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 آليات الشؤون الطالبية :أولا 
 الجامعةرسالة وأهداف رؤية وقبول الطالب وانسجامها مع سياسة  1.1

 شروط وضوابط القبول والنقل: 1.1.1

 -الطلبة الجدد بالجامعة وفق الضوابط والشروط اآلتية :يتم قبول 

أن يكون الطالب المتقدم للدراسة بالجامعة حاصالً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وفق  -

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

الدراسة بالقسم المطلوب حسب رغبته ووفقاً لتخصصه واإلجراءات واللوائح المعمول للطالب الحق في  -

 بها داخل الجامعة.

تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إدارة الجامعة وفقاً للوائح المنصوص عليها من وزارة التعليم  -

 العالي والنافذة في الجامعات الليبية.

من جامعات أخرى ويشترط في الطالب المنتقل أن يقدم المستندات التي تقبل الجامعة الطلبة المنتقلين  -

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

 ويحال الملف األكاديمي إلى القسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة.

دراسية للجنة العلمية بالقسم، بشرط أن ال تزيد المقررات تكون صالحية قبول بعض أو كل المقررات ال -

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

يشترط في الطالب المنتقل أن يدرس المقررات التي لم يتم قبولها وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد من  -

 القسم المختص. 

 ( خمسين بالمائة.%05متحصل عليها الطالب بتقدير أقل من )تستبعد كل المقررات ال -

 يحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزها بالكامل. -

 

 : المستندات المطلوبة للتسجيل 1.1.1

 تسجيل طالب جديد -أ

 النسخة األصلية للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. -1

 الميالد .شهادة  -2

 ( صور شخصية حديثة .6عدد ) -3

 شهادة صحية حديثة -4

 تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة . -0

  تعبئة نموذج الرغبات الخاص بالجامعة -6
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 تسجيل طالب منتقل -ب

 النسخة األصلية للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. -1

 كشف درجات أصلي من الجامعة المنتقل منها الطالب . -2

 فردات المقررات الدراسية معتمدة من الجامعة المنتقل منها.م -3

 شهادة الميالد . -4

 ( صور شخصية حديثة .6عدد ) -0

 تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة. -6

 تسجيل طالب وافد -ج

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

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

 

 :آلية القبول للطلبة الجدد 1.1.1

تنسجم آلية القبول والتسجيل بالجامعة مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها حيث يتم التسجيل وفق الخطوات 

 -التالية:

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

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

 -يقوم الطالب بتعبئة النماذج المعدة من قبل إدارة التسجيل وهي كالتالي: -3

 لنموذج األول: نموذج المعلومات الشخصية.ا 

 .النموذج الثاني: نموذج تسجيل الرغبات للطالب 

  على الئحة الدراسة واالمتحانات بالجامعة. االطالعالنموذج الثالث: إقرار 

إعداد ملف أكاديمي للطالب بعد منحه رقم قيد جامعي وفق نظام آلية التسجيل بالجامعة وإحالته إلى القسم  -4

 المختص. العلمي

 -مراعاة القدرة االستيعابية للجامعة من قبل األقسام العلمية وفق المعايير التالية: -0

 القدرة االستيعابية للقاعات الدراسية والمعامل وكافة المرافق الخدمية للجامعة. -أ

 التجهيزات واإلمكانيات المادية المخصصة لألقسام العلمية. -ب

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

 مراعاة أولوية حجز المقررات الدراسية للطلبة الراسبين في المقرر الدراسي.
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 :آلية التسجيل للطلبة الجدد 1.1.1

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

 -:رقم من ثمانية أرقام كما يليالللطالب بالجامعة ويتكون  القيديمنح رقم آلية القبول للطلبة الجدد، 

يدل 2 يدل على فصل الخريف و 1 (حيث: الرقم األول من اليسار يدل على رقم الفصل الدراسي -أ

 ) .يدل على فصل الصيف3 الربيع و على فصل

 .الرقم الثاني والثالث يدل على السنة التي التحق فيها الطالب  -ب

 .الرقم الرابع و الخامس يدل على رقم القسم العلمي  -ج

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

 .التسجيل االلكترونيةمنظومة تسجيل الطالب ب -

)فيما عدا فصل  نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة يلتزم الطالب بالتسجيل لكل فصل دراسيوفق  -

 .الصيف باعتباره اختيارياً(

القسم العلمي المختص وبإشراف لطلبة الجدد لفصل الدراسي من قبل المقررات لتتم إجراءات تسجيل  -

 المرشد األكاديمي.

 . األسبوع الثالث من بداية التسجيلال يجوز تسجيل أي طالب بعد انتهاء  -

وفق البرنامج الزمني واإلضافة لبعض المقررات الدراسية  سقاطيمكن التعديل في تسجيل الطالب باإل -

 للفصل الدراسي.

يجب على الطالب التسجيل في المقررات الدراسية أول بأول، وذلك حسب التسلسل المحدد للمقررات،  -

 .تمدة من قبل القسم العلمي المختصوكذلك حسب الخطة الدراسية المع

 

 لزام الطلبة بحضور المحاضراتإ 1.1

مان النتقال العلم األ حضور الطلبة لمحاضراتهم هو العمود الفقري لنجاح العملية التعليمية وبر

اآللية  بإتباعلى الطلبة المتلقين، لذلك تحث الجامعة الطلبة على االلتزام إمن عضو هيئة التدريس الملقي 

 -:اآلتية 

 .يحدد في بداية كل فصل دراسي يوم مفتوح يكون من فقراته توضيح الحوافز واللوائح والعقوبات 

  يتم رصد غياب الطلبة عن طريق عضو هيئة التدريس المكلف بتدريس المقرر الدراسي وفي حالة تغيب

 من المحاضرات يبلغ القسم بأسماء المتغيبين. %20الطالب عن فترة تتعدى 

  من المحاضرات  %20على الئحة الدراسة واالمتحانات المعلنة فان الطالب الذي يتجاوز غيابه بناء

 يحرم من دخول االمتحان النهائي ويعطى درجة الصفر في نتيجة المقرر الدراسي.

  والموقع االلكتروني مع توضيح العقوبة النازلة  اإلعالناتالطلبة المتغيبين في لوحات  أسماءيعلن عن

 ب الالئحة.بهم حس

 

 اطالع الطالب الجدد على طبيعة ومتطلبات البرنامج التعليمي 1-1

  وكذلك  دليل لكل برنامج تعليمي متوفر بالمكتبة ومكتب الشؤون الطالبية ورئاسة البرنامج التعليميوجود

 ليطلع عليه الطالب الجدد. ،الموقع االلكتروني
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 للبرنامج وذلك لتقديم نبذة عن متطلبات  األكاديميينعن الساعات المكتبية لتواجد المرشدين  اإلعالن

 ليه.إحد البرامج لالنضمام أوخصائص البرنامج التعليمي للطلبة الجدد الراغبين في السؤال عن 

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

 الجامعة.

 

 ةضمن البرامج التعليميالنتقال  1-1

  القسم المنتقل منه الطالب. للموافقة عليه واعتماده مننموذج االنتقال المعد بالجامعة  بتعبئةيقوم الطالب 

  ليهإالرأي من قبل القسم الذي يرغب الطالب في االنتقال  إبداءيتم. 

 ليه إالتسجيل لغرض تحديث بيانات الطالب بتسجيله في القسم المنتقل  إدارةلى إ االنتقالنموذج  إحالة

 التي تؤكد انتماء الطالب للقسم الجديد. اإلجراءاتواستكمال كافة 

 ليه وذلك إلجراء المعادلة الالزمة للمقررات الدراسية.إالمنتقل  قسملى الإملف الطالب األكاديمي  إحالة 

 

 مراجعة سياسة القبول 1-5

 -:اآلتيسنوات ويكون على النحو  4يتم اعتماد مراجعة سياسة القبول للبرنامج التعليمي بشكل دوري كل 

 الطلبة على التسجيل في البرنامج التعليمي والتي تحدد نسبة نجاح السياسة  إقبالتبين نسبة  إحصائيات

 المتبعة في اجتذاب الطلبة للتسجيل في البرنامج المستهدف.

  الطلبة والخريجين باستبيانات توضح رضاهم عن سياسة القبول المتبعة بالبرنامج.استهداف 

 .نتيجة االستبيانات تحدد مدى مناسبة سياسة القبول والتحديثات التي قد تحتاجها 

 

 تزويد الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبي 1-6

الطلبة حول خدمات الدعم وجود وحدة خاصة بشؤون الطلبة والتي تجيب على جميع استفسارات  .1

 الطالبي.

محاضرات وورش عمل تقدم فيها نشرة تعريفية عن خدمات الدعم  إقامةتتبنى وحدة شؤون الطلبة  .2

 الطالبي وكل ما يتعلق بحقوق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة.

من ة وتوفير األبعض خدمات الدعم الطالبي واضحة بالمعاينة كاحتفاليات تكريم الطلبة والرعاية الصحي .3

 وجه القصور التي قد تحتاج معالجة.أوغيرها والتي تستهدف باستبيانات دورية توضح الرأي فيها و

 

 آلية توفير الدعم المناسب للطالب ذوي الحتياجات الخاصة 1-7

تهتم الجامعة بهذه الشريحة من الطالب في حقهم في اكتساب المعرفة والتحصيل العلمي عن طريق تدليل 

 -الصعاب التي تواجههم بالجامعة :

تكليف موظفة متخصصة وذات خبرة وكفاءة علمية وعملية لمتابعتهم وتسهيل كافة اإلجراءات اإلدارية  -1

 واألكاديمية لهم بالجامعة.

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

 الفنية بذوي االحتياجات الخاصة في جميع مرافق الجامعة.مراعاة المواصفات  -3
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 آلية تكفل سرية معلومات الطالب 1-8

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

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

 التابع للقسم المختص.األكاديمي 

 .من والسالمةحفظ نسخ األرشيف للطالب بمكان منفصل حسب مواصفات األ -

 

 آلية تنظيم عملية اطالع الطالب على سجالتهم 1-9

على ملف الطالب إال بموافقته  باالطالعلضمان سرية المعلومات الخاصة بكل طالب فإنه ال يسمح 

 -الشخصية أو عن طريق ولى األمر وفق اآللية التالية:

 على ملف طالب( وتقديمه إلدارة المسجل. االطالعتعبئة نموذج من قبل الطالب )نموذج طلب  -أ

على ملفه المدني عن طريق  واالطالعبعد موافقة مسجل الجامعة يسمح للطالب بالمراجعة   -ب

 تابعة إلدارة المسجل العام.وحدة األرشيف ال

أما فيما يخص الملف األكاديمي للطالب فإنه يتم مراجعة القسم العلمي المختص عن طريق   -ج

 المرشد األكاديمي للطالب.

 

 لختيار وتسمية المرشد األكاديميا آلية 1-11

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

 .باستمرار خالل الفصل الدراسيهم للمعلومات بين

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

 الذي يدرسونه، ومقدار تقديمهم فيه.

 

 لهدف من اإلرشاد األكاديمي:ا     

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

 به الطالب.

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

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

لطالب في التحصيل العلمي وتوجيهه عن الحاجة للمحافظة على المستوى األكاديمي المطلوب من متابعة ا -3

 خالل اإلشراف والمتابعة الدورية.

تقييم وتوثيق النتائج الفصلية للطالب من خالل إعداد تقارير دورية عن نسب اإلنجاز الفصلي للمقررات  -4

 الدراسية.

 وظائف ومهام المرشد األكاديمي:

 الملف األكاديمي للطالب، ويتم فيه حفظ نسخ من نتائجه الدراسية المتضمنة لكل فصل دراسي. متابعة -1
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تدوين وتسجيل حاالت: االنقطاع، إيقاف القيد، الطلبة المتعثرين، كذلك العقوبات التي توقع على الطالب  -2

 بملفه العلمي وبطاقته الدراسية وإبالغه.

يخص الدراسة ومتابعته مع أعضاء هيئة التدريس الذين الرد على جميع استفسارات الطالب فيما  -3

 يدرسونه في جميع المقررات.

 على سجالتهم الدراسية بشكل منتظم. واالطالعمساعدة الطالب في تحديث بياناتهم  -4

 حث وتشجيع الطلبة على حضور المحاضرات، ورصد ومتابعة التقدم الدراسي لهم. -0

 ي كافة اإلجراءات المتعلقة بالطالب داخل الجامعة.اعتماد موافقة المرشد األكاديمي للبث ف -6

 

 آلية اختيار المرشد األكاديمي: -

يتولى المشرف األكاديمي بالبرنامج )رئيس البرنامج التعليمي( اإلشراف على عملية اإلرشاد 

 -األكاديمي ويتبنى توجيه الطلبة خاصة الجدد وتوزيعهم على المرشدين وفق اآللية اآلتية:

 أعداد أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج التعليمي..حصر  -1

 حصر أعداد الطلبة الدراسين بالبرنامج. -2

طالب لكل مرشد  25توزيع الطلبة على أعضاء هيئة التدريس بالقسم بحيث ال يتجاوز إعداد الطلبة  -3

 أكاديمي.

 اإلعالن عن قوائم اإلرشاد األكاديمي للطلبة وفق اعتماد اللجنة العلمية بالقسم. -4

 

 لطعن والتظلم والشكاوي الطالبيةات اآلي 1-11

 آلية الطعن: -أ

 إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد  لمقرر الدراسي المطعون فيه أن يقدم طلب المراجعة

 على أسبوعين من تاريخ إعالن النتائج.

  المالية وفق الالئحة المالية بالجامعةأن يرفق بالطلب إيصال سداد الرسوم. 

 بالقسم العلمي المختص. لجنة المراجعة ىيحال الطلب إل 

 تشكيل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هيئة التدريس وعلى اللجنة مراجعة  قسمتتولى اللجنة العلمية بال

كراسة اإلجابة ووضع النتيجة النهائية بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتيجة من القسم 

 .المختص ومكتب الدراسة واالمتحانات بالجامعة

  يتم تعديل درجة الطالب ويتم إعادة قيمة في حالة ثبت صحة ادعاء الطالب وتقرر نجاحه بالمقرر فإنه

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

 

 آلية التظلم والشكاوي الطالبية: -ب

ولذلك  رفع الظلم عن الطالب من أهم العوامل التي تؤثر إيجاباً على مستوى العملية التعليمية،

 -:التاليةفإن الجامعة تتبع الطرق 

 .يوثق الطالب شكواه في نموذج خاص بالتظلمات 

 .يقوم الطالب بوضع تظلمه في صندوق الشكاوي 
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  التظلم لشروط البث فيه من ذكر كامل  استيفاءيتم فتح صندوق الشكاوي من لجنة خاصة بذلك والتأكد من

 البيانات للمشتكي والمشتكي عليه وموضوع التظلم.

  التي تعلن عن مثول الطرفين بالوسائل المتاحة أمامها.يحال التظلم إلى لجنة التحقيق 

 .اإلعالن عن نتيجة التحقيق على لوحة اإلعالنات وعلى الموقع االلكتروني 

 آلية تمكين الطالب من المشاركة في صناعة القرارات وحل المشاكل 1-11

 .توزيع استبيانات خاصة بالطلبة في نهاية كل فصل دراسي 

  لمعرفة نقاط الضعف وتطويرها. وتحلل إحصائياً تفرغ االستبيانات 

 تسلم نتائج االستبيانات من قبل مكتب ضمان الجودة وتوضع وفق خطط التحسين والتطوير. 

 يعتمد مجلس الجامعة نتائج االستبيان ويحدد سبل التحسين والتطوير. 

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

 ستهداف طلبة الجامعة في كافة االجتماعات بالجامعة وعلى كافة المستويات اإلدارية.ا 

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

 

 معامالت الطــالب المتعثريــنللتوثيق التعامل وا آلية 1-11

  هم الفصلية.األكاديمي من خالل نتائجيتم تحديد الطلبة المتعثرين عن طريق المرشد 

 بالغ المرشد األكاديمي عن طريق رئاسة إمتابعة نسبة الحضور والغياب وحصر الطلبة المتغيبين و

 القسم.

  كانية معالجة المسببات.إمسباب التعثر وأيدرس المرشد األكاديمي وضع الطالب ويتناقش معه لمعرفة 

 ن إاألكاديمي والطالب ال يمكنه التغلب على هذه المسببات بنفسه فالتعثر كان في الجانب أن  في حالة

المرشد األكاديمي يقدم توصيات إلدارة البرنامج تحوي الحلول المقترحة التي يجب تقديمها للطالب 

 وجه القصور لديه.ألمعالجة 

  إدارة يق عن طر األمرالغ ولي إبفي حالة التعثر كان في الغياب ولم يلتزم الطالب بالحضور يتم

 .الجامعة

 مكانياته وتوصيات المرشد إن البرنامج يتبنى المعالجة بحسب إذا كان التعثر في التحصيل العلمي فإ

 و تدريبات عملية ... الخ.أضافية إاألكاديمي، وتقديم الدعم الالزم كمحاضرات 

 

 تفوقينمعامالت الطــالب المللتوثيق التعامل وا آلية 1-11

ولويات الجامعة االهتمام بالطلبة المتفوقين الذين لديهم قدرات خاصة تؤهلهم للتفوق في أن من إ

في الرفع من كفاءة مخرجات العملية التعليمية، ومن  األكبر األثرمجاالتهم العلمية والعملية فهم لهم 

 -تي:التشجيع اآل آلياتمظاهر االهتمام تشجيعهم على زيادة التحصيل العلمي ومن 

 الطالب المتفوقين وذوي المعدالت المرتفعة حديد الطلبة المتفوقين بمراجعة الدرجات وتحديديتم ت. 

  متفوقينالطالب المتابعة أي تقارير من المرشدين األكاديميين عن. 
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  ًوموقع  اإلعالنسمائهم بلوحات أعالن إمن خالل منحهم شهادات تقدير و يكرم الطلبة المتفوقين علميا

 و غيره.أو البحث العلمي أالجامعة االلكتروني مع توضيح مجال تفوقهم في دراستهم 

  في حفل الخريجين. وائل الدفعات سنوياً أتكريم 

  ضمن  و رياضياً أ و ثقافياً أ نشطة المختلفة سواء كانت علمياً للمشاركة في األ الطلبة المتفوقيندعم

 امعة.و خارج الجأنشاطات اتحاد الطلبة داخل 

  واستهدافهم في كافة اللجان المشكلة في  ةجامعلتحسين أداء ال بآرائهمبالمشاركة  المتفوقيندعوة الطالب

 الجامعة.

 متطلبات سوق العمل من وجهة نظر خريجيهالرامج البآلية معرفة مدى مالئمة  1-15

  كل سنة ويكون بالتنسيق والتعاون  ه الخريجين وأرباب العمل" فيفي"يستهدف يتم تحديد يوم للخريجين

 .والمكاتب بين وحدة الخريجين مع بقية اإلدارات

 للخريجين؛ لمعرفة مدى مالئمة البرامج الدراسية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر  يتم تسليم استبيان

 الخريجين.

 امج الدراسية في مدى مالئمة الخرجين والبر أراءهمستطالع ؛ الرباب العملأل يتم تسليم استبيان

 لمتطلبات سوق العمل.

  ًتعليمية وفق آلية المراجعة البرامج التستخدم نتائجه في تحسين وتطوير و يفرغ االستبيان ويحلل إحصائيا

 .والتقييم الدوري للبرامج التعليمية
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 ثانياا: إجراءات ونماذج الشؤون الطالبية بالجامعة
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 للدراسة بالجامعة اللتحاقإجراءات  1-1

 النماذج المستخدم لهذا الغرض:  

 (:1نموذج البيانات الشخصية رقم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

يهدددف هددذا النمددوذج إلددى معرفددة البيانددات الشخصددية للطلبددة الددراغبين فددي االلتحدداق للدراسددة 

ت الشددهادة الثانويددة او مددا بالجامعددة و بيانددات ولددي األمددر كمددا يهدددف ايضدداً الددى توثيددق بايانددا

 يعادلها للطالب أو الطالبة المتقدميين لأللتحاق بالدراسة.

 ب( كيفية الحصول على النموذج:

( مدن وحددة 1يمكن الحصول على نسخة من نمدوذج البياندات الشخصدية للطلبدة  رقدم أ.م.ج )

 القبول والتسجيل بإدارة المسجلبالجامعة او عن طريق موقع الجامعة.

 الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النوذج:د( 

( حسدددب الحالدددة منوحددددة القبدددول 1اسدددتالم نمدددوذج البياندددات الشخصدددية  رقدددم أ.م.ج ) -1

 والتسجيل بإدارة التسجيل.

 ملء النموذج والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة به. -2

 لدراسية بالجامعة. إرفاق النموذج بالمستندات المطلوبة للتقديم والتي تحددها الالئحة ا -3

تسددليم نمددوذج الطلددب مددع المسددتندات  المطلوبددة للتسددجيل لوحدددة القبددول والتسددجيل  -4

 لغرض فحصها والتأكد من توفر الشروط المطلوبة للقبول.

في حالة توفر الشروط الالزمة للقبول يتم اعتماد نموذج طلب المعني وختمه بما يفيدد  -5

 مراجعته وقبوله بشكل مبدئي.
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بصحة البيانات المذكورة بهذا النموذج وأتحمل المسئولية القانونية وما يترتب عليها من أقر أنا الموقع أدناه 
 إجراءات.
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 يعتمد المسجل العام
.............................. 

 

  رقم القيد الجامعي
  التخصص

  الرقم الوطني

             :الرقم الوطني

 أ. عصام الزمزامإعداد:  1111تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:2نموذج تسجيل الرغبات للطالب رقم أ.م.ج  )

 

 (الهدف من النموذج: أ

يهدف هذا النموذج إلى معرفدة رغبدات الطالبدة حسدب األولويدة وفدق التخصصدات والبدرامج 

 التعليمية الموجودة بالجامعة.

 على النموذج:ب( كيفية الحصول 

( مددن وحدددة 2يمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج تسددجيل الرغبددات للطددالبرقم أ.م.ج )

 بالجامعة او عن طريق موقع الجامعة. القبول والتسجيل بإدارة المسجل

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النوذج:

التسدجيل وحددة القبدول و (  مدن2رقدم أ.م.ج ) استالم نموذج تسجيل الرغبدات للطالدب -1

 بإدارة التسجيل أو عن طريق موقع الجامعة.

 ملء النموذج والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة به. -2

( مددع المسددتندات  المطلوبددة 2رقددم أ.م.ج ) تسددليم نمددوذج تسددجيل الرغبددات للطالددب -3

للتسدددجيل لوحددددة القبدددول والتسدددجيل لغدددرض فحصدددها والتأكدددد مدددن تدددوفر التخصدددص 

 ة الطالب.المطلوبة وفق رغب

 إرفدداق النمددوذج بالمسددتندات المطلوبددة للتقددديم والتددي تحددددها الالئحددة الدراسددية بالجامعددة الددى

 إدارة التسجيل.
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 الرغبات للطلبــة تسجيل نموذج

 

مكان وتاريخ  ..................:الجنسية............................ .................: الرباعيم ـــــــــاالس

 .................الهاتف:.............................. رقم الميالد:............................العنوان:.......

 .................................................................الثانوية:.....المدرسة المتحصل منهـــا على 

 ...................:التقدير...............النسبة المئوية:......... .....................:سنة الحصول عليها

 التخصص:................................... الشعبة:...........................................

 

 التخصصات الموجودة بالجامعة
 يجب على الطالب إختيار

 ثالثة تخصصات على األقل

 تقدير حسب رغبة الطالب

 الرغبة حسب األولوية

 /.........................1 قسم إدارة األعمال

 /........................2 قسم المحاسبة

 /........................3 قسم علوم الحاسوب

  قسم اللغة النجليزية

 قسم القانون

 قسم الهندسة المدنية

 النفطهندسة قسم 

  

 ..............................الطالب  التوقيع

 

 

 

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  1111التحديث تاريخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  2رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:3رقم أ.م.ج  ) تعــــــــــــهد( نموذج 2

 

 الهدف من النموذج: أ( 

يهدف هذا النموذج إلى  تعهد الطالب باإللتزام بكافة اللدوائح والدنظم بالجامعدة وعددم التدأخير 

 العلمية . عن موعيد التسجيل وفق خطة البرنامج التعليمي المعلنة من إدارة الشؤون

 

 ب( كيفية الحصول على النموذج:

بددإدارة  القبددول والتسددجيلمددن وحدددة تعهددد الطالددب يمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج 

 .مسجلبالجامعة او عن طريق موقع الجامعةال

 

 :النوذج الخطوات المتبعة إلتمام إجراءاتج( 

أو عدن  لبدإدارة المسدجالقبول والتسجيل وحدة (  من3التعهدرقم أ.م.ج )نموذج استالم  -1

 .طريق موقع الجامعة

 ملء النموذج والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة به. -2

 التأكد من إلتزام الطالب بالتوقيع على التعهد. -3

( مدع المسدتندات  المطلوبدة للتسدجيل لوحددة القبدول 3التعهددرقم أ.م.ج )نموذج تسليم   -4

 والتسجيل .
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 تعهـــــــدنموذج 

 .............................د: ــــرقم القي  .........................................:  أتعهـــد أنا الطالب

 ...................................: الشعبـــة...................................................ـم: ـــــــالقس

 

وعند بأنني سوف ألتزم بجميع اللوائح والنظم بالجامعــة، وأنني لن أتأخر عن التسجيل في الموعد المحدد له

والمالية  التي تقتضيها النظم واللوائح  التسجيل في الموعد المحدد اتحمل كافت اإلجراءات القانونيةتأخري عن 

 .المعمول بها في الجامعة

  ........................................ :الطالــباسم 

 ........................................ ع:ـــــــــالتوقي

  .........../.................../.........: التاريـــــــــخ

 

 قسم الدراسةوالمتحانات اعتماد                                                          اعتماد رئيس القسم

                                 .............................                  ...................................... 

 

 مسجل عام الجامعة اعتماد

............................................................ 

 

 يونس هدية إعداد:  1111تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  3رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (4أ.م.ج ) إقرار بالطالع على لئحة الدراسة والمتحانات لجامعة أفريقيا رقم

 

 الهدف من النموذج: أ( 

بداالطالع علدى الئحدة الدراسدة واالمتحاندات لجامعدة يهدف هدذا النمدوذج إلدى إقدرار الطالدب 

وبددذلك يضددمن الطالددب معرفدة أهددم المددواد المتعلقددة  بالحدد األدنددى واألعلددى للوحدددات  أفريقيدا

 الدراسية المسدموح بهدا وإلزاميدة الحضدور للمحضدرات وعددد االندذارات واجدراءات الطعدن

 وغيره من مواد الالئحة الدراسية ذات األهمية.

 

 ب( كيفية الحصول على النموذج:

إقددرار بدداالطالع علددى الئحددة الدراسددة واالمتحانددات يمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج 

مسددجلبالجامعة او عددن بددإدارة ال القبددول والتسددجيلمددن وحدددة (4لجامعددة أفريقيددا رقمددأ.م.ج )

 .طريق موقع الجامعة

 :النوذج ات المتبعة إلتمام إجراءاتالخطوج( 

إقددرار بدداالطالع علددى الئحددة الدراسددة واالمتحانددات لجامعددة أفريقيددا نمددوذج اسددتالم  -1

 .أو عن طريق موقع الجامعة لالقبول والتسجيل بإدارة المسجوحدة من (4رقمأ.م.ج )

 ملء النموذج والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة به. -2

 .اإلقرارالتأكد من إلتزام الطالب بالتوقيع على  -3

( مدع المسدتندات  المطلوبدة للتسدجيل لوحددة القبدول 4رقم أ.م.ج )اإلقرارنموذج تسليم   -4

 والتسجيل .
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 إقرار بالطالع على لئحة الدراسة والمتحانات لجامعة أفريقيا

 ........................: يدــــرقم قي  .......................................:  أنا الموقع أدناه الطالبأقـر 

 ...............: للعام الجامعي...................دراسي: ـل الـفصـلل ..........................م: ـالقسوالمسجل 

بأنني قد أطلعت على الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفريقيا، وأنه ال يحق لي الدخول 

متصلة أو  (محاضرات 4( مايعادل )%20لالمتحان النهائي ألي مادة تزيد نسبة غيابي فيهــا عن )

 منفصلة بدون عذر.

أقر بأنني على علم تام بأنه سوف يتم فصلي وإعادة مساري إلي أحد األقسام األخرى التابعة كما 

 للجامعة، ولن يسمح لي باالستمرار في الدراسة في الحاالت التاليـة:

 

 (%30. إذا تحصلت على إنذارين متتاليين بتقدير عام ضعيف جداً )أقل من 1

 (%05صلت على أربعة إنذارات متتالية بتقدير عام ضعيف )أقل من .إذا تح2

 

وأتعهـد بعدم المطالبــة بفرصة إضافية لتحسين وضعي األكاديمي وااللتزام الكامل بما يصدر عن 

 الجامعــة بهذا الخصوص.

 

 

 وهـــذا إقرار مني بذلك

 والســــــــ عليكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالم

 
 

 التوقيع: ....................................................... البصمة: ................................

 21التاريخ:          /         /         

 

 

 

 

 

 يونس هديةإعداد:  1111: تاريخ التحديث مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 الالئحة الداخلية للدراسة والمتحانات من موادالبعض 
 (9مادة رقم )

 -يخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنقاط اآلتية :
 الفصل الدراسي المتبع بالجامعة يلتزم كل طالب بالتسجيل لكل فصل دراسي.وفق نظام  .1
 تتم إجراءات تسجيل الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع السابق لبدء الدراسة . .1
 ال يجوز تسجيل اي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداية التسجيل . .1
 تسجيل الطالب بالحذف واإلضافة لبعض المقررات الدراسية بعد االمتحانات النصفية األولى وقبل الثانية.يمكن التعديل في  .1
يجب على الطالب التسجيل في المقررات الدراسية أول بأول وذلك حسب التسلسل المحدد للمقررات وكذلك حسب الخطة الدراسية  .5

 المعتمدة  من قبل القسم المختص .
 روع التخرج في أخر فصل دراسي .يسجل الطالب في مش .6
( وحدة دراسية إال إذا كان 11( وحدة دراسية في كل فصل دراسي وال يجوز التسجيل في أكثر من )12الحد األدنى للتسجيل ) .7

 ( وحدة دراسية .21ال يزيد على الحد األعلى وهو ) أن( على %50معدله العام أكثر من )
 

 (11مادة رقم )
 -التي:خالل الفصل الدراسي يجب مراعاة 

يجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمية العملية وال يحق له الدخول لالمتحان النهائي ألي مقرر تزيد نسبة غيابه  .1
الفصل واالمتحان النهائي لذلك المقرر، وتطبق عقوبة الغياب بعد  أعمالبدون عذر ويعطى درجة صفر في كل من  %20فيه عن 

 اعتمادها من القسم .
من عدد األسابيع المقررة للدراسة لمقرر ما، يلغى هذا المقرر بناء على  %50حالت ظروف خاصة طارئة دون تغطية  إذا .1

 اقتراح القسم المختص.
 (18مادة رقم )
 

 النهائي للمقرر إذا تغيب عن االمتحان النهائي المحدد له ويمنح درجة صفر في ذلك االمتحان.ال يسمح ألي طالب بإجراء االمتحان 
 

 (19مادة رقم )
( بموافقة كل من رئيس القسم وإدارة الشؤون العلمية وإدارة المسجل العام  حسب 18يمكن أن يستثنى من المادة السابقة )

 -الشروط التالية :

 االمتحان قاهرا.أن يكون عذر الغياب عن  .1

 .من االمتحانات النهائية بالفصول السابقة أيأن ال يكون الطالب قد سبق تغيبه عن  .1
أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه وفي موعد أقصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات  .1

 .النهائية لذلك الفصل
 (11مادة رقم )

 -التقدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فيما ل يزيد عن مقررين وذلك وفق اإلجراءات والضوابط التالية: يجوز للطالب
 أن يقدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد على أسبوعين من تاريخ إعالن النتائج. .1
 ئحة المالية بالجامعة  .أن يرفق بالنموذج إيصال بالرسوم المالية والمحدد بالال .1
تتولى اللجنة العلمية بالقسم بتشكيل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هيئة التدريس لهم اختصاص في مجال المقرر موضوع  .1

المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتيجة النهائية بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتيجة من القسم 
 تص وقسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.المخ

صحة ادعاء الطالب وتقرر نجاحه بالمقرر فإنه يتم تعديل درجة الطالب ويتم إعادة قيمة الطعن له ، وأما إذا لم يثبت  تبثفي حالة  .1
 صحة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما هي عليه.

 (11مادة رقم )
 -الحالت التالية:ينذر الطالب بسبب تدني تحصيله العلمي في 

يلغى أي إنذار في حالة تجاوز الطالب المعدل العام  دراسي ويعتبرإنذارمع نهاية إي فصل  %05إذا تدنى معدله العام إلى اقل من  .1
05% . 

 يفصل الطالب من الجامعة وال يسمح له باالستمرار في الدراسة في الحاالت اآلتية: .1
 (%30قدير عام ضعيف جدا ) اقل من إذا تحصل على ثالثة إنذارات متتاليين بت .1

 .إذا تحصل على أربعة إنذارات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات التسجيل 1-2

تددتم إجددراءات التسددجيل فددي المقددررات الدراسددية للطالددب خددالل الفصددل الدراسددي مددن خددالل إتبدداع 

 الخطوات التالية:

 

 (5رقم ا.م.ج ) نموذج حجز مبدئي

 

 الهدف من النموذج:  (أ

لكل فصل دراسي   المقررات الدراسية التي يمكن للطالب التسجيل فيهاتحديديهدف هذا النموذج إلى       

الصيف( تحت إشراف المرشد األكاديمي للطالب ووفق اسبقية المقرراتبخطة البرنامج  –ربيع  -) خريف

 االكاديمي ووفق الالئحة الدراسية لالمتحانات للجامعة أفريقيا.

 كيفية الحصول على النموذج: (ب
 

لجامعة أفريقيامن القسم المخدتص أو (5رقم أ.م.ج )نموذج الحجز المبدئي يمكن الحصول على نسخة من 
 وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجلبالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة.

 
 :النموذج الخطوات المتبعة إلتمام إجراءاتج( 

 
المرشددين مدن القسدم المخدتص فدي قدوائم اتصال الطالب بالمرشد األكاديمي ) عن طريق توزيدع  -1

 معلنة( لتحديد المقررات الدراسية التي يمكن للطالب التسجيل فيها.
الددذي يمكددن  (5رقممم أ.م.ج )يقددوم  الطالددب مددع المرشددد األكدداديمي بمددلء نمددوذج الحجددز المبدددئي  -2

التددابع لدده الطالددب، بحيددث يتضددمن المقددررات الدراسددية  البرنددامج التعليمدديالحصددول عليدده مددن 
 المطلوب التسجيل فيها وفقاً للجداول الدراسية.

 (11إ.ش.ع )رقمم  كداديمياأل لمرشددبمدلء نمدوذج ا ايضداً  يقدوم المرشدد األكداديمي للطالدبكما   -1
 والذي يبن وضع الطالب اكاديمياً لكل فصل دراسي.

الرسددوم الدراسددية عددن  للقسددم المددالي بالجامعةلدددفع(5أ.م.ج )رقممم نمددوذج الحجددز المبدددئي تقددديم  -4
 .من قبل الطالب المقررات المطلوب التسجيل فيها

 
يستلم الطالب نسختان من إيصال سداد الرسوم، النسخة األصلية بيضاء اللون ويحتفظ بهدا لنفسده  -0

 ( 5رقمم أ.م.ج )ي والنسخة الثانية حمراء اللون، حيث ترفق هذه النسخة مع نموذج الحجز المبددئ
 ويسلمه الى رئاسة القسم.(11رقم إ.ش.ع )كذلك نموذج المرشد الكاديمي

يتدددولى البرندددامج العلمدددي المخدددتص عدددن طريدددق رئددديس القسدددم أو أحدددد أعضددداء اللجندددة العلمدددي   -6
 .بالقسمبتسجيل المقررات الدراسية المحددة بالنموذج في منظومة الدراسة واالمتحانات للجامعة

مددن نمددوذج  عدددد نسددختينبعددد االنتهدداء مددن تسددجيل المقددررات الدراسددية فددي المنظومددة تسددتخرج  -7
إدارة  القسدم العلمدي و التسجيل النهائي المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتمادها مدن

 .بالقسم العلميفي الملف األكاديمي للطالب  الثانيةالتسجيل وتحفظ النسخة 
 

إستخدام منظومة جديد للتسجيل ) عن طريق شبكة المعلمات الدولية ( بحيث يتم إستخدام نفس الية التسجيل مالحظة: يتم األن 
 ونفس النماذج.
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 ..............................د: ــــرقم القي  ....................................................م:ـــــــــالس

 ................................ـم: ــــــــالقس...........................................ي:ــــل الدراســـالفص
 

 -الجدول الدراسي :
 التوقيت  اسم المادة التوقيت  اسم المادة التوقيت  اسم المادة  اليوم/ التوقيت

       السبت

       األحد

       الثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس
 

 

 

 التوقيع: ............................. ...................................اسم الطالب: ...........
 . التوقيع :...............................................................اسم المرشد األكاديمي: 

 مـــــاعتماد رئيس القس
 

 

 الطالب بإشراف المرشد األكاديمي أو رئيس القسم العلمي المختص.يملء النموذج من قبل   -1

 ( وحدة. 12الحد األدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجيل فيها هو )  -2

 وحدة. 11الحد األقصى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجيل فيها هو )  -3

 (.%55وحدة بشرط ال يقل معدله التراكمي عن )( 21يجوز لطلبة وفق الالئحة الدراسية التسجيل في )  -4

ا باإليصال المالي لتمام –يقوم الط الب بتسليم هذا النموذج   -5 عملية تسجيل المقررات الدراسية بالمنظومة  بعد قيامه بتسديد الرسوم الدراسية  إلى القسم العلمي المختص مقرونا
 .، ويستلم الطالب نسخة من نموذج التسجيل النهائي المستخرج من المنظومة

 

 مالحــــظـــــات المجموعة اســـــــم المقـــــــــــرر رمـــــز المقــــــــرر ر.ت

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 يونس هدية إعداد:   1111تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــز مبدئــــــــــــــــــــــــــــــــوذج حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  5رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20..... / ...../ .... التاريخ: 
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 إجراءات إسقاط وإضافة مقررات دراسية 1-3   

 (6رقم ا.م.ج ) إسقاط وإضافةنموذج 

 الهدف من النموذج: ا( 

إضدافة أي مقدررات يرغبهدا الطالدب علدى أن يهدف هذا النموذج إلى تمكين الطالب مدن إسدقاط أو 

يتم اإلجراء خالل المدة المحددة في الئحة الدراسة واالمتحانات ووفقداً لمدا هدو متداح مدن مقدررات 

دراسددية مطلددوب إضددافتها وبعددد موافقددة المرشددد األكدداديمي أو رئدديس القسددم علددى عمليددة اإلسددقاط 

 واإلضافة.

 ب( كيفية الحصول على النموذج:

لجامعددة أفريقيددا مددن القسددم  (6رقم ا.م.ج )إسددقاط وإضددافةنمددوذج ول علددى نسددخة مددن يمكددن الحصدد

 المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسقاط واإلضافة:

( مددن القسددم 6ا.م.ج )رقددم مددن نمددوذج طلددب اإلسددقاط و اإلضددافة  عدددد نسددختين اسددتالم .1
المخدددتص أو وحددددة القبدددول والتسدددجيل بدددإدارة المسدددجل بالجامعدددة أو عدددن طريدددق موقدددع 

 الجامعة.
 كددذلك رئدديسمددلء نمددوذج طلددب اإلسددقاط و اإلضددافة وتوقيعدده مددن المرشددد األكدداديمي و  .2

 القسم.
يحتفظ القسم العلمي بنسخة من نموذج اإلسقاط واإلضافة ويحتفظ الطالب لنفسده بالنسدخة  .3

 الثانية. 
الرسدوم الدراسدية  للقسم الماليلتسديد أو ترجيدع من نموذج اإلسقاط واإلضافة  نسخةدم يتق .4

مقدررات  ها في حالة عدم تدوافرإسقاط أو التي يرغب الطالب فيعن المقررات المضافة 
 بديلة.

يستلم الطالب نسختان من إيصال سدداد الرسدوم، النسدخة األصدلية بيضداء اللدون ويحدتفظ  .0
اللددون، حيددث ترفددق هددذه النسددخة مددع نمددوذج اإلسددقاط  حمددراءبهددا لنفسدده والنسددخة الثانيددة 

 . للقسم المختصوترجع (6رقم ا.م.ج )واإلضافة 
وإيصددال  (6ا.م.ج )رقم لنمددوذج اإلسددقاط واإلضددافة القسددم المخددتص بعددد اسددتالمهتددولى ي .6

سداد الرسدوم، إضدافة و / أو إسدقاط المقدررات الدراسدية المحدددة بدالنموذج فدي منظومدة 
 .الجامعة

مددن نمددوذج  تينبعدد االنتهدداء مدن عمليددة اإلسدقاط واإلضددافة فددي المنظومدة تسددتخرج نسدخ .5
ه للقسدم العلمدي التدابع لد االتسجيل النهائي المبدرمج بالمنظومدة وتسدلم نسدخة للطالدب بعدد 

 في الملف األكاديمي للطالب الثانيةالطالب وتحفظ النسخة 
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 نموذج إسقاط وإضافة
 

 ....................... رقم القيد: ....................الطالب:.................اسم 
 ..............الفصل: قسم:.....................

 

 إسقــــاط
 رمز المقرر اسم المقرر ر.ت
1.   
2.   
3.   
4.   

 

 إضافـــــة
 رمز المقرر اسم المقرر ر.ت
1.   
2.   
3.   
4.   

 
 

 ..................... التوقيع: ...........................................اسم الطالب: ...........
 . التوقيع :...............................................................اسم المرشد األكاديمي: 

 

 

 .....................................................................ات..................ــــــــــــمالحظ
المختص اعتماد رئيس قسم        

................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يملء النموذج من قبل الطالب بإشراف المرشد األكاديمي أو رئيس القسم العلمي المختص.  -1

عملية تسجيل المقررات الدراسية بالمنظومة ،  الدراسية  إلى القسم العلمي المختص مقروناا باإليصال المالي لتمامبعد قيامه بتسديد الرسوم  –يقوم الط الب بتسليم هذا النموذج -2
 ويستلم الطالب نسخة من نموذج التسجيل النهائي المستخرج من المنظومة

 يونس هدية إعداد:   1111تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   
Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  6رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إجراءات النتقال الداخلي بين األقسام  1-4

 (5رقم ا.م.ج )نموذج إنتقال بين األقســـام

 الهدف من النموذج: ا( 

 الجامعةيهدف هذا النموذج إلى تمكين الطالب من إتمام إجراءات االنتقال إلى قسم أخر داخل نفس 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

( لجامعدة أفريقيدا مدن القسدم 6نتقال بدين األقسدامرقم ا.م.ج )إنموذج يمكن الحصول على نسخة من 

 بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة المختص أو وحدة القبول والتسجيل

 :بين األقسام داخل نفس المدرسة لالنتقال( الخطوات المتبعة ج

مددن (5بددين األقسددم فدي الجامعددة رقددم ا.م.ج ) اسدتالم عدددد ثددالث نسدخ مددن نمددوذج االنتقدال -1

موقدع القسم المختص أو وحدة القبول والتسدجيل بدإدارة المسدجل بالجامعدة أو عدن طريدق 

 .الجامعة

 وتسليمه للقسم العلمي المنتقل منه الطالب. (6نتقال بين األقسامرقم ا.م.ج )إنموذج ملء  -2

نتقدال بدين إنمدوذج في حالة موافقة القسم المنتقل منده الطالدب علدى االنتقدال يقدوم بإحالدة  -3       

 إلى القسم المنتقل إليه الطالب إلبداء الرأي بالخصوص.  (6األقسامرقم ا.م.ج )

إلبددددداء الددددرأي الددددى إدارة المسددددجل العددددام  ترسددددل النسددددخ بعددددد الموافقددددة مددددن القسددددمين -0

نهاء كافة االجراءات المتعلة بصرف وإ)بعدم مخالفة شروط التسجيل والقبول (بالخصوص

 .جراءات المعادلة إن وجدتدء في إرقم القيد والب

إتمام اجراءات الموافقة، يدتم فدتح ملدف  أكداديمي جديدد للطالدب فدي القسدم المنتقدل إليدة بعد  -6

 باقي إجراءات التسجيل. واستكمال وملف إداري بإدارة المسجل العام
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 نموذج إنتقال بين األقســـام

 

الجنسية:  ........................................................ رقم القيــد:.........اسم الطالب: .............

....................... أرغب في النتقال من ...............القســــم:.......... ...................................

........... عدد الوحدات المنجزة:.......... ........................قسم: ........................... إلى قسم:

 ...................... توقيع الطالب:.....عدد الفصول الدراسية:...

 

  موافقة رئيس القسم المنتقل منه              س القسم المنتقل إليه            موافقة رئي

....................................                       ...................................... 

 

 موافقة المسجل العام بالجامعة

.......................................... 

 القيد السابق : ....................................رقم 

 رقم القيد الجديد : ....................................

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :
 (5يعد من عددد ثالث نسخ من نموذج النتقال بين األقسم في الجامعة رقم ا.م.ج ) -1

 يملء النموذج من قبل الطالب بإشراف المرشد األكاديمي أو رئيس القسم العلمي المختص. -2

 يرفق كشف درجات ونموذج  إجراءات المعادلة ان وجدت.-3

 اإلجراءات. فة ل كاتسلم نسخة للقسم المنتقل منه الطالب والنسخة الثانية للقسم المنتقل اليه الطالب ونسخة ثالثة الى ادارة المسجل العام بعد استكما-4
 

 يونس هدية إعداد:   1111تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  7رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 



26 

 إجراءات ايقاف القيد 1-5

 (1رقم ا.م.ج ) ايقاف القيدنموذج 

 الهدف من النموذج: ( ا

يهدف هذا النموذج إلدى إثبدات قيدام الطالدب بإيقداف قيدده فدي حالدة وجدود ظدروف تحدول دون قيدام 

 الطالب بتجديد قيده.

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

( لجامعة أفريقيا من القسم المختص 1ايقاف القيدرقم ا.م.ج )نموذج يمكن الحصول على نسخة من 

 أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

 

 :ايقاف القيدالخطوات المتبعة إلتمام إجراءات ( ج

و وحددة (من القسم المختص أ1رقم ا.م.ج )استالم عدد ثالث نسخ من نموذج طلب ايقاف القيد  .1

 القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

بعدد  القسدم  مدن رئديس  وتوقيعدهتحت إشراف المرشد األكاديمي ملء نموذج طلب ايقاف القيد  .2

 .إدارة المسجل العاموأعتماده من عملية إبداء الرأي بالخصوص 

 سم العلمي المختص.تحفظ النسخة األولى في ملف الطالب األكاديمي بالق .3

 تسلم النسخة الثانية للطالب لالحتفاظ بها لنفسه. .4

ليددتم وقددف قيددد الطالددب بمنظومددة الدراسددة  المسددجل العددام للجامعددةترسددل النسددخة الثالثددة إلدارة  .5

 .مسجلواالمتحانات ومن ثم حفظ النسخة الثالثة بإدارة ال
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 ).............(لفصل الدراسيلنموذج إيقاف قيد 

 القيد:...........................إسم الطالب: ................................................ رقم 

 الدراسي:.................................... الفصلالقسـم:....................................... 

   :..............................الطالب  توقيعتاريخ تقديم الطلب ....../......./............

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 العلمي رأي رئيس القسم

.......................................... 

......................................... 

 ..........التوقيع:.........................

 .............التاريخ:......................

 

  

 الدراسة واإلمتحاناترئيس قسم  رأي

............................................. 

............................................. 

 ............................التوقيع:..........

 .........................التاريخ:............

 

 

 .........................................................................../القرار
 

 

 موافقة المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 (. العاممسجل لدارة انسخة إل   -نسخة  للقسم العلمي     -( يعد النموذج من ثالث نسخ ) نسخة للطالب  1

 .لجامعة(  ل يحق للطالب ايقاف قيده أكثر من مرتين خالل مدة دراسته بال2

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  1111التحديث تاريخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  8رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 )الطعن( إجراءات مراجعة كراسة إجابة 1-6

 أ( -9طلب مراجعة كراسة إجابة رقم ا.م.ج )  نموذج 

 الهدف من النموذج: ( ا

 .النهائي فقط يهدف هذا النموذج إلى إثبات حق الطالب في مراجعة كراسة إجابة االمتحان

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

( لجامعددة أ -9طلددب مراجعددة كراسددة إجابددةرقم ا.م.ج ) نمددوذج يمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن 

أفريقيا من القسم المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عدن طريدق موقدع 

 الجامعة

 :جعة كراسة إجابةطلب مراالخطوات المتبعة إلتمام إجراءات ( ج

( مدن القسددم المخدتص أو وحدددة أ -9طلددب مراجعدة كراسددة إجابدةرقم ا.م.ج ) نمدوذج اسدتالم  -1

 القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

المسدددجل العدددام بالجامعدددة بعدددد سدددداد الرسدددوم  الماليدددة مدددلء النمدددوذج وتسدددليمه إلدارة   -2

 إلجراءات الطعن.

تكليف لجنة من ثالثة أعضداء هيدأة تددريس علدى أن رئيس القسم العلمي المختصبيتولى  -3

 يكون أستاذ المقرر من بينهم لمراجعة كراسة الطالب.

تقوم اللجنة بمراجعة كراسة الطالب وإعداد تقرير حول نتيجدة المراجعدة ويدتم ذلدك مدن  -4

 (.ب -9خالل التقرير المعد في النموذج رقم )

 .إلدراة المسجل العامالتقرير تقوم اللجنة بتسليم  -5

 إدرارة المسددجل العددامقددوم يددر إلددى تعددديل فددي نتيجددة الطالددب ، تفددي حالددة مددا يشددير التقر -6

لتعدددديل النتيجدددة  قسدددم الدراسدددة واإلمتحانددداتبإحالدددة صدددورة مدددن تقريدددر اللجندددة إلدددى 

 بالمنظومة.
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 )الطعن(طلب مراجعة كراسة إجابة

 ............................................رئيس القسم/  السيد

 بعد التحيــــة  ،،،،،،،،،،،

 ........................................ رقم القيد: ............... قسم : .........................: أنا الطالب

 الفصل الدراسي : ................ 

 اتقدم إليكم بطلب مراجعة كراسة اإلجابة الخاصة بي في المقررات التالية:

 

 األسم : ....................................         التوقيع : ...................................  

 التاريخ : ..................................

 العلميالمختص ................................. قسمالاعتماد رئيس 

 يونس هدية إعداد:  1111:اإلصدارتاريخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 .النتائج إعالن تاريخ من أسبوعين على تزيد ل مدة خالل والمتحانات الدراسة مكتب إلى للمراجعة طعن نموذج يقدم نأ-1

 .  بالجامعة المالية بالالئحة والمحدد المالية بالرسوم إيصال بالنموذج يرفق أن-2

 .المراجعة موضوع المقرر مجال في اختصاص لهم التدريس هيئة أعضاء ثالثة من للمراجعة لجنة بتشكيل بالقسم العلمية اللجنة تتولى-3

 

 

 رقم المجموعة أستاذ المادة المقرر ر.م

1    
2    

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ -9رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 )الطعن(كراسة إجابةمراجعة تقرير نموذج 
 ..............................د: ــــرقم القي .................................................م : ـــــــــالس

 ..............................ـم: ـــــــالقس .........................................ي: ــــدراسـل الـــــفصـال

 .............. المجموعة :................ رمز الـمقـرر :  ..................................اسـم الـمقــرر : 

 :الـدرجة املتحصل عليهــا الطالب وفق كراسة اإلجابة قبل املراجعة )أ(

 نفيدكم بأننا قمنا بإجراء المراجعة الموضوعية للكراسة وأتضح ما يلي:
 

الدرجة الممنوحة للطالب هي الدرجة التي يستحقها وبالتالي نوصي بتثبيت الدرجة كما هي  
 عليه.

 الدرجة الممنوحة للطالب ليست الدرجة التي يستحقها وذلك لألسباب اآلتية: 

 -أسبـــاب الـتغيير :

....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 وبالتالي نوصي بتعديل الدرجة من ........    إلى  ...........      

 :الطالب بعد مراجعةكراسة اإلجابة الـدرجة املتحصل عليهــا(  ب)

 -لجنة المرجعة :

 التوقيع : ................ ......................ع : ..................ــــاسم المراج .1
 ......التوقيع : ........... ...........................ع: ..............ــــاسم المراج .2
 .....التوقيع : ............ .........................................ع: ــــاسم المراج .3

 

 
 
 

 ................................. واإلمتحانات   الدراسةاعتماد رئيس قسم 
 

 -مالحظات :

 .النتائج إعالن تاريخ من أسبوعين على تزيد ل مدة خالل والمتحانات الدراسة مكتب إلى للمراجعة طعن نموذج يقدم نأ-1
 .  بالجامعة المالية بالالئحة والمحدد المالية بالرسوم إيصال بالنموذج يرفق أن-2

 .المراجعة موضوع المقرر مجال في اختصاص لهم التدريس هيئة أعضاء ثالثة من للمراجعة لجنة بتشكيل بالقسم العلمية اللجنة تتولى-3

 

 

 

 يونس هدية إعداد:  1111تاريخ التحديث: مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (ب -9رقم النموذج: أ.م.ج )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 النهائي إعادة المتحانطلب  إجراءات 1-5

 

 (11رقم ا.م.ج ) النهائي إعادة المتحان طلب  نموذج 

 ( الهدف من النموذج: ا

دراسدة موضدوع المبدرر بشأن ةالمبدئيد الموافقدةيهدف هذا النموذج إلى إثبات حصول الطالب علدى 

، علددى أن ينظددر مددن قبددل لجنددة فددي الموعددد المحدددد ات النهائيددة الددذي حددال دون حضددور االمتحاندد

او بعددم الموافقدة علدى  اتاالمتحاندوالبث فيه بالموافقة وتحديدد موعدد للطالدب إلجدراء  االمتحانات

 .ورفض موضوع اإلعادة المبرر

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

( لجامعة أفريقيدا 15رقم ا.م.ج )النهائي طلب إعادة االمتحاننموذج يمكن الحصول على نسخة من 

مددن القسددم المخددتص أو وحدددة القبددول والتسددجيل بددإدارة المسددجل بالجامعددة أو عددن طريددق موقددع 

 .الجامعة

 :إعادة االمتحان ( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات ج

 القسدددم مدددن  (15) ج.م.ا رقددم النهدددائي االمتحدددان إعددادة طلدددب نمدددوذج مددن نسدددخه اسددتالم .1

 .الجامعة موقع طريق عن أو بالجامعة المسجل بإدارة والتسجيل القبول وحدة أو المختص

كافدة المسدتندات التدي  إرفداق و( 15طلب إعدادة االمتحدان النهدائي رقدم ا.م.ج )ملء نموذج .2

 .وتقديمه للجنة االمتحانات النهائية متحانعدم الحضور في موعد االاًلمبررتعد 

جميدع المسدتندات المقدمدة مدن  دراسدةو من قبل لجنة االمتحانات موضوع الطلب في ينظر .3

وتحديددد موعددد للطالددب إلجددراء إذا تددم قبددول المبددرر  بالموافقددة الطلددب والبددث فددي الطالددب

ترصدد درجدة صدفر و  االمتحانات او بعدم الموافقة على المبرر ورفدض موضدوع اإلعدادة

 .في المقرر

عدد المحددد مدن قبدل وفدي الم متحدانإجدراء اال عدنالطالدب  غيداب يعتبر المبدرر الرئيسدي ل .4

 .) حالة الوفاة من الدرجة األولى ( إدارة الجامعة
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 إعادة االمتحان منوذج طلب 
<< 

 ............................................................. اسم الـطالب :

 ............................................................ رقم القيــــــــد :

 ............................................................. اسم المقــــرر :

 ............................................................. أستاذ المادة :

 ............................................................. القســــــــــــــــم:
 

 -سبب تقديم الطلب :
........................................................................................ 
.......................................................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 

 توقيع الطالب :  ...........................................

 حانات  : ....................................موافقة جلنة االمت

 

 -مالحظات :
 -: التالية الشروط حسب العام المسجل وإدارة العلمية الشؤون وإدارة القسم رئيس من كل بموافقة الدراسية في الالئحة (11) السابقة المادة من يستثنى أن يمكن

 .قاهرا المتحان عن الغياب عذر يكون أن.1

 .السابقة بالفصول النهائية المتحانات من أي عن تغيبه سبق قد الطالب يكون ل أن.2

 تخلفه. أسباب توضح التي بالمستندات مرفقا بالخصوص كتابي بطلب الطالب يتقدم أن.3

 .األمتحانات النهائية  تاريخ من أسبوعين على تزيد ل مدة خالل لجنة المتحاناتطلب إعادة األمتحان إلى  نموذج يقدم نأ-4
 .يجب إرفاق كافة المستندات موضوع المبرر للغياب) مثل شهادة وفاة احد القارب للطالب من الدرجة الولى(-5

 

 أ عصام الزمزامإعداد:  1111التحديث تاريخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  10رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 مناظرةال جامعاتالالنتقال من  طلب إجراءات 1-1
 

 (11من جامعة مناظرة رقم ا.م.ج )  انتقالطلب  نموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

جامعدة يهدف هذا النموذج إلى تمكين الطالب من إتمام إجراءات االنتقال مدن جامعدات أخدرى إلدى 

 .افريقيا

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

لجامعدة ( 11نتقدال مدن جامعدة منداظرة رقدم ا.م.ج )طلدب انمدوذج يمكن الحصول على نسخة مدن 

أفريقيا من القسم المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عدن طريدق موقدع 

 الجامعة

 :لالنتقال( الخطوات المتبعة ج

( من القسم 11نموذج طلب انتقال من جامعة مناظرة رقم ا.م.ج )من  تيناستالم عدد  نسخ .1

 بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعةالمختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل 

 ملء النموذج وتسليمه للقسم العلمي المطلوب االنتقال إليه. .2

 إلبدداء الدرأي إدارة المسدجل العدام للجامعدةفي حالة موافقة القسم على الطلدب ، يحدال إلدى  .3

 ..االنتقالواستكمال إجراءات 

 .لف االكاديمي للطالبالقسم العلمي المختصبالجامعة في المتحفظ النسخة األولى لدى  .4

بعدد  تحفظ النسخة الثاني لدى قسم التسجيل والقبول بالملف اإلداري للطالب بإدارة المسجل .0

 .استكمال اجراءات المعادلة إن وجدت
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 ((الجامعة))  نموذج طلب انتقال من خارج  

 
 أسم الطالب : ......................................................... التخصص : ....................................

 الطالب : ................................................................................ المنتقل منهااسم الجامعة

 ....................................  .....: ...................................... بالجامعة القسم المطلوب االنتقال إليه

 أسباب االنتقال :

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 المعادلة:

 الدراسية للجامعة ة).......................................( وفق الالئحعدد المقررات المسموح بمعادلتها 

 

 قسم القبول والتسجل القسم                رأي  سرأي رئي

       ................................................                      ................................................                     

 .....            االسم :........................................                     االسم :...................................

 التوقيع : .....................................                    التوقيع : ......................................          

 ...التاريخ : .....................................                    التاريخ : ...................................

 

 الجامعة مسجل /يعتمد

 .                   ...................التوقيع :  ...........................................                                

 ......................التاريخ : ...........................................                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

 .نسخة إلدارة التسجيل (-نسخة  للقسم العلمي) نسختينيعد النموذج من   -1
 إن وجد. نموذج اجراء المعادلة يجب ان يرفق -2

 يجب توفير كافة المستندات المطوبة للتسجيل-3

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  11رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ةالنهائي اتالمتحان ونماذج إجراءات 1-9

 

 (12لالمتحانات النهائية رقم أ.م.ج ) استالم كراسات اإلجابةنموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

وكدددذلك عددددد  سدددتاذالاسدددم المدددادة واسدددم اكشدددف تفصددديلي يبدددين وجود يهددددف هدددذا النمدددوذج إلدددى

 لجميع المقررات الدراسية وفق جدول االمتحانات النهائية . الحضورالكراساتوعدد 

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

( 12رقم ا.م.ج )استالم كراسات اإلجابة لالمتحاندات النهائيدةنموذجيمكن الحصول على نسخة من 

 إدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعةلجامعة أفريقيا من 

 :إعادة االمتحان ( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات ج

 

( 12رقدم ا.م.ج ) اسدتالم كراسدات اإلجابدة لالمتحاندات النهائيدة نمدوذج مدن نسخه  استالم .1

 .الجامعة موقع طريق أوعن بالجامعة المسجل إدارة من

لجندة مدن قبدل ا( 12اسدتالم كراسدات اإلجابدة لالمتحاندات النهائيدةرقم ا.م.ج ) ملء نموذج .2

 .االمتحانات النهائية

 المسجل بإدارة( 12رقم ا.م.ج ) استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائية نموذج تحفظ .3

 .لجنة االمتحانات النهائية اجراءات استكمال بعد
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 لالمتحانات النهائية استالم كراسات اإلجابةنموذج 

 

 للفصل الدراسي )....................( المتحاناتلجنة يعتمد /  
 اللجنة..................................................................التوقيع.....................اسم عضو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

 باالمتحان النهائي.يجب مراجعة عدد كراسات اإلجابة وفق نموذج حضور وغياب الطلبة   -1
 يحتفظ به بإدارة المسجل بعد استكمال اعمال لجنة االمتحانات النهائيةيجب  -2

 .ملء كافة البيانات المطلوبة التأكد من يجب -3

 ر. م
 اسم أستاذ المادة اسم المادة

عدد 
 الكراسات

 التوقيع الحضور

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

5.       

1.       

9.       

11.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

15.       

11.       

19.       

21.       

 يونس هدية إعداد:  1111: تاريخ التحديث  والمتحاناتالدراسة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  12رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (13نموذج تسليم واستالم كراسات الجابة من مشرفين القاعات رقم أ.م.ج )

 

 ( الهدف من النموذج: ا

صيلي يبين عدد الكراسات المتلفة وفق كشف حضور فمستند تيهدف هذا النموذج الي وجود 

وغياب الطلبة لالمتحان النهائي معتمد من قبل المشرفين المكلفين باإلشراف وكذلك اثبات 

 مراجعتهم وتسليمها للجنة االمتحانات النهائية .

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

القاعات  سات االجابة من مشرفينواستالم كرايمكن الحصول على نسخة من نموذج تسليم 

 ن ادارة المسجل بالجامعة او عن طريق موقع الجامعة .( م13رقم أ.م.ج )

 

 :إعادة االمتحان ( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات ج

استالم نسخة من نموذج تسليم واستالم كراسات االجابة من مشدرفين القاعدات رقدم أ.م.ج  .1

 او عن طريق موقع الجامعة .( من ادارة المسجل بالجامعة 13)

( مدن 13ملء نموذج تسليم واستالم كراسدات االجابدة مدن مشدرفين القاعدات رقدم أ.م.ج ) .2

 لجنة االمتحانات النهائية .قبل المشرفين واعضاء 

( 13يحفددظ نمددوذج تسددليم واسددتالم كراسددات االجابددة مددن مشددرفين القاعددات رقددم أ.م.ج ) .3

 جنة االمتحانات النهائية .بإدارة المسجل بعد استكمال اجراءات ل
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 )...............(من مشرفين القاعات اإلجابةنموذج تسليم واستـــالم كراسات 

 اسم مشرف القاعة............................................ : 

 )................ (  :اسم المقرار 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 رقم القاعة ) ............. ( : 

 توقيع مشرف القاعة ....................... :................. 

 

 اسم المستلم ........................................ : 

 الصفة .............................. :................. 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 توقيع المستلم ......................... :............. 

 

 المالحظــــات :

................................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

 يجب مراجعة عدد كراسات اإلجابة وفق نموذج حضور وغياب الطلبة باالمتحان النهائي.  -1
 استكمال اعمال لجنة االمتحانات النهائيةيجب يحتفظ به بإدارة المسجل بعد  -2

 التأكد من ملء كافة البيانات المطلوبة .يجب -3

 

 يونس هدية إعداد:  1111تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  13رقم النموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (41) ج.م.أ رقمأسئلة المتحان النهائي ورقة نموذج

 

 : النموذج من الهدف( ا

توفر مستند استرشادي لورق اسئلة االمتحان النهائي يبين االجراءات  إلى النموذج هذا يهدف

التي يجب على أعضاء هيئة التدريس التقيد بها وفق اللوائح المعمول بها  الموضوعية،الشكلية و

 .عند أجراء المتحان النهائي للمقررات المكلفين بتدريسها في الجامعة

 

 :النموذج على الحصول كيفية( ب

من القسم  (14) ج.م.أ رقم أسئلة االمتحان النهائي ورقة نموذج من نسخة على الحصول يمكن

 .المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

 بنموذج ورقة اسئلة المتحان النهائي: للتقيد المتبعة الخطوات( ج

من القسم المختص أو (14) ج.م.أ رقم أسئلة االمتحان النهائي ورقة نموذج من نسخةاستالم .1

 .المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعةوحدة القبول والتسجيل بإدارة 

يجب على جميع اعضاء هيئة التدريس بالجامعة التقيد وبشكل إلزامي باتباع كافة الشروط .2

 ج.م.أسئلة االمتحان النهائيرقمأ وفق نموذج ورقة متحانالشكلية والموضوعية لورق اسئلة اال

(14). 

مقرر دراسي ال يلتزم بنموذج ي أل امتحان نهائي لغاءالنهائية الحق في إ للجنة االمتحانات. 3

 .(14) ج.م.أسئلة االمتحان النهائيرقمأ ورقة

من ورقة االسئلة  نسختين مختلفتينإعداد كل مقرر دراسي لعلى عضو هيئة التدريس  . يجب4

 ((A&Bنموذج النهائي  لالمتحان
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 أسئلة المتحان النهائينموذج 

 .زمن المتحان:...........:الفصل الدراسي ..................: رمز المقرر.......................:  سم المقررإ

 ).......(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول:

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثاني 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث

 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرابعالسؤال 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

متنياتي        أستاذ املادة: ..........................          
 للجميع بالتوفيق  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظة:

للجنة االمتحاناات النهائياة الحاق فاي إلاااء امتحاان نهاائي  ي مقارر دراساي ال يلتاوم بنماوذج ورقاة أسا لة االمتحاان   -1

 .(14) ج.م.رقمأالنهائي 
يجب على عضو هي ة التدريس  لكل مقرر دراسي إعداد نسختين مختلفتين من ورقة االس لة لالمتحان النهاائي نماوذج  -2

A&B)). 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  1111تاريخ التحديث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   
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 (15) ج.م.أمحضر اثبات حالة غش نموذج 

 

 : النموذج من الهدف( ا

شروط شكلية الرسمي لضبط حاالت الغش بالجامعة وفق  توفر مستند  إلى النموذج هذا يهدف

ويتم استخدامه من  ال يخالف اللوائح المعمول بها في الجامعةقانوني بحيث  وبشكلموضوعية الو

 .قبل المشرفيين والمالحظين ولجنة التحقيق المكلفة من رئاسة الجامعة

 

 :النموذج على الحصول كيفية( ب

المختص أو من القسم (10) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أ من نسخة على الحصول يمكن
 .وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

 

 :محضر اثبات حالة الغشنموذج  باستخدام المتبعة الخطوات( ج

المختص أو وحدة من القسم (10) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أ من نسخةاستالم .1

 ..بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعةالقبول والتسجيل بإدارة المسجل 

حاالت بضبط والتحقيق مع كلفة مالمشرفيين والمالحظين ولجنة التحقيق اليجب على جميع .2

عند اثبات حالة  (10) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أاستخدام بالتقيد وبشكل إلزامي الغش 

 الغش.

المضبوطة  األشياءو إرفاق كافة المستندات  يجب على المشرفيين والمالحظين ولجنة التحقيق. 3

 .في حالة الغش
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 ...........................................................اسم الطالب: ...............................
 رقم القيد: ...................................... اسم المادة: .........................................

 ...................................................الفصل الدراسي: ..................................العلمي القسم
المستندات التي ضبطت مع الطالب: 

1.................................................................................................................... 
2................................................................................................................... 
3.................................................................................................................... 

 -مالحظة:
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 يعتمد من

 رئيس اللجنة                                             عضو اللجنة            
 االسم :.....................................                رئيس اللجنة:.............................

 .......التوقيع :...................................                التوقيع:.............................
 التاريخ:....................................                التاريخ:....................................

 رأي لجنة  التحقيق:
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 اعتماد لجنة التحقيق  
...................... 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

يجب على جميع المشرفيين والمالحظين ولجنة التحقيق المكلفة بضبط والتحقيق مع حاالت الاش التقيد وبشكل إلوامي .1

 عند اثبات حالة الاش. (11) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أباستخدام 

 .. يجب على المشرفيين والمالحظين ولجنة التحقيق إرفاق كافة المستندات و ا شياء المضبوطة في حالة الاش2

 يونس البوسيفي إعداد:  م1111تاريخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 حمضر اثبات حالة غش 
 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 
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  طالب خريج  حالة ملفوإبعة االمت إجراءات 1-11

 (61) ج.م.أرقم  خريجطالب  إحالة ملف  نموذج
 

 : النموذج من الهدف( ا

 وجود مستند يفيد إحالة الملف األكاديمي للطالب من القسم العلمي المختص إلى النموذج هذا يهدف

إلى إدارة المسجل واستالمه  اللوائح المعمول بهاوبعد استيفاء كافة شروط التخرج بالجامعة وفق 

 .من قبل وحدة الخرجين

 

 :النموذج على الحصول كيفية( ب

 العلمي القسم من(16)رقم  ج.م.نموذج إحالة ملف  طالب خريج أ من نسخة على الحصول يمكن

 .المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة
 

 :في احالة ملف طالب خريج   المتبعة الخطوات( ج

المختص القسم العلمي  من (16) ج.م.أ رقم  نموذج إحالة ملف  طالب خريج من نسخةاستالم .1

 .أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

من قبل القسم العلمي  (16) ج.م.أ رقم  نموج إحالة ملف طالب خريج نسختين من يجب إعداد. 2

 المختص.

الخريج والتأكد  من قبل المرشد االكاديمي ورئيس القسم .يجب مراجعة الملف األكاديمي للطالب3

 .من استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة

 (16) رقم ج.م.نموذج إحالة ملف  طالب خريج أبكافة البيانات الواردة  ملء التأكد من يجب.3

 لطالب.لوإرفاق الملف األكاديمي 

 نموج إحالة ملف طالب خريج من بالجامعة المختص العلمي القسم لدى األولى النسخة تحفظ. 4

 .(16) ج.م.أ رقم 

إلى وحدة الخرجين .(16) ج.م.أ رقم  نموج إحالة ملف طالب خريج من ةالثاني النسخة.ترسل 0

 اجراءات التخرج. ستكمالال للطالب االكاديمي الملف مرفق بها بالجامعة
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 خريج طالب منوذج إحالة ملف
 اسم الطالب: .....................................................  رقم القيد: .........................

عدد  .................(المرشد الكاديمي: .....................................عدد المواد المـنجزة: )قسم.............................

 الوحدات المنجزة: )        (  عدد الفصول الدراسية: )        (

 عنوان مشروع التخرج:

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 )          ( :م21تاريخ المناقشة:     /       /     رقم قرار المناقشة 

 ........................................ :المشرف 

 ..................................... :الممتحن الول 

 ..................................... : الممتحن الثاني 

 ل توجد       توجد         المعادلة:

 الجهة الصادر عنها كشف الدرجات المعادلة:....................................................................

 عدد الوحدات التي تم معادلتها:  )          ( عدد المواد التي تم معادلتها: )        (    

ور أعاله قد استوفى كافة  اللتزامات الكاديمية هذا إقرار من القسم بأن الطالب المذك

 بالقسم.

 التوقيع ..........................................المرشد الكاديمي ............................

 التوقيع .......................................           ....................................منسق الجودة بالقسم

 

 مـــــــــــس القســـــــــــرئي دـــــــيعتم

  التوقيع:............................    السم: .............................

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

 من قبل القسم العلمي المختص. (16) ج.م.يجب إعداد نسختين من نموج إحالة ملف طالب خريج رقم  أ-1

ا كاديمي للطالب الخريج والتأكد من استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة مان قبال المرشاد . يجب مراجعة الملف 2

 .االكاديمي للطالب ورئيس القسم

وإرفااق الملاف ا كااديمي  (16) ج رقام.م.نموذج إحالاة ملاف  طالاب خاريج أبكافة البيانات الواردة  يجب التأكد من ملء.3

 .بالجامعة المختص العلمي القسم لدى ا ولى النسخة تحفظلطالب و 

.إلاى وحادة الخارجين بالجامعاة مرفاق بهاا (16) ج.م.ج إحالاة ملاف طالاب خاريج رقام  أذمان نماو الثانياة .ترسل النساخة4

 الستكمال اجراءات التخرج. للطالب االكاديمي الملف

 يونس البوسيفي إعداد:  م1111تاريخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   
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 إجراءات معادلة مقررات دراسية 1-11

 (1) .ش.عأرقم  معادلة مقررات دراسية نموذج

 ( الهدف من النموذج: ا

الممموذ  ههو  فو   حوفو  الاوذا  يهدف هذا النموذج  للوت كمنوال الب لو  لول عاو  لم رلوت لروسيا  ريا وات

 .الج لمت

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

القسم العلمي  من (11)رقم عش. .أ معادلة مقررات دراسيةنموذج  من نسخة على الحصول يمكن

 .والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة المختص أو وحدة القبول
 

 ( الخطوات المتبعة لطلب معادلة مقررات دراسية:ج

المخدتص أو وحددة القسدم العلمدي  من (11)ش. عرقم .أ معادلة مقررات دراسيةنموذج استالم  -1

 . القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طريق موقع الجامعة

مدلء النمددوذج وإرفاقدده بكشددف درجددات يبددين المقددررات الدراسددية التددي درسددها الطالددب بالجهددة  -2

 المنتقل منها وتسليمه للقسم العلمي المختص.

 .مكونة من ثالث اعضاء هيئة تدريسللقسم  ةالعلمي اللجنةيتولى القسم عرضه على  -3

من قبل القسدم العلمدي  (1) ع.ش.يجب إعداد نسختين من نموج معادلة مقررات دراسية رقم  أ -4

 المختص.

من عدد الوحددات االجماليدة للبرندامج العلمدي فقدط بحيدث يددرس  %05يجب االلتزام بمعدلة   -0

 .من الوحدات المتبقية بالجامعة %05الطالب 

معدلته من الجامعة المنتقل منها الطالب وكذللك مطابقة  ميجب التأكد من مفردات كل مقرر يت - 6

 عدد الوحدات للمقرر . 

الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات  ة.يجب ادخال معادلة مقررات الدراسية لمنظوم5

 الجامعة. المسؤولة في
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 منوذج معادلــــــة مقررات دراسيــة
 الســــــــــم: .......................................................................................

 المنتقل منهـــا الطالب: .................................................................... الجهة 

 :............................................. تقرر اعتماد معادلة كافة املقررات الدراسية املدرجة باجلدول للطالب

 : .............................حتت رقم قيد     : ................................ ومت  تنسيبه   إىل قســم

 
 
 

 إعتماد/ مسجل الجامعـة    إعتمـاد/ رئيس قسـم الدراسة والمتحانات إعتمـاد/ رئيس القسـم   

...................................          .......................... .......................... 
 

 إعتمـــاد/ مدير إدارة الشؤون العلمية
.................................................. 

 

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م1117تاريخ اإلصدار:  العلميــــةإدارة الشؤون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

 من قبل القسم العلمي المختص. (1) ع.ش.رقم  أ معادلة مقررات دراسيةيجب إعداد نسختين من نموج -1

 مان الوحادات %15للبرنامج العلمي فقط بحيث يدرس الطالاب من عدد الوحدات االجمالية  %15االلتوام بمعدلة . يجب 2

 .المتبقية بالجامعة

.   عدد الوحدات للمقرر من الجامعة المنتقل منها الطالب وكذللك مطابقة معدلته ممن مفردات كل مقرر يتيجب التأكد .3

 .صفحة.الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات المسؤولة في الجامعة ةالدراسية لمنظوميجب ادخال معادلة مقررات .-4
 رقم )......./........(

 ت
 املقــــررات الدراسيـــــة اليت متت معادلتهـــا الدراسيـــــة املنتقل  هبـــــااملقـــررات 

رمز 

 املقرر
 الدرجة الوحدات أسم املقرر رمز املقرر الدرجة أسم املقرر

1        

2        

3        

4        

0        

6        

5        

1        

9        

1
5 

       

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   
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For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1)  ع.شرقم النموذج: أ.

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 مشروع التخرج تسجيلإجراءات  1-12

 

 (2رقم أ.ش. ع )تسجيل مشروع التخرج نموذج 

 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

الب لوو  لوول ك ووجاع للووسو  القرووس   يمرووسي ريا وو  ههوودف ا ووقنم    يهوودف هووذا النمووذج  للووت كمنووال 

 لقباب   القرس .

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

لل الر م المام   (2)ع  رقم أ.ش.  مشروع التخرج تنزيلنموذج  من نسخة على الحصول يمكن

 .الج لمتذقع ل المرقص أو وحدة الربذ  والق جاع هإراية الم جع ه لج لمت أوعل عسي 

 

 :  و ق عت لمن قلت  للسو  كرس  دلحجز لذعالربذا  المقبمت ج( 

يصل إلى عدد الوحدات المسموح  على األقل أوجميع المقررات الدراسية  الطالب بعد أن ينهي .1

تسجيل مشدروع بالطالب  يقوم بالبدء في إجراءات مشروع التخرج ، سيةئحة الدرابها وفق الال

  . (2)ع  رقم أ.ش.  مشروع التخرج تنزيلنموذج  التخرج بإستخدام

ويقدوم بسدداد الرسدوم الماليدة   (2)ع  رقدم أ.ش.  مشدروع التخدرج تنزيدلنموذج الطالب  يملئ .1

 وفق الالئحة المالية للجامعة.

مدن إيصدال سدداد الرسدوم، النسدخة األصدلية بيضداء اللدون ويحدتفظ بهدا  يستلم الطالب نسدختين .1

 مشروع التخدرج تنزيلنموذج اللون، حيث ترفق هذه النسخة مع  حمراءلنفسه والنسخة الثانية 

 .الى رئاسة القسم وتسلم (2)ع  رقم أ.ش. 

 يقوم رئيس القسم مع المرشد األكاديمي بمراجعة الملف األكاديمي للطالدب للتحقدق مدن إسدتيفاء .1

كافة شروط تسجيل مشدروع التخدرج مدن مطابقدة اإلجدراءات االكاديميدة والماليدة ، وعليده يدتم 

 تسجيل مشروع التخرج للطالب بالمنظومة. 
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 مشروع تخرج تسجيلنموذج 

 

 م. 11الخريف        الربيع            لسنة        للفصل الدراسي    

 أسم الطالب ................................................................. -1

 

 ( المتبقية )      (    رقم القيد )             ( عدد الوحدات المنجزة )  

 

 اعتماد               اعتماد                 

 رئيس القســـم                                   الدراســة والمتحانات          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 القســــم المالي:
 

 نفيدكم بأن الطالب المذكور أعاله

 ل يوجد عليــه إلتزام مالي        

 يوجد عليـه إلتزام مالي وقدره )         (       

 
 

 اعتماد

 رئيس القسم المالي

 

 

 

 

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م1111تاريخ اإلصدار:  العلميــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (2رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 تخرجاختيار المشرف وموضوع مشروع ال إجراءات 1-13

 (3رقم أ.ش. ع ) تخرجاختيار المشرف وموضوع مشروع النموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

يهدف هذا النموذج إلى تمكين  الطالب من إختيدار موضدوع البحدث وكدذلك إختيدار المشدرف علدى 

 مشروع التخرج  بهدف استكمال متطلبات التخرج.

 

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

ع أ.ش. رقدم  مشدروع التخدرج اختيدار المشدرف وموضدوع نمدوذج من نسخة على الحصول يمكن

لوول الر ووم الماموو  المرووقص أو وحوودة الربووذ  والق ووجاع هووإراية الم ووجع ه لج لمووت أوعوول (3)

 .لذقع الج لمت عسي 

 

 

 :  للسو  كرس الملسف ولذضذ   ألخا يالربذا  المقبمت ج( 

 

مباشدرة إجدراءات اختيدار مشدرف  يتعين على الطالب بعد أن ينهي جميع المقدررات الدراسدية  .5

ابتددداًء مددن  أول فصددل دراسددي يلددي الفصددل الددذي أنهددى فيدده تلددك  وموضددوع مشددروع التخددرج

  .المقررات

نمدوذج  بمساعدة المرشد األكاديمي ورئيس القسم موضوع البحث والمشرف وفقيحدد الطالب  .6

 . (3)ع أ.ش. رقم  مشروع التخرج المشرف وموضوعاختيار 

مشدروع  اختيدار المشدرف وموضدوعنمدوذج ل قبدل االسدتاذ المشدرف الجزء األول من  يستخدم .7

، وتقوم اللجنة العلمية بالقسم بمناقشة مقترح مشروع التخرج ومدلء  (3)ع أ.ش. رقم  التخرج

 .الجزء الثاني من النموذج

 مشدروع التخدرج اختيدار المشدرف وموضدوعنمدوذج  بإسدتخدامتخاطب إدارة الشدؤون العلميدة  .8

 للعمل على إصدار قرار إشراف. (3)ع أ.ش. رقم 
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 تخرجاختيار المشرف وموضوع مشروع النموذج 

 إسم الطالب/ ...........................................   رقم القيــد/ ......................

 التخصص/ .........................الفصل الدراسي / .................. لسنــة/.............

 المشروع/.............................................................................موضوع 

 توقيع الطالــب/..................................... 

نفيدكم األستاذ/ ........................................................... بقبول اإلشراف على 

 لب المذكور أعاله.المشروع المقدم من الطا

 األستاذ المشرف/ 

 التوقيــــع                                                الســــــــم              

      ........................................       ....................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد إجراء المناقشة المبدئية للمشروع المقدم من الطالب المذكور أعاله من قبل اللجنة العلميــة 

 للقســــم.

 قبول خطة البحث بدون تعديالت         

 قبول خطة البحث وإجراء تعديالت         

 رفض خطة البحث          
 اللجنــــة العلميــــة

 التوقيــــع                                                     الســــــــــم            
.....................................      ................................ 

.....................................      ................................ 
 ....................................      ................................ 

 

 يعتمــــد
 رئيس القســــــــم

 

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م 1111تاريخ اإلصدار:  العلميــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (3رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 تخرجمشروع ال مناقشة  قرر استصدار إجراءات 1-14

 (4رقم أ.ش. ع ) تخرجإصدار قرر مناقشة  مشروع النموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

ر مناقشدة  مشدروع التخدرج  مدن إدارة ستصددار قدرايهدف هدذا النمدوذج إلدى تمكدين  الطالدب مدن 

 الشؤون العلمية بالجامعة

 

 

 النموذج:( كيفية الحصول على ب

لول  (4)ع  أ.ش. رقم  مشروع التخرج إصدار قرر مناقشةنموذج  من نسخة على الحصول يمكن

ذقوع ل الر م المام  المرقص أو وحدة الربذ  والق جاع هإراية الم جع ه لج لمت أوعول عسيو 

 .الج لمت

 الخطوات المتبعة إلصدار قرار مناقشة  مشروع تخرج: ج( 

رقدم  تخدرجإصدار قدرر مناقشدة  مشدروع النموذج  األول من يوقع االستاذ المشرف الجزء (1

، ويعيده للقسم العلمي مرفقاً   بعد التأكد من جاهزية مشروع التخرج للمناقشة (4أ.ش. ع )

 معه ثالث نسخ من مشروع التخرج لتسليمها )حسب عدد أعضاء لجنة المناقشة(.

، ها االسدتاذ المشدرف علدى تسدليموموافقدة مشدروع التخدرج الطالدب مدن إعدداد  انتهاءعند  (2

رقدم  تخدرجإصددار قدرر مناقشدة  مشدروع الباسدتالم نسدخة مدن نمدوذج رئيس القسدم  يقوم 

 (.4أ.ش. ع )

عددد أربعدة اعضداء هيئدة تددريس حتدى يتسدنى إلدارة   بترشديحالقسدم ب اللجنة العلمديقوم ت (3

نمدوذج لثداني مدن الشؤون العلمية إختيار لجنة مناقشة ممن بينهم عدن طريدق مدلء الجدزء ا

 (.4رقم أ.ش. ع ) تخرجإصدار قرر مناقشة  مشروع ال

إصدددار قددرر مناقشددة  نمددوذج تقددوم إدارة الشددؤون العلميددة بإسددتكمال الجددزء األخيددر مددن  (4

 ( والذي يتم فيه إصدار لجنة مناقشة لمشروع التخرج.4رقم أ.ش. ع ) تخرجمشروع ال
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 مشروع التخرجإصدار قرر مناقشة  نموذج

 األستاذ المشرفأولا/

 ....................................................أتقدم أنا األستاذ / ............................... ودرجتي العلمية 

 ومشرف المشروع لنيل درجة ) البكالوريوس()ليسانس( في .......................................................

 .........................بعنوان ..........................................................................................

 بقسم ........................................ تخصص ..................................................................

مرفق بهذا الطلب نموذج رقم ) أ (  ]للمناقشة  إصدار قرارقد أنهيت مهمة اإلشراف على المشروع السابق ذكره وأطلب 
 ج رقم ) ب ( .+ نموذ

 م . 11التوقيــــع / .................... التاريخ     /      /       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المختص العلمي ثانياا/ القسم 

أنا األستاذ / ........................................                 رئيس القسم ..................................... 

 كل من : يرشحمناقشة المشروع سالف الذكر و إصدار قرار أوافق على

 درجته العلمية / ...........................................       ..................................األستاذ /  -1

 درجته العلمية / ............................................     األستاذ / ..................................  -1

 درجته العلمية / ............................................       .األستاذ / ................................ -1

 األستاذ / ...................................      درجته العلمية / ........................................ -1

 م  11التوقيـــع / .................... التاريخ     /      /      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ثالثاا/ مدير إدارة الشؤون العلمية

 تم اختيار كالا من:

 ......              درجته العلمية / ...................................األستاذ / ............................. -1

 األستاذ / ..................................             درجته العلمية / .................................... -1

موعممداا لمناقشممة المممذكور أعمماله  بجامعممة أفريقيمما م 11وعليممه تممم تحديممد يمموم ...................... الموافممق    /     /     

 .بالخصوص  وفق قرار مدير إدارة الشؤون العلمية للعلوم اإلنسانية و التطبيقية

 م  11التوقيــــع / .................... التاريخ     /      /      

 
 لحماديحنان أبوزيد اإعداد:  م 1111تاريخ اإلصدار:  العلميــــــةإدارة الشؤون 

 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (4رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 تخرجمشروع ال تقييم  إجراءات 1-11

 أ( -1رقم أ.ش. ع ) تخرجمشروع ال  تقييمنموذج 

 ب( -6رقم أ.ش. ع ) تخرجمشروع ال  تقييمنموذج 

 ذج: ا( الهدف من النما

تهدددف هددذا النمدداذج إلددى تقيدديم الدرجددة المتحصددل عليهددا  الطالددب فددي  مشددروع التخددرج  مددن قبددل 

 ووفق قرار المناقشة إلدارة الشؤون العلمية بالجامعةالمشرف والممتحنين 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

ع  أ.ش. رقدم  أ( -1)ع  أ.ش. رقدم  مشدروع التخدرج تقيديمذج نمدا مدن نسدخة علدى الحصدول يمكن

لل الر م المام  المرقص أو وحدة الربذ  والق جاع هإراية الم وجع ه لج لموت أوعول  (ب -6)

 .الج لمتذقع ل عسي 

 الخطوات المتبعة لتقييم  مشروع تخرج:ج( 

 -قييم مشروع التخرج يمكن أن يعطى بأحد النتائج الثالث اآلتية:ي  -1

النجاح: يعلن نجاح الطالب في حالة حصوله علي نتيجة إجمالية في كافة التقييمات ال تقل عن  .أ
05%. 

 الرسوب: يعتبر الطالب راسبا في إحدى الحاالت التالية: .ب

  05حصوله على نتيجة إجمالية أقل من%. 

 وفي هذه الحالة ال  بناء على رأي المشرف والمبررات التي يقدمها حول وضع الطالب
 يمرر المشروع للنقاش ويعلن رسوب الطالب مباشرة.

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

  المشروع في الوقت المحدد ألسباب تتعلق الحالة األولى: عدم تمكن الطالب من إنهاء
 بطبيعة المشروع ويراها المشرف وجيهة وتستحق التأجيل.

  الحالة الثانية: تقديم المشروع للنقاش واقتراح لجنة النقاش فترة إضافية إلجراء بعض
التعديالت أو استكمال أجزاء ناقصة في المشروع، وفي الحالتين يجب تحديد المدة 

 يل.المناسبة للتأج

  الحالة الثالثة: استحالة إنجداز المشدروع بسدبب ظدروف خاصدة تتعلدق بالطالدب )صدحية أو
 غيرها(.

من الدرجة المستحقة من قبل المشرف للطالب )لكل طالب( حسب  %45يتم إعطاء .  2

 (.ب -6أ( رقم أ.ش. ع  ) -0نماذج تقييم مشروع التخرج رقم أ.ش. ع  )

  

نماذج تقييم مشروع التخرج حسب  الممتحنينمن الدرجة المستحقة من قبل  %65يتم إعطاء . 3

 للطالب )لكل طالب(. (ب -6أ( رقم أ.ش. ع  ) -0رقم أ.ش. ع  )
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 )أ( تخرجتقييم مشروع النموذج 

 

 عنوان البحث/ ..........................................................................................................
 ........................................................................................................تاريخ المناقشة/ 

 مقدم البحث الطالب/ ...........................التخصص/...................  رقم القيد/ ...........................
 ................................................................................إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............

 أولا/ درجة األستاذ المشرف

 الدرجــــة البيــــــــــان

  درجات 5سلوك الطالب                  -

  درجات 7الجدية وااللتزام بالمواعيد     -

  درجات 7االلتزام باإلرشاد               -

  درجات 7سالمة اللغة العربية            -

  درجات 7االقتباس واالستشهاد           -

  درجات 7الطباعة واإلخراج النهائي     -

  41المجمــــوع                      

 ثانياا/ درجة األساتذة الممتحنين:

 الممتحن الثاني الممتحن األول البيــــــــــان

   درجات  8وأهدافه                    تحديد مشكلة البحث  -

   درجات  8صياغة الفرضيات                               -

   درجات  8أسلوب جمع البيانات                             -

   درجات  8العينة وأسباب إختيارهـا                         -

   درجات  8   إسلوب التحليل                                -

   درجات  8دقة النتائج والتوصيات                          -

   درجات  6اإلقناع والحوار                                  -

   درجات  6درجة االستيعاب لموضوع البحث              -

   61المجمــــــــوع 
 

األعداد والمراجع والمصادر التي أعتمد عليهــا الباحث وأسلوب بعــد تقييم البحث ومستوى المنهجية التي أتبعت في 

 التحليل والنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليهــا أوصت لجنة المناقشة بالتي:

 يعتمد البحث دون أي تعديالت ويمنح الطالب التقديرات التاليــة:      
 درجـة: ................. بتقدير: ...................الطالب: ......................................... 

 
 

 يعتمد البحث مع إجراء تعديالت ويمنح الطالب التقديرات التاليــة:

 .................الطالب: ......................................... درجـة: ................. بتقدير: 
 

 

 اعتماد/ إدارة الشؤون العلمية     اعتماد/ رئيس القســـم

 

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م 1111اإلصدار: تاريخ  العلميــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (5أ.ش.ع )رقم النموذج: 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 



55 

 

 

 )ب(تخرجتقييم مشروع النموذج 
 

 م 11الفصل الدراسي ..........................................     التاريخ     /      /   

 القسم : .................................     التخصص : ..............................

 .......................................................................عنوان المشروع: 

 أسم المشرف: ................................    الدرجة العلمية : ..........................

 

 رقم القيد أسم الطالب ر.م

المناقش 
 األول

المناقش 
 الثاني

 المشرف
الدرجة 
 النهائية

03 03 03 033 

0       
 

 المشرف / ........................................ التوقيع .......................

 المناقش األول / .................................. التوقيع .......................

 ........................المناقش الثاني / ................................. التوقيع 

 قرار اللجنة / .......................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عتمــــــادإ

 أدارة الشؤون العلمية                رئيس القســــــم            

...........................................................              .. 

 

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م1111تاريخ اإلصدار:  العلميــــــةإدارة الشؤون 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (6رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م20 التاريخ: ..... / ...../ ....
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 تخرجمشروع ال إجراءات إستالم 1-16

 

 

 (7رقم أ.ش. ع ) تخرجإستالم مشروع النموذج 

 

 

 ذج: ا( الهدف من النما

ات المتعلقة بمشروع التخرج من تعدديالت وفدق اءيهدف هذا النموذج إلى بيان إستكمال كافة اإلجر

 نتائج تقييم مناقشة المشروع.لمشروع  وفق للجنة المناقشة و إجراءات التجليد  قرار

 

 

 النموذج:( كيفية الحصول على ب

لوول الر ووم  (7)ع  أ.ش. رقددم  مشددروع التخددرج اسددتالمنمددوذج  مددن نسددخة علددى الحصددول يمكددن

ذقووع راية الم ووجع ه لج لمووت أوعوول عسيوو  لالماموو  المرووقص أو وحوودة الربووذ  والق ووجاع هووإ

 .الج لمت

 

 :  للسو  كرس   ال قالمالربذا  المقبمت ج( 

ينه  ريا قه الج لمات الممقدة ل نذا  همد أراء الب ل  لمن قلت الملسو  وقبذله ف نه 

عذيات لل الجد واالجقه ر لاصع للت ناع الديجت المامات المن  بت، ول  كبرت لال لجساءا  

 -يوكانات ه :

يمنح الب ل  فسصت أ بذعال لقمديع المباذب ف  ن رت الملسو ، ثم همد قبذ  القمديال   .1

  بذعال آخسيل.لل المن قلال يبا  القجااد ف  لدة ال كزيد عل أ

 -:ي الك (، كذز  4عدر الن خ المجادة ) .2

  الر م المام 

 الملسف 

 المنقبت 

 لذن القجااد لاماذم اإلن  نات أ ذر ولاماذم القببارات أزيق. .3

 رعم الن رت المجادة هن رت النقسونات لحقذيت آخس كحديث. .4

 لدلج(كسف  يع ن رت كم كجااده  لل للسو  القرس  هن رت للنقسونات ) عات قسص  .5
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 تخرجال أستالم مشروعنموذج 

 

بعنوان/ ................................................................ وإتمام  بعد مناقشة المشروع
مناقشة و اللجنة المشرف واعتماده المشروع من قبل جميع التعديالت والمالحظـات المرفقة تم 

 رئيس القسم المختص.

 

 عليـــه قد استكمال الطالب أو الطالبة/

 ........................ رقم القيد ....................................................... (1

 ........................................................ رقم القيد ....................... (1

 ....................................................... رقم القيد ........................ (1

 ........................................ رقم القيد ....................................... (1

 

 متطلبات التخرج األكاديمية ول مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارية الخاصة بالتخرج 

 

 المشرف / ...........................................     التوقيع ..............................

 اقش األول / ..................................      التوقيع ...............................المن

 ........................... التوقيعالمناقش الثاني / .........................       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعتماد  

 رئيس القســــــم                             أدارة الشؤون العلمية          

  .............................               ..      ............................... 

 

 حنان أبوزيد الحماديإعداد:  م 1111تاريخ اإلصدار:  العلميــــةإدارة الشؤون 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (7رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 مشروع التخرجقاعة لمناقشة  موعد و حجوإجراءات  1-17

 

 (8) عش. رقم أ. مشروع التخرجقاعة لمناقشة  موعد و حجونموذج 

 

 ( الهدف من النموذج: ا

 مشروع التخرج  لمناقشةوتحديد موعد  يهدف هذا النموذج إلى تمكين القسم من حجز قاعة 

 

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

 عمشدروع التخرجدرقم أ.ش. قاعدة لمناقشدة  موعدد و نمدوذج حجدز مدن نسخة على الحصول يمكن

 طريدق عدن أو بالجامعدة المسدجل بدإدارة والتسجيل القبول وحدة أو المختص العلمي القسم من (1)

 .الجامعة موقع

 

 :  و ق عت لمن قلت  للسو  كرس  دلحجز لذعالربذا  المقبمت ج( 

بدالقرار  الموعدد المحددد وفدق االلتزام بموعد المناقشةأعضاء لجنة المناقشة من يجب على  -1

 .عن إدارة الشؤون العلميةالصادر 

 نمدوذج حجدز اخطار لجنة المناقشة بحجز قاعة المناقشدة وفدق السيد رئيس القسم بعد يلتزم -2

 ومخاطبة إدارة الشؤون العلمية.(1) عرقم أ.ش.  مشروع التخرجقاعة لمناقشة  موعد و

المتوقعدة بالتنسديق مدع إدارة الشدؤون  يقوم القسدم  العلمدي بتحديدد جددول لجميدع المناقشدات -3

 ويكون معلن في لوحة االعالنات وموقع الجامعة. قبل نهاية الفصل الدراسي العلمية،
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 مشروع تخرجقاعة لمناقشة موعد و  نموذج طلب حجز
 إدارة الشؤون العلمية مدير / السيد

 بعد التحيــــــة ،،،،،،،
 :التخرج بعنوانمشروع .....( لسنة ..........  بشأن تشكيل لجنة لمناقشة ..رقم )... كمبناء على قرار 

........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................ 

 المقدمة من الطلبة:
 ..(..)........... المقيد تحت  رقم: ................................................ الطالب  (1)
 ...(..).......... المقيدتحترقم: ................................................  الطالب (2)
 )...............( المقيدتحترقم: ................................................  الطالب (3)

   مشروع التخرج  في قسم ............................. مناقشة نامل منكم التكرم بحجز قاعة المناقشات ل
 الساعة .............../ ..... / ......... على تمام الموافق .. ........... يوم

 
 اإلجراءات الالزمة لحجز مكان المناقشة. باتخاذعليــــه ،،، نأمل التكرم  

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 رئيس القسم                                                                    

...........................        .. 
 الستعمال إدارة الشؤون العلميةهذا الجزء خاص 

 إجراءات إدارة الشؤون العلمية:

 عليــــه ،،،

 

........... الموافق ...../ ..... / يوم......... حجز قاعة المناقشات الموافقة على  نفيدكم بأنه تقرر

 بقاعة رقم............. ......... على تمام الساعة ............

 دارة الشؤون العلمية مديرا                                                                           
............................. 

 العلميــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م  1111: التحديثتاريخ  العلميــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (8رقم النموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 الفصل الثاني

 دليل آليات

 وشؤون أعضاء هيئة التدريس التعليميةالبرامج 
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 أولا: إجراءات البرامج التعليمية
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 يآلية تصميم البرنامج التعليم 1-1

الغايات التعليمية واألهداف العامة  ىالتعرف علتبدأ عملية تصميم البرنامج التعليمي ب

 ىنماط التعليم المالئمة بعد ذلك يتم تحديد المحتوأللبرنامج ثم تحديد خصائص المتعلم و

وتصميم نشاطات التعليم والتعلم والوسائل التعليمية  والوحدات التعليمية الالزمة ثم اختيار

 -:التاليةالخطوات  ىعل ساليب تقويم تعلم الطلبة ويكون ذلك بناءاً أتحديد  خيراً أالالزمة و

التعليمي المستهدف تصميمه مع مراعاة متطلبات سوق دراسة المقترح المقدم للبرنامج  -1

 العمل من قبل مجلس إدارة الجامعة.

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

 ثالثة أعضاء هيئة التدريس.

 -مراعاة ضوابط الجامعة في تصميم وتنفيذ ومراجعة البرامج التعليمة وهي : -3

الكتيب الصادر عن ، ساسي لتصميم البرامج التعليميةالمرجع األأن يكون  .أ

التعليمية لى المؤسسات إ(، باإلضافة 2551)سنة  اللجنة الشعبية العامة سابقاً 

 المناظرة المعتمدة.

عرض وثائق البرنامج التعليمي على خبراء مختصين في نفس المجال من  .ب

استخدام تقرير المراجع ب مدارس مختلفة )عدة مؤسسات لديها تخصص مناظر(

 .الخارجي للبرنامج التعليمي

تصميم ن ع وصيات الواردة بتقرير المراجع الخارجيتنفيذ كل المالحظات والت .ج

 .البرنامج

لبدء في وا عتمادهعرض البرنامج التعليمي المصمم على مجلس إدارة الجامعة ال .د

 تفعيل العملية التعليمية به.

 المراجعة والتقييم الدوري للبرنامج التعليمي آلية 1-1

 أخطاءالمراجعة الدورية للبرامج التعليمية مهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحيح 

الشؤون العلمية على النحو  إدارةسابقة وتجويد المخرجات وتكون كل أربع سنوات بإشراف 

 -:اآلتي
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الشؤون العلمية تعليماتها للبرامج التعليمية التي تتبعها بالبدء في المراجعة  إدارةتصدر  .1

 والتقييم الداخلي.

هيئة التدريس  وأعضاءيتبع البرنامج التعليمي نظام االجتماعات للجنة العلمية بالبرنامج  .2

اجع إلجراء المراجعة والتقييم لينتج عنها تحديثات في البرنامج التعليمي المستندة على مر

 ومناظرات موثوق بها.

 كل برنامج علمي  ىهيئة التدريس عل وأعضاءيعتمد ذلك علي استبيانات للطلبة  .3

الجامعة  إدارةالشؤون العلمية ثم رئاسة الجامعة لتطرح على مجلس  إدارة إلىتحال النتائج  .4

يم وهي عرضها على مختصين خارجيين في نفس المجال لتقي إال التاليةالخطوة  إلىلتنتقل 

 البرنامج العلمي المحدث )ال يقل عدد المقيمين الخارجيين عن ثالثة(.

المعمول  اإلجراءاتتعمم التقييمات الخارجية حسب البرنامج التعليمي وتنفذ ثم تعتمد حسب  .0

 بها في الجامعة.

عدم  وأسبابتقرير صادر عن البرنامج التعليمي يحوي التحديثات التي تم اعتمادها  إعداد .6

 .ثساس علمي بحأمقترح نتيجة التقييمات والمستندة على  أيتنفيذ 

 راء العناصر التعليمية في جودتهاأاستطالع  آلية 1-1

عن البدء في استهداف عناصر العملية التعليمية  األداءيعلن مكتب ضمان الجودة وتقييم  .1

الطلبة( باستبيانات خاصة لالطالع على آرائهم في جودة العملية  –هيئة التدريس  أعضاء)

 التعليمية ومالحظاتهم حولها.

 توزع وتجمع االستبيانات ثم تحلل الستخراج نقاط القوة والضعف والتوصيات والمقترحات. .2

لتعليمية ساس عمل البرامج اأمن نتائج التحليل يتم بناء خطط التحسين والتطوير التي هي  .3

التوصيات والمقترحات لتحقيق  وإتباعلمعالجة نقاط الضعف والمحافظة على نقاط القوة 

 على درجات الجودة.أ
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 ا كاديمي جتقرير مراجع خارجي للبرنامإجراءات  2-4

 

 (9) رقم أ.ش.ع نموذج تقرير مراجع خارجي للبرنامج ا كاديمي بالجامعة
 

 ( الهدف من النموذج: ا

أحدد أعضداء هيئدة التددريس الخدارجيين   هذا النموذج إلى تقيديم البرندامج االكداديمي مدن قبدليهدف 

 األكداديمي الخاضدع للتقيديم جوي الخبرة العلميدة واالكاديميدة والعمليدة فدي نفدس تخصدص البرندامذ

مهمددة لمواكبددة التطددور باعتبارهددا اليددة  الدوريددة للبددرامج التعليميددة  ةالمراجعدد وذلددك فددي إطددار

كل أربع سدنوات بإشدراف  يتم التحديثسابقة وتجويد المخرجات و أخطاءوالحداثة وتصحيح 

 .الشؤون العلمية إدارة

 ( كيفية الحصول على النموذج:ب

نموذج تقرير مراجع خارجي للبرنامج األكاديمي بالجامعة  رقم  من نسخة على الحصول يمكن
المختص أو وحدة القبول والتسجيل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن القسم العلمي  من (9) أ.ش.ع

 .طريق موقع الجامعة
 

 :نموذج تقرير المراجع الخارجي مالستخدا( الخطوات ج

 والتقيديم المراجعدة فدي بالبددء تتبعهدا التي التعليمية للبرامج تعليماتها العلمية الشؤون إدارة تصدر .5

 .الداخلي

هيئة التدريس إلجراء  وأعضاءيتبع البرنامج التعليمي نظام االجتماعات للجنة العلمية بالبرنامج  .1

المراجعة والتقييم لينتج عنها تحديثات في البرنامج التعليمي المستندة على مراجع ومناظرات 

 موثوق بها.

تحال النتائج و  كل برنامج علمي ىهيئة التدريس عل وأعضاءيعتمد ذلك علي استبيانات للطلبة  .9

الخطوة  إلىالجامعة لتنتقل  إدارةالشؤون العلمية ثم رئاسة الجامعة لتطرح على مجلس  إدارة إلى

وهي عرضها على مختصين خارجيين في نفس المجال لتقييم البرنامج العلمي المحدث  إال التالية

 )ال يقل عدد المقيمين الخارجيين عن ثالثة(.

 اإلجراءاتحسب البرنامج التعليمي وتنفذ ثم تعتمد حسب تعمم التقييمات الخارجية  .15

 المعمول بها في الجامعة.

عدم  وأسبابتقرير صادر عن البرنامج التعليمي يحوي التحديثات التي تم اعتمادها  إعداد .11

 .ثساس علمي بحأمقترح نتيجة التقييمات والمستندة على  أيتنفيذ 
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 تقرير مراجع خارجي للبرنامج ا كاديمي بالجامعةنموذج 

الدكتور.......................................................... التقرير التالي عن الرأي العلمي للسيد يمبس 

الجامعة التي تعمل بها .......................... الكلية:........................... القسم....................... 

 .................................التخصص:...........................الوظيفة الحالية:...........................

 تمت مراجعة وتقييم توصيف البرنامج المرفق بناء على طلب:

 قسم:............................................... بجامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية. -

 ...........................أسم البرنامج :.......................................................... -

نأمل مراجعة المكونات التالية التي تساعد على التقييم الشامل لتوصيف البرنامج المعني، وذلك 

 باستخدام المقياس التالي وفق نموذج المتطلبات ا كاديمية للبرنامج  ا كاديمي المرفق:

 غير مستوفية مستوفية المعلومات العامة للبرنامج:

   ا ساسية البيانات 

   أسم المنسق

 تعليقات المقيم:      

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 غير واضحة واضحة (أهداف البرنامج1)

  

 تعليقات المقيم:        

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 تعليقات المقيم:        

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

 ( المستهدفات2) 
 غير واضحة واضحة

  

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (9رقم النموذج: أ.ش.ع ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ال تؤدي الارض تؤدي الارض لخارجية( مقارنة ما يتم تقديمه مع المراجع ا3)

  

 تعليقات المقيم:    

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 غير مستوفي مستوفي ( نظم القبول4) 

  

 تعليقات المقيم:     

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 ( مخرجات التعليم المستهدفة للبرنامج1)

 غير واضحة واضحة مخرجات التعلم المستهدفة

  

 غير مرتبطة مرتبطة إرتباط مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف البرنامج

  

 ال تتحقق  تتحقق تحقق مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف المقررات

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافق مع  مواصفات الخريج للبرنامج في كل من:

 المجال المعرفي
 ال يتوافق يتوافق

  

 المهارات التطبيقية والمعرفية
 ال يتوافق يتوافق

  

 المهارات الذهنية
 يتوافقال  يتوافق

  

 المهارات العامة
 ال يتوافق يتوافق

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمي في مجال التخصص
 ال تواكب تواكب

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب احتياجات سوق العمل
 ال تواكب تواكب

  

 )أ( المعرفة والفهم
 ال تتوافق تتوافق

  

 )ب( المهارات الذهنية
 ال تتوافق تتوافق

  

 )ج( المهارات العملية و المهنية
 ال تتوافق تتوافق

  

 )د( المهارات العامة
 ال تتوافق تتوافق
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 تعليقات المقيم:

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

 غير  كافية كافية ( مكونات محتويات البرنامج6)

  

 تعليقات المقيم:

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

 ( مقررات البرنامج ا كاديمي7)

 

 
 موافق

موافق إلى حد 

 ما
 غير موافق

    المقرراتوضوح أهداف 

    إرتباط أهداف المقررات بأهداف البرنامج

    قابلية أهداف مخرجات التعلم المستهدفة للقياس

    مالئمة محرجات التعلم المستهدفة  هداف المقررات

    مالئمة طرق التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعليم المستهدفة

    بالحداثةأتسام محتويات المقررات 

    الوسائل المستخدمة للتعليم والتعلم مناسبة للطرق المذكورة

    طرق تقييم الطالب المستخدمة مالئمة

    المراجع المذكورة حديثة
 

تعليقات المقيم: )في حالة عدم موافقة أي مقرر يرجى تحديده والتعليق عليه وذكر كل المالحظات( 

........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 غير  كافية كافية ( طرق التعليم والتعلم8)

  
 

 تعليقات المقيم:    

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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 تعليقات المقيم:   

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 

 غير مالئم مالئمة ( تقييم البرنامج15)

  

 تعليقات المقيم:     

........................................................................................................................ 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

......................................................................................................................... 
 

 ( تصنيف التقييم11)

 

 غير  مالئم ممالئ

  

 تعليقات المقيم:

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
 

 ( متطلبات االستمرار في الدراسة بالبرنامج12)

 

 غير  كافية كافية

  

 تعليقات المقيم:

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 غير  كافية كافية ( مصادر التعليم والتعلم واإلمكانات13)

  

 

 تعليقات المقيم:

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 غير  مالئمة مالئمة ( طرق التقييم9)
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 غير  كافية كافية ( المكتبة14)

  

 تعليقات المقيم:

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 ( المختبرات والمعامل11)

 

 غير  كافية كافية

  

 تعليقات المقيم:

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 رأي المقيم النهائي: 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

 

 اسم المراجع الخارجي:................................................. التوقيع .....................
 

 تشكركم على حسن التعاون ونفيدكم بأنه لن يتم استخدام البيانات إل في اإلغراض العلمية فقط

 

 

 

 

 

 العلميــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م1111: التحديثتاريخ  العلميــــةإدارة الشؤون 
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 ثانياا: إجراءات شؤون أعضاء هيئة التدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 مقدمة:

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

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

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

 

 التدريس عضو هيئة  وواجبات حقوق 1-1

مكتددب  التعليميددة قامددت بتخصدديصفددي اطددار اهتمددام الجامعددة بضددمان حددق العنصددر الرئيسددي فددي العمليددة 

شؤون اعضاء هيئة التدريس لدعم وتنظيم معامالت كل عضو هيئة تدريس ليضمن حقوقه والتأكيدد علدى 

 علدى حيداة عائلدةفالعنصر المادي الذي يتطلب توفيره من قبل إدارة الجامعة له انعكاسات ادائه لواجباته، 

 ، ومن حقوقه التي تراعيها الجامعة االتي:ة واإلبداعيةيمعضو هيئة التدريس و بالتالي على كفاءاته العل

   .صرف مكافاته فور استحقاقها حسب االجراءات المتبعة بالجامعة 

  .له الحق في تقديم مقترح بتعديل مفردات المقرر الدراسي حسب االجراءات المتبعة 

  ء التحسدينات تتبع الجامعة الية لقياس رضاه عن الجامعة وكل ما يمت لعمله بصدلة واجدرا

 الالزمة.

   تتعهددد الجامعددة برفددع الظلددم عددن عضددو هيئددة التدددريس نتيجددة تعرضدده الي اذى داخددل

 الجامعة.

   30له الحق بالمشاركة في نشر مشاركة علمية بمجلة الجامعة بتخفيض %. 

  .من حقه تلقي ورش عمل ودورات تدريبية للرفع من كفاءته حسب االجراء المتبع 

  .من حقوقه طلب مكافاة عن اي خدمة يقدمها ومكفول له حق الرفض دون عقوبة 

   من مصاريف عضو هيئة التدريس حال مشداركته فدي عمدل  % 65تتكفل الجامعة بنسبة

 علمي باسم الجامعة محليا او خارجيا.

 

ألنه أكبرهم سناً ، فهو القدوة لمن يتلقون منه المعرفة، وأما واجبات عضو هيئة التدريس فهي كثيرة -

لمواهبهم، والذي يصقل نفوسهم وهو الذي يغرس البذور الجيدة في  يماً، وهو الراعي لعقولهم والمنموعل

 .العلم واألخالق الحميدةأفكار الشباب الباحث عن 

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

 -: يما يلكلف بها من قبل الجامعة، وتكون مكملة لمهامه التدريسية ومنها التي ي

أن يددؤدي عملدده بكددل أمانددة ودقددة وفقدداً لمددا تقددرره الجامعددة والقسددم العلمددي، وااللتددزام بالحضددور فددي  .1

 المواعيد المحددة في جدول المحاضرات.

مواطن الشدبهات والزلدل،  أن ال يستغل مركزه الوظيفي في مصالحه الخاصة، وأن يبتعد بسلوكه عن .2

 أو الظهور بمظهر ال يليق بشرف المهنة.

من قبل الجامعة والقسم المختص في حدود القواعدد والدنظم المعمدول بهدا يؤدي المهام المنوطة به أن  .3

 ضمن لوائح الجامعة.
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أن يحافظ على شدرف المهندة وأن ال يتصدرف تصدرفات أو يسدلك سدلوكا  يسدئ  للددين اإلسدالمي، أو  .4

 .بالمجتمعيضر 

المحافظة على المعدات واألجهدزة التدي تسدلم إليده بحكدم مهنتده، والتدي تسدتخدم كوسدائل إيضداح وأن  .0

 يستخدمها في الغرض الذي أعدت من أجله.

وحل المشاكل العلمية بالمقررات التي يقدوم أ، كمرشد أكاديمي تحديد ساعات مكتبية لمراجعة الطالب .6

 ناهج الدراسية.بتدريسها، وخاصة تحسين وتطوير الم

 .من بحث علمي وخدمة مجتمع وبيئة أن يقوم باألعمال التي ُتطلب منه في مجال تخصصه .5

 األداء وتحسين العملية التعليمية. ىالمساهمة في رسم السياسات والخطط التي تهدف إلى رفع مستو .1

 .لجان التي يكلف بها من قبل القسم والجامعةالالمساهمة في  .9

 

 من اعضاء هيئة التدريس والكفاية لتحديد الحتياجاتخطة الجامعة  1-1

رئيسيين هما عضو هيئة التدريس والطالب. ولدوالدة هدذه العمليدة العمود الفقري للعملية التعليمية عنصرين 

البد من اجتماع العنصرين، وبوجود الطالب يكون الهاجس االكبر توفير عضو هيئدة التددريس المتخصدص 

ولتحقيددق الكفايددة مددن اعضدداء هيئددة التدددريس تقدددم جامعددة افريقيددا للعلددوم االنسددانية  وذات الكفدداءة العاليددة،

والتطبيقيدة خطتهددا التفصديلية لتحديددد احتياجاتهدا مددن اعضداء هيئددة التددريس وكيفيددة تحقيدق الكفايددة لعمليتهددا 

 التعليمية كاالتي:

لمدي بقدوائم اعضداء عند بداية كل فصل دراسي يزود مكتب شؤون اعضداء هيئدة التددريس القسدم الع .1

 ( .51هيئة التدريس المتقدمين للتعاون بالجامعة )م.ش.أ.هـ.ت. 

تجتمع اللجنة العلمية بالقسم لتكليف اعضاء هيئة التدريس الفاعلين بالمقررات المناسبة لهدم وبالتدالي  .2

حصدر المقددررات الدراسددية التددي بهددا عجددز فتحددد اعدددادها والتخصصددات المناسددبة لهددا مددع دراسددة 

( كاحتياجددات للقسددم 24ئمددة المحالددة مددن مكتددب شددؤون اعضدداء هيئددة التدددريس )م.ش.أ.هددـ.ت. القا

العلمي من اعضاء هيئة التدريس وفي حال عدم وجود التخصدص المطلدوب يسدتخدم النمدوذج ذات 

 (.31العالقة )م.ش.أ.هـ.ت. 

اد والمدؤهالت مراسلة رئيس القسدم لمكتدب اعضداء هيئدة التددريس باالحتياجدات والمبدين فيهدا االعدد .3

والتخصصددات المطلوبددة مددن اعضدداء هيئددة التدددريس حسددب النمددوذج المددذكور انفددا الخدداص بوجددود 

 عجز.

يراسدددل المكتدددب ادارة الشدددؤون العلميدددة ليعدددالن عدددن االحتياجدددات بالوسدددائل المتاحدددة، ثدددم احالدددة  .4

 .تخصصات ومؤهالت المتقدمين على القسم العلمي

 التدريس بجامعة افريقيااختيار أعضاء هيئة  1-1      

يعد أعضاء هيئة التدريس من أهدم المددخالت فدي المؤسسدات التعليميدة الجامعيدة التدي تحتاجهدا            

العملية التعليمية في ضوء الثورة المعلوماتيدة واالتصداالت والتكنولوجيدا، وبالتدالي يتطلدب وجدود معدايير 
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عضدو هيئدة التددريس هدو أسداس تجويدد مخرجدات العمليدة الختيار هيئة التدريس وبجامعة افريقيدا يعتبدر 

التعليمية ، لذا من المهم التقييم الدوري له للحفاظ على األداء العالي والمستوى المتميز ومن خدالل التمتدع 

 .بالمقومات الشخصية واألكاديمية

 المطلوبةالتخصصات ومن خالل تحديد احتياجات االقسام يتم االعالن في موقع الجامعة على 

المتقدمين من اعضاء هيئة التدريس وتتلخص هذه االلية في  واختيار ومن ثم اتباع الية محددة لتقييم

 االتي:

تجتمع اللجنة العلمية بالقسم لدراسة مؤهالت وتخصصات المتقدمين من اعضاء هيئة التدريس   (1

 حسب المعايير االتية:واختيار المناسب منهم للمقررات التي بها عجز على ان يراعى االختيار 

  مجال الشهادة يطابق التخصص المطلوب، حيث تخصص عضو هيئة التدريس يجب ان يكون

 موافق لمتطلب المقرر الدراسي حتى يكلف بتدريسه.

  المؤهل العلمي، حيث الدكتوراه له االولوية ثم الماجستير في حال تطابق التخصص مع متطلب

 المقرر الدراسي.

 ي حال توفر المعيارين السابقين تكون األفضلية في االختيار للدرجة العلمية الدرجة العلمية، ف

 االعلى.

  الخبرة في التدريس أو في مجال التخصص )أن يقوم بتقديم رسائل تزكية من عضوي هيئة

 تدريس من ذوي العالقة بتخصصه(.

 .التزكية من قبل اللجنة العلمية بالقسم 

بنموذج رقم  هيئة التدريس تكون هي الفيصل في اعتماد االختياريتم اجراء مقابلة شخصية مع عضو   (2

وتبليغهم بالمقررات الدراسية التي سيتم تكليفهم بها ومعرفة جاهزيتهم لتغطية ( 52)م.ش.أ.هـ.ت. 

 مفردات المقرر بكفاءة.

 بالقسم بالنموذج المعتمد من اللجنة العلمية احالة االسماء المختارة الى مكتب اعضاء هيئة التدريس  (3

 وهي: لالتصال بهم للتأكيد على احضارهم مصوغات التعاون كاملة

   صور شخصية. 2عدد 

  .السيرة الذاتية 

  .اثبات شخصي 

   الشهادات العلمية معتمدة من جهة االختصاص )وافادة الجودة للشهادات  التي من خارج
 ليبيا(.

  .)افادة بالدرجة العلمية معتمدة )ما امكن 
ضو هيئة التدريس المختار من القسم لمتطلبات التعاون يتم التعاقد معه واحالته الى حال استكمال ع  (4

 حسب النظم واللوائح المعمول بها في الجامعة. (53)م.ش.أ.هـ.ت.  القسم ليكلف رسميا بالتدريس

في حالة وجود نقص في المصوغات يمنح المتقدم فرصة احضاره باستخدام تعهد )م.ش.أ.هـ.ت.   (0

( يكلف 13عند وجود عجز او اعتذار عضو هيئة تدريس عن مقرر )م.ش.أ.هـ.ت.  (، كذلك55

 (.54استثنائيا غيره )م.ش.أ.هـ.ت. 
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تعتمد هذه االلية على السالسة في االجراءات وضمان تحقيق اعلى معايير الجودة في االختيار وصحة 

المتميزة بجامعة افريقيا للعلوم  المؤهل العلمي للمتقدم واحقيته في االلتحاق بركب العملية التعليمية

 االنسانية والتطبيقية.

قبول أعضاء هيئة التدريس العاملين بجامعات أخرى على الدرجات العلمية نفسها التي يشغلونها يمكن 

للقيام بالبحوث العلمية، واإلشراف على الرسائل  وذلك على سبيل التعاون لمدة محدودة للتدريس، أو

ومناقشتها، واإلشراف ومتابعة أوضاع الطالب او كأعضاء في لجان تخصصية واألطروحات الجامعية 

 تحددها حاجة الجامعة وفق النظم واللوائح.

ولتعزيز جودة اختيار أعضاء هيئة التدريس فان الجامعة قامت بتفعيل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس 

 والتي تختص باآلتي:

والنقل والندب واالعارة المتعلقة بأعضاء هيئة  التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية .1

 التدريس وكافة امورهم الوظيفية األخرى.

االطالع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية الستخالص نتائجها ورفع التوصية بها الى  .2

 رئاسة الجامعة.

 المختصة بالجامعة. دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس من قبل األقسام العلمية .3

 .ما تكلف به من اعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل مجلس إدارة الجامعة او رئيسها .4

 

 تقييم أعضاء هيئة التدريس بجامعة افريقيا 1-1   

عضو هيئة التدريس هو أساس تجويد مخرجات العملية التعليمية بجامعة افريقيا، ولذا من المهم التقييم 

 على األداء العالي والمستوى المتميز، والية التقييم هي كاالتي:الدوري له للحفاظ 

 .(4)م.ج.ت.  استبيان تقييم الطالب ألداء عضو هيئة التدريس لتحديد جودة المحاضر وكفأة االداء  (1

، (5)م.ج.ت.  استبيان تقييم رئيس القسم لمدى فاعلية ونشاط عضو هيئة التدريس العلمي واألكاديمي  (2

لتقييم الطالب وعامل مساعد في تكوين الصورة الصحيحة لكفاءة المحاضرين  ويكون ذلك مكمل

 ونشاطاتهم في القسم والمشاركة في البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة.

تقييم مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس لعضو هيئة التدريس من ناحية االنضباط وحضور   (3

 .لها عن طريق نموذج التقييم يالمحاضرات وااللتزام باستيفاء الوعاء الزمن

 والحصول على نتائج التقييمات. تجميع هذه المؤشرات وتحليلها  (4

كل هذه التقييمات لدى رئاسة القسم لتداولها مع اللجنة العلمية بالقسم وتوثيقها في نموذج خاص  تناقش  (0

يلزم من ناحية  والتقرير التخاذ ما (20)م.ش.أ.هـ.ت.  صادر عن مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس

 تقويم عضو هيئة التدريس او باستمراره او انهاء عقده.

يتم تقييم اداء عضو هيئة التدريس في انجاز المقرر الدراسي طيلة الفصل الدراسي )م.ش.أ.هـ.ت.  (6

( ويتخذ االجراء المناسب حسب نسبة االنجاز لمفردات المقرر الدراسي كمحاضرات تعويضية 34

 (.50)م.ش.أ.هـ.ت. 

 . من هذه االلية تقييم عضو هيئة التدريس من عدة اتجاهات وتغطي كل أوجه التعامالت لهتض
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 ألعضاء هيئة التدريس بجامعة افريقيا تقديم الدعم التقني 1-5        

الدعم التقني لعضو هيئة التدريس بجامعة افريقيا متميز، حيث يلقى االهتمام األكبر من القيادات 

 والية الدعم التقني هي كاالتي:العلمية بالجامعة، 

القسم العلمي يحدد متطلبات الدعم التقني لكل مقرر والذي توفره الجامعة في مرافقها أو   .1

 تعاقداتها ويتم تجميعه في تقرير لمخاطبة اإلدارة العليا بالجامعة.

دراسي نموذج يمأله عضو هيئة التدريس يحدد فيه نوع الدعم التقني الالزم لتنفيذ المقرر ال  .2

 .(22)م.ش.أ.هـ.ت. 

 .تكليف جهات االختصاص بالجامعة لتوفير الدعم التقني المطلوب  .3

 افريقيا بجامعة التدريس هيئة أعضاء حقوق ضمان 1-6     

 التالية: االلية توفرها والتي حقوقه ضمان بحصانة يتمتع أفريقيا بجامعة التدريس هيئة عضو

يوقعه بعد االطالع والموافقة على حقوقه وواجباته عقد عمله كعضو هيئة تدريس والذي   (1

 المذكورة بوضوح فيه.

عضو هيئة التدريس المتقدم للتدريس بالجامعة والذي أجري له مقابلة يضمن عدالة تقييمه حسب  (2

 (.52المعايير الموضوعة والموثقة في النموذج )م.ش.أ.هـ.ت. 

 .بدل التكليف بعمل اداري إلى جانب عمله األصلي  (3

 :التالي النحو على التدريس هيئة ألعضاء العلمية الدرجات تحدد  (4

 .أستاذ 
 .مشارك أستاذ 
 .مساعد أستاذ 
 .محاضر       
 مساعد محاضر     

( ويعتمد من القسم العلمي ومكتب 53يكلف بالتدريس حسب النموذج المخصص )م.ش.أ.هـ.ت.  (0

 . شؤون اعضاء هيئة التدريس واخيرا ادارة الشؤون العلمية

( 51)م.ش.أ.هـ.ت.  الدراسي للمقرر بمحاضراته خاص نموذج في بنفسه يمالها التدريسية ساعاته (6

 المختص. الموظف قبل من عليها التأكيد ويتم

 القسم قبل من التخرج مشاريع على المناقشة او االشراف في التدريس هيئة عضو مشاركة تسجل  (5

 بها المشارك الصفة يشمل للطالب قرار بإصدار العلمية الشؤون إدارة وتبادر يتبعه الذي العلمي

 التدريس هيئة أعضاء أسماء وتحال واإلدارة القسم من باعتمادها توثق ثم التدريس هيئة عضو

 التدريس هيئة أعضاء شؤون مكتب الى التخرج لمشروع المناقشة انتهاء بعد بصفته كل المشاركين

 .(59)م.ش.أ.هـ.ت. 
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 في اوالمشاركة للمحاضرات التدريسية الساعات باحتساب التدريس هيئة أعضاء شؤون مكتب يقوم  (1

 للجامعة التنظيمي الهيكل حسب المالية الشؤون الى واحالتها التدريس هيئة ألعضاء التخرج مشاريع

 .(39حسب النماذج المحالة ذات الرقم )م.ش.أ.هـ.ت.  المستحقات لصرف

التغذية المرتدة حسب النموذج  وتحيل التدريس هيئة أعضاء مستحقات المالية الشؤون تصرف  (9

 لمستحقيها. الحقوق وصول ضمان على للتأكيد التدريس هيئة أعضاء شؤون لمكتباالخير 

( او الطعن في الساعات التدريسية 30لعضو هيئة التدريس الحق في التظلم )م.ش.أ.هـ.ت.   (11

( 31( وحال توضح احقيته في تصحيح القيمة المالية )م.ش.أ.هـ.ت. 23المرصودة )م.ش.أ.هـ.ت. 

 . يتم ضمان حصوله على القيمة المتبقية

 

 افريقيا بجامعة التدريس هيئة أعضاء تواصل الطلبة مع 1-7       

 لتحقيق التكامل بين عناصر العملية التعليمية، التدريس هيئة عضو بتواصل الطلبة مع أفريقيا جامعة تهتم     

 التالية: االلية تتبع الجامعة فان ذلك ولتحقيق

 القسم وأيضا للطلبة مشافهة نفسه عنها يعلن والتي تدريس هيئة عضو لكل المكتبية الساعات (1

 المتاحة. الوسائل في عنها يعلن العلمي

 الشؤون ووحدة العلمي بالقسم )متوفر ، (36)م.ش.أ.هـ.ت.  الطالب ليمأله لباالتصا خاص نموذج (2

 التدريس. هيئة عضو الى فحواه ليصل البريد في ويضعه الطلبة(، تصوير وخدمات الطالبية

 االلكتروني. االتصال في التعليمية العملية عنصري ليستخدمها المعلومات شبكة الجامعة توفر (3

 هيئة بأعضاء االتصال في الطالب يدعمون التدريس هيئة أعضاء شؤون ومكتب العلمي القسم (4

 .بالمحاضرين االتصال وعناوين بأرقام الحتفاظهم الحاجة عند التدريس

 

 افريقيا بجامعة العلمي البحث في التدريس هيئة أعضاء دعم 1-8     

 بصفة العلمي البحث مجاالت في والخوض ابحاثه لنشر التدريس هيئة عضو بدعم أفريقيا جامعة تهتم         

 التالية: االليات تتبع الجامعة فان ذلك ولتحقيق عامة،

 التدريس. هيئة أعضاء وبحوث مساهمات لنشر العلمي بالبحث تهتممحكمة  علمية مجلة اصدار (1

 30ونسبة  للقارين القيمةمن  % 05 الى الجامعةمجلة ب التدريس هيئة أعضاء اشتراك رسوم تخفيض (2

 .للمتعاونين %

 الجامعة فان خارجيا او محليا الجامعة باسم علمي بحث نشر في التدريس هيئة عضو مشاركة حالة في (3

 إذا والمصاريف الرسوممن  % 65نسبة  او قار كان إذا التدريس هيئة عضو مصاريف بكافة تتكفل

 متعاونا. كان

 اي لتناول عمل ورشة او محاضرة او علمية ندوة إلقامة التدريس هيئة اعضاء لكل متاحة الفرصة  (4

 .والبيئة ..... الخ المجتمع خدمات او العلمي البحث في موضوع

 التواصل الخارجي والتبادل المعرفي 1-9
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ذلك وتهتم الجامعة بوجود التبادل المعرفي ألعضاء هيئة التدريس مع جامعات أو كليات أخرى مشابهة 
 من خالل:

   وجود اتفاقيات للجامعة مع برامج عربية أو دولية أخرى مشابهة. 

  إجراءات التحفيز والمكافأة في التواصل الخارجي والمشاريع البحثية والدورات. 

   المؤسسات المشابهةالتدريبات مع. 

 

 افريقيا بجامعة العلمية اللجان في التدريس هيئة أعضاء مشاركة عدالة 1-11

 االليات تتبع الجامعة فان ذلك ولتحقيق وتحديثها، التعليمية العملية استمرار اساس هو التدريس هيئة عضو       

 التالية:

 ان المشاركة في راغب تدريس هيئة عضو لكل يمكن مفتوحة اجتماعات في تتشكل العلمية اللجان جميع (1

 اللجان. هذه عناصر أحد كونه في يسهم

 النشاطات اقامة او التعليمي البرنامج اسس لمراجعة علمية لجان لتكوين مقترحاتها تقدم التعليمية البرامج (2

 اللجان. هذه في كعناصر التدريس هيئة اعضاء بمشاركة مقدمة المقترحات تكون ودائما المختلفة

 في الراغبين التدريس هيئة اعضاء كل امام الفرصة لتتاح انشاءها يعتزم لجان كل عن االعالن (3

 .المشاركة

 

 أعضاء هيئة التدريس  شكاوىالتعامل مع  1-11      

رفع الظلم عن عضو هيئة التدريس من أهم العوامل التي تسهم في شحذ همم أعضاء هيئة التدريس           

 تؤثر إيجابا على مستوى العملية التعليمية، ولذلك فان الجامعة تتبع االليات التالية:والتي 

 .(30)م.ش.أ.هـ.ت.  يوثق عضو هيئة التدريس شكواه في نموذج خاص بالتظلمات (1

 يقوم عضو هيئة التدريس بوضع تظلمه في صندوق الشكاوى. (2

استيفاء التظلم لشروط البث فيه من يتم فتح صندوق الشكاوى من لجنة خاصة بذلك والتأكد من  (3

 ذكر كامل البيانات للمشتكي والمشتكى عليه وموضوع التظلم.

 يحال التظلم الى لجنة التحقيق التي تعلن عن مثول الطرفين بالوسائل المتاحة امامها. (4

 .اإلعالن عن نتيجة التحقيق على لوحات اإلعالنات وعلى الموقع االلكتروني (5

 

 ة البحث العلمي والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية بالجامعةمراقب1-11         

اتباع االجراءات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤلفات العلمية ألعضاء هيئة  (1)

كما يشترط للحصول على ترخيص  طبقا الى نص قانون حماية الملكية الفكرية. التدريس بالجامعة

 هالمصنفات المحمية وفقا ألحكام القانون أو بالنسخ والترجمة معا دون إذن مؤلفبنسخ أو ترجمة أحد 

 أن يكون ذلك ألغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته.

تنظيم مجموعة من ورش العمل بالتعاون بالجامعة للتدريب على نظم حماية الملكية الفكرية وتفعيل   (2)

 الوثيقة بالملكية الفكرية. ةترك والندوات العلمية بين الهيئات ذات الصلالبحث العلمي والعمل المش

تكليف منسق لحماية حقوق الملكية الفكرية بالجامعة يهتم بنشر اجراءات االلتزام بحقوق الملكية   (3)

التأليف  الفكرية وانشاء وحفظ السجالت التي ترصد تطوير االلتزام بحقوق الملكية الفكرية في

 والنشر.
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 حالة وجود أي مخالفات خاصة بحقوق الملكية الفكرية والنشر تتبع الخطوات التالية: في  (4)

 يتقدم عضو هيئة التدريس المضار بشكوى الى رئيس الجامعة مرفق بها الجزء الخاص به و 
 ) الكتاب او الدراسة ( والجزء المسروق منه. مرجعية

  وكتابة تقرير يوضح به مدى يشكل رئيس الجامعة لجنة علمية متخصصة لدراسة الشكوى
يوم من تاريخ تكليف  10التعدي على حقوق ملكية الشاكي من عدمه في موعد أقصاه 

 اللجنة .
  يقوم رئيس  الجامعة باالطالع على التقرير التخاذ قرار في الشكوى في الحال. 

 

التعدي على حقوق ملكية الشاكي يتم اعالن  اول : في حالة عدم وجود مخالفة قانونية علمية في

 الشاكي بنتيجة التقرير وحيثياته مع عدم حجب حقة في التظلم من التقرير 

  في حالة التظلم من التقرير يعاد عرض الموضوع مرة اخرى على لجنة متخصصة محايدة
 من خارج الجامعة إلعداد تقرير حول موضوع الشكوى ويسلم الى الرئيس  .

 في اللجوء الى  س الجامعة بإعالن نتيجة تقرير اللجنة مع عدم حجب حق الشاكييقوم رئي
 .القضاء في حالة االعتراض على نتيجة التقرير

 

 :في حالة التأكد من مصداقية الشكوى المقدمة ثانيا:

اللجنة العلمية للنظر في  يقوم الرئيس برفع الشكوى والتقرير المعتمد من اللجنة المشكلة إلى -1

 وقانونياً مع احتفاظ العضو المشكو في حقة بالتظلم من نتيجة التقرير. االجراء المتبع إدارياً 

اللجنة العلمية على العضو الشاكي والمشكو في حقة هذه االجراءات قابلة  تعلن نتيجة ورأي -2

 .للتطوير بما يتفق مع المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية

 

 افريقيا بجامعة التدريس هيئة و الدعم المادي ألعضاءالحوافز  1-11        

 الجامعة فان ولذلك الواجبات، تأدية في والبذل العطاء الستمرار مهم ماديا التدريس هيئة عضو دعم

 التالية: االليات تتبع

 التي الضرورية المادية االمكانيات توضح التي الالزمة التقارير بإعداد األكاديمي البرنامج يلتزم (1
 واجباتهم. تأدية من التدريس هيئة اعضاء تمكن

 ما ذكر فيها له يتاح والتي( 11)م.ش.أ.هـ.ت.  الصعوبات نموذج بتعبأة التدريس هيئة عضو يقوم (2
 .واألكاديمية التعليمية واجباته تأدية من يعقه

 الى يحال ثم المتطلبات، كل يشمل تقرير في التدريس هيئة اعضاء متطلبات البرنامج يلخص (3
 العليا. االدارة تخاطب التي العلمية الشؤون ادارة

 والمالية االدارية الشؤون إلدارة تعليماتها تصدر ثم المتطلبات هذه توفير تقيم العليا االدارة (4
 بتوفيرها.

 الستالم العلمية الشؤون ادارة والمالية االدارية الشؤون ادارة تخاطب المطلوب توفر حال (0
 .المطلوبة المادية االمكانيات
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 عضو هيئة التدريس بالجامعة قويم أداءت 1-11   

 مفهوم التقويم

 ،االعوجاجالتقويم في اللغة هو الحكم في القيمة وتقديرها كما ينبغي، أيضا اإلصالح والتعديل وإزالة      

وقد ارتبط التقويم التربوي في تطويره من حيث مفاهيمه ومجاالته ومناهجه وأدائه بتطوير الفكر التربوي 

أن النظددر إلددى مفهددوم كفدداءة أداء أعضدداء هيئددة التدددريس والوظددائف  االتعليميددة، كمددوتطبيقاتدده فددي الددنظم 

بذلده هدؤالء مدن جهدود فدي المرتبطة بها يقودنا إلى مجموعة مدن اإلجدراءات التدي تهددف إلدى تقددير مدا ي

ضوء معايير محددة والحكم عليها بقصد تحسين األداء ورفع درجدة الكفداءة للوصدول إلدى تحقيدق أهدداف 

 العمل التربوي التعليمي بالجامعة.

ورسالة التقويم في النهايدة هدي  نتائج التقويم. أحدالتقدير والحكم على األداء ليس هدفا في ذاته، وإنما هو 

في موقعه على أن يدرك بوعي وعمق إلدى أي مددى تتجده جهدوده بفاعليدة وكفداءة  قائم بعملكل  مساعدة

لتحقيق أهداف الدور الذي يقوم به، ومهامه والعقبات أو المشكالت التي قد تحول دون ذلك ليمنحه التقويم 

ى مددى قددرة الرؤية ومن ثم القدرة على أن يطور مستوي أدائه إذ أن نجاح المؤسسة الجامعية يتوقف عل

 .الى األفضل العاملين وأعضاء هيئة التدريس بها على التغيير في اتجاه أهدافه

 أهداف تقويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

تحديددد سياسددة واضددحة وعادلددة فددي النمددو المهنددي لعضددو هيئددة التدددريس، مددن خددالل الحددوافز التشددجيعية 

 والترقية في الوظيفة.

 التدريس نحو استخدام الوسائل التعليمية.متابعة مدى تقدم عضو هيئة 

 معالجة الخلل والضعف من خالل عمل اللقاءات التوجيهية ما بين أعضاء هيئة التدريس وزمالء العمل.

تعزيددز أداء عضددو هيئددة التدددريس مددن خددالل زيددادة الثقددة بددالنفس، والعمددل المشددترك بيندده وبددين اإلدارة 

 الجامعية.

 ريس ليكون صانع قـرار، وذا شخصية مستقلة.إعطاء الفرص لعضو هيئة التـد

 .االرتقاء بالعملية التربوية والتعليمية من خـالل تدارك جوانب الضـعف والخلل

 األسس العلمية للتقويم

 أن تكون عملية التقويم شاملة ومستمرة. -1
 أن تشمل جوانب الخبرة التعليمية ) القدرة علدى توصديل المعلومدةل القددرة علدى تغطيدة مفدردات -2

 المادةل الجانب المعرفي (.
 لالسمات الشخصيةل العالقات اإلنسانية (. أن تشمل جميع الكفاءات التعليمية )التدريس -3
أن تكون عملية وقائية وعالجية، من خالل تزويد عضو هيئة التدريس بالتغذيدة الراجعدة ويسدمح  -4

فدي عمليدة التددريس  لعضو هيئة التدريس بالمشاركة في النقاش والتحليل وتفسدير وجهدات النظدر
 بالجامعة. 
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أن تتعدد مصادر تقويم عضو هيئة التددريس، بحيدث يشدارك فدي التقدويم رئديس الشدئون العلميدة،  -5
 ورئيس القسم ،مما يجعل التقويم يأخذ األسلوب الموضوعي.

أن يكددون الفددرد القددائم علددى تقددويم عضددو هيئددة التدددريس ذا خلفيددة مهنيددة واطددالع واسددع ،وملددم  -6
 .الكفايات التي تسهل أداءه في هذا المجالبالمهارات و

 عناصر تقويم الكفاءة وأمثلة توضيحية لكيفية تطبيقها

 أولا: العناصر المتضمنة للجوانب الشخصية :

 االلتزام بأخالقيات المهنة والمحافظة عل ممتلكات المؤسسة الجامعية . .1
والمشداركة الفاعلدة فدي األنشدطة حسن التصرف وتحمدل المسدؤولية، والتعداون فدي مجدال العمدل  .2

 . المختلفة

 شرح للعناصر المتضمنة للجوانب الشخصية وأمثلة توضيحية لتطبيقها 

 االلتزام بأخالقيات المهنة : .1

لكل مهنة أخالقياتها الخاصة بها، إال أن هناك أخالقيات مشتركة للمهن التربوية ذات خصدائص معيندة    

 :نذكر منها

 يجب أن يكون عضو هيئة التدريس ذا هيئة تكسبه إحترام اآلخرين وأن يكدون ملبسده نظيفدا المـظهر :

 متناسقا مالئما لمهنته.

 :يجب أن يكون سلوكه سويا متفقا مع ما يدعو إليه. السـلوك 

 :يجيد فن التعامل مع زمالئه وطالبه ومع من يقدم لهم الخدمة.  التعـامل 

يمية أسرارها الخاصة، التي يجب أن تكون محصورة بين من يعنيهم األمدر السرية: للمهن التربوية والتعل

 وال يطلع عليها غيرهم.

 المحافظة على ممتلكات المؤسسة الجامعية

)المنق ، النق ب، اآللت،...........( ألثات لاممقان   الم لت والذاج  الذعن  يحقم المح فظت عااه  لل القاف 

 والمبث والضا  .

 ة:أمثلة توضيحي

 عضو هيئة التدريس شديد الحرص على أخالقيات المهنة وعلى الممتلكات العامة عندما يكون:  .أ

حسن المظهر، سوي السلوك، حكيما في تعامله مع غيره، ومحافظا على سرية المعلومات، ويحافظ علدى 

 الممتلكات الجامعة ويستخدم التقنية المعلوماتية في عمله بشكل مستمر وبإتقان. 

 يكون حريصاً علي أخالقيات المهنة وعلي ممتلكات الجامعة عندما:  .ب

يبدي اهتماما واضحا بمظهره، ويجنب ما يسئ للمهنة ، ولديه القدرة على التعامل مدع اآلخدرين، ويحدافظ 

 علي سرية المعلومات ، ويحرص علي الممتلكات ويحافظ على اآلالت عند استخدامها بطريقة جيدة جدا.

 ات المهنة ويعتني بممتلكات الجامعة عندما: يراعي أخالقي .ج

يكون مظهره معقوال، وسلوكه متفقا مع ما يدعو إليه، حريصا على إرضاء المتعاملين معه رضا ال يخدل 

 بالعمل ومدركا ألهمية سرية المعلومات في العمـل، 
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 لب منه ذلك.ويعتني بممتلكات الجامعة ولديه القدرة على استخدام التقنية التعليمية عندما يط

 مل والمشاركة الفاعلة في األنشطةحسن التصرف وتحمل المسئولية والتعاون في مجال الع 

حتما  فيوجههاكثيرا ما يتعرض عضو هيئة التدريس لبعض المواقف التي قد تعوق عمل  حسن التصرف:

 بأحد التصرفات اآلتية:

 مثل هدذه األمدور، وأنده  : يكون عضو هيئة التدريس قد أخذ في الحسبانالتصرف المتميز

يتعددرض لموقددف معددين حتددى يتناولدده بحكمددة ويوفددق فددي معالجتدده، وذلددك فددي عدددد مددن 

 الخيارات لمثل هذا الموقف:

 :قدرة عضو هيئة التدريس على تطويع الموقدف لخدمدة العمدل وحسدن  التصرف المناسب

 األداء.

 :د السدلبيات التدي نجاح عضو هيئة التدريس في اجتياز الموقف، مع وجدو التصرف الجيد

 ال تؤثر على سير العمل بشكل مباشر.

 :تغلب عضو هيئة التدريس علدى الموقدف، مدع ظهدور بعدض السدلبيات  التصرف المقبول

 ذات التأثير المباشر على العمل.

 :ارتباك عضو هيئة التدريس وانفالت زمام األمور من يده عدم القدرة على التصرف. 

يناط بكل عضو هيئة التدريس مهام محددة حسب وظيفته، يكون مسئوال عنها ويحاسب  تحمل المسئولية:

 :عليها، فقد يكون في أحد المواقف اآلتية

 .يتحمل المسؤولية بحماسة وثقة 

 .على استعداد لتحمل المسئولية تجاه العمل 

 .يتحمل المسئولية عندما تلقى عليه 

 .ال يرغب في تحمل المسئولية 

  المسئوليةيتهرب من تحمل. 

 التعاون في مجال العمل والمشاركة الفاعلة في األنشطة المختلفة

يتعدداون مددع الددزمالء ورؤسدداء األقسددام فددي الجامعددة، ويبددادر إلددى ذلددك، ويحددرص علددى توثيددق العالقددات. 

واالستعداد والجدية في المشاركة الفاعلة في الممارسة لألنشطة وتشجيعهم على ذلك، والتأكد من تحقيقهدا 

 هدافها والتنويع فيها، وبذلك يكون في أحد المواقف اآلتية:أل

  يتعاون مع الزمالء ويشارك في األنشطة بمبادرة ذاتية، ويسدهم فيهدا بكدل إمكانيدة ويتميدز

 فيها وتعتبر من أفضل السبل إلنجاح العملية التعليمية بالجامعة.

  وعند الطلب إليه.يتعاون عند الحاجة مع الزمالء ويشارك في األنشطة عند الحاجة 

 . يتعاون بدرجة مقبولة مع الزمالء ويشارك في األنشطة بدرجة متوسطة 

 .يتردد في تقديم العون لزمالئه، ويتردد في المشاركة في األنشطة ويتهرب منها 

  يرفض التعاون مع الزمالء، ويرفض المشاركة في األنشطة المختلفدة، وتعتبدر مدن أسدوء

 يمية بالجامعة بل يؤثر فيها سلباً.السبل إلنجاح العملية التعل
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 ثانيا :العناصر المتضمنة للجوانب اإلدارية :

 تنفيذ القرارات واللوائح وتنظيم وقت العمل وإنجازه. -1

 .المحافظة على الدوام -2

 شرح للعناصر المتضمنة للجوانب اإلدارية وأمثلة توضيحية لتطبيقها 

 

 وانجازه:تنفيذ القرارات واللوائح وتنظيم وقت العمل  .1

لكل وظيفة قوانينها المنظمة لها ولوائحهدا الواجدب إتباعهدا وعددم الحيددة عنهدا، وبدين فتدرة وأخدري       

تصدر قرارات تنظيمية لكل وظيفة، لذا وجب تقدويم عضدو هيئدة التددريس مدن هدذه الزاويدة لبيدان قدرتده 

قان. وقد يكون في أحدد المواقدف على تخطيط العمل الجامعي وتنظيمه بصورة متكاملة، وانجازه بدقة وإت

 اآلتية:

  ملتزم بتنفيذ القرارات واللوائح اإلدارية دائمدا، ومدنظم فدي عملده، وينجدز مدا يوكدل إليده بإتقدان

 وتميز، وتعتبر من أفضل األمثلة للتقيد باللوائح والنظم الجامعية.

 وقت العمل وانجازه. ملتزم بتنفيذ القرارات واللوائح في أغلب األحيان، ولديه قدرة على تنظيم 

 .درجة التزامه بتنفيذ القرارات واللوائح جيدة، وينظم وقت عمله، وينجزه بدرجة جيدة 

 .التزامه بتنفيذ القرارات واللوائح مقبول، وينظم وقت عمله، وينجزه بدرجة جيدة 

 ،ألمثلدة وتعتبر من أسوء ا نادرا ما يلتزم بتنفيذ القرارات واللوائح، وال يحسن تنظيم وقت عمله

 .من التقيد باللوائح والنظم الجامعية

 المحافظة على الدوام: .1

يمثع الدوام ف  البدء هأوق   لمانت و  ع   لحدرة يؤرى خاللهو  المموع الجو لم ، وينوذن عضوذ ها وت     

 القدييس ف  واحد لل المذاقف اآلكات:

مواعيدد الددوام وال يسدتخدم مواظب على الدوام ومتقيد بمواعيدد العمدل والمحاضدرات: مواظدب علدى  .أ

 حقه في اإلجازات.

 يواظب على الدوام ونادرا ما يتغيب: يحترم وقت العمل وال يتغيب ،إال عند الضرورة القصوى. .ب

يحافظ على مواعيد العمدل فدي أغلدب األحيدان: يتمتدع بمعظدم إجازاتده وقدد يتدأخر أحياندا عدن مواعيدد  .ج

 العمل ألسباب مقنعة.

 العمل: يستغل كل حق له في اإلجازات، ويتغيب ألتفه األسباب.يتحين الفرص للغياب عن  .د

 .يتغيب كثيرا ألسباب غير مقنعة: كثير الغياب والتأخير ألسباب واهية أو بال أسباب .ه
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 المتضمنة للجوانب الفنية  العناصر

عناصر فنية لتقويم  ر.م
 كفاءة 

 عضو هيئة التدريس

 الشــــــــــرح

 
 
1 

 
 

 اإللمددددددددام باألهددددددددداف
التعليميدددددددددة ومددددددددددى  

 تحقيقها بمستوياتها.

 ل القدرة على تحويل األهداف التعليمية سلوكية يمكن قياسها.
 ل الحرص على تحقيق أهداف المقرر الدراسي، وارتباط ذلك بأهداف المرحلة التعليمية. 

 ل استخدام الوسائل المناسبة للتأكيد على ذلك.

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

الدددددتمكن مدددددن المدددددادة 
وعددددددددرض  العلميددددددددة 

 المفاهيم العلمية.

لمعرفة بالمحتوى الدراسي لمفردات المدادة والكتدب العلميدة ومددى اطالعده فدي مجدال تخصصده 
وأثر ذلك فدي العمليدة التعليميدة ورفدع مسدتواه العلمدي، مدع إتقدان جواندب المدادة والدوعي بأسداليب 

 التدريس المتنوعة لتالءم الفروق الفردية بين الطلبة.
 ساطة )الوضوح(.لالحرص على الب

 ل توفير عناصر التشويق.
 ل عرض المفاهيم بصورة منتظمة واستخدام طرق تدريس متنوعة.

 لالوصول إلى ملخص للدرس في النهاية. 

 
 
 
 
1 

 

 
 
 
 

إعددددددددددداد الدددددددددددروس 
 والتخطيط 

 لألنشطة التعليمية.
 

 
إضدافة بندود جديددة لدتالءم لاالنتظام في إعداد المواد العلميدة إعدداد وافيداً، واضدحاً ،متنوعداً، مدع 

 طبيعة مفردات المادة المقررة.
 لوضع بند التقويم في نهاية المحاضرة ،لقياس مدى تحقيق الدرس ألهدافه المطلوبة.

 لالتنويع في األنشطة واإلجادة في استخدام التقنيات التربوية في الوقت المناسب.
لمتعلمددين لألنشددطة وتشددجيعهم علددى ل االسددتعداد والجديددة فددي المشدداركة الفاعلددة فددي ممارسددة ا

 ممارستها والتأكد من تحقيقها ألهدافها.

 إدارة القاعة الدراسية  1
 والتعامل مع الطالب

 الحزم والمرونة في المواقف المتغيرة.
 لتوفير الهدوء والجو المناسب لممارسة التعليم.

 لتوزيع الدرجات بصورة عادلة على الطلبة حسب اجتهاداتهم.
 على الطلبة المتغيبين من المحاضرات الدراسية وتهيئة فرصة اإلجابة للطلبة الخجولين. لالتركيز

 لمتابعة أمور الطلبة والتعاون في حل مشكالتهم التحصيلية والسلوكية.
 لالحرص على العالقة الطيبة بين عضو هيئة التدريس والطالب والشئون العلمية وإدارة القسم. 

 واالهتمام لحل مشاكلهم حتى يقبلوا عليه.لالحرص على احترامهم 
 لمراعاة الفروق العلمية بين الطالب ومراعاة الظروف النفسية واالجتماعية لهم.
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اسددددددددتخدام أسددددددددداليب 
 التقويم وأثرها 

فددددددددددددي المسددددددددددددتوى 
 التحصيلي للطلبة.

 

 
العلميدة للطدالب لاالنتظام في إعطاء األمثلة التطبيقية واألنشطة المصداحبة لهدا ومراعداة الفدروق 

 مع الدقة في تصحيح األخطاء.
لاالنتظام في تقويم أداء الطلبة والتنويع في أسداليب التقدويم دقدة التقدويم ومددى قياسدها للمسدتويات 

 الفعلية لهم.
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 التنمية الذاتية ومتابعة 
 المستجدات التربوية.

 
 في مجال تخصصه. ل يهتم بتنمية قدراته الذاتية عن طريق تعرف في ما هو مستجد

 ل يحرص على حضور الدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات العلمية ويشارك فيها بفاعلية.
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 مقدمة 1-1

لن القماام هذ أ  س كردم اللمذب وأ  س القنمات والقردم والسق  وحسص ً لن  إلك حت الفسصت 

لن فت البابت لقار  القماام هنع حسيت يٌع ح   قدياكه ويغب كه فإن ج لمت أفسيرا  لاماذم 

اإلن  نات والقببارات كقاح لنم الفسصت لال قمساييت ف  القحصاع المام  لل خال  كبن  خبت 

ماام اإللنقسون  خصذص ً ف  الح ال  الب ي ت، ي نقل ي األوه ت ، وح لت الحسب، أو ف  الق

الظسوف المن خات الر هسة ال  مح هللا، وجلك هقحديد لع ي كنظام  يحنم عماا   القماام 

قمنل لل  كذاصع أعض ء ها ت القدييس  والبالب وجه ُ لذجه الوي اسة خال  فقسة عدم 

 .أو كبن  عسيرت أخسى لاقماام راخع الحسم الج لم 

عات  ضوم ن ا وقمساييت القماوام والوقمام ه عقبو يه يياوزة أ   وات  جامعة أفريقياو حسص ً لل 

لاقنماووت ألهن  هوو  فوو  وووقت انووذا  الماووذم واي وو ههم الممسفووت والمهوو يا  لوول اهووم االولذيوو   

لياات والقواعاد والضاوابط دليال اآواالهداف لاج لمت ، وانبالق  لل هوذا المبودأ لرود كوم لعودار 

لانذن لسجم ً لجماع أعض ء ها ت القدييس والنذاري الم و ندة و اإللكتروني  الرشادية للتعليما

البووالب ه لج لمووت و يووذلك الجهوو   الم ووؤولت عوول اإلوووساف والمق همووت فوو  كنفاووذ  ا  وو   

 .الج لمت فام  يرص عماا   القماام اإللنقسون 

 : اإللكتروني التعليم أهداف 1-1

عماات القماام لذلك ي ن ال هُّد لل وضع أهداف القماام  ورعمالقماام اإللنقسون  ظهس لق هاع 

اإللنقسون  لقبال لدى أهماقه وضسوية كذاجده ف  جماع المؤ     القماامات الق  ك مت للت 

 :أ  لا  القماام، ولل هذه األهداف اآلك  هأحدثلذايبت القبذي 

 ات لل خال  األجهزة والقرنا   اإللنقسونات الجديدة، ووجذر كنذ  ف  خا  ها ت كف عا

 .لص ري المماذل   والربسة

  رعم وكح ال عماات القذاصع هال البالب واعض ء ها ت القدييس والنذاري الم  ندة

 .لل المن قل   اله رفت ه ال قم نت هرنذا  االكص   اإللنقسونات

 خصذص ً ف  القماام االلنقسون ل خال  عدم ضسوية الحضذي ف  المن ن نف ه ل ،

الح ال  الب ي ت، ي نقل ي األوه ت ، وح لت الحسب، أو ف  الظسوف المن خات الر هسة 

 .وهذا لل أهم أهداف القماام اإللنقسون 
  ال قردام الالزلت لي  ب اعض ء ها ت القدييس والنذاري الم  ندة المه يا  القرنات

اإللنقسونات، الق  ك  عد ف  عماات القمام الجم ع  والقمام األجهزة الحديثت والقرنا   

 .الذاك 
 

  لي  ب البالب المه يا  القرنات الالزلت ال قردام و   ع االكص   اإللنقسونات

 .ف  عماات القماام اإللنقسون  المن  بت
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  كبذيس روي اعض ء ها ت القدييس والنذاري الم  ندة ف  ها ت المماات القماامات حقت

 .ي  القبذي المام  والقننذلذجا  المقالحرت والق  ك قمس ه لقغاسيذا

  كذ اع را سة اكص ال  البالب لل خال  وبن   االكص ال  الم لمات والمحاات وعدم

 .االعقم ر عات عضذ ها ت القدييس يمصدي وحاد لامماذل   والممسفت
 
 اإللكتروني للتعليم التنظيمي الهيكل 1-1

ووحدا   ق م ووحدا  لراييت فنات اقماام اإللنقسون  للي لالقنظام  اإلراي الهانع يقنذن

وف  هانع كنظام  واضح لمد عامات كممع لل خال  وصف وكذصاف وظاف  لنع وظافت 

 -:عامات هحاث كنظم المالق   فام  هانه  يم  هذ لذضح وف  اللنع اآلك  هبسيرت

 

 

 

 

 

 شكل يوضح الهيكل التنظيمي لوحدات التعليم االلكتروني 
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 التنظيم اإلداري و الوصف الوظيفي 1-1

 قسم التعليم اإللكتروني  3-4-1

 :الوصف العـــام

ينلو  عاوت ل وقذى الج لموت ق وم لاقماوام  لل ال حت القماام اإللنقسونو  (3)وفر ً ألحن م الم رة 

والمق هموت   ، وكمنوت ه إلووساف ن كنذن هس   ت لديس لراية اللؤون الماماوت أعات اإللنقسون  

 .لنقسون كبذيس القماام اإلو

 :يتولى المهام التالية و

    قبباوو  لث فوو  ليجو ر ها وت كمااماوت لال موت الحودي كصو  واالكذظاوف كرناو   المماذلو

 .القماام اإللنقسون 

 والقرناووت الم ووقمسة وكبباوو  المموو ياس  ليجوو ر لنوو م عاموو  لم وو يسة القبووذيا  الممسفاووت

 .والمقباب   الفنات لاجذرة ف  القماام اإللنقسون 

   كنماوووت لهووو يا  أعضووو ء ها وووت القووودييس فووو  لجووو ال  كرناوووت  وكبوووذيس المروووسيا

 .اإللنقسونات لع كذفاس الدعم الفن  واال قل يي لهم

 يق وو بالقسونوو  ا ووقردام كرناوو   القماووام اإللن تكنماووت وكبووذيس لهوو يا  البووالب عاوو 

بابوو     ووذق المهوو يا  والمموو يف والرووديا  القوو  كابوو    احقا جوو   المجقمووع ولق

 .الممع

  اف لقرصصوووت لنوووع هسنووو لج أيووو ريم   كقوووذلت اإلووووس للنقسونووو لنلووو ء وحووودة كماوووام

لنقسونووو  و كمنوووت هضوووب  الجوووذرة وكبباووو  الممووو ياس والمق هموووت عاوووت نمووو  القماوووام اإل

القو  كقبن هو  الج لموت لهوذا الغوس  عاوت ل وقذى البسنو لج والرذاعد القنفاذيت الر صوت 

 .األي ريم 

  عات ل قذى الج لمت همماا   اإلوساف والقن وا  هوال   اإللنقسون يرقص ق م القماام

لنوع هسنو لج أيو ريم  والمسافو  القمااموت ه لج لموت وكوذفاس  اإللنقسونو وحدا  القماوام 

 .القجهازا  والبسلجا   والبنات القحقات والنذاري الالزلت لنل ع   القماام اإللنقسون 
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 يوحدة التسجيل الرقم -1
 :الوصف العـــام

وكنذن  وحدة التسجيل الرقميكنل   لل ال حت القماام اإللنقسون ( 4)وفر ً ألحن م الم رة 

هغس  الممع عات كفماع المنصت اإللنقسونات لنع  قسم التعليم اإللكترونيوساف  لكحت 

عن صس المماات القماامات لل أعض ء ها ت القدييس والبالب الم قهدفال والمرسيا  

مدير مكتب  عات أن كنذن هس   ت يردم القماام اإللنقسون والديا ات لنع هسن لج أي ريم  

 .والمعلوماتالتوثيق 

 :وتتولى المهام التالية

 ف  المنصت اإللنقسونات وف  القرذيم االي ريم   ساكقلالو كحديد الفقسا  الزلنات

 .لاج لمت

 ك جاع أعض ء ها ت القدييس والبابت ولرسياكهم ف  المنصت اإللنقسونات. 

   القأيد لل ها ن   أعض ء ها ت القدييس وضم ن خصذصاقه 
 بالب وضم ن خصذصاقه  وكذفاس أنظمت القحر  لل الهذيتالقأيد لل ها ن   ال . 

  اإلوساف عات عماا   لنل ء البسيد اإللنقسون  لابالب وأعض ء ها ت القدييس

 .والنذاري الم  ندة
 وحدة إنتاج وتحرير المحتوى الرقمي -2

 :الوصف العـــام

لنقوو   وكحسيووس المحقووذى كنلوو  وحوودة  لوول ال حووت القماووام اإللنقسونوو ( 5)وفروو ً ألحنوو م الموو رة 

 السقم  المرصص لامنصت اإللنقسونات لاج لمت وكنذن كحت اوساف  ق م القماوام اإللنقسونو 

 اووسافعات ان كنذن  وكمنت همساع ة ا اذب ولم ياس ولنذن   جذرة لنق   المحقذى السقم 

 .لديس األنظمت االلنقسونات لاج لمت ي اس وحدة كرنات المماذل   و

 :م التاليةوتتولى المها

  كحديد ا اذب انق   المحقذى الذي يقم اعقم ره لل قبع الاجنت المامات هذحدة القماام

 .هداف ولقباب   المرسي الديا   أوف  ي ريم  ه لبسن لج األاإللنقسون  

 نق   المحقذي ه كب   كص لام وهاناات للمم ياس والمنذن   الم قردلت ف  كحديد ا

 .لما ييت ث هقت لن فت الذحدا  والصفح   
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 نق   لحقذي ع ل  الجذرة لسكنز عات القف عع البصسي هحاث كدعم احقا ج   ل

 .وكفضاال  البالب 

   ضم ن حرذق النلس عات المحقذى لثع وم ي الج لمت وغاسه  لل الضذاه  الق

 .كضمل حرذق المانات الفنسيت

 لممع عات كحسيس الفاديذه   والماف   الصذكات الر صت ه لج لمت وف  الرذاعد ا

 .والمم ياس المممذ  هه  

 :قترحةالمعايير الفنية الم

 1920x1080 FHD ل قح ل لم ياس الصذية

 1280x720 HD حد أرنت

 لم ياس الصذ 
 ل قح ل

 ف  الرافات الضذض ء نمداما
 Noise Eliminated from background 

 حد أرنت
 الضذض ء ال كمنع وضذح صذ  المقحدث

 Noise Does Not Prevent Vocal  

 

  التدريبية وحدة الدعم الفني والخطط  -3

 :الوصف العـــام

وحادة الادعم الفناي والخطاط القماام اإللنقسون  كنل  لل ال حت ( 7)( 6)وفر ً ألحن م الم ركال 

كقووذل  لجووساءا  لعوودار وكنفاووذ و  التعلاايم اإللكترونااي اشااراف  قسااموكنووذن كحووت  التدريبيااة

الربوو  القدييباووت اللوو لات إل ووقردام ا وو لا  و عووسق ولموو ياس القماووام اإللنقسونوو   لمن صووس 

المماات القماامات لل أعض ء ها ت القدييس والبابت والنذاري الم  ندة ولجوساءا  الودعم الفنو  

بسالج الحديثت والق  ك و عد عاوت اال وقردام االلثوع والقرن  المباذب لل االروا  القرنا   وال

 . رئيس وحدة تقنية المعلوماتف  عماا   القماام اإللنقسون  عات ان كنذن هس   ت 
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 :وتتولى المهام التالية

  المل ييت ف  وضع وكنفاذ الرب  القدييبات ألعض ء ها ت القدييس عات ل وقردام المنصوت

 .  اإللنقسونات

  وكنفاذ الرب  القدييبات ألعضو ء ها وت القودييس عاوت ل وقردام أروا  المل ييت ف  وضع

 .وهسلجا   أنل ء المحقذى وله يا  القدييس االلنقسون 

 المل ييت ف  وضع وكنفاذ الرب  القدييبات لابابت عات ل قردام المنصت اإللنقسونات. 

  ء ها ت القدييسكرديم الدعم الفن  فام  يرص المنصت االلنقسونات ولنق   المحقذى ألعض. 

   كرديم الدعم الفن  فام  يرص المنصت االلنقسونات لابابـــت عل عسي  كذفاس أرلوت ليوو ريت

 .عل االنم ع المرقافت لاقماام االلنقسون 

  الممع عات كذفاس القجهازا  والقرنا   الالزلت إلنق   المحقذى وا قرداله لل قبع البابوت

 .وأعض ء ها ت القدييس

  كذفاس لنصت الدعم الفن  الر صت ه لج لموت لوع كوذفاس أرلوت ل قسوو ريت أللاو   الممع عات

 .اال قف رة لنهــ 

  والن خ االحقا عات لهــ -نقسوناتلمنصت اإلاللا   لساقبت  أراء آالممع عات وضع وكنفاذ. 
 

 

 ضمان الجودة وتقييم االداءوحدة   -4

 :الوصف العـــام

 وحدة ضامان الجاودة وتقيايم االداءلل ال حت القماام اإللنقسون  كنل  ( 8)وفر ً ألحن م الم رة 

جوذرة القماوام عول همود والقماوام وكمنوت هضوم ن  قسم التعليم اإللكترونايوساف  لوكنذن كحت 

لنقسونوو  وقاوو س يضوو  الم ووقفاديل واال ووقف رة لوول القغباووت الساجمووت فوو  عمااوو   القبووذيس اإل

ر مكتاب ضامان الجاودة وتقيايم االداء وعضاوية منساقي مدين كنذن هس   ت أعات والقح ال 

 .الجودة بالبرامج التعليمية 

 :وتتولى المهام التالية

  نمووذج  لمقبابوو   لوول الن حاووت األي ريماووت ولب هرقووه االوووساف عاووت كراووام جووذرة المحقووذى

 . المرسي الديا   الص ري عل لسيز ضم ن الجذرة
  الساجمت ف  عمااو   القبوذيس  القغذيتل قردام آلا   قا س يض  الم قفاديل واال قف رة لل

 .والقح ال

 االوووساف عاووت كراووام جووذرة المحقووذى لوول الن حاووت الفناووت ولوودى القزالووه همموو ياس القصوومام 
 .المذضذعت لل لراية الج لمت
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 تعليم اإللكتروني  لاآليات و القواعد  الضوابط االسترشادية ل-3-5

 :آليات سياسات اإلدارة العليا-1

 القماوام اإللنقسونو  ولصو غت هلونع يمنول نظو م وضوع  ا  و   عاماوت واضوحت ولحودرة ل

 .ف  الربت اإل قساكاجات لاج لمت  كنفاذه ولمقمد ولنلذي
 

  اإلوووساف والمق همووت عاووت كنفاووذ ال ا  وو   الم لووت لاقماووام اإللنقسونوو  هموو  يحروو  األهووداف

 .اال قساكاجات والقنفاذيت هنف ءة وف عاات
 

   ضسوية الممع عات كبذيس ي فت النظم والاذا ح والقلسيم   وال ا     المنظموت لاممااوت

 .القماامات  ه لج لمت هم  ينفع القببا  ال اام لنظ م القماام اإللنقسون 
 

   الاوذا ح واألنظموت ضم ن اإللقزام هقحرا  النزاهت وحم يت الرصذصوات عول عسيو  كبباو

 .واإلجساءا  المنظمت ال نم ع القماام اإللنقسون 
 

    اإللقوزام هقوذفاس القجهاوزا  والبسلجاوو   والبناوت القحقاوت والنووذاري الماماوت لقنفاوذ  ا  وو 
 .القماام اإللنقسون  هجذرة ويف ءة ع لات

 

 القوديي  عمااو    ضسوية الممع لل خال  خب  ا قساكاجات لمقمدة ولنلذية فام  يرص

النوذاري  -أعض ء ها وت القودييس -البالب )  والقبذيس لن فت عن صس المماات القماامات لل 

هلنع ل وقمس حقوت يق ونت  كروديم لهو لهم فو  لجو   القماوام اإللنقسونو  هنفو ءة  (الم  ندة 

 .وف عاات
 

 لممو ياس اإللقزام ه لممع لل خال  ليجو ر ها وت لن  وبت لقبباو  نظو م الجوذرة الفناوت وكبباو  ا

 .المامات والمماات ف  جماع لساحع كببار   القماام اإللنقسون 
 

 كنفووع كحراوو  لبوو ر  حرووذق الماناووت الفنسيووت  االلقووزام هقووذفاس لجووساءا  واضووحت ولحوودرة

 .وحرذق النلس ف  أنظمت القماام اإللنقسون 
 

  مسيووز ،ال القذاصووع والقن ووا  لووع الجهوو   الس وومات فاموو  يرووص نظوو م القماووام اإللنقسونوو

واعقمو ر المؤ  و   القمااماوت والقدييباوت  ووزاية القماوام المو ل ،  لضوم ن جوذرة  الذعن 

 .وااللقزام هن فت الاذا ح والمم ياس الص رية عل هذه الجه  
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 المستخدمة اتدوات والتقنيا آليات   -2

  كجهاووزا  وهسلجاوو   كووذفاس البناووت القرناووت الالزلووت لقنفاووذ هووسالج القماووام اإللنقسونوو  لوول

 .حديثت
 

  البا نوو   والمماذلوو    فوو  األنظمووت الم ووقردلت لن فووت عن صووس الممااووت  خصذصوواتضووم ن

 (.النذاري الم  ندة  -أعض ء ها ت القدييس -البالب ) القماامات لل  
 

  كذفاس نظ م رخذ  لذثذق وألل ولذحد لامنصت اإللنقسونات يحر  الذصوذ  المو ر  لجماوع

 .قدياكهمالبالب همرقاف 

 وووقردام كرناووو   القماوووام ضوووم ن كوووذفس المهووو يا  لووودى عن صوووس الممااوووت القمااماوووت فووو  ا 

 : االلنقسون  وف  االك  
 : اتقان المهارات االساسية للحاسب االلي : اوال 

    كرنات انل ء وكمديع الذث. 

     كرنات انل ء وكنظام الماف   والمجادا  عات جه ز الح. 

  كرنات القم لع لع لقصفح   االنقسنت. 

 الح  ذب المقمارت همذقع الج لمت االلنقسون م لع لع خدل   قكرنات ال. 
 :  بفاعليةالتعامل مع انظمة ادارة التعلم : ثانيا 

  كذثا  عماات ك جاع الدخذ  والرسو  لل النظ م. 

   ارخ   ريج   وها ن   المقمامال وا قسج عه. 

  القنرع هال لحقذي   المرسي والذصذ  لجماع المن صس. 

  اراية لاف   البابت والمسا ات عبس النظ م. 

  اراية القماام وانل ء وكنظام وحذف الماف   والمجادا  راخع النظ م. 
 : استخدام ادوات التواصل داخل النظام بشكل فعال : ثالثا 

 االفقساضووات ورفقووس الووديج   او ايووت ذا ووقردام البسيوود االلنقسونوو  والمح رثووت والفصوو  

 .اروا  كذاصع لع البالب راخع النظ م 
 

  كذفاس انظمت كحااع البا ن   والن نات كقبع كف عع البالب فام  هانهم ولع المحقذى ولوع

 .عضذ ها ت القدييس 
 

 

  كوودعم االنظمووت الم ووقردلت لرقاووف انووذا  االجهووزة واخووقالف انظمووت كلووغااه  واحجوو م

 .ف  جلك الهذاكف الذيات واالجهزة الاذحات  و و كه  هم 
 

  ا ووقردام كرناووت نظوو م كنباهوو   للنقسونوو  لقنباووه الب لوو  عاووت المهوو م المباذهووت هلوونع

 .  ل قمس
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   كذفس االنظمت خ صوات البحوث عول لرقاوف انوذا  المحقذيو   السقماوت لن فوت المروسيا

 .الق  يردله  البسن لج القماام 
 

 ل ووقردام اروا  القذاصووع راخووع  حقا جوو   الر صووت فوو يجوو  لساعوو ة حرووذق جوي اال

 .وكذفاس كرنا   ك هع عااهم القم لع لع النظ م النظ م
 

 االلكتروني التعليم نمط في المستخدمة االدوات: رابعا 

 : المنصة االلكترونية  : اوالا 

 القسخاص الر هاات لاقحديث االصداي الذظافت اال م

MOODIE لفقذح المصدي نمم 3 القماام هإراية الر صت اإللنقسونات المنصت نظ م 

 

 : انتاج المحتوي الرقمي : ثانيا 

  : المعدات

  Branded Smart Board و اات االيض ح 

 FHD Camera With Resolution Of 1920x1080 Pixel+Sd Card Support اراية ك جاع الفاديذ 

 Condenser Microphone اراة ك جاع الصذ 

 

 : البرمجيات 

 القسخاص االصداي الذظافت ا م البسن لج
Microsoft PowerPoint كج يي او احدث 2111 هسن لج انل ء المسو  القرديمات 

InkScape   لفقذح المصدي او احدث 1.94 هسن لج انل ء االون 

Adobe Illustrator   هسن لج انل ء االون CS 6 كج يي 

GIMP لفقذح المصدي 2.8 هسن لج كحسيس الصذي 

Adobe Photoshop هسن لج كحسيس الصذي CS 6 كج يي 

Audacity  لفقذح المصدي 2.4 هسن لج كحسيس الصذ 

Adobe Premier Pro هسن لج كحسيس الفاديذ CS 6 كج يي 

Shotcut لفقذح المصدي 21 هسن لج كحسيس الفاديذ 
 

   آليات التأهيل والتدريب والدعم الفني -3

 

 حقا جو   يج  أن يقم كذفاس خبو  وهوسالج كدييبوت لابوالب هنو ًء عاوت خبوت كحديود اإل

 .القدييبات ف  ل قردام القرنات والمه يا  المباذهت
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   يج  أن يقارت عضذ ها ت القدييس كدييب  عات ل قردام وكبذيس المحقذى اإللنقسونو

 .راية الج لمتلل خال  خبت كدييبات واضحت ولحدرة وف  أ س عامات ولمانت لل ل
 

 

  كذفاس خ يعت كماام   واضحت ولمانت عل الدعم الفن  المردم لل لراية الج لموت لن فوت

 .عن صس المماات القماامات
 

  يج  أن يقصف الدعم الفن  المن    المردم لل لراية الج لمت  لابالب واعض ء ها وت

 .ه ال قمساييت عذا  لدة كرديم البسن لج وف  جماع لساحاه القدييس
 

 

  لساع ة جوي االحقا جو   الر صوت  لول البوالب فو  كارو  فسصوت لق و ويت عول جماوع

يابوو  احقا جوو كهم وضووم ن قووديكهم عاووت اال ووقردام االلثووع  لجووساءا  الوودعم الفنوو  هموو 

 .لانظ م
 

   كووذفاس الذحوودا  اإلراييووت الالزلووت  المنصووذص عنهوو  فوو  ال حووت القماووام اإللنقسونوو

الفناال والنذاري الم  ندة وكذضاح اخقص ص كهم ول وؤولاقهم ويذلك كذفاس , لاج لمت 

 .ف  عماا   الدعم الفن  والقديي  والقبذيس
 

 آليات إعداد وتصميم المحتوى -4
 

    كوووذفاس وحووودة لراييوووت لرقصوووت فووو  لنقووو   وكصووومام المحقوووذى وفووو  االخقص صووو

 .المنصذص عنه  ف  ال حت القماام االلنقسون  الص ري عل لراية الج لمــت
  اذب لنق   المحقوذى وفو  أ وس عاماوت هحاوث يرودم اهوداف أيج  لساع ة آلات كحديد 

 -:اآلتية ولقباب   المرسي الديا   عات أن يلقمع الرذاعد واإلجساءا 
 

 :أن يضع وصفـاا نموذجياا متكامالا للمقرر الدراسي يشمل مؤشرات االداء التالية: أوالا 

 حسب النموذج الصادر عن مركز الجودة . وصف ي لع لامرسي 
 أهداف ولقباب   المرسي 
 لرسج   القمام الم قهدفت: 

 الممسفت والفهم -
 المه يا  الدهنات -
 المه يا  المهنات والمامات -
 المه يا  الم لت والمنرذلت -

 

  لذا ح و ا     الج لمت القماامات لول حاوث االل نوت الماماوت والغو  ولو  يقسكو  عااوه

 .لل عرذه  

 لساع ة  ا     الحرذق المانات والفنسيت. 
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   جماع المل ييع والذاجب   والنر و   المباذهت لل البالب خال  الفصع الديا 
  كذاييخ الق اام النه  ات ولذاعاد االخقب يا  االلنقسونات أن وجدا 
  قساءة المحقذى القماامو  واالعوال  : لث  )  بذعا ً أ كماام المرسي الديا  عسيرت  اس

ت المذاير القماامات المسفرت لنع لح ضسة، حضوذي لح ضوس كزالناوت حوع الذاجو  عا

هحاووث ( اال ووبذع  أو أي نلوو ع كمااموو  أ ووبذع ، الملوو ييت فوو  النروو   اال ووبذع  

 يقنسي نفس النم  ل بذعاــ ً 
 قنذا  القذاصع الس مات هال عضذ ها ت القدييس والب ل  ولهالغ البالب ههو   كحديد

هسيوود للنقسونوو ، ي وو  ع نصووات، و وو  ع القذاصووع ) ثووس لوول و وواات ويفضووع لخقاوو ي أي

 (الخ....االجقم ع ، كنبه   نظ م لراية القمام 
 القرنو  وكزويوده همماذلو   القذاصوع  وضع كماام   لابالب هرسيبوت  الودعم الفنو  و

 .لمهم
 

أن يصاامم محتااوى بطريقااة تحقااق أهااداف المقاارر الدراسااي وأن تتمركااو حااول الاادور  :ثانيـاـاا 

 :الرئيسي للطالب، ويكون دور عضو هي ة التدريس التوجيه والتنظيم

  ،ل ووو عدة البوووالب عاوووت كنظوووام وقوووقهم وكوووذياسهم ه ألعمووو   المباذهوووت لووونهم

 .ولذاعاد الق اام هلنع ل قمس

  المباذهووت لوونهم ولق همووت جلووك لضووم ن كلووجامهم عاووت ليموو   المهوو م القمااماووت

 .نج حهم

 لعب  هم كغديت ياجمت فذييت وهلنع ل قمس. 
 

 :التمكن من المقرر الدراسي وتصميمه: ثالثــاا 

 اإللم م الق م همنذن   المرسي وعسيرت كنظامه قبع البدء 
  لساجمت الذ   ع واالنلبت القماامات همو  فاهو  لول يواهو  ووثو   ، والقأيود لول

 .اهــ  اللت عم

  لساجمت لحقذي   المرسي قبع البدء فاهــ. 
 

عمليااة التعلاايم و  فاعليااةانتقاااء أدوات الااتعلم االلكترونااي المناساابة والتااي تويااد ماان : رابعـااـاا 

 :التعلم وتخدم أهدافهــا

 أن ك  هم االراء الم قردلت ف  كحرا  أهداف المرسي القماامات. 

 الب وزي رة كف عاهمأن ك  هم االراء الم قردلت ف  كحفاز الب. 

  أن كلجع االراء الم قردلت عات القمام القم ون. 



96 

 :لتناسب أنماط التعلم المختلفة لدى الطالبا ساليب   تنويع :خامســاا 

  نووص، وصووذية، وفاووديذ، ولنفووذ )ل ووقردام ايثووس لوول و وواات إليصوو   المماذلووت 
 (.جساف، ونر   وغاسهــ 

 

 :على العمل الجماعي وتشجعإستخدام استراتيجية تعلم : سادسا  

 وغاسه ( لجمذع   صغاسة )  نر   جم ع ، لل ييع جم عات. 
 

 إستخدام استراتيجية السؤال وتشجيع الطالب على البحث عن االجابات: سابعــاا 

  لذحوو   النروو  ، والذاجبوو   األ ووبذعات، واألنلووبت القمااماووت القوو  كلووجع عاووت

 .البحث
 

 :العلمي الخاص به بشكل مستمرأن ي حدث المقرر : ثامنــاا 

  القأيد لل حداثت المماذل   ولذايبت أخس األهح ث والم قجدا. 

 القأيد هأن المذاقع االلنقسونات الم قردلت والسواه  كممع هلنع صحاح. 

 كحديث الذث    اإللنقسونات وأيت لذاير كماامات. 

 لذقوع للنقسونو   كغااس أي ياه  ال يممع، أو أيت صفحت كم نراهو  أو حذفهـوـ ، أو

 .لم يمد له وجذر
 

مراعاة االختالفاات باين خصاائص الطاالب أثنااء تصاميم المقارر، لياتم تقاديم تجرباة  :اا تاسعــ

 .تعليمية مناسبة للجميع

 كصمام المحقذى واالنلبت هبسيرت كساع  ح ج   البالب وخص  صهم. 

   اكب   كص لام وهانات لما ييت ث هقت لن فت الذحدا  والصفح. 

 اقماوام لف  كصمام المحقذى السقم  لع المم ياس الفنات وف  الال حوت الداخااوت اكذ

 .اإللنقسون 

 عس  المحقذى السقم  هبسيرت لنظمت ك هع القنرع هال أجزا ه . 
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 آليات التفاعل واالندماج مع ا نشطة التعليمية-5
 

   و ا  ت القذاصع يج  كذفاس القماام   عل يافات البدء ه  قردام المرسي اإللنقسون

 .ونربت البدايت فاه      اوكمسيف اال

 لووول البووالب كنفاوووذه  لنووع وحووودة  تيجوو  كوووذفاس خبووت زلناوووت لجماووع الربوووذا  المقذقموو

 .للنقسونات والمحقذى واألروا  الالزلت لنع خبذة

  يج  كذفاس القنذ  ف  ا قردام نم  القماام اإللنقسون  القزالن  وغاس القزالن. 

  لامح ضووسا  القزالناووت لنووع لرووسي ريا وو  هحاووث يساعووت فاووه أوقوو    يجوو  كحديوود جوودو

 .الدوام الس م  لاج لمت قدي اإللن ن
 

 :عضاء هي ة التدريس والطالب الحضور اإللكتروني المستمر والفعال :  أوال

 الدوييت واالوم يا  االلنقسونات الس   ع عسي  عل الدا م القذاصع. 

 النر   لذحت ف  ل قمس هلنع المل ييت . 

 اال بذ  اي م خال    عت 24 اقص ه  ل رة ف  البالب ا قف  يا  عات السر . 

    ا وبذع  هلونع( المروسي فو  الممقمودة االكصو   و واات ه  قردام او) النقسون  هسيد اي 
 نرو   او واجو  ألي النه  اوت الق واام ولذاعاود ه أل وبذ  الر صت ه ألعم   البالب لقذياس

 . ا بذع 
 ه لوديج   وكزويودهم لنهم المباذهت االعم   حذ  الفذييت الساجمت ه لقغذيت البالب كزويد 

 .يصده  خال 

 لضوم ن جلوك هرصذص لمه والقذاصع المرسي ف  القماام  لاب ل  ىالم قذ كبذي لق همت 
 .نج حه

 
 

 :  تفاعلي بشكل التعلم عملية في الطلبة اشراك:  ثانيا 

 البالب هال االلنقسون  النر   وكذجاه ك هاع . 

 النر   ف  ولل ييقهم لابالب الساجمت القغذيت كرديم . 
  عاوت البوالب وكلوجاع وكمماروه ه لنرو   تكسق الق  اال  ات عسح عسي  عل النر   كمما 

 .جلك

 اجذهووت عاووت الووسر ويووذلك ، عااووه ه إلج هووت البووالب والووزام/  النروو   ا ووبذع   ووؤا  عووسح 
 ( .المل ييت ضذاه  كحديد لع) يرورهم واثساء زلال هم

 اراية لجمذعوت يع كذل  لثع لقم ون هلنع اال بذع  النر   اراية فسصت البالب اعب ء 
 ( .لحدر ا بذ  ف  اال بذع  النر  

 المرسي الديا    اهداف كردم كف عاات النقسونات هأنلبت البالب كزويد. 
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 :نجاحهم لضمان تطورهم ومدى ، المقرر داخل عملية التعليم والتعلم سير متابعة:  ثالثا

 جلك حذ  را م هلنع لمه والقذاصع القمام ل قذي لق همت . 
  كرووديم الوودعم المباووذب لابابووت المقمثووسيل عوول عسيوو  ا ووقردام المسووود االيوو ريم  قوودي

 . االلن ن
 

 :  لقياس والتقويماآليات -6
 المحقووذي ولووذاير أنلووبت لووع لققن  وو  القماووام والووقمام اهووداف لراوو س اروا  اخقاوو ي 

 . السقم 

 االلنقسونات المرسيا  كراام كذزيع ريج    ا  ت وضذح . 

 للوو يي   اعموو   لقراووام الوودياج   ه ا  ووت لسكببووت ووصووفات لحوودورة لموو ياس كووذفاس 
 .البالب

 كراامه  يجسي الق  البالب ألعم   ولن  بقه  القراام اروا  وكنذ  ك ا ع . 

 وع ر  وف  الاذا ح المممذ  هه  ف  الج لمت  لذضذع  هلنع البالب كراام  : 
 والذاجبووو   االخقبووو يا  فووو  القراوووام عاللووو   لح ووو ب لن  وووبت اروا  ا وووقردام -

 . ريج   االعم   النصفات  له كسصد كماام  نل ع واي والنر و   والمل ييع
 . البالب لل لباذب كماام  نل ع ألي واضحت كماام   يق هت -
 لوول وغاسهوو  ونر ووو   وللوو ييع وواجبوو   اخقبوو يا  هووال القراووام ا وو لا  كنووذ  -

 عاوت االققصو ي وعودم المرقافوت القماوام والوقمام انم ع لع ين    هم  القراام ا  لا 
 . واحد ا اذب

 ههم الر صت ماتاالقما المامات ف  القردم لرا س لابالب لقمدرة فسص كذفاس . 
 

 

 : آليات ضمان الجودة ومراقبة االداء -5

 لذثرووت كرناوو   ه  ووقردام ويضوو هم البووالب انجوو ز قاوو س خووال  لوول الم ووقمس القح ووال 
 . لاقراام

 جذركه  لضم ن ه  قمساي المرسيا  ولساجمت كراام . 

 هذلك لؤهات جه   قبع لل لنقظمت خ يجات كراام   اجساء . 

 القراام هنق  ج المصاحت اصح ب كزويد . 

 كروديم عول( واعض ء ها ت القدييسالبالب ) الم قفاديل يض  ل قذي لرا س آلات كذفاس 
 . االلنقسون  القماام هنم  الم رة

 عاوت المنو هج كروديم فو  االلنقسونو  القماوام ا وقردام كأثس لديا ت االزلت البا ن   كذفاس 
 . القمام لرسج  
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 ا  ووو   خوووال  لووول ه  وووقم يا  والنوووذاري الم ووو ندة اعضووو ء ها وووت القووودييس كراوووام  
 . القمام جذرة لضم ن واضحت واجساءا 

 
 خطة التدريب الشاملة للتعليم اإللكتروني -6

 

  : االلكتروني التعليم بخصوص التدريس هي ة  عضاء شاملة تدريبية خطة: اوال 

 االلكترونية المنصة عبر المقرر ادارة: جدول التدريب االول  

 اسم الدورة رمو الدورة
رقم 

 المكون
 اسم المكون

الفترة 

 الومنية
 نوع التقديم

Auel-t101 
 عبر المقرر ادارة
 االلكترونية المنصة

M1 ساعة 2 الواجهة مع التعامل وكيفية المنصة في التسجيل كيفية ONLIEN 

Auel-t101 
 عبر المقرر ادارة
 االلكترونية المنصة

M2 ساعة 2 المقرر تحضير في بالمنصة الخاصة واالنشطة الموارد استخدام ONLIEN 

Auel-t101 
 عبر المقرر ادارة
 االلكترونية المنصة

M3 ساعة 1 بالمنصة المخصصة االدوات عبر الطلبة اعمال تقييم آليات وضع ONLIEN 

Auel-t101 
 عبر المقرر ادارة
 االلكترونية المنصة

M4 ساعة 2 بالمنصة الخاصة االفتراضية الفصول خاصية استخدام ONLIEN 

 

 : االهداف التعليمية للدورة 

 االلنقسونات المنصت لع والقم لع الق جاع هنافات القدييس ها ت اعض ء كمسيف . 

 لول كحقذيوه ولو  االلنقسوناوت ه لمنصوت الر صوت ه لمزايو  القودييس ها ت اعض ء كمسيف 
 ( .كف عا  لحقذى) وانلبت( ث هت لحقذي) لذاير

 المنصت عبس واالخقب يا  الذاجب   وضع هنافات القدييس ها ت اعض ء كمسيف . 

 ههوو  يثووذم القوو  لألنلووبت الووديج   ويفووع القراووام هنافاووت القوودييس ها ووت اعضوو ء كمسيووف 
 . المنصت عبس الب ل 

 عبووس االفقساضووات الفصووذ  وا ووقردام كحديوود هنافاووت القوودييس ها ووت اعضوو ء كمسيووف 
 .المنصت

 

 الرقمي المحتوى انتاج: جدول التدريب الثاني 

 نوع التقديم الومنيةالفترة  كونماسم ال رقم المكون اسم الدورة رمو الدورة
AUCC101  انتاج المحتوى

 الرقمي
M1 التقديمية العروض برنامج استخدام 

(PowerPoint )باحترافية 
 WORKSHOP ساعات 1

AUCC101  انتاج المحتوى

 الرقمي
M2 ساعات 1 الذكية السبورة باستعمال المحاضرات تسجيل WORKSHOP 

AUCC101  انتاج المحتوى

 الرقمي
M3 برنامج باستخدام المكتب سطح تسجيل (OBS) 1 ساعات WORKSHOP 
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 : االهداف القماامات لادوية 

 القرديمات المسو  هسن لج ا قردام هنافات القدييس ها ت اعض ء كمسيف PowerPoint 
 . ه حقسافات

 الذيات ال بذية ه  قمم   المح ضسا  ك جاع بكيفية القدييس ها ت اعض ء كمسيف. 

 هسن لج ه  قردام المنق   بح ك جاع بكيفية القدييس ها ت اعض ء كمسيف (OBS.) 
 

  :االلكتروني  التعليم بخصوص للطلبة شاملة تدريبية خطة: ثانيا 
 

 اسم الدورة رمو الدورة
رقم 

 المكون
 كونماسم ال

الفترة 

 الومنية
نوع 

 التقديم

Auel-S101 
 مع والتفاعل االستخدام
 االلكترونية المنصة

M1 ساعة 1 الواجهة مع التعامل وكيفية المنصة في التسجيل كيفية ONLIEN 

Auel-S101 
 مع والتفاعل االستخدام
 االلكترونية المنصة

M1 
 قبل من المتاحة واالنشطة الموارد مع التعامل كيفية

 المقرر استاذ
 ONLIEN ساعة 1

Auel-S101 
 مع والتفاعل االستخدام
 االلكترونية المنصة

M1 ساعة 1 االفتراضية الفصول مع التعامل كيفية ONLIEN 

 

 : االهداف القماامات لادوية 

 االلنقسونات المنصت ف  الق جاع كمسيف البابت هنافات. 

 المرسي ا ق ج قبع لل المق حت واالنلبت المذاير لع القم لع كمسيف البابت هنافات. 

  المنصتكمسيف البابت هنافات ك اام الذاجب   وخذ  االخقب يا  عبس. 

 االفقساضات الفصذ  االنضم م لجا    كمسيف البابت هنافات. 
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 (1ملحق )

 الالئحة الداخلية للدراسة واالمتحانات
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 الالئحة الداخلية للدراسة واالمتحانات
 2515( لسنة 12قرار رقم )

 باجلامعة الداخلية اللوائح إصدار بشأن
 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 تطبيق الالئحة ( 1مادة رقم ) 

 لغة الدراسة ( 1مادة رقم ) 

 أقسام الجامعة ( 1مادة رقم ) 

 مدة الدراسة ( 1مادة رقم ) 

 البرنامج األكاديمي ( 5مادة رقم ) 

 

 

 ( 1مادة رقم ) 

تطبق أحكام هذه الالئحة على الطلبة الدارسين بجامعة أفريقيا ل طرابلس لنيل اإلجازة الجامعية  

 .التخصصية )البكالوريوس أو الليسانس(

 

 (2مادة رقم )

 ) لغة الدراسة (

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

من لغات أخرى بلغتها إلى نصها العربي ويجوز التدريس بغير العربية وذلك حسب  المستعملة

 .التخصص
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 (3مادة رقم )

 ) أقسام الجامعة (

 -:تشتمل الجامعة على األقسام العلمية التالية 

 العـــــــــــلوم تطبيقيـــــة العلــــــــوم إنسانيـــــــة

 قسم علوم الحاسوب قسم إدارة إعمال

 المدنيةالهندسة  قسم ا قسم المحاسبة

 قسم الهندسة المعمارية قسم القانون

 قسم هندسة النفط اللغة االنجليزية قسم 

 ----------- مصارفقسم التمويل وال
 

 ( 4مادة رقم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -: الدراسة بالجامعة لها خصائص متعددة هي

) للعلوم اإلنسانية ( نظام الدراسة المتبع هو نظام الفصول الدراسية وذلك بواقع ثمانية فصول دراسية  .1

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

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

 اختياري ألعضاء هيئة التدريس والطلبة وبما ال يتعارض مع البرنامج الدراسي بالجامعة .

 ( ستة عشر أسبوعا بما فيها فترة االمتحانات.16يتكون كل فصل دراسي من ) .1

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

 س وينتهي مع نهاية شهر يونيو.يبدأ فصل الربيع مع بداية شهر مار .1

 السنة بعد نهاية فصل الخريف ولمدة أسبوعين . فتبدأ عطلة نص .5

 .الجامعة تعديل بداية ونهاية الفصل الدراسي بعد موافقة اللجنة العلمية بالجامعة ةداراليجوز  .6

 

 ( 5مادة رقم ) 

 ) البرنامج األكاديمي (

العلمية النظرية والعلمية ، تدرس للحصول على درجة البرنامج األكاديمي  هو مجموعة من األنشطة 

 علمية تخصصية.
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 )الفصــــــل الثاني ( 

 نظام الدراسة والمتحانات

  

 :  نظام القبول والنقل()أولا 

 (6مادة رقم )

 -يتم قبول الطلبة الجدد بالجامعة وفق الضوابط والشروط اآلتية:

أن يكون الطالب المتقدم للدراسة بالجامعة حاصال على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها  .1

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

للطالب الحق في الدراسة بالقسم المطلوب حسب رغبته ووفقاً لتخصصه واإلجراءات واللوائح  .2

 المعمول بها الجامعة   .

( المذكورة أدناه من هذه 5رقم ) تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إدارة الجامعة وفقا للمادة .3

 الالئحة .

 نظام القبول والنقل

 اختصاصها المادة

 ضوابط وشروط قبول الطلبة (6مادة رقم )

 المستندات المطلوبة للتسجيل (7مادة رقم )

 نظام التسجيل واإلرشاد والنقل

 صرف رقم القيد (8مادة رقم )

 التسجيل واإلرشاد (9مادة رقم )

 حقوق الطالب األكاديمية (11مادة رقم )

 النتقال بين األقسام (11مادة رقم )

 تجديد القيد (11مادة رقم )

 الغياب ووقف القيد

 الغياب (11مادة رقم )

 وقف القيد (11مادة رقم )

 التقييم والمتحانات

 لجنة لإلشراف على المتحانات النهائية (15رقم )مادة 

 تقيم درجات المقرر الدراسي (16مادة رقم )

 الغياب عن المتحانات الدورية (17مادة رقم )

 الغياب عن المتحانات النهائية (18مادة رقم )

 الغياب عن المتحانات النهائية (19مادة رقم )

 الطعن والتظلم (11مادة رقم )

 تقدير الدرجات (11رقم )مادة 

 اإلنذارات والفصل (11مادة رقم )
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تقبل الجامعة الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى ويشترط في الطالب المنتقل أن يقدم المستندات التي  .4

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

 ديمي إلى القسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة .والدرجات المتحصل عليها ويحال الملف األكا

كل المقررات الدراسية للجنة العلمية بالقسم ، بشرط ان ال تزيد  أوتكون صالحية قبول بعض  .0

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

لتي لم يتم قبولها وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من يشترط في الطالب المنتقل أن يدرس المقررات ا .6

 القسم المختص.

 ( خمسين بالمائة.%05تستبعد كل المقررات المتحصل عليها الطالب بتقدير أقل من ) .5

 يحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزها بالكامل. .1

 (7مادة رقم )

 (ت المطلوبة للتسجيلالمستندا -)أولا:

 : تسجيل طالب جديد أولا 

 ما يعادلها. أوللشهادة الثانوية العامة  األصليةالنسخة  .1

 شهادة الميالد . .2

 ( صور شخصية حديثة .6عدد ) .3

 شهادة صحية حديثة .4

 تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة . .0

 تعبئة نموذج الرغبات الخاص بالجامعة . .6

 طالب منتقل: تسجيل ثانياا 

 ما يعادلها. أوللشهادة الثانوية العامة  األصليةالنسخة  .1

 من الجامعة المنتقل منها الطالب . أصليكشف درجات  .2

 مفردات المقررات الدراسية معتمدة من الجامعة المنتقل منها . .3

 شهادة الميالد . .4

 ( صور شخصية حديثة .6عدد ) .0

 بالجامعة.تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص  .6

 : تسجيل طالب وافدثالثاا 

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

 صورة من جواز سفر الطالب وولي األمر، مع صورة من تأشيرة اإلقامة سارية المفعول. .2
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 (8مادة رقم )

 نظام التسجيل واإلرشاد والنقل( -)ثانياا:
 -للطالب عند قبوله للدراسة بالجامعة ويتكون الرقم من ثمانية أرقام كما يلي: يمنح رقم قيد

 ( يدل على  2يدل عل فصل الخريف و  1الرقم األول من اليسار يدل على رقم الفصل الدراسي
 يدل عل فصل الصيف ( 3فصل الربيع و 

 .  الرقم الثاني والثالث يدل على السنة التي التحق بها الطالب 

 لرابع والخامس يدل على رقم القسم .الرقم ا 

 . الرقم السادس والسابع والثامن يدل على الرقم التسلسلي للطالب 
 (9مادة رقم )

 -يخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنقاط اآلتية :

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

  الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع تتم إجراءات تسجيل

 السابق لبدء الدراسة .

 . ال يجوز تسجيل اي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداية التسجيل 

  يمكن التعديل في تسجيل الطالب بالحذف واإلضافة لبعض المقررات الدراسية بعد االمتحانات

 الثانية. النصفية األولى وقبل

  يجب على الطالب التسجيل في المقررات الدراسية أول بأول وذلك حسب التسلسل المحدد

 للمقررات وكذلك حسب الخطة الدراسية المعتمدة  من قبل القسم المختص .

 . يسجل الطالب في مشروع التخرج في أخر فصل دراسي 

 ( وحدة دراسية في كل فصل دراسي وال12الحد األدنى للتسجيل )  يجوز التسجيل في أكثر من

( على ان ال يزيد على الحد األعلى %50( وحدة دراسية إال إذا كان معدله العام أكثر من )11)

  ( وحدة دراسية .21وهو )

 (11مادة رقم )

 -تضمن الجامعة للطالب الحقوق األكاديمية اآلتية :

ج التسجيل والنتائج يكون لكل طالب ملف علمي يحتوي على جميع النسخ األصلية من نماذ .1

، وذلك حسب الخطة الدراسية النهائية لكل فصل دراسي بالقسم والذي يتولى إرشاد الطالب علمياً 

 المعدة بالقسم.

يكلف كل قسم مرشدا علميا لكل طالب ليشراف على برنامجه الدراسي بداية من دخوله القسم  .2

 حين تخرجه. إلى

 (11مادة رقم )
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قسم إلى قسم أخر في الجامعة بعد موافقة المرشد األكاديمي بالقسم المسجل به يجوز للطالب االنتقال من 

 .الطالب أوالً تم موافقة القسمين المعنيين وإحالة اإلجراءات لمسجل الجامعة

 (11مادة رقم )

على الطالب تجديد قيده في بداية كل فصل دراسي ويكون تجديد القيد بالتوقيع على النموذج المعد لذلك 

بل رئيس القسم المختص والمرشد األكاديمي متضمنا المقررات الدراسية المقيد بها الطالب، ويعد من ق

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

 (11مادة رقم )

 الغياب ووقف القيد( -)ثالثاا:

 -: التيخالل الفصل الدراسي يجب مراعاة 

يجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمية العملية وال يحق له الدخول لالمتحان  .1

بدون عذر ويعطى درجة صفر في كل من  %20النهائي ألي مقرر تزيد نسبة غيابه فيه عن 

 الفصل واالمتحان النهائي لذلك المقرر، وتطبق عقوبة الغياب بعد اعتمادها من القسم . أعمال

من عدد األسابيع المقررة للدراسة لمقرر ما،  %50لت ظروف خاصة طارئة دون تغطية حا إذا .2

 يلغى هذا المقرر بناء على اقتراح القسم المختص.

 (11مادة رقم )

 -يمكن للطالب إيقاف قيده حسب الحالت اآلتية:

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

مرشده األكاديمي ويعتمده القسم المختص وال يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة 

 للتخرج.

يوقف قيد الطالب لفصل دراسي ثان خالل فترة دراسته بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة  .2

 للتخرج.العلمية بالقسم المختص وال يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة 

يجوز في حالة اضطرارية إيقاف قيد الطالب لفصل دراسي ثالث وللمرة األخيرة خالل فترة  .3

دراسته بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة العلمية بالجامعة ويحتسب هذا الفصل ضمن المدة 

 الزمنية المطلوبة للتخرج.

 ( 15مادة رقم )

 التقييم والمتحانات( -)رابعاا:

ة العلمية بالجامعة لجنة ليشراف على االمتحانات النهائية مع نهاية كل فصل دراسي تسمى تشكل اللجن

 لجنة االمتحانات والمراقبة تتولى كافة األمور المتعلقة بسير االمتحانات وتنظيمها.

 (16مادة رقم )
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خمسين بالمائة  %05حصل على مجموع درجات  إذايعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي  .1

 لى األقل في هذا المقرر.ع

( وذلك على أساس أعمال السنة للطالب وامتحان نهاية %155تحسب تقديرات كل مقرر من ) .2

 لالمتحان النهائي. %65ألعمال السنة و  %45الفصل وذلك بنسبة 

تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانات دورية ال يقل عددها عن اثنين وتدخل االمتحانات  .3

 في أعمال الفصل الدراسي. الشفهية والتقارير

يتم اعتماد النتيجة النهائية للمقرر الدراسي من قبل رئيس القسم المختص وكذلك رئيس قسم  .4

 الدراسة واالمتحانات بالجامعة.

 (17مادة رقم )

في حالة تغيب الطالب عن حضور أي من االمتحانات الدورية ألسباب مقنعة يجوز إجراء االمتحان 

 -تالية:وذلك وفق الشروط ال

 أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه. .1

 موافقة أستاذ المادة وكذلك موافقة رئيس القسم . .1

 
 (18مادة رقم )

ال يسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النهائي للمقرر إذا تغيب عن االمتحان النهائي المحدد له ويمنح 

 االمتحان.درجة صفر في ذلك 

 (19مادة رقم )

( بموافقة كل من رئيس القسم وإدارة الشؤون العلمية وإدارة 11يمكن أن يستثنى من المادة السابقة )

 -المسجل العام  حسب الشروط التالية :

 أن يكون عذر الغياب عن االمتحان قاهرا. .1

 ل السابقة.من االمتحانات النهائية بالفصو أيأن ال يكون الطالب قد سبق تغيبه عن  .2

أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه وفي موعد  .3

 أقصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات النهائية لذلك الفصل.

 (11مادة رقم )

يجوز للطالب التقدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فيما ال يزيد عن مقررين وذلك وفق اإلجراءات 

 -والضوابط التالية:

أن يقدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد على أسبوعين  .1

 من تاريخ إعالن النتائج.
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 أن يرفق بالنموذج إيصال بالرسوم المالية والمحدد بالالئحة المالية بالجامعة  . .2

ثالثة أعضاء هيئة التدريس لهم اختصاص تتولى اللجنة العلمية بالقسم بتشكيل لجنة للمراجعة من  .3

في مجال المقرر موضوع المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتيجة 

النهائية بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتيجة من القسم المختص وقسم الدراسة 

 واالمتحانات بالجامعة.

حه بالمقرر فإنه يتم تعديل درجة الطالب ويتم إعادة صحة ادعاء الطالب وتقرر نجا تبثفي حالة  .4

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

 

 (11مادة رقم )

 -: التيتحسب درجات الطالب ومعدله على النحو 

عليها يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية لكل مقرر في الدرجة المتحصل  .1

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

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

 القسم.

وذلك حسب مائة  إلىتقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناء على المعدل العام من صفر  .1

 -النسب التالية :

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 (11مادة رقم )

 -ينذر الطالب بسبب تدني تحصيله العلمي في الحالت التالية:

و يلغى أي إنذار في  مع نهاية إي فصل دراسي  ويعتبر إنذار، %05إذا تدنى معدله العام إلى اقل من 

 . %05حالة تجاوز الطالب المعدل العام 

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

 التقدير الدرجات ت

 ممتاز 155إلى  10من  1

 جيد جدا 10إلى أقل من    50من   1

 جيد 50إلى أقل من    60من  1

 مقبول 60إلى أقل من    05من  1

 ضعيف 05إلى أقل من   30من   5

 ضعيف جدا 30أقل من  6
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 .(%30إذا تحصل على ثالثة إنذارات متتاليين بتقدير عام ضعيف جدا ) اقل من  .1

 .(%05إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالية بتقدير عام ضعيف ) اقل من  .2

 

 الفصـــــــــل الثالث()

 )متطلبات التخرج(

 (11مادة رقم )

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

( خمسين بالمائة بعد اجتيازه لجميع المقررات %05المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام ال يقل عن )

 .المطلوبة التي درسها في القسم بنجاح

 

 (11مادة رقم )

الليسانس( مقررات تكون يدرس الطالب للحصول على درجة اإلجازة المتخصصة )البكالوريوس ، 

 -مجموع وحداتها كالتالي :

 التصنيف القسم
مجموع الوحدات الالزمة 

 للتخرج
 اإلجازة المتخصصة

 إدارة أعمال

 العلوم اإلنسانية

 البكالوريوس وحدة دراسية 131

 البكالوريوس وحدة دراسية 131 المحاسبة

 البكالوريوس وحدة دراسية 131 تمويل ومصارف

 الليسانس وحدة دراسية 129 القانون

 الليسانس وحدة دراسية 134 اللغة االنجليزية

 علوم الحاسوب

 العلوم التطبيقية

 البكالوريوس وحدة دراسية 139

 البكالوريوس وحدة دراسية 103 الهندسة المدنية

 البكالوريوس وحدة دراسية 161 الهندسة المعمارية

 البكالوريوس وحدة دراسية  149 هندسة النفط 

 

 الفصـــــــل الرابع () 

 )المخالفات التأديبية(

 (15مادة رقم )

على الطالب االلتزام بأداء واجباته على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة وأن يسلك في  

تصرفاته مسلكا يتفق مع وضعه باعتماده طالبا جامعيا وان تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم 

 المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي  واألصول والتقاليد الجامعية المستقرة

 (16مادة رقم )
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 أييخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعال يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح واألنظمة بالجامعة  وفي  

 مكان من ملحقاتها بارتكاب فعل تحضره القوانين واللوائح أو االمتناع عن أداء الواجب كطالب  

تى زوال هذه الصفة بتخرجه أو ويظل الطالب خاضعا ألحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وح

 إلغاء تسجيله .

 (17مادة رقم )

 -ل يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية :

 االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين بالجامعة. -أ

 االعتداء على األموال والمرافق التابعة للجامعة . -ب

 بالجامعةالدراسة واالمتحانات سير اإلخالل بنظام  -ت

 ارتكاب أي سلوك منافي لألخالق أو يمس النظام العام واآلداب العامة بالجامعة. -ث

 الجرائم المخلة بالشرف . -ج

 (18مادة رقم )

 -:يعد من مخالفات العتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطالب

 الضرب أو اإليذاء أو التهديد. -أ

 .السب أو القذف -ب

 .هانةاإل -ت

االعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها ، وبحضور المعتدي عليه أو في غيابه وسواء ارتكب ويتحقق 

 كتابة أو مشافهة أو باإلشارة.

 (19) مادة رقم

 -يعد من مخالفات العتداء على األموال والمرافق التابعة للجامعة:

ا غير صالحة إتالف أو تخريب األدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعله -أ

 لالستعمال أو بتغيير وجه استعمالها لو جزئيا.

سرقة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو  -ب

  .االستيالء عليها

 االحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل األمانة أو اإلعارة وعدم إرجاعه في الوقت المحدد. -ت

 

 (11مادة رقم )

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

 عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة .

انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة الفاعل أو لغيره ويعد انتحاال للشخصية دخول طالب بدال  -ب

عن طالب أخر ألداء االمتحان وتسرى العقوبة على الطالبين وكل من سهل ذلك أو كان شريكا 

 فيه من الطالب 

 إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سيرا لدراسة أو االمتحانات بأية صورة كانت. -ت

غيرها مما  أوالنتائج  أوالتقييم  أوالعاملين فيما يخص سير االمتحانات  أوأثير على األساتذة الت -ث

 يتعلق بشؤون الدراسة واالمتحانات.

ممارسة أعمال الغش في االمتحانات فيها بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في  -ج

وات  أو أجهزة ذات عالقة بالمنهج الغش إدخال الطالب إلى قاعة االمتحانات أية أوراق أو أد

 الدراسي موضوع االمتحانات ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة االمتحانات 

االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفق األحكام هذه  -ح

 الالئحة.

 العالي.أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم  -خ

 (11مادة رقم )

 -يعد سلوكا منافيا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتية :

 األخرالمعتدى عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف  برضياالعتداء على العرض ولو تم جرائم  -أ

 طالبة  . أوكان طالبا  إذاشريكا في الجريمة 

 بها بأي صورة من الصور. تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل -ب

 تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها. -ت

 كل ما من شأنه أن يخل بالشرف أو المساس باآلداب العامة وفقا للقوانين واللوائح النافذة . -ث

 (الخامسالفصـــــــــــل )

 )العقوبات التأديبية(

 (11مادة رقم )                                       

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

 كان عائداً. إذاباإليقاف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنتين دراسيتين، ويفصل الطالب من الجامعة 

 (11مادة رقم )



113 

( بالوقف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنة  29يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة ) 

دراسية وتضاعف العقوبة عند العود ، وال يعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع قيمة اإلضرار التي 

 أحدثها.

 (11مادة رقم )

 -على النحو التالي :( 30) يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة

تقل عن سنة دراسية وال تزيد على سنتين دراسيتين كل من  يعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة ال -أ

( من المادة المذكورة  ويفصل الطالب من الدراسة -ب -ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين )أ

 فصال نهائيا عند العود .

 يعاقب الطالب بالحرمان من دخول المتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات المحددة في -ب

ث( من المادة المذكورة، وفي جميع األحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي -تن )الفقرتي

 ارتكب فيها المخالفة.

ارتكب المخالفات الواردة بيانها  إذا األقليعاقب بإلغاء نتيجة امتحان الطالب في فصل واحد على  -ت

نه لفصلين دراسيين ، امتحا إلغاءفي الفقرة )ج( من المادة المذكورة، ويجوز لمجلس التأديب 

 ويفصل الطالب فصالً نهائيا عند العود.

يعاقب الطالب بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو إيقافه عن الدراسة مدة ال تزيد على سنة  -ث

دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين ) ح،خ ( من المادة 

 المذكورة.

 

 (15مادة رقم )

( بالوقف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنة دراسية 31على المخالفات المنصوص عليها في المادة )يعاقب 

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

 

 (16مادة رقم )

التأديبية المنصوص عليها في هذه الالئحة يحسب كل فصلين دراسيين سنة دراسية  األحكامفي تطبيق 

 .واحدة

 )الفصـــــــــل السادس(

 )إجراءات التأديب(

 (17مادة رقم )
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على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم بالغا عن 

 هذه المخالفة يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة يقدمه إلى إدارة الجامعة.

 (18مادة رقم )

الواقعة يتعين على  إدارة الجامعة تكليف لجنة تحقيق تتكون من ثالثة أعضاء هيئة فور اإلبالغ عن 

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

 

 (19مادة رقم )

للطالب وال يحسب اليوم الذي تم فيه اإلعالن ،  األقليتم اإلعالن عن التحقيق قبل موعده بيوم كامل على 

 ويجوز إن يتم التحقيق فوراً في حاالت الضرورة واالستعجال  .

 

 (11مادة رقم )     

بعد االنتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب رغم إعالمه تقدم اللجنة تقريرا مشفوعا بالمحاضر التي 

 أعدتها إلى إدارة الجامعة.

 (11مادة رقم )  

في حالة االنتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من رئيس الجامعة على أن يتكون من ثالثة  

أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة القانونية على أن يكونوا من غير أعضاء لجنة 

حالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي التحقيق ومندوب عن الشؤون الطالبية ويتم إعالن من تمت إ

ينبغي فيه مثوله أمامهم وذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيام وال يحتسب اليوم الذي تم فيه اإلعالن وفي 

 .حالة عدم الحضور يصدر القرار غيابيا

 (11مادة رقم )

الشهود ، كما يجوز له الطالب ويجوز للمجلس استدعاء  أقواليصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع 

 استدعاء من قام بالتحقيق .

 (11مادة رقم )

يتم اإلعالن عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة اإلعالنات في الجامعة ويعتبر ذلك قرينة على العلم 

 بذلك.

 (11مادة رقم )

بعد يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات األعضاء وال تعتبر قرارات المجلس نافذة اال 

 اعتمادها من رئيس الجامعة .

 (15مادة رقم )



115 

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة اإلعالنات في الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانية منه 

 بالملف الشخصي للطالب.

 (16مادة رقم )

يجوز الطعن تعتبر قرارات مجلس التأديب التي تصدر طبقا ألحكام هذه الالئحة نهائية بعد اعتمادها وال 

 فيها إال بالطرق القضائية أمام المحكمة المختصة.
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 (1ملحق )

 دليل كتابة مشروع التخرج لطالب
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 دليل كتابة مشروع التخرج لطالب 

 

 مقدمـــــــــــة.1
كحااع المل يع يمثع للسو  القرس  اخقب يا حرارا  لاب ل  لج ينلف عل قديا  البابت ف  

أكم ريا قه قبع الذصذ  لمرسي للسو   لذي واهقن ي حاذ  جديدة لامديد لنه  ف  لج   كرصصهم

القرس ، ويردم للسو  القرس  كجسهت فماات ه لت لاب ل  كنذن لردلت لاحا ة المماات له همد القرس  لج 

القرس  للت القأيد لل أن  يمقمد الب ل  ف  عمع الملسو  عات لهداعه اعقم را ياا ، ويهدف للسو 

الب ل  ق رياً عات كببا  المه يا  والمم يف الق  حصع عااه  خال  الديا ت الج لمات ف  ظع كذفاس 

النصح واإليو ر لل الملسف عات للسو  القرس  و يج  عات يع ع ل  كرديم للسو  ل قرع ل  لم 

داف للسو  القرس  كقارص ف  ل  يسى الر م أن يردم همض البالب للسو  واحد للقسك، وعمذل  أه

 -يا :

التأكد من أن الطالب الخريج قادراً على استخدام العلوم التي تلقاها خالل دراسته الجامعية وأصبحت  .1

 تعد من قدراته الكتابية والخطابية والبحثية والعلمية.

 إعطاء فرصة للطالب لتطبيق ما تعلمه وتنفيذ ذلك على ارض الواقع. .2

 بأخالقيات المهنة قبل التحاقه فعلياً بالعمل.تحلي الطالب  .3

ويحق للطالب أن يختار عنوان مشروع تخرجه في أي مجال من مجاالت التخصص في قسمه العلمي  .4

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

 المشروع.

 

 متطلبات التقديم على مشروع التخرج

 

ق م عام  ه لج لمت عدر وحدا  يج  عات الب ل  أن ينجزه  لامنح الح  ف  ك جاع للسو   لنع

 -القرس  والبدء فاه وه  ي آلك :

 

 القسم العلمي
 قبل المشروع لإلنجازعدد الوحدات المطلوبة 

 الحد ا دنى                     الحد ا على

 121 121 إدارة ا عمال

 121 121 المحاسبة

 121 121 التمويل والمصارف

 123 121 القانون

 122 111 ة االنجليويةاللا

 133 121 علوم الحاسوب

 141 141 الهندسة المدنية

 149 143 الهندسة المعمارية

 141 131 نفطهندسة ال



118 

 آلية اعتماد التسجيل والتقييم في مشاريع التخرج 

  

للسو  القرس  أن يقراد ه آللات اآلكات لامقمد عات الب ل  الذي ا قذفت لقباب   الق جاع ف  

 -ك جاع للسو  كرسجه وكراام نقاجقه هلنع ي م :

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

 الطالب لعدد الوحدات الالزمة للبدء في المشروع.

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

واالمتحانات لتأكيد اجتياز الطالب العدد الكافي من الوحدات المستحقة للتخرج، ثم يعتمد من قبل القسم 

 المالي الذي يفيد بعدم وجود أي التزام مالي على الطالب ودفعه رسوم تسجيل مشروع التخرج.

( والذي يحوي العنوان الذي اختاره الطالب كعنوان لمشروعه وبموافقة 2النموذج رقم ) يلي ذلك تعبئة .3

القسم العلمي وأيضاً اسم المشرف على المشروع، ثم المناقشين المقترحين من قبل القسم العلمي، في 

( والذي يكون الطالب قد عرض مقترح المشروع مختصرا للتنبيه على نواقص يجب 3النموذج رقم )

مالها أو إضافة تلحق به، يلي ذلك استكمال بيانات هذا النموذج والذي يصبح ممهدا الستصدار قرار إك

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

ن جهد ويحصد ثمار جهود يوم مناقشة مشروع التخرج هو اليوم الذي يكرم فيه الطالب على ما بذله م .4

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

( ليكون المشروع مقبوال وتكلل % 51( الذي يتوج باجتياز الطالب ما مجموعه )4النموذج رقم )

 بنجاح الطالب سواء بتعديالت في المشروع أو بدون تعديالت.

( وهو يضمن للطالب البدء في إجراءات استخراج كشف الدرجات وإفادة التخرج وإذانا 5قم )النموذج ر .5

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

 

 شروط عامة في اختيار مشاريع التخرج

 

ي وعسيرت يج  عات يع ع ل  أنهت المرسيا  ال  هرت لملسو  القرس  أن يصبح لديه كصذ

صحاحت ف  اخقا ي للسو  القرس  وخ صت همد لنه  ه لغ لبات لرسيا  الر م وهن  يج  عات يع ع ل  

 أن يرذم ه خقا ي للسو  القرس  وف  األ س الق لات :

يرق ي الب ل  لذضذ  الملسو  الذي يسيد كرديمه هحاث يردم حاذ  فماات لمل يع واقمات لع  أن .1

 للن نات كببا  الملسو  ف  الحا ة المماات أو كبذيس لحاذ    هرت لرقسحت.

أن يرذم الب ل  ه النرساع ه لحا ة المماات وجمع المماذل   والمالحظ   المن  بت لامل يع المذجذرة  .2

 الق  ه  هح جت لاقبذيس. أو المذاضاع

أن ينذن لدى الب ل  لماذل   نظسيت ي فات ولذثرت )يم ذرة( عل المذضذ  المرق ي قبع البدء ف     .3

 كنفاذ الملسو  .

 يج  أن كذضع خبت زلنات ولفصات لمساحع لنج ز الملسو . .4

 أو يااهم .أن يضع األولذي   ف  اخقا ي المذضذ  هم  يردم البحث المام  أو المجقمع والبا ت  .1

 يفضع أن ينذن األ ق ج الملسف لقرصص ف  لج   الملس  الذي اخق يه الب ل  . .6
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 قواعد قبول مشاريع التخرج

 

 -ويمنل كاراصه  ف  األك :

 أن ينذن الملسو  ق هع لاقببا  المما  وأن ال يمقمد عات ألذي وهمات غاس ق هات لاقببا  . .1

 لذجذرة ل بر  رون الرا م هأي كبذيس عااه .أن ال ينذن الملسو  لأخذج لل فنسة  .2

أن يرذم الب ل  هقرديم للسو   ينفذه هنف ه واال قف رة لل الربسة الق  ايق به  لل لساحع لعدار  .3

 الملسو .

 أن يردم الملسو  : .4

 .أفن ي جديدة 

 .كبذيس لفنسة للسو     ه  هإض ف   جذهسيت 

 . حاذ  لمل يع لذجذرة ل بر 

 رام واألخالق اإل اللات و الدينات و ع را  وقام المجقمع الااب  وأخالقا   المهنت.أن يحقسم الملسو  ال .5

 يج  عات الب ل  أن يأخذ المذافرت لل الر م والملسف قبع البدء ه لملسو  . .1

عابت لال ف  ح ال  ا قثن  ات يذاف  عااه   3أن ال يقج وز عدر البالب الملقسيال ف  الملسو  الذاحد  .1

 ف عات الملسو  والر م  .األ ق ج الملس

يردم الب ل  لرقسح للسو  ح   النمذج  الممد لهذا الغس   وي مح لاب ل  كرديم أيثس لل لرقسح  .8

 للسو  ويقم االخقا ي ح    األولذيت.

يقم كراام المل ييع المرقسحت لل قبع الاجنت المامات ويرذم الب ل  هقرديمه ف  وقت لمال عنه هزلل ي ف   .9

 لعالن   الر م.ف  لذحت 

. ف  ح لت الربذ  يبدأ الب ل  الممع لب وسة لع الملسف أل  ف  ح لت السفض فمات الب ل  لع رة 11

 كرديم لرقسح الملسو  لسة أخسى همد لجساء كمديال  لربذلت.

 

 طريقة كتابة مشروع التخرج

يمقبس اللنع والمضمذن جزء ه م ف  الملسو  ألنه يمنس المجهذر الذي هذله الب ل  والممع 

عات المذضذ  لل عالب وه حثال. لذا يج  أن يذلت  االعال الذي أنجزه. يم  انه يمقبس لسجم  لمل يسيد 

هت المل ييع وهن ك كذصا   ع لت حذ  يق  عن يت خ صت لنق هقه وكسكا  األفن ي المامات الذايرة فاه،

 -والقر ييس المامات ينبغ  عات الب ل  القراد هه  ، وه  :

 

 تبويب المشروع

 

صفحت الغالف: وكحقذي عات وم ي الج لمت، عنذان البحث، ا م الب ل ، ا م الملسف، الر م  .1

 المام ، الفصع الديا   الح ل ، الديجت الج لمات الم قهدف الحصذ  عااه .

 اللنس. .2

 اإلهداء. .3

 الجداو (. –األون    –)المحقذي   الفهسس  .4

 المارص )فنسة ع لت عل الملسو  والهدف لنه هم  ال يرع عل نصف صفحت وال يزيد عل صفحت(. .5
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 فصذ  الملسو  : .1

 .المقدمة 

 .الجزء النظري والعملي 

 .النتائج 

 .التحليل 

 .)الخالصة والتوصيات )ان وجدت 

 الر كمت. .1

 المساجع. .8

 المالح . .9

 

 الخطوط والترقيم

 -وكأخذ الرص  ص اآلكات:

 18هحجم  Times New Romanعنذان الملسو : نذ  الر   .1

   14والحجم   Times New Romanنص الملسو : الر  / ه لر   .2

 , لع لالحظت ضب  النص.11كنق  المن ويل الفسعات ه لاغت المسهات لع لساع ة أنذا  الربذع وهحجم  .3

 يمقمد كب عد ال بذي لفسراً. .4

 …(.,I, IIفح   اإلهداء و اللنس والمحقذي   ه ألحسف السول نات )يبدأ كسقام الص .5

 (لل هدايت الفصذ  لاملسو ..…,1,2,3ويبدأ القسقام ) .1

 كنق  المساجع ف  نه يت الممع ه للنع الق ل : .1

ا م المؤلف؛ "ا م المسجع"؛ الببمت؛ راي النلس؛ ك ييخ النلس، وكسك  ح    –السقم المق ا ع 

 أل م ء المؤلفال.الحسوف األهجديت 

 .A4يساعت حجم الذيق  .8

 أعات وأ فع. 2.5يمال وي  ي,  2.5الهذال :  .9

 

 خصائص البحث الجيد

 

المما ي األ     لاقمااز هال هحث وآخس هذ لدى كحرا  هذا البحث لاهدف الذي أُعد لل أجاه. ويق م 

 البحث الجاد همدة صف   لنه  : 

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

 خالل حسن اختيار األلفاظ  واالبتعاد عن المصطلحات المعقدة.

سواء في عرض موضوع البحث، أو عند جمع البيانات والمعلومات المتعلقة به واالعتماد  : الدقــة .2

 على مصادر المعلومات الموثوق فيها.

 لحقائق الخاصة بالموضوع أو النتائج والتوصيات. عدم التحيز عند عرض ا : الموضوعية .3

قدر اإلمكان وعدم اإلطالة مما قد يؤدى إلى التكرار أو ملل القارئ وعزوفه عن البحث.  : اإليجاز .4

 ولكن بما ال يخل أيضاً بالتغطية الوافية المطلوبة لجوانب الموضوع .

التسلسل المنطقي في عرض المعلومات فمن الضروري ترتيب وعرض التقرير بشكل منطقي منظم  .5

 ، وذلك من خالل : 
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  ًالتدرج عند عرض الموضوعات من البسيط إلى المعقد فاألكثر تعقيدا 

 .الترتيب الزمني لألحداث الواردة بالتقرير 

 الترتيب المكاني , كلما أمكن ذلك . -ج 

 اع الطريقة المناسبة التي توضح المرجع المستند عليه.االقتباس يكون بإتب .1

 

 عرض مشروع التخرج

 -يج  عات يع ع ل  عس  للسو  القرس  عات األقع لسكال ي آلك :

 

 عرض مقترح مشروع التخرج

وهذ عس  لبد   لاب ل  يذضح فنسة الملسو  والغس  الذي يردله وف  الم رة يحضسه يع 

 لل:

 مشرف المشروع. .1

 اللجنة العلمية بالقسم.أحد أعضاء  .2

 أعضاء هيئة تدريس مكلفون من اللجنة العلمية بالقسم ممن لهم عالقة بالتخصص. .3

 والمس  ينذن عات اللنع اآلك :

مادة علمية مختصرة للمشروع مجهزة من قبل الطالب قابلة للعرض المرئي باستخدام جهاز العرض  .1

 المرئي.

يوضح فيها الطالب فقط فكرة المشروع والعمل الذي سيقوم دقائق  5مدة العرض المرئي ال تزيد عن  .2

 به ليتبين للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نواقصه.

 نواقص فتح باب المناقشة للحضور وتسجيل المالحظات لتكون ملزمة للطالب باستكمالها وإضافة .3

 للمشروع حال موافقة المشرف واللجنة العلمية بالقسم.

 

 عرض مشروع التخرج

   لنه ء الب ل  لن فت نذاقص الملسو  ولذافرت الملسف والر م المام  عات ج هزيقه لامس  ح

يقم لأل النمذج  المن    ال قصداي قساي المن قلت وكحديد المذعد النه    له وينذن لع عدة لل ييع 

 أخسى لار م ل  ألنل لذزعت عات جدو  زلن  يذضح هدأ يع للسو  والاذم المرصص لامن قل  ،

 وكنذن الن خ الج هزة لامن قلت عات األقع أيهع ن خ لذزعت ي آلك :

 ن رت لاب ل ، ن رت لاملسف، ون رقال لامن قلال األو  والث ن . -

يذم المن قلت يحدر هرساي ي بره هأ بذ  عات األقع يصدي عل لراية اللؤون المامات وينذن لذضح  لنع  -

مات ياذم وك ييخ وزلل المن قلت وا م الب ل  أو البابت وا م ل  يقما  هملسو  القرس  لل ها ن   أي ري

الملسف وأ م ء المن قلال األو  والث ن  والر م المام  وعنذان الملسو ، ولل اللسوع الذاج  كذفسه  

 -قبع البدء ف  عس  الملسو  ه :

 األربع نسخ من المشروع. .1

ستعرض باستخدام جهاز العرض المرئي المادة العلمية التي تحتوي على ملخص للمشروع والتي  .2

 -والمتكونة من اآلتي:

  اسم  –اسم الطالب )أسماء الطلبة(  –عنوان المشروع  –اسم القسم  –الغالف )اسم الجامعة
 الفصل الدراسي الحالي(. –المشرف 
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 .المحتويات 

 .الملخص 

 .المقدمة 

 .أساسيات المشروع 

 .النتائج 

 .التحليل 

 .الخالصة 

 .التوصيات 

 .الخاتمة 

 التأكيد على استالم النسخ األربع من المستهدفين قبل صدور القرار. .3

 استكمال الطالب لكافة االلتزامات المالية تجاه الجامعة. .4

 

 شروط مناقشة مشروع التخرج 

 -وه لق ل  يصبح الب ل  ج هزا لمن قلت للسو  القرس  والذي يلقسع فاه اآلك :

لن   الر م لجا ت الملسو ( وحضذيهم لهم  –ل األو  والث ن  المن قلا –الحضذي )للسف الملسو   .1

لابدء ف  الملسو  لال همذي ق هس يرباه الر م وكنااف هديع لاممقذييل لال عل الملسف ف نه يربع كغابه همذي 

 رون أن يناف عنه هديع.

 ير م زلل عس  للسو  القرس  يم  يا : .2

 11 – 21  الطلبة(.دقيقة لعرض المشروع من قبل الطالب( 

  دقيقة لألسئلة والنقاش من قبل لجنة المناقشة. 11أقل من 
عسح األ  ات ح  لنفذ  لامن قلال األو  والث ن  ثم ألعض ء ها ت القدييس المقرصصال ف  المج   ثم  .3

 عابت الر م هنق هت األ  ات ف  ويقت وك اامه  لمن   الر م لجا ت الملسو  لبسحه .

لفقذحت لاحضذي أو لغارت ح   يغبت ع ل  الملسو  والملسف وهمذافرت  جا ت لن قلت الملسو  كنذن .4

 الر م.

ح   انقه ء المن قلت يبا  لل الحضذي المغ رية ويبرت الملسف والمن قلال ولن   جا ت الملسو   .5

 لاقداو  حذ  كراام أراء الب ل  وقبذ  الملسو  لل عدله.

الملسو  لل عدله، وان كم قبذله هقمديال  أو ال م ح هدخذ  ع ل  الملسو  والحضذي إلعالن قبذ   .1

 هدونه .

 

 توزيع درجات تقييم مشروع التخرج

من الدرجة المستحقة من قبل المشرف للطالب )لكل طالب( حسب النموذج المعد لهذا  %41يتم إعطاء  .1

 الغرض.

لغرض للطالب من الدرجة المستحقة من قبل اللجنة المشرفة حسب النموذج المعد لهذا ا %11يتم إعطاء  .2

 )لكل طالب(.

في حال وجود أكثر من طالب مشترك في مشروع واحد توزع المهام عليهم ضمن الشروط السابقة  .3

والتقيد بالوقت ويقوم باإلجابة الشخص الذي توجه له األسئلة أو يطلب منه الشرح ويجب أن يتم التنسيق 

يقوم بالعرض للمشروع ويحق للجنة استبدال  بين الطلبة مسبقا على مراحل المناقشة بأن يحددوا بينهم من

 الطالب بأخر من نفس المجموعة.
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 آلية مشاريع التخرج بجامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية
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 نتيجة تقييم مشروع التخرج

 -كراام للسو  القرس  يمنل أن يمبت هأحد النق  ج الثالث اآلكات:

 .%51حصذله عا  نقاجت لجم لات ف  ي فت القراام   ال كرع عل النج ح: يمال نج ح الب ل  ف  ح لت  .ر

 الس ذب: يمقبس الب ل  يا ب  ف  لحدى الح ال  الق لات: .ه

  51حصذله عات نقاجت لجم لات أقع لل%. 

  وف  هذه الح لت ال يمسي  هن ء عات يأي الملسف والمبسيا  الق  يردله  حذ  وضع الب ل

   لب وسة.الملسو  لانر   ويمال ي ذب الب ل

 القأجاع: يمنل كأجاع لن قلت المل ييع ف  الح ال  الق لات: .و

  الح لت األولت: عدم كمنل الب ل  لل لنه ء الملسو  ف  الذقت المحدر أل ب ب كقما  هببامت

 الملسو  ويساه  الملسف وجاهت وك قح  القأجاع.

  لض فات إلجساء همض القمديال  الح لت الث نات: كرديم الملسو  لانر   واققساح لجنت النر   فقسة

 أو ا قنم   أجزاء ن قصت ف  الملسو ، وف  الح لقال يج  كحديد المدة المن  بت لاقأجاع.

  .) الح لت الث لثت: ا قح لت لنج ز الملسو  ه ب  ظسوف خ صت كقما  ه لب ل  )صحات أو غاسه

  ح لت الب ل  والمبسيا  وف  هذه الح لت يمس  المذضذ  عات الاجنت المامات ه لر م  لانظس ف

الق  قدله  ويأخذ همال االعقب ي يأي الملسف لن ي ن عمع لع الب ل  لبمض الذقت. وقد كصع 

لدة القأجاع فصال ي لال ح   الح لت والمبسيا ، وف  الح ال  الثالثت األنفت الذيس ال كسصد 

دم كأجاع الملسو  أليثس ريجت لاب ل  ويمقبس الممع غاس لنقمع،  ويج  األخذ همال االعقب ي ع

 لل لسة واحدة ولال يقحذ  القأجاع للت ي ذب.

 

 متطلبات إنهاء مشروع التخرج

همد أراء الب ل  لمن قلت الملسو  وقبذله ف نه ينه  ريا قه الج لمات الممقدة ل نذا  عذيات لل 

 -يوكانات ه :الجد واالجقه ر لاصع للت ناع الديجت المامات المن  بت، ول  كبرت لال لجساءا  

يمنح الب ل  فسصت أ بذعال لقمديع المباذب ف  ن رت الملسو ، ثم همد قبذ  القمديال  لل المن قلال  .1

 يبا  القجااد ف  لدة ال كزيد عل أ بذعال آخسيل.

 -:ي الك (، كذز  3عدر الن خ المجادة ) .1

 القسم العلمي 

 المشرف 

 المكتبة 

 م القببارات أزيق.لذن القجااد لاماذم اإلن  نات أ ذر ولاماذ .8

 رعم الن رت المجادة هن رت النقسونات لحقذيت آخس كحديث. .9
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 (1ملحق )

 الالئحة التنظيمية للتعليم 

 اإللكرتوني
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2121 لسنة( 15)  رقم قرار  
بالجامعة الداخلية اللوائح إصدار بشأن  

 (اللكتروني للتعليم الداخلية الالئحة)
 

 ) األول الفصل (

 الجرائية والتعريفات الالئحة اهداف
 

 

 ( 1)  رقم مادة

 والتي طرابلس  أفريقيا بجامعة التعليمية للبرامج االلكتروني التعليم أحكام الالئحة هذه تنظم

 :األتية األهداف تحقيق لغرض( الليسانس أو البكالوريوس) التخصصية الجامعية اإلجازة تمنح

 واللدوائح التعلديم وسياسدة والمواصدفات األنظمة الالئحة هذه أحكام تخالف ال أن يجب -

 الدولددة وكددذلك والتطبيقيددة االنسددانية للعلددوم افريقيددا جامعددة فددي بهددا المعمددول التنظيميددة

 .الليبية

 .التقليدي التعليم انماط عن وتميزهم اإللكتروني للتعليم نظامية مرجعية إيجاد -

 حداالت في اإللكتروني التعليم سياسة تبني خالل من المالئمة التعليمية الظروف إيجاد -

 او الدعم له . الجامعة داخل دييالتقل التعليم تطبيق على القدرة عدم

 الجددودة ضددمان ومواصددفات بمعددايير بالجامعددة  األكاديميددة البددرامج تلددزم آليددات إيجدداد -

 تنفيدذ فدي والتدريبيدة التعليمدة المؤسسدات اعتمداد و الجدودة ضدمان مركدز عن الصادرة

 .االلكتروني التعليم

 المعرفيدة التطدورات لمواكبدة االلكتروندي التعلديم بدرامج في الجامعة تطور دعم يجب -

 . الجامعة وأهداف ورسالة رؤية يحقق بما المستمرة والتقنية
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 (2) ممادة رق

 ( تعريفات)
 

 :  منها كال قرين المبينة المعاني الالئحة بهذه التية والمصطلحات بالمفاهيم يقصد

نم  لل أنم ع القماام، ك قردم فاوه و و  ع وكرناو   النقسوناوت فو  الممااوت القمااماوت : التعليم عن بعد

ولراية القف عع هه  ، ويقصف ه النفص   هال عضذ ها ت القدييس والب لو  او هوال البوالب انف وهم 

خوو ي  لرووسا  الج لمووت او او هووال البووالب ولصوو ري الووقمام ، وينووذن االنفصوو   الوو  ه لبموود المنوو ن  

 .ه لبمد الذقق  لزلل القمام 

القمااموو  لاب لوو   ىلقرووديم المحقووذ القرناووت تنموو  لوول انموو ع القماووام يمقموود عاوو:  التعلاايم االلكترونااي

لبن   والذ     المقمدرة أي ا قردام القرناوت  اله  قردام آلا   االكص   الحديثت لل الح    االل  و

  المماذلت هأقصوس وقوت واقوع جهود وايبوس ف  ودة وهصوذية كمنول لول اراية هجماع انذاعه  ف  ايص 

 .المماات القماامات وضببه  وقا س وكراام اراء البابت 

ا اذب الوقمام الوذي يوقم ه كصو   لقوزالل فو  نفوس الذقوت هوال الب لو  وعضوذ :  سلوب التوامنيا 

 .وبنت اكص   النقسون  او( االنقسنت)ها ت القدييس لل خال  وبنت المماذل   الدولات 

 ل  فو  عمااوت الوقمام عول عسيو  كوذفاس ـووساك البول اذب القمام الذي يقم فاه أ:  سلوب التفاعليا 

و لع البوالب ، هحاوث يوقم جلوك لول خوال  كذظاوف أو لع عضذ ها ت القدييس أكف عع لع المحقذى 

لقذاصووع وأراء النلوو ع   المقمارووت القبباروو   البسلجاووت المن  ووبت إلراية الممااووت القمااماووت هموو  يقوواح ا

 . ه لمرسي الديا   

هووذ كماووام نظوو ل  يووقم فوو  وجووذر الب لوو  ضوومل لنظذلووت كمااماووت لقن لاووت كلوومع :  التعلاايم التقلياادي

المن صس اال   ات لامماات القماامات لل وجذر االكص   المب وس هوال عضوذ ها وت القودييس والب لو  

 .لج لمت وهنفس البمد الزلن  او هال البالب انف هم راخع لرسا  ا

الم و ندة القو  كمنوت هقبوذيس  األي ريماوتو الذحودة أو الر وم أهو  االراية :  وحادة التعلايم االلكتروناي

 .وساف عااه ه لج لمت واإل اإللنقسون القماام 

هذ عبو ية عول رلاوع ا قسوو ري لءجوساءا  القنفاذيوت :  دليل اآليات والقواعد والضوابط االرشادية

 .الر صت هه لنقسون  ألحن م الال حتلاقماام اإل
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  الثاني الفصل

 ( اإللكتروني للتعليم الداري التنظيم) 

 (3) رقم مادة

 الشددؤون إدارة إشددراف تحددت ويكددون اإللكترونددي للتعلدديم قسددم الجامعددة مسددتوى علددى ينشددئ 

 :التالية المهام ويتولى عليه واإلشراف االلكتروني مبتطوير التعلي ويعنى ، العلمية

 

 للتطبيددق مالئمدة تعليميددة بيئدة إيجداد فددي الحدديث واالتصدال المعلومددات تقنيدات توظيدف -

 .اإللكتروني التعليم

 المعددايير وتطبيددق المسددتمرة والتقنيددة المعرفيددة التطددورات لمتابعددة علمددي مندداخ إيجدداد -

 .اإللكتروني التعليم في للجودة الفنية والمتطلبات

 اإللكترونيدة المقدررات وتطوير  تقنية مجاالت في سالتدري هيئة أعضاء مهارات تنمية -

 .لهم واالستشاري الفني الدعم توفير مع

 الكتسدداب اإللكترونددي التعلدديم تقنيددات اسددتخدام علددى الطددالب مهددارات وتطددوير تنميددة -

 .العمل سوق  ومتطلبات المجتمع احتياجات تلبي التي والقدرات والمعارف المهارات

 اإلشدراف تتدولى  أكداديمي برندامج لكل متخصصة اكاديمية إلكتروني تعليم وحدة إنشاء -

 والقواعدد المعايير وتطبيق الجودة بضبط تعنى و االلكتروني التعليم نمط على والمتابعة

 .األكاديمي البرنامج مستوى على الغرض لهذا الجامعة تتبناها التي الخاصة التنفيذية

 بدين والتنسديق اإلشدراف بعمليدات الجامعدة مستوى على اإللكتروني التعليم قسم يختص -

 وتددوفير بالجامعددة التعليمددة والمرافددق أكدداديمي برنددامج لكددل اإللكترونددي التعلدديم وحدددات

 .اإللكتروني التعليم لنشاطات الالزمة والكوادر التحتية والبنية والبرمجيات التجهيزات
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  الثالث الفصل
 (والجراءات السياسات)

 ( 4)  رقم مادة
 

 ( الرقمي التسجيل) 
 لكل اإللكترونية بالمنصة الخاص الرقمي التسجيل وإجراءات سياسات لتنفيذ آليات توافر يجب

 الدراسدية والمقررات المستهدفين والطالب التدريس هيئة أعضاء من التعليمية العملية عناصر

 .اإللكتروني للتعليم األكاديمي بالبرنامج

 ( 5)  رقم مادة
 ( الرقمي المحتوى وتحرير إنتاج) 

 المخصددص الرقمددي المحتددوى وتحريددر إلنتدداج وإجددراءات سياسددات لتنفيددذ آليددات تددوافر يجددب

 .الرقمي المحتوى إنتاج جودة ومكونات ومعايير اسلوب ومراعاة للجامعة اإللكترونية للمنصة

 (6) رقم مادة
 ( التدريبية الخطط) 

 إلسدتخدام الشداملة التدريبيدة الخطدط وتنفيدذ إعدداد وإجدراءات سياسدات لتنفيذ لياتآ توافر يجب

 هيئددة أعضدداء مددن التعليميددة العمليددة لعناصددر  اإللكترونددي التعلدديم ومعددايير طددرق و اسدداليب

 . المساندة والكوادر والطلبة التدريس

 (5) رقم مادة
 ( الفني الدعم) 

 و االدوات مددن المطلوبددة والتقنددي الفنددي الدددعم وإجددراءات سياسددات لتنفيددذ ليدداتآ تددوافر يجددب

 .اإللكتروني التعليم عمليات في االمثل االستخدام على تساعد والتي الحديثة والبرامج التقنيات

 (1) رقم مادة
 ( الداء وتقييم الجودة ضمان) 

 رضا وقياس االلكتروني التعليم جودة ضمان واجراءات سياسات لتنفيذ لياتآ توافر يجب

 . والتحسين التطوير عمليات في الراجعة التغذية من واالستفادة المستفيدين
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  الرابع الفصل

 ( والقياس التقويم نظام) 

 (9) رقم مادة

 سياسدة فيهدا بمدا والقيداس التقدويم لنظدام واضدحة وإجدراءات سياسات لتنفيذ آليات توافر يجب -

 طدرق مدع يتفدق بمدا والنهائيدة النصدفية واالختبدارات الدراسدي الفصل ألعمال الدرجات توزيع

 مركددز عددن الصددادر حسددب النمددوذج الدراسددي للمقددرر االكاديميددة بالمتطلبددات الددواردة التقيدديم

 . اكاديمي برنامج لكل به والمعمول الجودة ضمان

 وحمايددة االلكترونددي االتصددال سدداعات ورصددد ، الهويددة مددن التحقددق إلدارة فعددال نظددام تددوفير-

 الدراسددي االداء ورصددد الخدددمات امددان وضددمان ، للشخصددية االنتحددال ورصددد الخصوصددية

 . التدريس هيئة واعضاء للطلبة والتعليمي

 (11) رقم مادة

 (  والغياب الحضور) 

 مقدددرر كدددل وفدددق المطلوبدددة التزامنيدددة المحاضدددرات حضدددور بضدددرورة الطالدددب الدددزام يجدددب

 الغيددداب نسدددبة تجددداوزت حالدددة فدددي النهدددائي االمتحدددان دخدددول مدددن الطالدددب ويحدددرم دراسدددي

 . التزامنية المحاضرات من %25 عن

 (11مادة رقم )

 ( الوعاء الزمني للمحاضرات ) 

يجدددب أن يكدددون الدددزمن االفتراضدددي للمحاضدددرات فدددي التعلددديم اإللكتروندددي يعدددادل نصدددف 

 الزمن الفعلي للمحاضرات في نظام التعليم التقليدي على االقل .  
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 ( الخامس الفصــــــل) 

  عامــــــــة أحكام
 (12) رقم مادة

 االكاديميددة البددرامج تقدددمها التددي الدراسددية المقددررات جميددع علددى الالئحددة هددذه احكددام تطبددق

 المعمليدة الطبيعدة ذات الدراسدية المقدررات الالئحدة هدذه حكدامأ مدن يستثني نأ على ، بالجامعة

 .او المراسم الهندسية بالمعامل التدريس هيئة وعضو الطالب تواجد تتطلب والتي

 (13) رقم مادة

 للبرندامج يقددم الدذي التعليمدي ىالمحتدو يخدص فيمدا ، للغير الفكرية الملكية حقوق حقساما يجب

 . االلكتروني للتعليم األكاديمي

 (14) رقم مادة

 ألحكدام االلكتروندي للتعلديم التنفيذيدة ليجراءات اإلرشادية والضوابط للقواعد دليل إعداد يجب

 . الالئحة هذه

 (15) رقم مادة

 الدراسددي للمقددرر االكاديميددة بالمتطلبددات االلكترونددي التعلدديم يقدددم اكدداديمي برنددامج كددل يلتددزم

   .بالجامعة بها والمعمول الجودة ضمان مركز عن الصادرحسب النماذج 

 (16) رقم مادة

 ومتابعدة إلشدراف المخدتص االكداديمي البرندامج يقددمها التدي االلكتروندي التعلديم انماط تخضع

 يكدون بحيدث االكداديمي البرندامج مسدتوي على داريةإ تنظيمية كوحدة اإللكتروني التعليم وحدة

 .  الجامعة مستوي على اإللكتروني التعليم لقسم والمتابعة العام اإلشراف

 (15) رقم مادة

 الجامعددة تقدددمها التددي التعليميددة البددرامج كافددة علددى تسددري ، الالئحددة هددذه بأحكددام اإلخددالل دون

 . والتطبيقية االنسانية للعلوم افريقيا بجامعة بها المعمول واألنظمة اللوائح
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 (1امللحق رقم )

 باجلامعةالئحة أعضاء هيئة التدريس 
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 بالجامعةلئحة أعضاء هيئة التدريس 

 رئيس الجامعة

 على:  الطالعبعد 

  التعليمالنظام التشاركي في مجال بشأن  هجرية 1435لسنة  (6)القانون رقم. 

  اصدار قانون عالقات العملبشأن  و. ر. 1351لسنة  (12)القانون رقم. 

 ( لسددنة 051قددرار اللجنددة الشددعبية العامددة سددابقا رقددم )بشددأن اصدددار الئحددة تنظدديم التعلدديم 2515 ،

 .العالي

 (( قرر)) 

 الفصل األول   

 أحكام عامة

 (1مادة رقم )

 تطبيق هذه الالئحة

سواء أكانوا مدن المدواطنين الليبيدين بالجامعة، تطبق احكام هذه الالئحة على جميع أعضاء هيئة التدريس 

 . أو من الوافدين، من القارين أو المتعاونين

 ( 1مادة رقم ) 

 )عضو هيئة التدريس( أستاذ المقرر

مو  عو ل  يقذلت كدييس يع لرسي ريا   عضذ ها ت كدييس لقرصص، وسيبت حصوذله عاوت لؤهوع عا

 )الم ج قاس أو ل  يم رله  /الديقذياه( ولقذاف  لع لقبا  المرسي.

 (1مادة رقم )

 الشهادات والوثائق والمستندات المطلوبة

                          -ما يلي : بإحضارعلى كل عضو هيئة تدريس الخضوع إلحكام هذه الالئحة عند التعاقد والتقيد 

والمسددتندات األصددلية مددع نسددخة لهددا ، والتددي توضددح حصددوله عليهددا مددن جميددع الشددهادات العلميددة  -أ

 مؤسسات التعليم العالي المحلية أو األجنبية مع تصديق الجهة المختصة.

 السيرة الذاتية.  -ب

 .أخرى(مؤسسة  )ليس قار فيطلب ان يكون قار في حال رغبة عضو هيئة التدريس   -ج

 رة الشؤون العلمية.أن يجتاز شروط القبول التي يقررها القسم وإدا -د

 صور شمسية حديثة . عدد اثنين -ه

 نسخة مصورة من جواز السفر )بالنسبة للوافدين( او بطاقة شخصية. -و

 (.وثيقة معتمدة للدرجة العلمية )ان وجدت -ز
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 الفصل الثاني

 قبول طلبات التعيين

 (1مادة رقم )

ين يمكن قبولهم، وفقا تحدد اللجنة العلمية بالجامعة أعداد وتخصصات أعضاء هيئة التدريس الذ

الحتياجات األقسام العلمية، وذلك قبل بداية كل فصل دراسي، ويشترط لقبول عضو هيئة التدريس ممن 

يتقدم للتدريس بالجامعة ان يكون من حملة الشهادات العلمية المتخصصة )الماجستير أو ما يعادلها/ 

 -لنافذة كما يلي :الدكتوراه( باإلضافة إلى الشروط التي تحددها التشريعات ا

 / الدكتوراه. اما يعادلهان يكون حاصال على شهادة إتمام مرحلة الدراسات العليا الماجستير أو  -أ
ان يكون الئقا صحيا، وخاليا من االمراض المعدية، وقدادرا علدى متابعدة تددريس المقدررات النظريدة  -ب

 والعملية.
 محكوما  عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة أو سبق فصله بقرار تأديبي. نال يكوأن  -ت
 .حسب االجراء المتبع أن يجتاز شروط القبول التي يقررها القسم وإدارة الشؤون العلمية -ث

 الفصل الثالث 

 المعاملة المالية 

 (5مادة رقم )

 للتشريعات المالية النافذة بالجامعة.تحدد مرتبات وعالوات ومكافآت أعضاء هيئة التدريس طبقا 

 (6المادة )

تحدد بقرار من رئيس الجامعة بناًء على عرض مجلس االدارة بالجامعة القواعد الخاصة بالحوافز 

المعنوية والمادية ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال إنشائية متميزة 

 جامعة .وذلك حسب الالئحة المالية بال

 (7المادة )

يلتزم عضو هيئة التدريس بتدريس عدد الساعات النظرية والعملية المكلف بها أسبوعيا، كما يلتزم 

مراقبة وغيرها الموضحة األخرى الخاصة باالمتحانات من اإلشراف وال باألعمالباإلضافة إلى ما تقدم 

 في العقد.

 (8المادة )

العمل في لجان فنية أو إدارية مكافأة مالية عن كل لجنة يشاركون يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفين ب

 فيها، وذلك حسب اللوائح المالية المعمول بها في الجامعة.

 (9المادة )

 -االتي: تحدد الدرجات العلمية ألعضاء هيئة التدريس على النحو 

 محاضر مساعد.  
 محاضر. 
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 أستاذ مساعد. 
 أستاذ مشارك. 
 أستاذ. 

 (11)المادة 

 -اآلتي: تحدد القيمة المالية لرؤساء األقسام العلمية للجامعة على النحو 

حسب الساعات و اعتمادا على الالئحة المالية بالجامعة والمنسق قسمالرئيس لتصرف مكافأة شهرية 

 المقررة.

 (11المادة )

 )فقط( د.ل 25بقيمة )تحدد قيمة الساعات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير       

خمس وعشرون دينار ليبي  )فقط( د.ل 20غير( للساعة ولحملة الدكتوراه بقيمة ) عشرون دينار ليبي ال

 -التالي: وبعد خصم الضرائب على النحو  (،غير ال

وتصرف المكافآت عند نهاية كل فصل دراسي لكل عضو هيئة التدريس الذي قام بتسليم كشوفات      

 الدرجات ونتائج االمتحانات للمواد التي قام بتدريسها.

 الفصل الرابع 

 النظم التأديبية 

 (11المادة )
 :التالية المخالفات ارتكاب التدريس هيئة عضو على يحظر

 ،أدائها أو المحاضرات، عن المتعمد الغياب مثل التعليمية واجباته أداء في اإلهمال أو التقصير 
 أو حكمها، مافي أو الكلية، أو الجامعة، قبل من به يكلف ما أداء عدم أو قاصرة، بطريقة
 بالواجبات المكلف بها. القيام في التقصير

 او للتعصب، الدعوة أو الفتنة، دعاوي أو الهدامة، لألفكار للترويج محاضراته استغالل 
 .الشغب أعمال على التحريض

 اإلخالل بقصد االمتحانات بنتائج التالعب أو الغش على المساعدة أو الطالب نتائج بتزوير القيام 
 .الطالب ببعض اإلضرار أو المنافسة بقواعد

 صالحة غير جعلها أو كليا بإتالفها معاملها او ومنشآتها الجامعة إلمكانيات المتعمد التخريب 
 .لالستعمال

 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي :و 
 اللوم . -1
 اإلنذار . -1
 الخصم من المرتب. -1
 يجوز وقف عضو هيئة التدريس عن العمل احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. -1
 االستغناء عن خدماته بناء على اللوائح النافذة. -5
يقوم المستشار القانوني بالتنظيم واإلشراف على لجان التأديب ووضع القوانين واللوائح المنظمة   -6

 لها.
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 الفصل الخامس

 (11المادة )

يجوز للجامعة أن تددعوا أسداتذة زائدرين وممتحندين مدن ذوي الكفداءات العاليدة لالسدتفادة مدنهم فدي إلقداء  

 .والنظم بالجامعة المحاضرات واالشراف على مشاريع التخرج وغيرها حسب اللوائح

 (11المادة )

 :تم تشكيل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس على النحو التي

                                                                 رئيسا  احد أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ ما أمكن                               .1

 عضوا                          مدير مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس  .2

 عضوا                            عضو عن مكتب الشؤون القانونية                    .3

 عضو  عضو هيئة تدريس عن كل قسم علمي                                         .4

 .وتعمل اللجنة تحت اشراف مدير إدارة الشؤون العلمية

 (15المادة )

 لجنت وؤون أعض ء ها ت القدييس ه لج لمت كرقص ه آلك :

والترقية والنقل والندب واالعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التحقق من استيفاء شروط التعيين  .1

 التدريس وكافة امورهم الوظيفية األخرى.

االطالع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية الستخالص نتائجها ورفع التوصية بها الى  .2

 رئاسة الجامعة.

 العلمية المختصة بالجامعة. دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس من قبل األقسام .3

 ما تكلف به من اعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل مجلس إدارة الجامعة او رئيسها. .4

 (16المادة )

 .بشأن تنظيم التعليم العالي 2515( لسنة 051هذه الالئحة مستمدة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )

 (17المادة )

بشأن تنظيم التعليم العالي مرجعا أساسيا  2515( لسنة 051العامة رقم )تعتبر احكام قرار اللجنة الشعبية 

 .في حال عدم وجود احكام بهذه الالئحة

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5امللحق رقم )

 عقود أعضاء هيئة التدريس
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 عقود أعضاء هي ة التدريس                                           

 دولة ليبيا
 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جامعة افريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية طرابلس
 م عضو هيئة تدريس ) قار (عقد استخدا

 

 

لوواالري همرووس الج لمووت   21هـووـ ، المذافوو   ..../ ...../  ...  14....../  ......./  .............  هقوو ييخ  ...انووه فوو  يووذم / 

 ل .الن  ل همنبرت صالح الدي

 أهسم هذا المرد هال يالً لل :

 ، هصـفقـــه ي ــاس الج لمت . د. المبروك مفتاح أبو شينة/  السيد

 ويشار إليه فيما بعد بالطرف األول .
هب قووووت ورصووووات /    .............المؤهووووع الماموووو  /  ...........جن وووواقه  / .................... /  و السيـــــــــد

 هصـفقــه عضذ ها ت كدييس ق ي .    .………

 ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني .

لم  ي ن البسف األو  يسغ  ف  اال قف رة لل خدل   البسف الث ن  ف  لج   كرصصه والبسف الث ن  لديوه 

فوو  المؤهووع والربووسة الالزلووال لاممووع ه لمهنووت المباذهووت ، ولديووه السغبووت فوو  الممووع لوودى البووسف األو  فروود أك

 البسف ن ه لقساض  عات لهسام المرد وفر ً لم  يا  :

 (1مادة )

يقمهد البسف الث ن  ه لممع لدى البسف األو  عات وظافت عضذ ها ت القدييس ه لج لموت عاوت الديجوت الماماوت 

ار  او ً لو  لوم وكبدأ لل كو ييخ المب ووسة لمهو م وظافقوه ولمودة  ونت ، ويوقم كجديود المرود ك............ هر م  ............

يبا  أحد البسفال ف خ المرد ، وجلك همد اهالغ البسف اآلخس همدم السغبت ف  كجديد المرد قبع نه يت المرد همودة 

 ثالثذن يذل ً .

 (2مادة )

يدفع البسف األو  لابسف الث ن  لسكب ً وهسي ً قديه ) أيهمم  ت وثم نذن  رينو ي لابو  (  يضو ف للاوه المن فو   

لزي رة الم لات المقسكبت عات القسقات المامات المقحصع عااه  أثن ء  سي ن المرد وفر ً لم  نصوت عااوه القلجامات وا

 ال حت أعض ء ها ت القدييس ه لج لمت ، وك قح  اعقب ياً لل لب وسكه لاذظافت.

 (3مادة )
 ياقزم البسف الث ن  ه لذاجب   الق لات :
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 أراء الممع الم ند للاه هنف ءة ولكر ن . -1
 المح فظت عات لذاعاد الممع . -2
 كنفاذ كماام   البسف األو  هنع ل  يقما  ه لذظافت راخع المؤ  ت  . -3
 المح فظت عات الُمـهد واألوا ء الم امت للاه ، وعدم ا قمم له  ف  غاس الممع المناف هه . -4
 المح فظت عات ا ساي المهنت . -5
 االلقزام همقباب   الصحت وال اللت المهنات . -6
 فت الرذانال والاذا ح المنظمت لمؤ     القماام الم ل  أو اإلهم   ف  كبباره  .عدم لر ل -7

 (4مادة )
 يحظس عات البسف الث ن  الرا م ه ألعم   الق لات :

 ا قغال  الذظافت لاحصذ  عات لن    ورصات لب وسة له أو لغاسه .  -1
 ون لجن البسف األو  .نرع أو االحقف ظ لنف ه رون وجه ح  هأي أوياق أو ل قندا  ي مات هد -2
 لر لفت لجساءا  األلل وال اللت الممقمدة راخع الحسم الج لم  . -3
 القحسيض أو الرا م هأفم   لرات ه آلراب الم لت . -4
 لفل ء األ ساي الق  يباع عااه  هحنم وظافقه ، ويبرت هذا االلقزام ق  م ً حقت همد كسك الذظافت .  -5

 لل الغاس لر هع قا لت هممع أو ه ببه . قبذ  أي هداي  أو لن فأة أو عمذلت -6

 (5مادة )
 لابسف األو  ح  اال قغن ء عل خدل   البسف الث ن  رون أن كذجه له لنذاي ف  الح ال  اآلكات :

 لجا حنم عااه ف  جن يت أو جنحت لرات ه للسف أو اآلراب الم لت . -1

 لجا أخع هذاجب كه المل ي للاه  ف  الم رة الث لثت ه لمرد . -2

 لجا أخع هلسع لل وسوع المرد  -3

 (6مادة )

 ك سي عات البسف الث ن  أحن م الرذانال والاذا ح والنظم المممذ  هه  راخع الج لمت .

 (7مادة )

 حسي هذا المرد لل ثالثت ن خ ، ويمقبس   يي المفمذ  فذي اعقم ره لل البسف ن المقم قدان .

 التوقيع
..........................                                                        ........................................................................ 

 الطرف الثاني                                       الطرف األول                                                           
 .............................................................السيد : د. المبروك مفتاح أبوشينة                                                   السيد : 

 : عضو هي ة تدريس )قار بالجامعة الصفـــــة  الصفــــة : رئيس الجامعـــــة                                                     

 : للت صذية 

 . المرذر لاف -

 . الث ن  البسف -

 . والمماذل   القذثا  -

 . الممن  لاف -
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 (6امللحق رقم )

 ميثاق الشرف األخالقي ألعضاء هيئة التدريس
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 ميثــــــــاق الشــــرف ا خالقـــــــــــي 

 لجامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

ِلَل اْلُمْؤِلناَل  ، وقذله عز وجّع:َوأَْوفُذا هِ ْلَمْهِد لنَّ اْلَمهَد َي َن َلْ ُؤوال والقث الً لرذ  هللا كم لت 

 ]يانم ياٍ  ويانم ل ؤو  عل يعاقه[.  ، وا قسو راً هرذ  الس ذ هللَا َعاَْاهِ  ل  ع هدواِيَج ٌ  َصدقُذا 

 وليم ن ً لن  هم   ب  نضع لاث ق وسف يضب   اذك وكصسف   يع الم لاال ههذه المؤ  ت. 

ف  لع ي كفماع االكص   هال ي فت أعض ء الج لمت فإن جماع الم لاال ه لج لمت ياقزلذن ه لرذاعد 

 الم لت لا اذك المهن  واألخالق  لل خال :

  القوانين وا نظمة واللوائح المنظمة للعمل بالجامعة والقرارات الصادرة من اإلدارة العليا احترام

 والتقيد بها.

  االنقم ء والذالء لاج لمت والحسص عات االيكر ء ه ممقه  وكغاا  لصاحقه  الم لت والمح فظت

 عات  اللت لمقان كه  ولسافره  وكجهازاكه .

  المماذل   المقمارت ه لممع.المح فظت عات ال سيت وعدم لفل ء 

  الحسص عات لق لت المالق   لع الغاس لبنات عات االحقسام المقب ر ، وح  يع ورص ف  اإليم ن

 هفنس لرقاف ل رام يمبس عنه هأ اذب حض يي.

 .أراء األعم   والمه م هجديت ولخالص 

 اإلدارة العليا

 كاقزم اإلراية الماا  ف  كم لالكه  هـ:

 ت الم لاال والبالب ه لج لمت ولك حت فسص القذاصع المنقظم لمهم لمن قلت االنفق ح عات ي ف

 أوض   الممع األي ريم  واإلرايي ف  حذاي ه رف لاليكر ء ه لج لمت.

   االلقزام همب ر  المدالت والم  واة وكحديد حرذق الم لاال الممنذيت والم ريت وف  المؤهال

 والربسا  والمب ء.

  المام  هقذفاس يع الم قازل   لذلك وكرديم المن ف   القلجامات لار  مال كلجاع اإلهدا  والبحث

 هذلك لل أعض ء ها ت كدييس وعالب.

 . احقسام اإلجساءا  واآللا   المنظمت لاممع ف  الج لمت  ذاء المماات القماامات أو البحث المام 

 ثت لامماات القماامات.الحسص الدا م عات كألال ل  يازم لنرع المم يف وكذفاس القرنا   الحدي 

 -الجوء ا ول: مبادئ ميثاق الشرف ا خالقي  عضاء هي ة التدريس بالجامعة:

المام ء هم ويثت األنبا ء، وعااهم يرذم يا ن المجقمع ينع؛ فهم حمات المام ونبساس الهدايت له، ولم  

ي نت عالقت عضذ ها ت القدييس هج لمت أفسيرا  عالقت وثارت ولقلبمت، فه  أوالً عالققه ه لبالب وث نا ً 
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المام ، وخ ل  ً عالققه ه لمجقمع الذي  هزلال ه وث لث ً ه لج لمت الق  ينقم  للاه ، وياهم ً عالققه ه لبحث

يما  فاه؛ فإن يع عالقت لل هذه المالق   المقلبمت كحق   للت وضع لب ر  أخالقات كحنم هذه المالق   

ل  حقت كؤري الج لمت الدوي المسجذ لنه  ه عقب يه  لؤ  ت لل المؤ     المهمت ف  المجقمع، وجلك 

 -ف  البنذر اآلكات: هن قمسض

 -مبادئ ميثاق الشرف ا خالقي في عالقة عضو هي ة التدريس بالجامعة:أوالا: 

ينق   عضذ ها ت القدييس لل خال  عضذيقه ه لج لمت لن نقه االجقم عات وكرديس واحقسام الن س، 

يم  قد يقراد هؤالء األعض ء همض المن ص  الرا ريت ف  الدولت، فإن جلك لسجمه انقم  هم للت الناات 

كماامات وكسهذيت، ولذلك فإن ثمت لب ر  كسر ف  لاث ق اللسف األخالق  كنذن همث هت اله ري يمؤ  ت 

 -والمسود ف  عالقت عضذ ها ت القدييس ه لج لمت، نذجزه  ف  الق ل :

االحقسام الذاج  لارذانال والاذا ح القنفاذيت الق  يضمه  المجاس األعات لاج لم   والدولت، وأن  -1

 ن هم ً لل ومذي راخا  وال يسكب  ه لرذف لل المر ب.ينذن هذا االحقسام 

ضسوية اإلح  س ه النقم ء لاج لمت وأن يقسجم هذا اإلح  س للت كصسف عما  ف  المذاقف  -2

 المرقافت الق  كقمس  له  الج لمت.

لهداء السأي همذضذعات ووج عت عند اخقا ي الم قذي   المرقافت لل الرا را  ه لج لمت ف  الاج ن  -3

 ت هذلك هماداً عل أي اعقب يا  ورصات كقم ي  لع اعقب يا  الص لح الم م.المرقص

الدف   عل ا قراللات الج لمت وحسيقه ، وحسيت البحث المام  فاه ، وجلك لل خال  اإلع ي  -4

 الج لم .

كحرا  االن ج م والقن ا  راخع الر م الذاحد هال القرصص   الق  يضمه  وهال القرصص    -5

 م األخسى لل أجع االيكر ء هم قذى القماام والبحث المام .اللباهت ف  األق  

المل ييت ف  اجقم ع   المج لس والاج ن الق  يمال هه  والرا م هدوي ليج ه  لل خال  المن قلت  -1

 ولهداء السأي، وعدم القغا  رون عذي عل هذه االجقم ع  .

 ساي يقرذه.عدم كفضاع المصاحت اللرصات عات المصاحت الم لت لاج لمت ف  يع ق -1

 المح فظت عات  سيت لداوال  الاج ن والمج لس الق  يلقسك فاه . -8

اعقب ي يع عضذ ها ت كدييس أن لاث ق اللسف األخالق  هذ ر قذي لل وضمه  ورصا ً ،ولل  -9

 ثم ي مت لنلسه هال زلال ه وخ صت الجدر لنهم وها ت القدييس المم ونت.

 -عالقة عضو هي ة التدريس بومالئه:ثانياا: مبادئ ميثاق الشرف ا خالقي في 

 -كقسيز لب ر  لاث ق اللسف األخالق  ف  عالقت عضذ ها ت القدييس هزلال ه فام  يا :
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االلقزام هجماع الحرذق المباذهت لجماع الزلالء وأراء الذاجب   نحذهم ف  عالقت لقب رلت كنذن  .1

 فذق ل قذى اللبه  .

ا ، ال ام  عند االخقالف ف  السأي لي  ء يوح كرديس االلقزام همب ر  االحقسام ف  جماع األحذ .2

 األقدم، وعبف األيبس عات األصغس.

اإليم ن هسوح الممع الجم ع  والمل ييت ف  األهح ث  ذاًء عات ل قذى الزلالء ف  الر م الذاحد  .3

 أو لع الزلالء ف  األق  م المرقافت ه لج لمت.

 ب   االجقم عات المرقافت لع الزلالء راخع وخ ي  االهقم م هقنمات المالق   اإلن  نات ف  المن  .4

 الج لمت.

نرع الربسا  والرديا  الق  ينق به  عضذ ها ت القدييس لل األعم   والمن ص  الق  يقذاله  ف   .5

الج لمت، ويذلك خبساكه ه للؤون الم لت ف  الحا ة للت زلال ه كمهاداً إلعدار الرا را  األي ريمات 

 اامات رون لل يع.ولذاصات الم اسة القم

االلقزام الص يم ه حقسام يع عضذ ها ت كدييس لزلال ه أل م البابت هن فت ل قذي كهم، وعدم انقر ر  .1

 أي زلاع عاما ً أو أخالقا ً أل م الغاس ال ام  البابت.

 -ثالثاا: مبادئ ميثاق الشرف ا خالقي العالقة بين أعضاء هي ة التدريس والطالب بالجامعة:

ها ت القدييس والبالب هم  السيازك ن األ   اق ن ف  عماات القماام الج لم ، وفا فت وجذر لن عضذ    

الج لمت لم كنلأ لال لردلت البالب ولعدارهم لعداراً ال ر ً لارا م ه لدوي المسوحال لقراده ف  المجقمع، وال 

عات ل قذى عام  - ونتوه لببع لمه أعض ء الها ت المم–يقأكت جلك لال لل خال  عضذ ها ت القدييس 

 وأخالق  فسيد.

ولل هذا المنبا  وحقت يص غ عرع الب ل  وورصاقه صا غت  اامت، فإن لاث ق اللسف هذا يقذ م     

 -ف  عالقت عضذ ها ت القدييس ه لب ل :

االيكر ء هم قذى ال ابت الق  يقمقع هه  عضذ ها ت القدييس ف  لم ي ت عماات القدييس والقرذيم  .1

 عات البالب، فهذ أوالً قدوة ولث   يحقذى هه البالب.واإلوساف 

وعدم ك فاه أفن يهم  -ع لم  ال كقم ي  لع قام المجقمع -احقسام الحسيت اللرصات لابالب .2

وآيا هم، هع الممع عات كنماقه  وااليكر ء هه  وكلجامهم عات الحذاي والمن قلت، ولل كم ههم للت 

 لص ف ال مذ والسفمت.

س هم قذى عضذ ها ت القدييس المام  والثر ف  واالجقم ع ، هإعالعه را م ً عات االيكر ء الم قم .3

آخس القبذيا  المامات والثر فات واالجقم عات ف  لج ال  عماه وعسق القدييس، وكذظاف جلك 

 ياه لص لح المماات القماامات والقسهذيت الق  يقار ه  الب ل  لنه.
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وعامه عند لعداره لامل ييع والبحذث والديا    للدار الب ل  هربسا  عضذ ها ت القدييس  .4

 وكرصاص وقت ي ٍف لم  عدكهم لبن ء ل قرباهم.

االلقزام ه لمذضذعات عند كرذيم البالب وعدم المج لات كحت أي ظسف لل الظسوف، وعدم  .5

 االضبه ر ألي  ب  ي ن.

 ريت ف  األراء.هث يوح القم ون هال البالب وحثهم عات الممع الجم ع  هدالً لل النزعت الفس .1

 -رابعاا : مبادئ ميثاق الشرف ا خالقي في نطاق البحث العلمي:

أصبح كردم الدو  ووصذله  للت المساك  الماا  لسهذن ً هقردم البحث المام  فاه ، ولاج لم   هصفت 

 ع لت رويه  المقماز ف  هذا النب ق، وجلك عات السغم لل وجذر جه   أخسى قد كؤري نفس الدوي، و

 -هن ءاً عات ل  كردم فإن البحث المام  يج  أن يرذم عات رع  م أخالقات نذجزه  ف  اآلك :

االعقر ر السا خ هأن البحث المام  هذ الذي يسفع لل ل قذى القماام ه لج لمت، وأن النلس ف   -1

  المجال  المامات المحاات والمسهات والم لمات المحنمت يسكر  همضذ ها ت القدييس ولل ثم كسكر

 لمه الج لمت.

 ضسوية لساع ة عنصسي األص لت واالهقن ي عند لجساء البحث المام . -2

لساع ة االلقزام ه ألل نت المامات وعدم لر لفت الرذاعد والقر لاد السا رت ف  هذا المج   فام  يقما   -3

 ه لقذثا  الصحاح...للخ لل أصذ  البحث المام .

لسرور كببار  وعما  ليج ه  عات المجقمع وقب ع كه لساع ة أن ينذن البحث المام  جو قامت له   -4

 وخ صت ف  لج ال  اإلراية والرب   القج يي وغاسه  لل المج ال  المرقافت.

 القأياد عات ها ن جهد يع لل اوقسك لع الب حث ف  لعدار البحث عبر ً لألعساف والقر لاد المامات. -5

 للرصات عند كحنام األهح ث لانلس.االلقزام ه لمذضذعات والقجسر الق م لل االعقب يا  ا -1

كلجاع األهح ث المامات الجم عات هال أعض ء ها ت القدييس، وهال الج لمت وجه   هحثات أخسى  -1

 لحاات وع لمات.

 -خامساا: مبادئ ميثاق الشرف ا خالقي في عالقة عضو هي ة التدريس بالمجتمع:

القردم ف  المجقمع، وه  الق  كرس  لامجقمع لن ج لمت أفسيرا  هاابا  همرقاف كرصص كه  ه  ق عسة    

النذاري المؤهات ف  قب ع   اإلنق   والردل   ي فت، ولل ثم فإن كردم المجقمع ويقاه يقذقف ن عات 

، وف  اإلع ي المحقدلتل قذى الرسيج ولدى قديكه عات الرا م ه لمه م المذيات للاه ف  ظع المن ف ت 

القبذيا  الح رثت ف  الرسن الح ري والملسيل، لذا كرع عات ع ك   الجديد الذي كحنمه آلا    يالمنظذ

 أعض ء ها ت القدييس ل ؤولات يبسى كج ه المجقمع.
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وهن ًء عات جلك، كقمثع هنذر لاث ق اللسف األخالق  فام  يقما  همالقت عضذ ها ت القدييس    

 -ه لمجقمع، فام  يا :

 المجقمع وأهمه  احقسام لل عس جماع المذاعنال. القراد ه لرام واألعساف األخالقات الق  ك ذر -1

عدم قصس المام عات ق ع   الديا ت والمم لع ونلس الثر فت المامات لنع أفسار المجقمع عل عسي   -2

كب ا  الماذم وليج ر صات را مت ول قمسة لع خسيج  الناات وكلجاع اآللا   الق  كحر  جلك 

 يسواه  خسيج  القرصص   المرقافت ه لناات.

 االهقم م هرض ي  البا ت لل ي فت الزواي . -3

 القأياد عات أن حسيت القمباس ل ؤولات ال كقم ي  لع غ ي   وأهداف الج لمت وي  لقه . -4

المح فظت عات المن نت والقذفاس الاذيل يلمس ههم  المجقمع كج ه أعض ء ها ت القدييس ه اللقزام  -5

 ال اذك الرذيم لل حاث اللنع والمذضذ .

سة والملذية لمؤ     الدولت ي فت ف  قب ع  الممع الحنذل  والر ص لل أجع حع كرديم الرب -1

 الملنال  الق  كذاجهه  ه أل اذب المام  الصحاح، وجلك عبر ً لرذانال ولذا ح الج لمت.

 عدم كفضاع المصاحت اللرصات عات المصاحت الم لت لامجقمع. -1

 با ت والمجقمع.كلجاع الممع القبذع  وكنذيل جم ع   عالهات لردلت ال -8
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 استبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الدراس ي/ القســ

 ( O )ضع دائرة حول الدرجة اليت متثل تقديرك املناسب للسؤال

 -املقررات الدراسية:-1
 ضعيف مقبول جيد جداا  جيد ممتاز البند ر.م

 1 2 3 4 5 املحتوى يحقق أهداف املقرر  1.1

 1 2 3 4 5 مدى الاستفادة من املقرر الدراس ي 1.2

 1 2 3 4 5 الوعاء الزمني مناسب  1.3

 -أعضاء هيئة التدريس:-2
 ضعيف مقبول جيد جداا  جيد ممتاز البند ر.م

 1 2 3 4 5 تقييم الطلبة وتوزيع الدرجات  2.1

 1 2 3 4 5 مالئمة طريقة شرح املقرر وتوصيل املعلومة  2.2

 1 2 3 4 5 الحرص على التعامل والتواصل مع الطالب  2.3

 1 2 3 4 5 توفير املادة الدراسية وتحديد الكتب واملراجع للمقرر الدراس ي  2.4

 1 2 3 4 5 سرعة تصحيح الواجبات والاختبارات والامتحانات وإصدار النتائج النهائية  2.5

 1 2 3 4 5 التزام ألاستاذ بتوقيت املحاضرة  2.6

 1 2 3 4 5 تواجد ألاستاذ خارج ساعات املحاضرة للتواصل مع الطلبة وإلاجابة على استفساراتهم  2.7

 خدمات العملية التعليمية:-3
 ضعيف مقبول جيد جداا  جيد ممتاز البند ر.م

 1 2 3 4 5 خدمات التسجيل والدراسة والامتحانات 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات إدارة القسم  3.2

 1 2 3 4 5 الجدول الدراس ي/الفصليمالئمة  3.3

 1 2 3 4 5 القاعات الدراسية/نظافتها/تجهيزها 3.4

 1 2 3 4 5 خدمات املكتبة 3.5

 1 2 3 4 5 مالئمة املعامل 3.6

 اخلدمات املساندة للعملية التعليمية:-4
 ضعيف مقبول جيد جداا  جيد ممتاز البند ر.م

 1 2 3 4 5 خدمات املقهى 4.1

 1 2 3 4 5 التصوير والسحب خدمات 4.2

 1 2 3 4 5 خدمات العيادة  4.3

 1 2 3 4 5 مالئمة استراحة الطالب  4.4

 1 2 3 4 5 كفاءة وحدة ألامن 4.5

 1 2 3 4 5 كفاية ونظافة دورات املياه 4.6

 .......................................................................................................................................................................مالحظات:  4.7

                   

........................................................................................................................................................................ 
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 تدريسالقياس رضا عضو هي ة إستبيان 

 :الفصل الدراسي  : القسم
     

 

 :تمثل تقديرك المناسب للسؤال يضع دائرة حول الدرجة الت

 رقم البند
  الدراسيــــــــــــــة المــــــــــــــــادة

 ضعيف مقبول جيد جيدجداا  ممتاز البند

 1 2 3 4 5 مع الهدف منهتوافق مفردات المقرر 1.1

 1 2 3 4 5 قدرات الطلبة عمالئمة منهجية المقرر م 1.2

 1 2 3 4 5 طريقة التقييم وتوزيع الدرجات للمقرر الدراسي 1.3

 1 2 3 4 5 يتوفر المادة العلمية والمراجع والكتب للمقرر الدراس 1.4
 

 

 التقدير الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعيف مقبول جيد جيدجداا  ممتاز البند رقم البند

 1 2 3 4 5 يمالئمة مستوى الطالب مع المقرر الدراس 2.1

 1 2 3 4 5 اهتمام وجدية والتزام الطالب 2.2

 1 2 3 4 5 والبحوث( ) أداء الواجبات والمشاركاتللمتطلبات المقرر مث بأداء الطال 2.3

 1 2 3 4 5 الرضا عن درجات أعمال الفصل الدراسي و النتائج النهائية 2.4

 1 2 3 4 5 قيام الطالب بأنشطة إضافية لزيادة تحصيله العلمي 2.5
 

 التقدير خدمــــــــــات العملية التعليمية

 ضعيف مقبول جيد جيدجداا  ممتاز البند رقم البند

 1 2 3 4 5 شؤون أعضاء هيئة التدريس خدمات مكتب 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات إدارة القسم 3.2

 1 2 3 4 5 خدمات قسم الدراسة و االمتحانات 3.3

 1 2 3 4 5 الجدول الدراسي األسبوعي 3.4

 1 2 3 4 5 القاعات الدراسية نظافتها وتجهيزها 3.5

 1 2 3 4 5 المعامل تجهيز 3.6

 1 2 3 4 5 المكتبة 3.7
 

 التقدير الخدمــــــــــات المساندة للعملية التعليمية

 ضعيف مقبول جيد جيدجداا  ممتاز البند رقم البند

 1 2 3 4 5 خدمات التصوير 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات المقهى 3.2

 1 2 3 4 5 خدمات العيادة 3.3

 1 2 3 4 5 حجرة أعضاء هيئة التدريس 3.4

 1 2 3 4 5 خدمات الشؤون المالية 3.5

 1 2 3 4 5 كفاءة وحدة األمن 3.6

 1 2 3 4 5 كفاية ونظافة دورات المياه 3.7

 ....................................................................................................................................:مالحظات 3.8
 

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتقييم األداءإعداد:  11/11/1111: التحديثتاريخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلانسانية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (2رقم النموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



179 

 

 

 

 استبيان تقييم أداء المرشد ا كاديمي من قبل الطالب
  

 

 ............................................................. :ا كاديمياسم المرشد 

 /......................................... الدراسي الفصل/ ...........................................  القسم

 ضع دائرة حول الدرجة المناسبة الختيارك.

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.م

 1 2 3 4 5 المسود األي ريم  له   ع   لنقبات لمانت 1

 1 2 3 4 5 وجذر المسود األي ريم  ح   ال  ع   الممانت 2

 1 2 3 4 5 اإلقن  قدية المسود األي ريم  عات  3

 1 2 3 4 5 حدالر هات المسود األي ريم  يع ع ل  عات  4

 1 2 3 4 5 ي  عد عات القذجاه الصحاح األي ريم الماف  5

 1 2 3 4 5 ف  القم لع لع البابت  األي ريم لسونت المسود  1

 1 2 3 4 5 لك يب ل  ج لم   األي ريم  احقسام المسود 1

 1 2 3 4 5  األي ريم اال قف رة لل كذجاه   ونص  ح المسود  8

 1 2 3 4 5 يذضح المسود األي ريم  الربت الديا ات هم  ف  جلك ك ا ع المرسيا  9

9 
 :مالحظات

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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 استبيان تقييم الطالب لعضو هي ة تدريس 
  

 ........... ........الفصل الدراسي/....................../.........اسم المقرر......... ............................/ القسم

 ضع دائرة حول الدرجة المناسبة الختيارك.

ر.

 م

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 1 2 3 4 5 همحقذى المرسي الديا    األ ق جكمسيف   .1

 1 2 3 4 5 المرسي الديا    األ ق ج هأهدافكمسيف   .2

 1 2 3 4 5 الردية القديي ات لمضذ ها ت القدييس  .3

 1 2 3 4 5 أ اذب عضذ ها ت القدييس ف  المح ضسة   .4

 1 2 3 4 5 كربع عضذ ها ت القدييس أل  ات البابت   .5

 1 2 3 4 5 األلثات الم قردلت ف  المح ضسة يف يت   .1

 1 2 3 4 5 لسونت عضذ ها ت القدييس ف  القم لع لع البابت   .1

 1 2 3 4 5 حث عضذ ها ت القدييس البابت عات المل ييت ف  المح ضسة  .8

 1 2 3 4 5 ( وهحذث عامات....الخ يف يت نظ م القراام الم قردم ) اخقب يا  وواجب    .9

 1 2 3 4 5 وضذح يق هت عضذ ها ت القدييس عات ال بذية   .11

 1 2 3 4 5 كحديد عضذ ها ت القدييس يق ب لنهج  ولسجم    .11

 1 2 3 4 5 عضذ ها ت القدييس نق  ج االخقب يا  لابالب ف  لذعده  لعالن  .12

 1 2 3 4 5 القزام عضذ ها ت القدييس همفسرا  المرسي   .13

 1 2 3 4 5 المح ضسة ف  لذعده   ولعب ءالقزام عضذ ها ت القدييس ه لحضذي   .14

 مالحظات:  .15

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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 استبيـــان تقييـــــم الطـــــالب للمقـــــرر

  

 ............... الفصل الدراسي/............. ........اسم المقرر/...... .................................. القسم/

 ضع دائرة حول الدرجة المناسبة الختيارك.

 ضماف لربذ  جاد جاد جدا لمق ز البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ي.م

 1 2 3 4 5 لال مت الذع ء الزلن  لامرسي الديا     1

 1 2 3 4 5 همفسرا  المرسي الديا   اإللم م 2

 1 2 3 4 5  هذلت الفهم لمفسرا  المرسي الديا   3

 1 2 3 4 5 اإللم م هأهداف المرسي الديا   4

 1 2 3 4 5 كذفاس لقباب   خ صت لامرسي الديا   )لممع، جه ز عس  ......( 5

 1 2 3 4 5 كذفس يق ب لنهج  لص ح  لامرسي  1

 1 2 3 4 5 لدى اال قف رة لل المرسي الذي ري قه 1

8 

 مالحظات:

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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للمقـــــرراستبيـــان تقييـــــم عضو هي ة التدريس   

 /....................................................................                   القسم العلمي

 قــــــارمتعــاون/............................................................   أستاذالمقرر

 )                     ( رمـوالمـــــقـــــــــــــرر/.......................................اسمالمقــــــــــــــــــــرر

 /..................... عدد الساعات الدراسية)أسبوعياا(/.............................. عدد الوحدات الدراسية

 ..................................الدراسي الفصل

 حول الدرجة التي تمثل تقديرك المناسب للسؤال:ضع دائرة 

 ت الــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــان ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

 1 لال مت الذع ء الزلن   5 4 3 2 1

 2 فهم وا قام ب البابت لامرسي الديا   5 4 3 2 1

 3  عدر البابت لن    5 4 3 2 1

 4 كذفس المقباب   الر صت ه لمرسي 5 4 3 2 1

 1 الن بت الم ذيت لم  كم انج زه لل لفسرا  المرسي الديا  : نظسي ...... %  عما  ....... %

 مالحظات:

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 
6 
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 استبيان تقييم أداء عضو هي ة التدريس من قبل رئيس القسم

 /...............................................الدراسي  الفصل/....................................القســــــــــــــم

 متعاون Oقار      O   .............................................اسم عضو هي ة التدريس: 

 .ضع دائرة حول الدرجة المناسبة الختيارك

 ضعيف مقبول جيد جيد جداا  ممتاز البنـــــــــــــــــد ر.م

 1 2 3 4 5 االلقزام هحضذي المح ضسا  ف  وققه    .1

 1 2 3 4 5 لنج ز ل  يناف هه لل له م  .2

 1 2 3 4 5 االلقزام هحضذي اجقم ع   الر م   .3

 1 2 3 4 5 النف ءة المامات   .4

 1 2 3 4 5 المذضذعات ف  كراام أراء الب ل    .5

 1 2 3 4 5 القجديد ف  أ اذب القدييس   .1

 1 2 3 4 5 المسونت ف  الحذاي وعدم القمص    .1

 1 2 3 4 5 ح ل القم لع لع البالب   .8

 1 2 3 4 5 ح ل القم لع لع زلال ه   .9

 1 2 3 4 5 المب رية ف  األفن ي عند الازوم   .11

 1 2 3 4 5 القم ون ف  كجذيد المماات القماامات ه لر م   .11

 1 2 3 4 5 المل ييت ف  البحذث المامات ووي  الممع جا  المالقت ه لبسن لج  .12

 1 2 3 4 5 الم  همت ف  خدل   المجقمع والبا ت الق  يردله  البسن لج  .13

 1 2 3 4 5 الحسص عات  ممت الج لمت   .14

 1 2 3 4 5 ا قردام القرنات المقذفسة ف  المماات القماامات   .15

 مالحظات:  .11

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 الدقة في اختيار اإلجابات يساعد على تطوير قدرات عضو هيئة التدريس
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 استطالع أراء الخريجين استبيان

   تحية طيبة و بعد      

نعتبر الخريج هو محور أساسي للعملية التعليمية  -جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية و التطبيقية إننا في 
االستفادة من آرائكم ومقترحاتكم القيمة و التعليميةولغرض تحسين جودة البرامج  ،ومن أهم مخرجاتها

ستبيان لجمع المعلومات من الخريجين والتي تعكس خبرتهم اال الذا تم عمل هذ .لتطوير األداء بالجامعة
 .بالبرنامج الذي درسوه

 أول: البيانات العامة:
 ذكر )   ( أنثى )   (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعليمي:

 أعمل)      (قطاع حكومي)    (قطاع خاص)    (ال :  جهة العمل الحالية

البريد اإللكتروني:)اختياري( 
................................................................................................(...................). 

 .التعليم والتعلم والخدمات المقدمة من الجامعةرضاهم عن عمليات  مستوىحول  أراء الخريجين ثانيا:

( /  5)راضي بشدة =في الخانة التي تعبر عن وجهة نظرك√( عالمة )  التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية بوضع نرجو
 (1=بشدة(/ )غيرراضي  1( /)غيرراضي =1( /)محايد=1)راضي=

 

 المقياس  
 العبارة

ي
ض

را
 

شدة
ب

ي 
ض

را
 

حايد
م

 

غير 

ي
ض

را
 

غير 

ي
ض

را
 

شدة
ب

 

0 4 3 2 1 

 1 2 3 4 0 التعليم الذي تلقيته في الجامعة ؟ما مدى رضاك عن مستوى 

 1 2 3 4 0 هيئة التدريس بالجامعة؟ اءعضأما مدى رضاك عن جودة أداء  

 1 2 3 4 0 ما مدى رضاك عن أداء جودة الخدمة المقدمة من قسمك العلمي؟

 1 2 3 4 0 ما مدى رضاك عن أداء جودة  الخدمة المقدمة من قسم التسجيل والقبول؟

 1 2 3 4 0 مدى رضاك عن شروط القبول والتسجيل بالجامعة؟ما 

 1 2 3 4 0 ما مدى رضاك عن رسوم التسجيل بالجامعة؟

 1 2 3 4 0 ؟ما مدى رضاك عن توافر مهارات المعرفة والفهم

 1 2 3 4 0 ؟ما مدى رضاك عن توافر المهارات الذهنية

 1 2 3 4 0 ؟لية والمهنيةمما مدى رضاك عن توافر المهارات الع

 1 2 3 4 0 ؟والمنقولةما مدى رضاك عن توافر المهارات العامة 

 1 2 3 4 0 ما مدى رضاك عن أسلوب التدريس بالجامعة؟

 1 2 3 4 0 ما مدي رضاك عن المقررات الدراسية بالبرنامج األكاديمي؟

 1 2 3 4 0 ما مدي رضاك عن البنية التحتية بالجامعة؟

 1 2 3 4 0 من قبل الجامعة؟ تهيئتك لدخول سوق العملما مدى رضاك عن 

 1 2 3 4 0 الجامعة  في تسهيل الحصول على وظيفة بعد التخرج؟ مساهمةما مدى رضاك على 
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 كم عدد العروض التي تلقيتها من كل المقابالت التي أجريتها بشأن الوظائف؟ 

.................................................................................................................... 

 هل يمكنك تحديد نقاط الضعف بالجامعة؟
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................  

 

 هل يمكنك تحديد نقاط القوة بالجامعة؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................  
 

 أية مالحظات أخرى: 
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................  

 

 

 البيانات إال في األغراض العلمية فقط منشكركم على حسن التعاون ونفيدكم بأنه لن يتم استخدا
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 استبيان خاص بأرباب العمل

  ،،،تحية طيبة و بعد

خريجي بهدف قياس وتقييم مستوى  ستبيانا بعمل إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةجامعة  تقوم       

من آرائكم ومقترحاتكم القيمة لتطوير  االستفادةإلى  االستبيانيهدف والخدمات التي تقدمها. ، الجامعة

 .سوف تحاط بسرية كاملة  كم، علماً بان إجاباتبالجامعةاألداء 

 الجامعة: ورســالة رؤيـة:  أولا 

 والتحسين لتحقيق التميز.: نتبنى التغيير للتطوير الرؤية

جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة خاصة متخصصة، تسعى لتحقيق التميز في  :الرسالة
مجاالت: التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع والبيئة ، من خالل البرامج التعليمية التي 

 تقدمها.

 :األهداف: ثانياا 

صصة والمؤهلة لسوق العمل، والنهوض بمؤسسات المجتمع والمحافظة على إعداد الكوادر المتخ (1
 البيئة.

السعي الستحداث تخصصات علمية جديدة وفق احتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج التعليمية  (2
 القائمة.

 تطوير وتحسين مستوى األداء األكاديمي، واإلداري بالجامعة. (3
 إثراء حركة البحث العلمي بالمشاركة في المحافل العلمية والمساهمة في حل مشاكل المجتمع.  (4
 تقديم خطط وبرامج فاعلة لخدمة المجتمع والبيئة لكسب االطراف المستفيدة. (0

التواصل، وعقد الشراكات واالتفاقيات مع الجامعات المناظرة، والمراكز البحثية، لالستفادة منها، وتبادل  (6
 رات معها.الخب

 إتباع التعليمات التالية :التكرم ب يرجى

 قراءة جيدة . االستبيانقراءة بنود  .1

 تعبر عن وجهة نظرك. التيالخانة  في√( وضع عالمة )  .2

 قدر اإلمكان. بإيجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبيان أسئلةالنهاية  في .3

 .البيانات و عدم ترك أسئلة بدون اإلجابة عنها في استيفاءنرجو الدقة  .4

 شاكرين لكم خالص التقدير و الشكر على حسن التعاون
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 :بيانات أساسية

 ---------------------------------------------الشركة أو المؤسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتموقع الشركة/ المؤسسة علي  -

 ------------------------------الرأي في الشركة /المؤسسة  /صفة مبدي  -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة في العمل  / -

 قطاع خاص  )     (           قطاع حكومي  )     (          نوع المؤسسة : -

 

 1 2 3 4 0 السؤال رقم 

       الرؤيةمدى وضوح  1

       الرؤيةإمكانية تحقيق  2

       الرسالةمدى وضوح  3

        الرسالةإمكانية تحقيق  4

       إمكانية تحقيق الهدف األول  0

       لهدف الثاني اإمكانية تحقيق  6

       لهدف الثالث اإمكانية تحقيق  5

       لهدف الرابع اإمكانية تحقيق  1

       لهدف الخامس اإمكانية تحقيق  9

       لهدف السادس اإمكانية تحقيق  15

      الجامعة لخريج)العامة(  األساسية المهارات توافر 11

       للخريج الالزمة الفنية تتوافر المهارا 12

      بها يكلف التي المهام أداء عليالجامعة  خريج قدرة 13

 المهام ألداء الالزمة الحديثة والمعلومات المعارف توافر مدى 14

 المطلوبة

     

      الجامعة  خريج لسلوكيات مكيتقي 10

      الجامعة خريج كفاءة عن رضاكم مدى  16

      لالعم سوقالجامعة الحتياجات  خريج مالئمة 15
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      لخريج الجامعة الفعالاالتصال  تتوافر مهارا مدى 11

      األخرىالجامعات  خريجيالجامعة  خريجمدى منافسة  19

      مدى رضاكم عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة 25

      مدى رضاكم عن األنشطة البحثية التي تقدمها الجامعة 21

 
 

 

 :خريجال في القوةنقاط  أهم -22
...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................  

  
 
 :الخريج في الضعف نقاط أهم - 23

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................  
 

 العمل سوقالحتياجات  االمتميز وفق الخريج متطلبات -24
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................  
 

 الجامعة في تدريسها تقترح معينة مقررات -25
 

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................  
 
 

 : الجامعة و مؤسستكم بين الفعال التواصل لتحقيقكم مقترحات -26
 

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................  
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 مقترحاتكم لألولويات البحثية : -27
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................  
  
 

 مقترحاتكم لألبحاث العلمية التعاونية المشتركة بينكم وبين الجامعة . -28
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................  
 

 مقترحاتكم إلثراء الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة. -29

 
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 البيانات إال في اإلغراض العلمية فقط مبأنه لن يتم استخداتشكركم على حسن التعاون ونفيدكم 
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 استبيان خاص بأرباب العمل لالقسام العلمية

  ،،،تحية طيبة و بعد

خريجي بهدف قياس وتقييم مستوى  ستبيانا بعمل إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةجامعة  تقوم       

، علماً بان بالجامعةمن آرائكم ومقترحاتكم القيمة لتطوير األداء  االستفادةإلى  االستبيان، ويهدف الجامعة

 .سوف تحاط بسرية كاملة  كمإجابات

 .( مرفقة مع الستبيان........................الرؤية والرسالة واألهداف لقسم ) 
 :بيانات أساسية

 ---------------------------------------------الشركة أو المؤسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتموقع الشركة/ المؤسسة علي  -

 ------------------------------صفة مبدي الرأي في الشركة /المؤسسة  / -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة في العمل  / -

 طاع خاص  )     ( ق          قطاع حكومي  )     (          نوع المؤسسة : -

 إتباع التعليمات التالية :التكرم ب يرجى

 االطالع على رؤية ورسالة وأهداف القسم المرفقة مع االستبيان. .0

 قراءة جيدة . االستبيانقراءة بنود  .6

 تعبر عن وجهة نظرك. التيالخانة  في√( وضع عالمة )  .5

 قدر اإلمكان. بإيجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبيان أسئلةالنهاية  في .1

 .البيانات و عدم ترك أسئلة بدون اإلجابة عنها في استيفاءنرجو الدقة  .9

 

 1 2 3 4 0 السؤال رقم 

       الرؤيةمدى وضوح  1

      كمنظر وجهة من الرؤيةإمكانية تحقيق  2

       الرسالةمدى وضوح  3

      نظركم وجهة من الرسالةإمكانية تحقيق  4

      نظركم وجهة منإمكانية تحقيق الهدف األول  0

      نظركم وجهة منلهدف الثاني اإمكانية تحقيق  6

      نظركم وجهة منلهدف الثالث اإمكانية تحقيق  5
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      نظركم وجهة منلهدف الرابع اإمكانية تحقيق  1

      نظركم وجهة منلهدف الخامس اإمكانية تحقيق  9

      الجامعة لخريج)العامة(  األساسية المهارات توافر 15
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 منوذج تقييم أداء منسق اجلودة

 أول: معلومات شخصية

  التخصص  السم

  تاريخ شغل الوظيفة  القسم

 جيد مقبول ضعيف المهام الوظيفية لمنسقي الجودة ثانيا:
جيد 
 جدا

 ممتاز

      االلتزام بمهام منسق الجودة  1

      يساهم في تجويد العملية التعليمية 2

      يساهم في وضع خطط التحسين والتطوير 3

      يلتزم بتقييم العناصر التعليمية بشكل دوري 4

      يلتزم بتحليل نماذج واستبيانات التقييم  5

      يلتزم بتقديم تقرير مفصل وواضح بنتائج التقييم 6

7 
يلتزم بتقديم تقرير مفصل وواضح عن جودة العملية التعليمية 

 بشكل دوريبالقسم 
     

      يساهم في عملية الدراسة الذاتية والتقييم الداخلي 8

      يساهم بتعزيز الوعي الخاص بثقافة الجودة داخل الجامعة 9

      يلتزم بحضور اجتماعات مكتب ضمان الجودة 11

      يؤدي ما يطلب منه برغبة وإتقان 11

 جيد مقبول ضعيف ثالثا: السمات الشخصية
جيد 
 جدا

 ممتاز

      له عالقة متميزة مع منسقي الجودة باألقسام األخرى 1

      يتطوع لمساعدة زمالءه من منسقي الجودة  2

      لديه القدرة على العمل في فريق 3

      منضبط ويحافظ على مواعيد العمل 4

      يتميز عمله بجودة األداء 5

      يتقبل النقد والتوجيه 6
 

   21التوقيع .....................  التاريخ ../.../    ُمعد التقرير:......................
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 جامعة أفريقيا
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Africa University 
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 (11رقم النموذج: م.ج.ت )
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 استبيان قياس رضـا زوار المكتبة

  

 .....................الفصل الدراسي/ ..........................القسم/

 م11./....../......تاريخ الزيارة:..    طالب          زائر        الصفة/ عضو هيئة تدريس    

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.ت

 1 2 3 4 0 ساعات عمل المكتبة مناسبة 1

 1 2 3 4 0 القدرة الستيعابية للمكتبة كافية لروادها 1

 1 2 3 4 0 نظام اإلعارة المستخدم في المكتبة مالئم ومناسب 1

 1 2 3 4 0 توفر العدد الكافي من أجهزة الحاسب اآللي 1

 1 2 3 4 0 توفر النترنت بالمكتبة 5

 1 2 3 4 0 سعر تصوير النسخة الواحدة مناسب 6

 1 2 3 4 0 الكتب والمراجع المتوفرة في المكتبة تلبي الحتياجات 7

 1 2 3 4 0 الكتب والمراجع المتوفرة في المكتبة حديثة 8

 1 2 3 4 0 الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة وسائل 9

 

 

 الدقة في اختيار اإلجابات يساعدنا على تطوير المكتبة بالشكل المناسب

 

  

 

 

 
 مكتب ضمان الجودة وتقييم الداء إعداد:  1111: التحديثتاريخ 
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For Humanities & Applied science 

 (12رقم النموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



195 

 

 

 

 

  والطالب وحدة اإلرشاد ا كاديميموضوع اللقاء بين 

 .تعب ة نموذج الحجو المبدئي 

   وإضافة . إسقاطتعب ة نموذج 

 . ضعف ا داء ا كاديمي 

  ا داء التعليمي .مراجعة مستوى 

 . مراجعة وتقييم المواظبة والحضور 

 . مراجعة الطالب بخصوص الاياب عن امتحانات 

 . إيقاف قيد 

 ( أخرى                                                                                   . ) 
 

 توصية المرشد ا كاديمي

 
                          

 

           

 
 

 اسم وتوقيع المرشد األكاديمي اسم وتوقيع الطالب       

                       السم : .................................................                                                                    

 ...............................................التوقيع : 

                       السم : .................................................                                                                    

 التوقيع : ...............................................
            

 

 

 

 

 

 نموذج المرشد األكاديمي
  

 البيانات الشخصية للطالب:

 اسم الطالب : رقم القيـــد :                       

:                         التخصص القســــــــــم :  

:          الفصل الدراسي العام الجامعي :  

 عدد الساعات المسجلة : المستوى :

    عدد اإلنذارات : المعدل التراكمي :

 مكتب ضمان الجودة وتقييم األداءإعداد:  11/11/1111: التحديثتاريخ 

 جامعة أفريقيا
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 رضا العامليننموذج قياس 

يعد مؤشر رضا العاملين احد المؤشرات الهامة في رفع الروح المعنوية للعاملين ودفعهم ألداء أفضل. لذلك  يستهدف هذا 

 النموذج قياس درجة الرضا لدى العاملين بالجامعة. 

 ليرجى قراءة العبارات التالية وتحديد إجابتك باختيار درجة الرضا على المقياس الموضح بالجدو

 

 درجة الرضا العبارة ر.ت

 5 4 3 2 1 أسلوب اإلشراف على العمل المتبع بالجامعة 1

 5 4 3 2 1 وضوح المهام واالختصاصات 2

 5 4 3 2 1 وضوح إجراءات العمل وكيفية تنفيذ المهام 3

 5 4 3 2 1 توقيت العمل وساعات الدوام 4

 5 4 3 2 1 العالقة بين زمالء العمل بالقسم/المكتب  5

 5 4 3 2 1 العالقة بين زمالء العمل بالجامعة  6

 5 4 3 2 1 توفير احتياجات ومستلزمات العمل 7

 5 4 3 2 1 المرتب 8

 5 4 3 2 1 المزايا المالية األخرى 9

 5 4 3 2 1 بيئة العمل المادية )الكرسي/المكتب /اإلضاءة / سعة المكان(  11

 5 4 3 2 1 نظافة المرافق الخدمية / المصلى 11

 5 4 3 2 1 نظافة المرافق الخدمية / المقهى 12

 5 4 3 2 1 نظافة المرافق الخدمية / دورات المياه 13

 5 4 3 2 1 االهتمام بالشكاوي والتظلمات ومعالجتها 14

 5 4 3 2 1 االهتمام بالمقترحات واألخذ بها 15

 5 4 3 2 1 شفافية إجراءات التعين واالستقالة واإلقالة 16

 5 4 3 2 1 شفافية إجراءات التحقيق في إي واقعة ونشر نتائجها 17
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 الخاتمة

 

 

 

 

 

 اعتماد جملس ادارة اجلامعة

...................................... 
 


