما الجودة

 .عنھا مسؤوالً  كان

 وتعمل المعتبرة والقیم المعاییر مع تتوافق للوطن بناءة خدمات لتقدیم وسعھ في ما بكل العمل المھندس على3-6 
 .یقدمھا التي المھنیة الخدمات جمیع في السالمة تدابیر بتوفیر وااللتزام المجتمع ورفاھیة مصلحة تعزیز على

 مصلحة أو البیئـة صحة أو العامة للسالمة تھدیداً  تمثل أوضاع أو لظروف مالحظتھ عند المھندس على4-6 
 إجراء و المطلوبة المساعدة وتقدیم المتوفرة بالمعلومات موافاتھا و المختصة الجھة إخطار علیھ المجتمـع،
 .ذلك لتحقیق األنظمة أو المنتجات وموثوقیة لسالمة المناسبة المراجعة
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  الهیكل التنظیمي للقسم
  الفنیة برئاسة رئیس القسم بنظام اإلدارة القسم تدیر ركائز ثالثة من المعماریةالھندسة  قسم یتألف
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  مھام رئیس القسم

  بالتدریسوتوزیع المحاضرات والدروس واألعباء على القائمین  القسم،تنظیم شؤون. 

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

 .مع إدارة الشؤون العلمیة وبما یتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسین المستمر

 وتقییمھا وتطویرھا متى دعت الحاجـة المختلفة،ة للبرامج اإلشراف على وضع الخطط الدراسی 

 .ذلكإلى  

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

 . مقرراتھا

  الدراسيمتابعة سیر العملیة التعلیمیة بالقسم خالل الفصل. 
  لهاووضع الحلول المالئمة  تواجههم،عقد لقاءات دوریة مع الطلبة للوقوف على المعوقات التي. 

  العلمیةاجتماعات إدارة الشؤون  الجامعة، وفيالمشاركة بفاعلیة في أنشطة. 

  بهإعداد التقاریر الدوریة عن نشاطات القسم وسیر العمل. 

  لهاوٕایجاد الحلول المالئمة  األكادیمیة،التعامل مع القضایا والمشاكل. 

  والندواتوالمشاركة في المؤتمرات  ونشرها،تشجیع أعضاء هیئة التدریس على عمل البحوث. 

  المتوفرةوالعمل على توفیر أفضل اإلمكانیات  التدریس،تحدید احتیاجات القسم من أعضاء هیئة. 

 لعلميا لعقبات التي تواجههم وتقییم أدائهمتوجیه وٕارشاد أعضاء هیئة التدریس الجدد، والمساعدة في تذلیل ا.  

  توفیرهادراسة احتیاجات القسم من كتب ومجالت ودراسات ووسائل تعلیمیة والعمل على. 

  مماثلةتأدیة ما یسند من أعمال.  

  :مھام المرشد األكادیمي

 .دراسيمتابعة الملف العلمي للطالب، ویتم فیھ حفظ نسخ من نتائجھ الدراسیة المتضمنة لكل فصل  )1

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

 .بملفھ العلمي وبطاقتھ الدراسیة وإبالغھ

الرد على جمیع استفسارات الطالب فیمــا یخص الدراسة ومتابعتھ مع أعضــاء ھیئة التدریس الذین  )3

 .یدرسونھ في جمیع المواد

 .مساعدة الطالب في االطالع على سجالتھم الدراسیة بشكل منظم )4
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  مھام اللجنة العلمیة بالقسم

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  -

  .الجودةوصف وتوصیف مفردات المقررات الدراسیة والبرنامج األكادیمي حسب معاییر  -

  .العملاختیار وتقییم أعضاء ھیئة التدریس عند التعاقد وإثناء  -

  .بالقسمالتخطیط إلقامة نشاطات علمیة  -

  .یةالخاصة بأعضاء الھیئة والطالب ومتابعتھا ومراجعتھا بصفة دور اآللیاتوضع واعتماد  -

  مھام منسق الجودة بالقسم

 وخدمة العل والبحث التعليمية العلمية د تجو مة   .املجتمعاملسا

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

 التعليميةوضع العناصر لتقييم  .آلية

  التقييم واستمارات نماذج  تحليل

  و  شراف الذاتية الدراسة الدراسيةاملساعدةإعداد واملقررات امج ال  توصيف

 ودة ا بثقافة اص ا الو ز  .عز
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   الھندسة المعماریةالخطة الدراسیة لقسم .5
  الھندسة المعماریةالمقررات الدراسیة بقسم      

  .العلوم اإلنسانیة/ 1

عدد   اسم المقرر   رمز المقرر
  الوحدات

    األسبوع/عدد الساعات
  ألسبقیاتا

مخرجات التعلم 
المستھدفة التي یتم 

  تمارین  معمل  محاضرات  )الرمز( تغطیتھا 

GH 141  د,ج,ب,أ(    -  -  3  3  1اللغة اإلنجلیزیة(  
GH 142   3  3  2اللغة اإلنجلیزیة  -  -  GH 141  )د,ج,ب,أ(  
GH 150  د,ج,ب,أ(    -  -  3  3  اللغة العربیة(  
GH 152 د,ج,ب,أ(    -  -  1  1  كتابة تقاریر(  

    -  -  10  10  المجمـــــــــــــــــــــــوع
  
  .العلوم العامة/ 2

عدد   اسم المقرر  رمز المقرر
  الوحدات

    األسبوع/عدد الساعات
  األسبقیات

مخرجات التعلم 
التي یتم المستھدفة 

  تمارین  معمل  محاضرات  )الرمز( تغطیتھا 

GS 101  ج,ب,أ(    1  -  3  3  1ریاضة(  
GS 102  1  -  4  4  2ریاضة  GS 101  )ج,ب,أ( 
GS111   ج,ب,أ(    -  -  3  3  1فیزیاء( 
GS112   3  3  2فیزیاء  -  -  GS 111  )ج,ب,أ( 

GS112L 2  -  1  فیزیاء معمل  -  GS112 )ج,ب,أ(  
GS 200  ج,ب,أ(    -  2  2  3  حاسوببرمجة(  

    2  4  15  17  المجمـــــــــــــــــــــــوع

  
  العلوم الھندسیة العامة المساندة/ 3

عدد   اسم المقرر  رمز المقرر
  الوحدات

    األسبوع/عدد الساعات
  األسبقیات

مخرجات التعلم 
المستھدفة التي یتم 

  تمارین  معمل  محاضرات  )الرمز( تغطیتھا 

CE 231   د,ج,ب,أ(    -  2  2  3  1مساحة(  
GE 121  ج,ب,أ(    1  -  3  3  استاتیكا( 
GE 127 ج,ب,أ(    -  2  1  2  رسم ھندسي( 
CE 133 د,ج,ب,أ(    -  2 2  3  خواص مواد(  
GE 125 ج,ب,أ(    2  -  1  2  ھندسة وصفیة(  
EE 280 ج,ب,أ(    -  -  3  3  مبادئ ھندسة كھربائیة(  
CE 203  3  3  1تحلیل إنشائي  -  -  GE 121  )د,ج,ب,أ(  
CE 301  3  2  میكانیكا جوامد  -  -  CE 133  )د,ج,ب,أ(  
CE 305   3  3  1تصمیم خرسانة مسلحة  -  -  CE 301  )د,ج,ب,أ(  
CE 307   3  3 1تصمیم  فوالذ  -  -  CE 301  )د,ج,ب,أ(  
ME 422  د,ج,ب,أ(    1  -  2  2  تبرید وتكییف(  
CE 371  د,ج,ب,أ(    -  -  3  2  ھندسة صحیة(  

    4  6 29  31  المجمـــــــــــــــــــــــوع
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  .اإللزامیةالعلوم الھندسیة / 4

عدد   اسم المقرر  رمز المقرر
  الوحدات

    األسبوع/عدد الساعات
  األسبقیات

مخرجات التعلم 
المستھدفة التي یتم 

  تمارین  معمل  محاضرات  )الرمز( تغطیتھا 

AR 242  د,ج,ب,أ(    -  2  1  2  رسم الحر(  
AR 124  د,ج,ب,أ(    -  1  2  3  أسس تصمیم(  
AR 214  د,ج,ب,أ(    -  1  2  2  نظم المعلومات الجغرافیة(  
AR 231   د,ج,ب,أ(    -  -  3  3  1تاریخ عمارة(  
AR 211   4  2  4  1تصمیم معماري  -  AR 124  )د,ج,ب,أ(  
AR 221   د,ج,ب,أ(    -  2  1  3  1إنشاء معماري(  
AR 252 د,ج,ب,أ(    -  2  2  4  الظل والمنظور(  
AR 300  د,ج,ب,أ(    -  2  1  2  أوتوكاد(  
AR 232  3  3  2تاریخ عمارة  -  -  AR 231  )د,ج,ب,أ(  
AR 212  4  2  4  2تصمیم معماري  -  AR 211  )د,ج,ب,أ(  
AR 222   2  1  3  2إنشاء معماري  -  AR 221  )د,ج,ب,أ(  
AR 333  3  3  3تاریخ عمارة  -  -  AR 232 )د,ج,ب,أ(  
AR 313  4  2  4  3تصمیم معماري  -  AR 212 )د,ج,ب,أ(  
AR 323   2  1  3  3إنشاء معماري  -  AR 222  )د,ج,ب,أ(  
AR 361  د,ج,ب,أ(    -  2  1  2  تنسیق مواقع(  
AR 391 د,ج,ب,أ(    -  -  3  3  تحكم بیئي(  
AR334  3  3  4تاریخ عمارة  -  -  AR 333 )د,ج,ب,أ(  
AR 314  4  2  4  4تصمیم معماري  -  AR 313 )د,ج,ب,أ(  
AR 324   2  1  3  4إنشاء معماري  -  AR 323  )د,ج,ب,أ(  
AR 371  2  2  تاریخ ونظریات التخطیط  -  -  AR 334 )د,ج,ب,أ(  
AR 388  3  3  إضاءة وصوتیات  -  -  GS112 )د,ج,ب,أ(  
AR415  4  2  5  5تصمیم معماري  -  AR 314 )د,ج,ب,أ(  
AR425   2  1  3  5إنشاء معماري  -  AR 324  )د,ج,ب,أ(  
AR 462  2  1  3  واإلقلیمي الحضريالتخطیط  -  AR 361  )د,ج,ب,أ(  
AR 474  د,ج,ب,أ(    -  2  1  3  اإلسكان والتصمیم الحضري(  
AR 481 د,ج,ب,أ(    2  -  1  2  كمیات ومواصفات(  
AR 488 د,ج,ب,أ(    -  -  3 2  منظومات األنشاء(  
AR 499 د,ج,ب,أ(    1  -  2 2  برمجة مشاریع(  
AR 416  5  2  5  6تصمیم معماري  -  AR415  )د,ج,ب,أ(  
AR 426   2  1  3  6إنشاء معماري  -  AR425  )د,ج,ب,أ(  
AR 520 د,ج,ب,أ(    -  -  2 2  تنفیذ مباني(  
AR 525 د,ج,ب,أ(    -  -  2  2  قوانین مباني(  

    3  51  59  95  المجمـــــــــــــــــــــــوع
  مشروع التخرج/  5

عدد   أسم المقرر  رمز المقرر
  الوحدات

    األسبوع/عدد الساعات
  األسبقیات

التعلم المستھدفة مخرجات 
  تمارین  معمل  محاضرات  )الرمز(التي یتم تغطیتھا

AR 599  4  2  5  مشروع التخرج  -  AR 499  )د,ج,ب,أ(  
    -  4  2  5  المجمـــــــــــــــــــــــوع
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 اریةـــــــالھــــندســة المعم الدراسیة بقســـــــم المقررات
 الوحدات الفصل الثالث رمز المقرر  الوحدات الفصل الثاني رمز المقرر  الوحدات األولالفصل  رمز المقرر
GS101 3 1ـــة ـــریاضــ  GS102  4 2ریاضــــــــــة  GS200 3 برمجة حاسوب 
GS111 3 1ـــاء ـــفیزیـــ  GS112  3 2فیزیـــــــــــاء  AR241 2 رســــم الحــــر ال 
GH141  3 1لغة انجلیزیة  GH142  3 2لغــة انجلیزیة  CE233 3 1 مساحــــــة 
GE121 3  استاتیــــــكا  CE133  3 خواص مــــواد  AR200 3 أسس تصمیــــم 
GH150 3 ة ــــلغة عربی  GE125  2 ھندســـة وصفیة  CE203 2 تحلیل انشــــائي 
GE127 2 رسم ھندسي  GH151 3 مبادئ ھندسة كھربائیة  GS112L 1 فیزیـــاء معمــل 
GH152 1  كتابة تقاریر               

 14 عدد الــــــــــوحدات  18 عدد الــــــــــوحدات  18 عدد الــــــــــوحدات

 الوحدات الفصل السادس رمز المقرر  الوحدات الفصل الخامس رمز المقرر  الوحدات الفصل الرابع رمز المقرر
AR214 2 نظم المعلومات الجغرافیة CE307  3 1تصمیم فـــــوالذ CE305  3 1تصمیم الخرسانة المسلحة 
AR211  4 1تصمیم معماري AR212  4 2تصمیم معماري AR313  4 3تصمیم معمـاري 
AR221  3 1إنشاء معمــاري AR222  3 2إنشاء معمــاري AR323  3 3إنشاء معمـــاري 
AR231  3 1تاریخ عمــــارة AR232  3 2تاریخ عمــــارة AR333  3 3تاریخ عمـــــارة 
AR243  3 والمنظـــورالظل AR300 2 اوتوكــــــــــــــاد AR361 2 تنسیــــــق مواقــــع 
CE301 3 میكانیكا جوامـــــد CE371 2 ھندسة صحیــــــة AR391 3 تحكــم بیئـــــي 

 18 عدد الــــــــــوحدات  17 عدد الــــــــــوحدات  18 عدد الــــــــــوحدات

 الوحدات الفصل التاسع رمز المقرر  الوحدات الفصل الثامن رمز المقرر  الوحدات الفصل السابع رمز المقرر
AR314  4  4تصمیم معماري  AR415  5 5معماري تصمیم  ARCH406  5 6تصمیم معماري 
AR324  3 4إنشاء معمــاري AR425  3 5إنشاء معماري AR426  3 6إنشاء معمــاري 
AR334  3 4تاریخ عمــــارة AR474  3 والتصمیم الحضرياإلسكان AR520 2 تنفیـــذ مبـــــــاني 
AR371  2 ونظریات التخطیطتاریخ AR462 3 التخطیط الحضري واإلقلیمي AR525 2 قوانیـــــن مبانـي 
AR388   3 صوتیات وإضاءة المباني AR481 2 كمیات ومواصفـــــات AR598 3 برمجــــة مشاریع 
ME422 2 تبــرید وتكییـــف  AR488 15 عــــــدد الـــــــــــوحدات 2 منظومات اإلنشــــــاء 

 18 عدد الــــــــــوحدات  17 عدد الــــــــــوحدات
 الوحدات الفصل العــــــــــاشر رمز المقرر 

 5  مشـــــروع تخـــرج ARCH599    158 =عدد الوحدات الالزمة للتخرج   
 5 عدد الــــــــــوحدات   55 =رج ـــواد الالزمة للتخــعدد الم
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   المعماریةبقسم الھندسة مقررات الدراسیة ال مفردات

 GS 200): وحدات 3(برمجة حاسوب 

البرامج الفرعیة، مسائل تطبیقیة أو  الدوالعملیات العد والتراكم،  )++C( ++سيمقدمة للبرمجة بلغة 
  ).الخ...دالت من الدرجة الثانیة، الفرز، معالجة المصفوفات احل المع(

  GS 101: )وحدات 3( 1ریاضة  

الفئات، العالقات، الدوال، المتباینات والقیم المطلقة، النھایات واالتصال، االشتقاق، تعریف، نظریات 
الضمني ومعدالت التغیر، االشتقاق لمراتب أعلى، الدوال المثلثیة االشتقاق، قاعدة التسلسل، التفاضل 

مثل المماس لمنحنى دالة عند نقطة، المعامل التفاضلي والتقریب، النقاط الحرجة، : واشتقاقھا، التطبیقات
النھایات العظمى والصغرى المطلقة والنسبیة، التقعر ونقط االنقالب، رسم المنحنیات، نظریة رول ونظریة 

  .قیمة المتوسطةال

  GS 102): وحدات 4( 2ریاضة 

التكامل المحدود وغیر المحدود وتطبیقاتھ، المساحة تحت المنحنى، المساحة بین منحنیین، الحجوم : التكامل
الدوال المثلثیة العكسیة، الدوال اآلسیة واللوغارثمیة، الدوال الزائدة والعكسیة : الدوال التسامیة: الدورانیة

: التكامل بالتعویض، بالتجربة وبالكسور والصیغ االختزالیة، األعداد المركبة: التكامل الزائدة، طرق
التعریف، الخواص، المرافق، القیم المطلة والصورة القطبیة واستخالص الجذور، دوال ذات أكثر من 

لتفاضل االشتقاق الجزئي، التفاضل الضمني وقاعدة السلسلة وتطبیقات قاعدة السلسلة، ا: متغیر مستقل
الكلي وتطبیقاتھ، التفاضل الكلي لالشتقاق الثاني واألعلى، النھایات العظمى والصغرى وطریقة مضاریب 

  .الجرانج

  GE 125): وحدتان(ھندسة وصفیة 

األنواع المختلفة لإلسقاط، تمثیل النقطة والمستقیم والمستوى، مسائل : الغرض من الھندسة الوصفیة
أفرادھا وتقاطعاتھا، الدائرة والكرة، المخروط : األجسام المتعددة األسطح: الموضع ومسائل القیاس

  .أفرادھا وتقاطعاتھا: واألسطوانة، السطوح الدورانیة

  GE 127): وحدتان(رسم ھندسي 

طرق وضع : التعریفات والمصطلحات والقواعد العامة، األدوات الھندسیة واستخداماتھا، األبعاد: مقدمة
بعض العملیات الھندسیة المستخدمة في الرسم مثل رسم بعض المضلعات، الخطوط  األبعاد وقواعدھا،

نظریة اإلسقاط، أنواع اإلسقاط، اإلسقاط ذو المسقط : المتوازنة، الخطوط والمنحنیات المماسة، اإلسقاط
المسقط  ، اإلسقاط المتعدد المساقط، اإلسقاط في الربع األول والربع الثالث، استنتاج)المجسمات(الواحد، 

القطاع الكامل، القطاع : الثالث، تطبیقات عامة تشمل استكمال الخطوط الناقصة في المساقط، القطاعات
  .النصفي، القطاع المراد، القطاع الجزئي، تطبیقات عامة
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  GH 141): وحدات 3( 1لغة إنجلیزیة 

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

  GH 142): وحدات 3(  2لغة إنجلیزیة

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

  GS 111): وحدات 3(  1فیزیاء

الموجات، أنواعھا، الموجات المنتقلة، سرعة الموجة والقدرة والشدة في حركة الموجة، تراكب : الصوت
الموجات المستقرة، الموجات المسموعة وفوق الضوئیة وتحت الضوئیة، انتشار الموجات، الضربات 

ر على أسطح كرویة االنكسار خالل منشور، االنعكاس على أسطح كرویة، االنكسا: الضوء: وتأثیر دوبلر
مفردة وثابتة، العدسات، والعدسات المركبة تجمع المناشیر وتشتت الضوء، أنواع األطیاف، شروط 
التداخل، تجربة یونغ للشق الثنائي، المفاھیم األساسیة للحیود واالستقطاب، الحرارة، االتزان الحراري، 

وسیلیوس، التمدد الحراري، الحرارة كنوع درجة الحرارة وقیاسھا، تدرج الغاز الثاني، تدرج فھرنھایت 
  .من الطاقة، الشغل، القانون األول للدینامیكا الحراریة، قانون الغازات المثالیة، تطبیقات القانون األول

  GS 112): وحدات 3(  2فیزیاء

 تأثیر القوى على الشحنة الكھربائیة في جود المجال الكھربائي والثنائي والفیض: المجال الكھربائي
الجھد والمجال الكھربائیین للشحنة : الجھد الكھربائي: الكھربائي، قانون جاوس وقانون كولومب وتطبیقاتھا

سعة المكثفات وأنواع المكثفات مثل مكثف اللوحتین : السعة والعوازل: الكھربائیة والشحنات الكھربائیة
  . والمكثف الكروي، الطاقة المخزنة في المجال

  GS 112 L):  واحدةوحدة (فیزیاء معمل  

قیاس سرعة الصوت باستخدام طریقة عمود الزئبق وتحقیق قانون الطول والشد في : إجراء التجارب التالیة
، إیجاد البعد البؤري لعدسة محدبة ومرآة مقعرة ، إیجاد معامل االنكسار للزجاج والماء ) مھتز(وتر مرتج 

قیاس زاویة المنشور وزوایا االنكسار الدنیا ومعامل االنكسار ، دراسة  باستخدام المیكرسكوب المنتقل ،
العالقة بین فرق الجھد والتیار ، تحقیق قوانین توصیل المقاومات الكھربائیة على التوالي والتوازي ، إیجاد 
 المكافئ المیكانیكي للحرارة بطریقة كھربائیة ، إیجاد المكافئ الكھروكیمیائي للنحاس ، مقارنة

الكھرومغناطیسیة لخلیتین وإیجاد المقاومة الداخلیة للخلیة ، دراسة المجال المغناطیسي حول محور موصل 
  .اسطواني ، حساب المكثف باستخدام المكثف القیاس
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  GH 150 ):وحدات 3(لغة عربیة  

المات اللغة العربیة، الكالم وما یتألف منھ، اإلعراب والبناء، الع نشأة اللغة العربیة، خصائص
األصلیة والفرعیة، أقسام اإلعراب، المعرب بالعالمات الفرعیة، االسم المقصور والممدود، المذكر 

كان وأخواتھا ،كاد (والمؤنث، حاالت إعراب الفعل المضارع المعرفة والنكرة، الجملة االسمیة، النواسخ 
  .، المعاجم)وأخواتھا إن وأخواتھا

  GH 152 ):وحدة واحدة(كتابة تقاریر 

تعریف وأھمیة الكتابة التقنیة وأھداف الكتابة التقنیة وخصائصھا، أسس الكتابة التقنیة، عناصر التقاریر 
الھندسیة ومحتویاتھا، مراحل وطرق إعداد التقاریر التقنیة وإعداد اإلشكال، إعداد الجداول، كتابة اإلعداد، 

  .التقاریر التقاریر مناقشةإخراج وعرض 

  GE 121    ):وحدات 3(استاتیكا   

مراجعة للمتجھات ، اتزان الجسیمات في المستوى والفراغ ، اتزان األجسام الصلبة في المستوى والفراغ، 
مقدمة لتحلیل الھیاكل المفصلیة في المستوى، االحتكاك، مراكز الخطوط والمساحات، عزم القصور الذاتي 

  .للمساحات

 CE 133): وحدات 3(خواص مواد 

مقدمة لعلم المواد ،تجارب معملیة تتعلق بقیاسات  :الخواص المیكانیكیة والطبیعیة للمواد الھندسیة 
اإلجھاد واالنفعال ،خواص المواد المتعرضة للشد والضغط والقص واالنحناء وااللتواء والصالدة 

  .واالصطدام و التزحیف  والكالل

 CE 231 ):وحدات 3( 1مساحة   

تمھید، نظریة القیاسات واألخطاء، انواع القیاسات، أنواع األخطاء، انتشار الخطأ، المذكرات الحقلیة 
، المیزانیة ، التقوس ، األجھزة ، المیزانیة التفاضلیة،   EOMللمساحة، القیاسات الخطیة، الشریط و 

لیت الحلقیة الثیودزلیت، المساحة المیزانیة المثلثیة، الزوایا، المساحة بالبوصلة، جھاز الثیودولیت، العم
  .والحجوم

  CE 203 ):وحدات 3( 1تحلیل إنشائي   

تحلیل المنشاّت المحددة ، تحلیل الھیاكل المفصلیة المستویة بطریقتي الوصالت والقطاعات، 
 مخططات القوي المحوریة وقوي الفص وعزوم االنحناء للعوارض واألطر المستویة والعقود 

  CE 301  ):وحدات3(میكانیكا جوامد 

المحددة سكونیا، اجھادات  المحددة وغیر المحوري للعناصر اإلجھاداإلجھاد واالنفعال والعالقة بینھما، 
المحددة  االسطوانات المفرغة والمصمتھ للعناصر القص، التواءذات  المحور، اجتھادات أحادي االنحناء

االجھادات، انسیاب القصو مركز القصفي القطاعات نحیفة  سكونیا، تحویلوغیر المحددة 
  .الجدران،االستقرار المرن لألعمدة
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 CE305 :)وحدات 3( 1تصمیم الخرسانة المسلحة

والمعرضة لالنحناء والمستخدم  Tمقدمة،خواص الخرسانة،تحلیل وتصمیم القطاعات المستطیلة وقطاعات
وثنائي ،التصمیم ضد القص ،مد ووصل فوالذ التسلیح ،نقاط قطع قضبان  أحادیافیھا تسلیح 

 .التسلیح،التشغیل،تصمیم العوارض المستمرة والبالطات األحادیة المصمتة والمضلعة

،انحراف الھیاكل المفصلیة والعوارض واألطر باستخدام طرق الشغل االفتراضي والعارضة المترافقة 
  .ثیر للعوارض والتكامل الثنائي، خطوط التأ

   : CE 307 )وحدات 3( 1 فوالذتصمیم 

الشد والضغط، القطاعات  والمواصفات، تصمیم عناصر الفوالذ األحمال الفوالذیة، خواص المنشآت أنواع
البسیطة العوارض  والملحومة، تصمیمالمبرشمة والمقلوظة  الوصالت البسیطة، والمركبة تصمیم األحادیة
  .ھیكل مفصلي لسقف تطبیقات، تصمیموااللتواء  االنحناء

 GH 151  ):وحدات 3(مبادئ ھندسة كھربائیة 

المغناطیسیة،  التطبیقیة والدوائرالشبكة وتطبیقاتھا والكھرومغناطیسیة  وتطبیقاتھا نظریاتقوانین كیرشوف 
اقة التخزین، المحثات الداتیة والتبادلیة، وھبوط التیار في دائرة حثیھ وسعویھ، شحن وتفریغ المكثفات، ط

القیم الفعالة وجذر متوسط المربعات والقیم المتوسطة للجھود والتیارات المتناوبة، األطوال، القیم المركبة، 
دوائر الرنین، معامل الجودة، حسابات الطاقة، أساسیات التشغیل والدوائر المكافئة وحساب كفاءة 

  .   المحوالت

  )  قسم الھندسة المعماریة(العلمي للمقررات الدراسیة الھندسیة  المحتوى: ثانیا

  AR 124): وحدتان(أسس تصمیم  

مدخل آلي األطھار الفني ودراسة الشكل والفراغ والتناسب والملمس كأساسیات اإلحساس بالجمال، دراسة 
  .وتحلیل األلوان وارتباطھا الوثیق بأسالیب استغالل واستعمال المواد المختلفة

  AR 211):وحدات 4( 1تصمیم معماري 

مقدمة لتشكیل العناصر المعماریة لبعض الوظائف المحددة كما ھو الحال في الوحدات السكنیة، دراسة 
العالقات الوظیفیة والتأكید على الفراغ المعماري وأبعاده، دراسة وتحلیل وتصمیم عناصر الواجھات 

  .والكتل عن طریق المجسمات التجریبیة

  AR 212 ):وحدات 4( 2معماري تصمیم 

مواجھة تخطیط وتصمیم الوحدات السكنیة ألنواعھا وتشكیالتھا المختلفة مع دراسة الوحدات الخدمیة 
 .للمجاورات السكنیة
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 AR 221): وحدات 3( 1إنشاء معماري 

حمایة المباني والمنشآت من  میكانیكا التربة، األساسات بأنواعھا والحوائط الحاملة واألسقف والساللم،
  .الرطوبة

 AR 214): وحدتان(نظم المعلومات الجغرافیة 

التعریف بالمفاھیم األساسیة لنظم المعلومات الجغرافیة، وإبراز مكونات نظام المعلومات الجغرافي، تمكین 
  .الطالب من التعامل مع نظام المعلومات وتصمیم وتنفیذ مشروع دراسي متكامل

  AR 222): وحدات 3( 2ي إنشاء معمار

الخرسانة المسلحة، ھیاكل الحدید والصلب، المواد المسبقة الصنع، التصمیم اإلنشائي : الھیاكل بأنواعھا
  .لألساسات والحوائط السائدة، أنواع الساللم

  AR 231): وحدات 3( 1تاریخ العمارة 

الفرعوني واإلغریقي والروماني، تأثیر دراسة وتحلیل الفن والعمارة في عصور ما قبل التاریخ والعصر 
  .عوامل المحیط والثقافة على الطابع المعماري

  AR 232): وحدات 3( 2تاریخ العمارة 

تحلیل الطراز والشكل في العمارة البیزنطیة والرومانیة والقوطیة واإلسالمیة، تأثیر العوامل الجیولوجیة 
  .واالجتماعیة والثقافیة والمناخیة والدینیة

  AR 242): وحدات 3(سم الحر الر

مقدمة، الخطوط والمسطحات األفقیة والرأسیة، المناسیب والمستویات والكتل واألشكال، عناصر اإلظھار 
المعماري، عناصر اُالث، تشریح اإلنسان والحیوان، وسائل التعبیر وتوصیل الفكرة، المساقط األفقیة 

  .وتكامل العمارة والطبیعة، استعماالت األلوان

  AR 252): وحدات 4(لظل والمنظور ا

نظریات اإلخراج، ظل الخطوط والمسطحات والمجسمات وتطبیقاتھا على الواجھات والمواقع العمة 
للمباني، معدات ووسائل اإلظھار، استخدام األقالم المختلفة واأللوان إلخراج وإظھار المساقط األفقیة 

  .اس، قواعد التكوین والمعالجات واإلخراجوالواجھات ، نظریات المنظور وتطبیقاتھا، االنعك

  AR 313): وحدات 4( 3تصمیم معماري 

تطبیقات مبادئ التصمیم وأسالیب اإلظھار واإلخراج على المباني التعلیمیة والمرافق ذات العالقة 
 .كالمكتبات والمباني الثقافیة والریاضیة
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 AR 314): وحدات 4( 4تصمیم معماري 

السیاحة والترفیھ كالفنادق والنزل والمنامات، وكذلك دراسة وتصمیم مباني مرافق تصمیم مرافق ومباني 
  .الخدمات االجتماعیة كالمراكز الحضریة ومراكز التسویق

 AR 323): وحدات 3( 3إنشاء معماري 

  .أنواع األسقف، األسقف ذات البحور الطویلة، القباب واألسقف المعدنیة والمعلقة

 AR 324): اتوحد 3( 4إنشاء معماري 

الحوائط الداخلیة والمصنعة، كاسرات الشمس، األسقف المعلقة، الوصالت والتركیبات : أعمال التشطیبات
  .المعدنیة

 AR 333): وحدات 3( 3تاریخ العمارة 

  .تاریخ لیبیا، العوامل البیئیة والتقنیة واالجتماعیة والثقافیة التي أثرت على تطور العمارة في لیبیا

 AR 334): وحدات 3( 4تاریخ العمارة 

العمارة في عصر النھضة في أوروبا، الثورة الصناعیة أثرھا على نشأة وتطور العمارة الحدیثة، العمارة 
  .اإلرث نوفو، الباوھاوس، مدرسة شیكاغو، رواد العمارة المعاصرة: المعاصرة

  AR 361): وحدتان(تنسیق مواقع 

المخططات، تخطیط وتصمیم المناطق الحضریة باستعمال األشجار أھمیة المناطق الخضراء داخل 
  .والمساحات الخضراء والعناصر الطبیعیة والمصنعة

    AR 371): وحدتان(تاریخ ونظریات التخطیط 

أھداف التخطیط الحضري واإلقلیمي، تاریخ المدن من حیث المؤثرات والقوى الطبیعیة والثقافیة التي 
  .األزمنة القدیمة إلى الوقت الحاضر، التخطیط اإلقلیمي في الدول العالم الثالثزامنت تطور التخطیط من 

   AR 391 ):وحدات 3(تحكم بیئي 

المناخ الصحراوي الحار والمناخ الحار الرطب، تحلیل المناخ، التوازن : دراسة وتصنیف المناخ
یة، مواد البناء والنباتات، دراسات بالحراري، التحلیل البیولوجي للمناخ، التوجیھ وأسالیب التظلیل والتھو

  .تطبیقیة

    AR 300): وحدات 2)  (األوتوكاد(رسومات بالحاسوب 

مبادئ تشغیل الحاسب  -العمل المعماري المختلفة  مقدمة عن مكونات واستخدامات الحاسبات في مراحل
التدریب  -المعماري مبادئ استخدام برنامج أوتوكاد في الرسم  - الشخصي والتعامل بالملفات و الفھارس

 .ثنائیة األبعاد العملي على استخدام برنامج أوتوكاد في الرسومات المعماریة
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  AR 415): وحدات 5( 5تصمیم معماري 

تخطیط وتصمیم المجمعات الصناعیة وعناصر المواصالت كالمطارات ومحطات الحافالت والقطارات، 
  .الحركةودراسة الحلول اإلنشائیة المناسبة وتحلیل عناصر 

     AR 416 ):وحدات 5( 6تصمیم معماري 

تخطیط وتصمیم المرافق الترفیھیة والریاضیة وكذلك مرافق الخدمات الصحیة كالمستشفیات والعیادات 
  .والمراكز المتخصصة

 CE 371): وحدتان ( ھندسة صحیة 

  شبكات الصرف  -)األجھزة الصحیة المستخدمة ( الخاصة بصرف وتغذیة المنشآت  التصمیمات الصحیة

  .)طرق وأسالیب تنقیتھا(بالمیاه  أعمال التغذیة -)وخارج المبنى  داخل( 

  ME 422): وحدتان ( تبرید وتكیف 

دورة الھواء في أنظمة التكییف المختلفة،  -وامتصاص وطرد الحرارة المؤثرات على حرارة الجسم
أجھزة  توزیع الھواء المكیف داخل الفراغات المعماریة، -ألي مبنى الحمل الحراري ساسیات حسابأ

  .المختلفة المؤثرات على اختیار النوع المناسب للحاالت - )مركزیة، وحدات منفصلة ( التكییف المختلفة 

  AR 425): وحدات 3( 5إنشاء معماري 

  .التنفیذیة والمفصلة ألعمال التشطیبات، تطبیقات عملیةالرسومات التنفیذیة، إعداد الرسومات 

 AR 426): وحدات 3( 6إنشاء معماري 

الرسومات التنفیذیة للمساقط األفقیة والقطاعات، الھیاكل اإلنشائیة، األعمال الصحیة، تفاصیل األعمال 
  .الكھربائیة والتدفئة والتكییف

 AR 462): وحدات 3(التخطیط الحضري واإلقلیمي 

الدراسات الحضریة والتخطیط، األھداف ومراحل التخطیط، المخططات والدراسات الالزمة، السیاسات 
  .المتبعة في لیبیا، التخطیط والدراسات اإلقلیمیة، مشاكل التخطیط اإلقلیمي، تطبیقات

 AR 474): وحدات 3(اإلسكان والتصمیم الحضري 

حضري، مشاكل اإلسكان في لیبیا، ومقترحات لحل عناصر البیئة الحضریة، أھداف وأسالیب التصمیم ال
  .بعض من ھذه المشاكل، المدن الجدیدة في لیبیا والعالم، تطبیقات

 AR 481): وحدتان ( كمیات ومواصفات 

 .طرق وأسالیب إعداد دفاتر الكمیات والمواصفات للمباني المختلفة، إعداد مستندات العطاء، تطبیقات
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 AR 525 :)وحدتان ( قوانین المباني 

القوانین واللوائح البلدیة المعمول بھا والتي تحكم التطور العمراني للمدن في إطار المخططات الشاملة، 
  .واجبات ومسؤولیات المعماري المھنیة

 AR 488): وحدتان ( منظومات اإلنشاء 

للحصول على األسالیب اإلنشائیة واألشكال المعماریة، استغالل مؤثرات القوي اإلنشائیة عند تصمیم 
  .األشكال المعماریة المناسبة

 AR 499): وحدتان ( برمجة المشاریع 

منھجیة التصمیم المعماري عن طریق البرمجة كتمھید لمرحلة التصمیم، تحدید األھداف وتجمیع الحقائق 
 الشكل والوظیفیة والنواحي االقتصادیة: ومن ثم تحدید السیاسة المبنیة على محددات التصمیم األربع

  .والزمن

 AR 388): وحدات 3(صوتیات وإضاءة المباني  

یتناول المقرر مفھوم صوتیات المباني وأھم العوامل التي تحكم طبیعة البیئة الصوتیة في الفراغات المغلقة، 
زمن التردد، عالج العیوب الصوتیة، أھداف التصمیم الصوتي الناجح لقاعات االستماع، تطبیقات الحاسب 

صوتیات المباني، أجھزة قیاس الصوت، تأثیر الضوضاء علي اإلنسان والتحكم فیھا، اآللي في حقل 
التخطیط للتحكم في الضوضاء الخارجیة والداخلیة في المباني، اإلضاءة الطبیعیة في منظومة البیئیة في 

لطبیعي في المباني، أھداف اإلضاءة الطبیعیة، العوامل المؤثرة علي شدة االستضاءة نتیجة لنوافذ الضوء ا
  .الفراغ الداخلي، طرق تحلیل اإلضاءة الطبیعیة، التقنیات الحدیثة للتحكم في اإلضاءة الطبیعیة

 AR 520:  )وحدتان(تنفیذ المباني 

المكاتب االستشاریة وشركات التنفیذ تقدیم العروض  والتشیید،دراسة النواحي االقتصادیة لصناعة البناء 
  .التنفیذتخطیط برامج  االقتصادیة،العوامل  العقود،ودراستھا وإعداد 

 AR 599): وحدات 8(المشروع 

دراسة معماریة شاملة لمشروع حیوي مناسب، تحدید الجدوى وأھداف المشروع، أجل الدراسات المیدانیة 
والتقییمیة، وضع البرنامج المعماري وفلسفة التصمیم المخططات النھائیة، یقوم اثنان من أعضاء ھیئة 
التدریس في القسم باإلشراف على الدراسة وتقدیمھا وتمكین الطالب من إیجاد الحلول المعماریة 

  .والتخطیطیة المناسبة
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  المعماریةة قسم الھندسب تدریسأعضاء ھیئة ال.6 

المؤھل  الصفة االسم ت
 العلمي

سنة الحصول  المانحة للمؤھلجھة  التخصص
 علیھ

الدرجة 
  العلمیة

مساعد  2015 أكادیمیة الدراسات العلیا معماریة ھندسة ماجستیر رئیس قسم وعضو ھیئة تدریس  الحجاجي عبد هللالنعاس  1
  محاضر

مساعد  2010 ج طرابلس/كلیة الھندسة معماریة ھندسة ماجستیر عضو ھیئة تدریس  محمد مصطفى الجلیدي 2
  محاضر

مساعد  2005 أكادیمیة الدراسات العلیا إدارة ھندسیة ماجستیر قار عضو ھیئة تدریس  خیري الصید حسین 3
  محاضر

مساعد  2011 صربیا. یونیون. امعةج إدارة مشاریع ماجستیر عضو ھیئة تدریس خالد عمرو المعیوف 4
  محاضر

  محاضر 2015  األردن .إسالمیةعلوم جامعة  إسالمیة عمارةھندسة  ماجستیر عضو ھیئة تدریس المختار الھادي أعظیم 5

مساعد  2013 تشیكیا .التقنیةالجامعة  عماریةھندسة م ماجستیر عضو ھیئة تدریس خالد أحمد المناعي 6
 محاضر

مساعد  2010 أكادیمیة الدراسات العلیا ھندسة معماریة ماجستیر عضو ھیئة تدریس  وسام سالم ابوسنینة 7
 محاضر

مساعد  2013  مالیزیا .حسین تونجامعة  ھندسة میكانیكیة ماجستیر عضو ھیئة تدریس طارق المسعود المبروك 8
 محاضر

مساعد  2002  ایطالیا .لورنسجامعة  علوم األرض ماجستیر عضو ھیئة تدریس محمود محمد الفیتوري 9
 محاضر
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  : بالقسمسیاسة القبول .  7

  شروط وضوابط القبول والنقل 1.7 

  -:اآلتیةوفق الضوابط والشروط  بقسم الھندسة المعماریةیتم قبول الطلبة الجدد 

 وا) القسم العلمي(أن یكون الطالب المتقدم للدراسة بالقسم حاصالً على شھادة إتمام الدراسة الثانویة العامة  -

ثانویھ تخصصیھ ھندسیة أو ما یعادلھا وفق اإلجراءات والنظم المنصوص علیھا من وزارة التعلیم العالي 

 والنافذة في الجامعات اللیبیة

من قبل إدارة الجامعة وفقاً للوائح المنصوص علیھا من وزارة التعلیم  تحدد المستندات المطلوبة للقبول -

 .العالي والنافذة في الجامعات اللیبیة

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

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

 .الملف األكادیمي اللجنة العلمیة بالقسم إلتمام إجراءات المعادلة

تزید المقررات  أالتكون صالحیة قبول بعض أو كل المقررات الدراسیة للجنة العلمیة بالقسم، بشرط  -

 .بالقسمالدراسیة التي تعادل للطالب عن نصف المقررات الالزمة للتخرج 

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

 . الھندسة المعماریة

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

 .ت التي أنجزھا بالكاملیحسب المعدل العام للطالب عند تخرجھ على أساس عدد الوحدات والمقررا -

  : المستندات المطلوبة للتسجیل 1.1.7

  تسجیل طالب جدید  -  أ
 .ثانویھ تخصصیھ ھندسیة أو ما یعادلھا وا) القسم العلمي(لثانویة العامة النسخة األصلیة للشھادة  - 1

 .شھادة المیالد  - 2

 .صور شخصیة حدیثة ) 6(عدد  - 3

 شھادة صحیة حدیثة - 4

 .الخاص بالجامعة تعبئة نموذج المعلومات الشخصیة  - 5

 .تعبئة نموذج الرغبات الخاص بالجامعة  - 6
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  تسجیل طالب منتقل  -  ب
 .النسخة األصلیة للشھادة الثانویة العامة أو ما یعادلھا - 1

 .الطالبكشف درجات أصلي من الجامعة المنتقل منھا  - 2

 .مفردات المقررات الدراسیة معتمدة من الجامعة المنتقل منھا - 3

 .المیالدشھادة  - 4

 .حدیثةصور شخصیة ) 6(عدد  - 5

 .تعبئة نموذج المعلومات الشخصیة الخاص بالجامعة - 6

  طالب وافد تسجیل- ج

 ).معتمدة من ضمان الجودة(النسخة األصلیة للشھادة الثانویة العامة أو ما یعادلھا  - 1

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

 

  الطلبة بحضور المحاضراتإلزام  2.7 

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

  -:االلتزام بإتباع اآللیة اآلتیةھیئة التدریس الملقي إلى الطلبة المتلقین، لذلك تحث الجامعة الطلبة على 

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

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 % 25لب الذي یتجاوز غیابھ بناء على الئحة الدراسة واالمتحانات المعلنة فان الطا -

 .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

  الطالب الجدد على طبیعة ومتطلبات البرنامج التعلیمي اطالع 3.7

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

 .لیطلع علیھ الطالب الجدد الموقع االلكتروني،

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

 .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
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  ةاالنتقال ضمن البرامج التعلیمی   4.7

 .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 -

إلى إدارة التسجیل لغرض تحدیث بیانات الطالب بتسجیلھ في القسم المنتقل إلیھ  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 -

  ولسیاسة القب مراجعة 5.7 

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

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

 .المتبعة في اجتذاب الطلبة للتسجیل في البرنامج المستھدف

 .طلبة والخریجین باستبیانات توضح رضاھم عن سیاسة القبول المتبعة بالبرنامجاستھداف ال -

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

  الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبي تزوید 6.7

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

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

 .وكل ما یتعلق بحقوق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة

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

 .وغیرھا والتي تستھدف باستبیانات دوریة توضح الرأي فیھا وأوجھ القصور التي قد تحتاج معالجة

  توفیر الدعم المناسب للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة آلیة 7.7

تھتم الجامعة بھذه الشریحة من الطالب في حقھم في اكتساب المعرفة والتحصیل العلمي عن طریق تدلیل 

  - : بالجامعةب التي تواجھھم الصعا

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

  .اإلداریة واألكادیمیة لھم بالجامعة

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

 .العالقة

 .الفنیة بذوي االحتیاجات الخاصة في جمیع مرافق الجامعةمراعاة المواصفات  .3
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  تكفل سریة معلومات الطالب آلیة 8.7

  .یتم حفظ الملفات بوحدة األرشیف وفق تسلسل وأدرج موزعة بین األقسام -

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

  .لتابع للقسم المختصاألكادیمي ا

 .حفظ نسخ األرشیف للطالب بمكان منفصل حسب مواصفات األمن والسالمة -

  آلیة تنظیم عملیة اطالع الطالب على سجالتھم 9.7

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

 -: التالیةالشخصیة أو عن طریق ولى األمر وفق اآللیة 

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

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

 .لتابعة إلدارة المسجل العاماألرشیف ا

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

  .المرشد األكادیمي للطالب

  آلیة االختیار وتسمیة المرشد األكادیمي.  10.7
یتم التبادل  والطالب حیثبأنھ عملیة لتبادل المعلومات بین المرشد  ...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 -
التي تتوافق مع التخصص أو القسم العلمي الذي یدرس تعریف الطالب بالنظم واللوائح والخطط الدراسیة  - 1

 .بھ الطالب

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

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

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

 .خالل اإلشراف والمتابعة الدوریة
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تقییم وتوثیق النتائج الفصلیة للطالب من خالل إعداد تقاریر دوریة عن نسب اإلنجاز الفصلي للمقررات  - 4

  .الدراسیة

  :وظائف ومھام المرشد األكادیمي -

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

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

 .بملفھ العلمي وبطاقتھ الدراسیة وإبالغھ

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

 .في جمیع المقررات

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

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

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

  :آلیة اختیار المرشد األكادیمي -

اإلشراف على عملیة اإلرشاد ) رئیس البرنامج التعلیمي(یتولى المشرف األكادیمي بالبرنامج 

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

 ..ھیئة التدریس بالبرنامج التعلیميحصر أعداد أعضاء  - 1

 .حصر أعداد الطلبة الدراسین بالبرنامج - 2

طالب لكل مرشد  20توزیع الطلبة على أعضاء ھیئة التدریس بالقسم بحیث ال یتجاوز إعداد الطلبة  - 3

 .أكادیمي

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

  الطالبیة والشكاوىالطعن والتظلم  آلیات 11.7
  :آلیة الطعن  - أ
أن یقدم طلب المراجعة لمقرر الدراسي المطعون فیھ إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزید  -

  .على أسبوعین من تاریخ إعالن النتائج

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

 .إلى لجنة المراجعة بالقسم العلمي المختصیحال الطلب  -

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

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

  .ت بالجامعةومكتب الدراسة واالمتحانا
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في حالة ثبت صحة ادعاء الطالب وتقرر نجاحھ بالمقرر فإنھ یتم تعدیل درجة الطالب ویتم إعادة قیمة  -

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

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

  -:الجامعة تتبع الطرق التالیة

 .یوثق الطالب شكواه في نموذج خاص بالتظلمات -

 .الشكاوىیقوم الطالب بوضع تظلمھ في صندوق  -

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

 .شتكي والمشتكي علیھ وموضوع التظلمالبیانات للم

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

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

  تمكین الطالب من المشاركة في صناعة القرارات وحل المشاكل آلیة 12.7

 .استبیانات خاصة بالطلبة في نھایة كل فصل دراسيتوزیع  -

 .تفرغ االستبیانات وتحلل إحصائیاً لمعرفة نقاط الضعف وتطویرھا -

 .تسلم نتائج االستبیانات من قبل مكتب ضمان الجودة وتوضع وفق خطط التحسین والتطویر -

 .یعتمد مجلس الجامعة نتائج االستبیان ویحدد سبل التحسین والتطویر -

 .لطالب في صناعة القرارات وحل المشاكل عن طریق مكتب شؤون الطلبةمشاركة ا -

 .استھداف طلبة الجامعة في كافة االجتماعات بالجامعة وعلى كافة المستویات اإلداریة -

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

  المتعثریــنالتعامل والتوثیق لمعامالت الطــالب  آلیة 13.7
 .یتم تحدید الطلبة المتعثرین عن طریق المرشد األكادیمي من خالل نتائجھم الفصلیة -

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

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

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

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

 .أوجھ القصور لدیھ

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

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

 .الخ... األكادیمي، وتقدیم الدعم الالزم كمحاضرات إضافیة أو تدریبات عملیة 
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  التعامل والتوثیق لمعامالت الطــالب المتفوقین آلیة 14.7

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

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

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

 .الطالب المتفوقین وذوي المعدالت المرتفعة یتم تحدید الطلبة المتفوقین بمراجعة الدرجات وتحدید -

 .متابعة أي تقاریر من المرشدین األكادیمیین عن الطالب المتفوقین -

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

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

 .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

دعوة الطالب المتفوقین بالمشاركة بآرائھم لتحسین أداء الجامعة واستھدافھم في كافة اللجان المشكلة في  -

  .الجامعة

  معرفة مدى مالئمة البرامج لمتطلبات سوق العمل من وجھة نظر خریجیھا آلیة 15.7

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

 .وحدة الخریجین مع بقیة اإلدارات والمكاتب

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

 .الخریجین

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

 .سوق العمل

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

  
  إجراءات البرامج التعلیمیة  .8
 

  آلیة تصمیم البرنامج التعلیمي 1.8

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



 

31 
 

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

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

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

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

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

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

  .التعلیمیة بھ
  آلیة المراجعة والتقییم الدوري للبرنامج التعلیمي 2.8

المراجعة الدوریة للبرامج التعلیمیة مھمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحیح أخطاء سابقة وتجوید 
  -:ت بإشراف إدارة الشؤون العلمیة على النحو اآلتيالمخرجات وتكون كل أربع سنوا

 .تصدر إدارة الشؤون العلمیة تعلیماتھا للبرامج التعلیمیة التي تتبعھا بالبدء في المراجعة والتقییم الداخلي .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
 یعتمد ذلك علي استبیانات للطلبة وأعضاء ھیئة التدریس على كل برنامج علمي  .3
تحال النتائج إلى إدارة الشؤون العلمیة ثم رئاسة الجامعة لتطرح على مجلس إدارة الجامعة لتنتقل إلى  .4

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

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

البرنامج التعلیمي یحوي التحدیثات التي تم اعتمادھا وأسباب عدم تنفیذ أي مقترح إعداد تقریر صادر عن  .6
 .نتیجة التقییمات والمستندة على أساس علمي بحث

 
  آلیة استطالع أراء العناصر التعلیمیة في جودتھا 3.8 

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

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

 .الضعف والمحافظة على نقاط القوة وإتباع التوصیات والمقترحات لتحقیق أعلى درجات الجودة
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  إجراءات شؤون أعضاء ھیئة التدریس .9
  

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

 .أن تكون الحوافز المادیة والمعنویة وسبل التشجیع ھي الدافع لھ للعطاء

  حقوق عضو ھیئة التدریس  1.9

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

إن أمر الحوافز یتطلب تعمیقا جذریاً یسارع الزمن ویسبقھ حتى تكون نفسیة المربي بعیدة عن كل 
  .شعور بالغبن أو الظلم

  عضو ھیئة التدریس  واجبات 2.9

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

  .في أفكار الشباب الباحث عن العلم واألخالق الحمیدة

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 

33 
 

 أعضاء ھیئة التدریس  اختیار 3.9
ھا العملیة یعد أعضاء ھیئة التدریس من أھم المدخالت في المؤسسات التعلیمیة الجامعیة التي تحتاج

معاییر الختیار وجود 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 بالجامعة، ولذا من المھم التقییم الدوري لھ للحفاظ على األداء العالي والمستوى المتمیز و
  -:من الصفات من أھمھا بالمقومات الشخصیة واألكادیمیة والتي تظھر في العدید

  .الصفات الشخصیة: أوالً 

  .الصفات االجتماعیة القیادیة: ثانیاً 

  .الصفات األكادیمیة والمھاریة: ثالثاً 

ومن خالل تحدید احتیاجات األقسام واعتماد ھذه االحتیاجات من رئاسة الجامعة یتم اإلعالن في موقع 
ن ثم إتباع آلیة محددة لتقییم المتقدمین من أعضاء الجامعة عن االحتیاجات من أعضاء ھیئة التدریس وم

  -:ھیئة التدریس وتتلخص ھذه اآللیة في اآلتي

تجتمع اللجنة العلمیة بالقسم لدراسة مؤھالت وتخصصات المتقدمین من أعضاء ھیئة التدریس واختیار   )1
 -:ةالمناسب منھم للمقررات التي بھا عجز على أن یراعى االختیار حسب المعاییر اآلتی

  مجال الشھادة یطابق التخصص المطلوب، حیث تخصص عضو ھیئة التدریس یجب أن یكون موافق
  .لمتطلب المقرر الدراسي حتى یكلف بتدریسھ

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

 رین السابقین تكون األفضلیة في االختیار للدرجة العلمیة األعلىالدرجة العلمیة، في حال توفر المعیا. 
  أن یقوم بتقدیم رسائل تزكیة من عضوي ھیئة تدریس (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
 .بالمقررات الدراسیة التي سیتم تكلیفھم بھا ومعرفة جاھزیتھم لتغطیة مفردات المقرر بكفاءة

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

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

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

  .اإلنسانیة والتطبیقیة

قبول أعضاء ھیئة التدریس العاملین بجامعات أخرى على الدرجات العلمیة نفسھا التي یشغلونھا 
للتدریس، أو للقیام بالبحوث العلمیة، واإلشراف على الرسائل وذلك على سبیل التعاون لمدة محدودة 

واألطروحات الجامعیة ومناقشتھا، واإلشراف ومتابعة أوضاع الطالب أو كأعضاء في لجان تخصصیة 
  .تحددھا حاجة الجامعة وفق النظم واللوائح

أعضاء ھیئة ولتعزیز جودة اختیار أعضاء ھیئة التدریس فان الجامعة قامت بتفعیل لجنة شؤون 
  -:التدریس والتي تختص باآلتي

التحقق من استیفاء شروط التعیین والترقیة والنقل والندب واإلعارة المتعلقة بأعضاء ھیئة التدریس وكافة  .1
 .أمورھم الوظیفیة األخرى
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االطالع على تقاریر لجان التقییم الخاصة بالترقیة الستخالص نتائجھا ورفع التوصیة بھا إلى رئاسة  .2
 .امعةالج

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

  

  دعم أعضاء ھیئة التدریس في البحث العلمي بجامعة أفریقیا  4.9
یقیا بدعم عضو ھیئة التدریس لنشر أبحاثھ والخوض في مجاالت البحث العلمي بصفة تھتم جامعة أفر         

  -:عامة، ولتحقیق ذلك فان الجامعة تتبع اآللیات التالیة

  .مجلة علمیة محكمة تھتم بالبحث العلمي لنشر مساھمات وبحوث أعضاء ھیئة التدریس إصدار  )1

%  35من القیمة للقارین ونسبة %  50بالجامعة إلى تخفیض رسوم اشتراك أعضاء ھیئة التدریس   )2
  .للمتعاونین

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

  .متعاونا

رصة متاحة لكل أعضاء ھیئة التدریس إلقامة ندوة علمیة أو محاضرة أو ورشة عمل لتناول أي الف   )4
  .الخ... موضوع في البحث العلمي أو خدمات المجتمع والبیئة 

  طرق ووسائل وتقنیات التدریس المستخدمة. 10

 محاضرات منھجیة نظریة باستخدام السبورة وأجھزة العرض 
 ة داخل المحاضراتالنشاط والمناقشة والمشارك 
 الواجبات وورقات العمل  
  البناء والكیمیاء والفیزیاء والورش والتربة وموادحاسوب خرائط وال(المعامل( 

  
 نظام التقییم واالمتحانات. 11

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

  نھایة  للطالب وامتحانالسنة  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
  .الدراسيالفصل  أعمالفي  والتقاریر والعملي

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

  یحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسیة لكل مقرر في النسبة المئویة المتحصل
العدد الكلي للوحدات التي درسھا علیھا الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على 

الطالب بنفس الفصل الدراسي ویدرج ضمن حساب المعدل العام جمیع المقررات التي درسھا 
  .الطالب في الكلیة
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 للمقرر الدرجات ما فوق من مجموعف % 50و یعتبر الطالب ناجحا في المقرر إدا تحصل فیھ علي نسبة 
مائة وذلك  إلىالتقدیر العام بناء على المعدل العام من صفر تقدر درجات الطالب وكذلك بحیث  الدراسي،

  :التالیةحسب النسب 

  

  مشروع التخرج لطالب  كتابة دلیل. 12
  

  ةـــــــــــمقدم 1.12
یمثل مشروع التخرج اختبارا حقیقیا للطالب إذ یكشف عن قدرات الطلبة في تحلیل المشاكل 

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

یعتمد الطالب في عمل المشروع على إبداعھ اعتمادا كلیا، ویھدف مشروع التخرج إلى التأكد من أن 
الطالب قادراً على تطبیق المھارات والمعارف التي حصل علیھا خالل الدراسة الجامعیة في ظل توفیر 

من المشرف على مشروع التخرج و یجب على كل طالب تقدیم مشروع مستقل ما لم النصح واإلرشاد 
یرى القسم أن یقدم بعض الطالب مشروع واحد مشترك، وعموما أھداف مشروع التخرج تتلخص في ما 

  -:یلي
 التأكد من أن الطالب الخریج قادراً على استخدام العلوم التي تلقاھا خالل دراستھ الجامعیة وأصبحت تعد .1

  .من قدراتھ الكتابیة والخطابیة والبحثیة والعلمیة
  .إعطاء فرصة للطالب لتطبیق ما تعلمھ وتنفیذ ذلك على ارض الواقع .2
  .تحلي الطالب بأخالقیات المھنة قبل التحاقھ فعلیاً بالعمل .3
ویحق للطالب أن یختار عنوان مشروع تخرجھ في أي مجال من مجاالت التخصص في قسمھ العلمي  .4

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

 
 

  التقدیر  الدرجات  ت

  ممتاز  100إلى  85من   1

  جید جدا  85من أقل  إلى 75من   2

  جید  75من أقل  إلى 65من   3

  مقبول  65من أقل  إلى 50من   4

  ضعیف  50من إلى أقل  35من   5

  ضعیف جدا  35أقل من   6
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  التقدیم على مشروع التخرج متطلبات 2.12
  

لكل قسم علمي بالجامعة عدد وحدات یجب على الطالب أن ینجزھا لیمنح الحق في تسجیل مشروع التخرج 
  -: كاآلتيوالبدء فیھ وھي 

  

  قبل المشروع لإلنجازعدد الوحدات المطلوبة   القسم العلمي
  الحد األدنى                     الحد األعلى

  126  120  إدارة األعمال
  126  120  المحاسبة

  126  120  التمویل والمصارف
  137  131  القانون
  122  116  اللغات

  133  127  علوم الحاسوب
  150  144  الھندسة المدنیة

  149  143  الھندسة المعماریة
  

  اعتماد التسجیل والتقییم في مشاریع التخرج  آلیة 3.12
    

على الطالب الذي استوفى متطلبات التسجیل في مشروع التخرج أن یتقید باآللیة اآلتیة لیعتمد 
  -:تسجیل مشروع تخرجھ وتقییم نتیجتھ بشكل رسمي

القسم بعد أن یتأكد من انجاز في القسم العلمي وھو ما سیعتمده رئیس ) تنزیلھ(تسجیل مشروع التخرج  .1
 .الطالب لعدد الوحدات الالزمة للبدء في المشروع

الخاص بمشاریع التخرج من قبل القسم العلمي الذي یعتمد من الدراسة ) 1(البث في تعبئة النموذج رقم  .2
القسم  واالمتحانات لتأكید اجتیاز الطالب العدد الكافي من الوحدات المستحقة للتخرج، ثم یعتمد من قبل

 .المالي الذي یفید بعدم وجود أي التزام مالي على الطالب ودفعھ رسوم تسجیل مشروع التخرج
والذي یحوي العنوان الذي اختاره الطالب كعنوان لمشروعھ وبموافقة ) 2(یلي ذلك تعبئة النموذج رقم  .3

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

إكمالھا أو إضافة تلحق بھ، یلي ذلك استكمال بیانات ھذا النموذج والذي یصبح ممھدا الستصدار قرار 
 .لمدة الكلیة فصلین متتالیین كحد أقصىالمناقشة والمحدد فیھ تاریخ ویوم المناقشة، مع مراعاة إال تزید ا

یوم مناقشة مشروع التخرج ھو الیوم الذي یكرم فیھ الطالب على ما بذلھ من جھد ویحصد ثمار جھود  .4
مضنیة مبذولة، یقیم المشروع مناقشین تم ترشیحھما من القسم العلمي لرصد درجات التقییم في النموذج 

لیكون المشروع مقبوال وتكلل بنجاح الطالب %)  50(جموعھ الذي یتوج باجتیاز الطالب ما م) 4(رقم 
 .سواء بتعدیالت في المشروع أو بدون تعدیالت

 وإداناوھو یضمن للطالب البدء في إجراءات استخراج كشف الدرجات وإفادة التخرج ) 5(النموذج رقم  .5
 ).لیسانس –بكالوریوس (بنیل الطالب الدرجة العلمیة المناظرة للقسم العلمي 

6.  
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  شروط عامة في اختیار مشاریع التخرج 4.12
   

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 إمكانیة  أن .1

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

  .ضیع التي ھي بحاجة للتطویرالموا
عن الموضوع المختار قبل البدء في تنفیذ ) كمسودة(أن یكون لدى الطالب معلومات نظریة كافیة وموثقة    .3

  .المشروع 
  .یجب أن توضع خطة زمنیة ومفصلة لمراحل إنجاز المشروع .4
  .ئة أو كلیھماأن یضع األولویات في اختیار الموضوع بما یخدم البحث العلمي أو المجتمع والبی .5
 .یفضل أن یكون األستاذ المشرف متخصص في مجال المشرع الذي اختاره الطالب  .6

   
  قواعد قبول مشاریع التخرج  5.12

  

 -:ویمكن تلخیصھا في األتي
 .أن یكون المشروع قابل للتطبیق العملي وأن ال یعتمد على أمور وھمیة غیر قابلة للتطبیق  .1
 .فكرة موجودة مسبقا دون القیام بأي تطویر علیھاأن ال یكون المشروع مأخوذ من  .2
 .أن یقوم الطالب بتقدیم مشروع  ینفذه بنفسھ واالستفادة من الخبرة التي اكتسبھا من مراحل إعداد المشروع .3
 :أن یقدم المشروع  .4
 أفكار جدیدة. 
 تطویر لفكرة مشروع  سابق بإضافات جوھریة. 
 حلول لمشاكل موجودة مسبقا.  
 .وع القیم واألخالق اإلسالمیة و الدینیة و عادات وقیم المجتمع اللیبي وأخالقیات المھنةأن یحترم المشر .5
 .یجب على الطالب أن یأخذ الموافقة من القسم والمشرف قبل البدء بالمشروع  .6
طلبة إال في حاالت استثنائیة یوافق علیھا  3أن ال یتجاوز عدد الطالب المشتركین في المشروع الواحد  .7

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

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

 .إعالنات القسملوحة 
في حالة القبول یبدأ الطالب العمل مباشرة مع المشرف أما في حالة الرفض فعلى الطالب إعادة تقدیم . 10

  .مقترح المشروع مرة أخرى بعد إجراء تعدیالت مقبولة
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 طریقة كتابة مشروع التخرج 6.12
بذلھ الطالب والعمل یعتبر الشكل والمضمون جزء ھام في المشروع ألنھ یعكس المجھود الذي 

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  1.6.12

  

وتحتوي على شعار الجامعة، عنوان البحث، اسم الطالب، اسم المشرف، القسم العلمي، : صفحة الغالف .1
 .الفصل الدراسي الحالي، الدرجة الجامعیة المستھدف الحصول علیھا

  .الشكر .2
  .اإلھداء .3
  ).الجداول –األشكال  –المحتویات (الفھرس  .4
  ).المشروع والھدف منھ بما ال یقل عن نصف صفحة وال یزید عن صفحةفكرة عامة عن (الملخص  .5
 :فصول المشروع  .6

 المقدمة.  
 الجزء النظري والعملي.  
 النتائج.  
 التحلیل. 
  ان وجدت(الخالصة والتوصیات.(  

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

 
  الخطوط والترقیم 2. 6.12

  
  - :وتأخذ الخصائص اآلتیة

  18بحجم  Times New Romanنوع الخط : عنوان المشروع .1
    14والحجم   Times New Romanبالخط / الخط : نص المشروع .2
  .مع مالحظة ضبط النص, 16تكتب العناوین الفرعیة باللغة العربیة مع مراعاة أنواع الخطوط وبحجم  .3
  .یعتمد تباعد السطور مفرداً  .4
  ).…,I, II(یة یبدأ ترقیم الصفحات اإلھداء و الشكر والمحتویات باألحرف الرومان .5
  .من بدایة الفصول للمشروع).…,1,2,3(ویبدأ الترقیم  .6
  :تكتب المراجع في نھایة العمل بالشكل التالي .7

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

  .A4یراعى حجم الورق  .8
 .أعلى وأسفل 2.5, یمین ویسار 2.5: الھوامش .9
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  خصائص البحث الجید  3. 6.12
  

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

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

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

  . عدم التحیز عند عرض الحقائق الخاصة بالموضوع أو النتائج والتوصیات : الموضوعیة .3
ولكن . قدر اإلمكان وعدم اإلطالة مما قد یؤدى إلى التكرار أو ملل القارئ وعزوفھ عن البحث : اإلیجاز .4

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

  : وذلك من خالل 
  ًالتدرج عند عرض الموضوعات من البسیط إلى المعقد فاألكثر تعقیدا  
 الترتیب الزمني لألحداث الواردة بالتقریر.  
 كلما أمكن ذلك , الترتیب المكاني  -ج. 
 .اع الطریقة المناسبة التي توضح المرجع المستند علیھاالقتباس یكون بإتب .6

  
  عرض مشروع التخرج 7.12

  - :یجب على كل طالب عرض مشروع التخرج على األقل مرتین كاآلتي
  

  عرض مقترح مشروع التخرج  1.7.12
وھو عرض مبدئي للطالب یوضح فكرة المشروع والغرض الذي یخدمھ وفي العادة یحضره كل 

  :من
 .المشروعمشرف  .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 العرض  .1

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

 .لیتبین للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نواقصھ
للمشروع  نواقص فتح باب المناقشة للحضور وتسجیل المالحظات لتكون ملزمة للطالب باستكمالھا وإضافة .3

 .حال موافقة المشرف واللجنة العلمیة بالقسم
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  عرض مشروع التخرج  2.7.12
حال إنھاء الطالب لكافة نواقص المشروع وموافقة المشرف والقسم العلمي على جاھزیتھ للعرض 
یتم مأل النموذج المناسب الستصدار قرار المناقشة وتحدید الموعد النھائي لھ ویكون مع عدة مشاریع 

روع والیوم المخصص للمناقشات، أخرى للقسم ما أمكن موزعة على جدول زمني یوضح بدأ كل مش
  :وتكون النسخ الجاھزة للمناقشة على األقل أربع نسخ موزعة كاآلتي

  .نسخة للطالب، نسخة للمشرف، ونسختین للمناقشین األول والثاني -
یوم المناقشة یحدد بقرار یسبقھ بأسبوع على األقل یصدر عن إدارة الشؤون العلمیة ویكون موضحا لكل  -

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

  - :قبل البدء في عرض المشروع ھي
 .األربع نسخ من المشروع .1
ي على ملخص للمشروع والتي ستعرض باستخدام جھاز العرض المرئي المادة العلمیة التي تحتو .2

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

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

 .التأكید على استالم النسخ األربع من المستھدفین قبل صدور القرار .3
 .استكمال الطالب لكافة االلتزامات المالیة تجاه الجامعة .4

 
  شروط مناقشة مشروع التخرج 8.12 

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

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

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

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



 

41 
 

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

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

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

 
  توزیع درجات تقییم مشروع التخرج 9.12 

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

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

في حال وجود أكثر من طالب مشترك في مشروع واحد توزع المھام علیھم ضمن الشروط السابقة والتقید  .3
بالوقت ویقوم باإلجابة الشخص الذي توجھ لھ األسئلة أو یطلب منھ الشرح ویجب أن یتم التنسیق بین 

احل المناقشة بأن یحددوا بینھم من یقوم بالعرض للمشروع ویحق للجنة استبدال الطلبة مسبقا على مر
 .الطالب بأخر من نفس المجموعة



آلیة مشاریع التخرج بجامعة أفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیةآلیة مشاریع التخرج بجامعة أفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیة  آلیة مشاریع التخرج بجامعة أفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیة
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آلیة مشاریع التخرج بجامعة أفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیة

  
آلیة مشاریع التخرج بجامعة أفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیةآلیة مشاریع التخرج بجامعة أفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیةآلیة مشاریع التخرج بجامعة أفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیة
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  نتیجة تقییم مشروع التخرج 10.12    
 - :اآلتیةتقییم مشروع التخرج یمكن أن یعطى بأحد النتائج الثالث 

 %.50یعلن نجاح الطالب في حالة حصولھ علي نتیجة إجمالیة في كافة التقییمات ال تقل عن : النجاح .1
 :یعتبر الطالب راسبا في إحدى الحاالت التالیة: الرسوب .2

  50حصولھ على نتیجة إجمالیة أقل من.% 
 لة ال یمرر وفي ھذه الحا بناء على رأي المشرف والمبررات التي یقدمھا حول وضع الطالب

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

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

 م المشروع للنقاش واقتراح لجنة النقاش فترة إضافیة إلجراء بعض التعدیالت أو تقدی: الحالة الثانیة
 .استكمال أجزاء ناقصة في المشروع، وفي الحالتین یجب تحدید المدة المناسبة للتأجیل

 صحیة أو غیرھا(استحالة إنجاز المشروع بسبب ظروف خاصة تتعلق بالطالب : الحالة الثالثة .(
الموضوع على اللجنة العلمیة بالقسم  للنظر في حالة الطالب والمبررات وفي ھذه الحالة یعرض 

وقد تصل . التي قدمھا ویأخذ بعین االعتبار رأي المشرف إن كان عمل مع الطالب لبعض الوقت
مدة التأجیل فصال كامال حسب الحالة والمبررات، وفي الحاالت الثالثة األنفة الذكر ال ترصد 

عمل غیر مكتمل،  ویجب األخذ بعین االعتبار عدم تأجیل المشروع ألكثر درجة للطالب ویعتبر ال
 .من مرة واحدة وإال یتحول التأجیل إلى رسوب

 
  متطلبات إنھاء مشروع التخرج  11.12

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

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

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

 .لون التجلید للعلوم اإلنسانیة أسود وللعلوم التطبیقیة أزرق .3
 .تحدیث آخردعم النسخة المجلدة بنسخة الكترونیة محتویة  .4
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  2017لسنة ) 12(قرار رقم 
  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
  مدة الدراسة  ) 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 ( 

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

  
  )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
  -----------   قسم اللغات

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

  -: الدراسة بالجامعة لھا خصائص متعددة ھي
) 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 
صیفي ویكون اختیاري بفصل الخریف والثاني بفصل الربیع ، ویجوز إلدارة الجامعة إضافة فصل دراسي 

 .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
 .مارس وینتھي مع نھایة شھر یونیویبدأ فصل الربیع مع بدایة شھر  .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 ( 

العلمیة النظریة والعلمیة ، تدرس للحصول على درجة  البرنامج األكادیمي  ھو مجموعة من األنشطة
  .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 
  تقدیر الدرجات  )21( مادة رقم

  اإلنذارات والفصل  )22(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 
 .ما یعادلھا أوللشھادة الثانویة العامة  األصلیةالنسخة  .1

 .من الجامعة المنتقل منھا الطالب  أصليكشف درجات   .2
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 .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 
الدراسیة لكل مقرر في الدرجة المتحصل علیھا الطالب یحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات  .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

 
مائة وذلك حسب النسب  إلىناء على المعدل العام من صفر تقدر درجات الطالب وكذلك التقدیر العام ب .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 
  - :ینذر الطالب بسبب تدني تحصیلھ العلمي في الحاالت التالیة

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 

  :الجامعة وال یسمح لھ باالستمرار في الدراسة في الحاالت اآلتیةیفصل الطالب من 

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

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

  
  )الفصـــــــــل الثالث( 

  )متطلبات التخرج(
  )23(مادة رقم 

بعد استیفائھ للمتطلبات الدراسیة ) 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(جازة المتخصصة یدرس الطالب للحصول على درجة اإل

  -:مجموع وحداتھا كالتالي 

مجموع الوحدات الالزمة   التصنیف  القسم
  اإلجازة المتخصصة  للتخرج

  إدارة أعمال

  العلوم اإلنسانیة

  البكالوریوس  وحدة دراسیة 132
  البكالوریوس  وحدة دراسیة 132  المحاسبة

  البكالوریوس  دراسیة وحدة 132  تمویل ومصارف
  اللیسانس  وحدة دراسیة 140  القانون

  اللیسانس  وحدة دراسیة 130  اللغات
  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 
  ات التعلیم العالي  واألصول والتقالید الجامعیة المستقرةفي مؤسس

  
 )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  

ویظل الطالب خاضعا ألحكام التأدیب من تاریخ تسجیلھ بالدراسة وحتى زوال ھذه الصفة بتخرجھ أو إلغاء 
  .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
 الدراسة واالمتحانات بالجامعةسیر اإلخالل بنظام   -  ت
 .ارتكاب أي سلوك منافي لألخالق أو یمس النظام العام واآلداب العامة بالجامعة  -  ث
 .الجرائم المخلة بالشرف   -  ج

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

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

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

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

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

 .سرقة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو غیرھا من ممتلكات الجامعة أو االستیالء علیھا   -  ب
  .سلم للطالب على سبیل األمانة أو اإلعارة وعدم إرجاعھ في الوقت المحدداالحتفاظ بما   -  ت

  
 )30( مادة رقم

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

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

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

 .بشؤون الدراسة واالمتحانات



 

53 
 

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

 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
 .تعلقة بالتعلیم العاليأي مخالفة للقوانین واللوائح والنظم الم  - 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 

 .المسكرات أو التعامل بھا بأي صورة من الصورتعاطي المخدرات 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(المخالفات المنصوص علیھا في المادة كل سلوك یدخل ضمن 

 .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 

 .وتضاعف العقوبة عند العود ، وال یعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع قیمة اإلضرار التي أحدثھا

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

عن سنة دراسیة وال تزید على سنتین دراسیتین كل من ارتكب  یعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة ألتقل  -  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 الفقرة  إذا األقلیعاقب بإلغاء نتیجة امتحان الطالب في فصل واحد على   -  ت

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

  .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 

راسیة التأدیبیة المنصوص علیھا في ھذه الالئحة یحسب كل فصلین دراسیین سنة د 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 

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

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

  
  )39(مادة رقم 

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

 
  )40(مادة رقم      

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

  
  )41(مادة رقم   

كیل مجلس للتأدیب بقرار من رئیس الجامعة على أن یتكون من ثالثة  في حالة االنتھاء من التحقیق یتم تش
أعضاء ھیئة التدریس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة القانونیة على أن یكونوا من غیر أعضاء لجنة 
التحقیق ومندوب عن الشؤون الطالبیة ویتم إعالن من تمت إحالتھ على اللجنة المذكورة بالموعد الذي 

ثولھ أمامھم وذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أیام وال یحتسب الیوم الذي تم فیھ اإلعالن وفي ینبغي فیھ م
  .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 
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  )43(مادة رقم 
  .یتم اإلعالن عن موعد التحقیق أو التأدیب بلوحة اإلعالنات في الجامعة ویعتبر ذلك قرینة على العلم بذلك

  
  )44(مادة رقم 

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

تعتبر قرارات مجلس التأدیب التي تصدر طبقا ألحكام ھذه الالئحة نھائیة بعد اعتمادھا وال یجوز الطعن 
  .محكمة المختصةفیھا إال بالطرق القضائیة أمام ال
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  الخاتمة
  

وفي ختام ھذا الدلیل الذي یھدف إلي تعریف الطالب بأھم تفاصیل البرنامج األكادیمي للھندسة           

أن یجد الطالب فیھ  الطالب أملناوحیث احتوي ھذا الدلیل علي الكثیر من التفاصیل التي تھم  المعماریة،

  .الكثیر من االستفادة وفق هللا الجمیع

 


