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 مصطلحات ومفاهيم عامة

 المؤسسة التعليمية: 

كلمؤسسةتعلٌمٌةحكومٌةأوخاصةتمدمبرامجدراسٌةمنتظمة)جامعٌة،علٌا(.

 الجامعة: 

 بشخصٌةمؤسسة تتمتع والبٌئة، المجتمع وخدمة العلمً والبحث العالً بالتعلٌم تعنى علمٌة

اعتبارٌةوذمةمالٌةمستملة،وتمنحشهاداتاإلجازةالمتخصصة)البكالورٌوس،أواللٌسانس(،واإلجازة

بها.العالٌة)الماجستٌر(،واإلجازةالدلٌمة)الدكتوراه(،منخاللالكلٌاتواأللسامالمختلفة


 الكلية: 

االعتبارٌة شخصٌتها وبحثعلمًمنوحداتالجامعة،وٌجوزأنٌكونلها تعلٌمعاٍل وحدة

علمٌة ألسام مجموعة تضم الجامعة، نطاق داخل كٌانعلمًمستمل األحوال وهًفًكل المستملة،

)البكالورٌوس،أوتتناسبمعطبٌعةالتخصصاتالعلمٌةفًالكلٌة،وتمنحدرجةاإلجازةالمتخصصة

اللٌسانس(،واإلجازةالعالٌة)الماجستٌر(،واإلجازةالدلٌمة)الدكتوراه(،منخاللألسامهاالمختلفة.


 القسم: 

وحدةعلمٌةأساسٌةمنوحداتالكلٌةفًالبناءالجامعًوالتعلٌمالعالً،متخصصةفًحملمن

برامجالتعلٌمٌةوالبحثٌة.حمولالمعرفة،تتولىمهمةإعدادوتنظٌموتنفٌذال

 الشعبة:

وحدةعلمٌةمنوحداتالمسمالمتخصصةتتولىمهمةإعدادوتنظٌمالبرامجالتعلٌمٌةوالبحثٌة.

 عضو هيئة التدريس القار: 

ولتهللعملفًمؤسسةمنمؤسساتالتعلٌمالعالً. الذيٌخصصُجلَّ


 عضو هيئة التدريس غير القار: 

ولتهللعملفًمؤسسةمنمؤسساتالتعلٌمالعالً.الذيٌخصصجزءاًمن

 :الكوادر المساندة

المعٌدونوالفنٌون.


 طالب مؤسسة التعليم العالي: 

التعلٌم مؤسسات من مؤسسة فً بها المعمول والنظم للوائح ً وفما علمٌة درجة لنٌل الُمسّجل

العالً.

 إدارة البرنامج: 

أوالشعبة(عنتنفٌذالبرنامجالدراسًالمنتظمالذيٌؤديإلىالجهةالمسؤولة)الكلٌةأوالمسم

مخرجاتتعلٌمٌة)جامعٌةأودراساتعلٌا(.


 المرشد األكاديمي:

األستاذالمكلفباإلشرافعلىمتابعةإنجازالطالبفًالبرنامجالعلمًالذيٌدرسونه،وممدار

تمدمهمفٌه.
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 األستاذ المشرف: 

رسالةأوأطروحة.المكلفباإلشرافعلى

 الممتحن: 

أوأطروحةطالب أومنالشةرسالة بامتحانطالبجامعً، المٌام المكلفضمنلجنة األستاذ

دراساتعلٌا.

 الساعة المعتمدة: 

انتظامالطالبفًالدراسةلمدةساعةتدرٌسٌةأسبوعٌاًطٌلةالسنةالدراسٌة،أوعلىمدىفصل

)17-15دراسًكامل) الطالبلمدة أيدوام مع16أسبوعاً( معٌنة، فًمادة فصلٌة زمنٌة ساعة )

حسب فٌها ٌكون والنجاح ونصف، زمنٌة ساعة المعملٌة الممررات فً المعتمدة الساعة أن مراعاة

الساعة المعضالتفإن حل على المائم التعلٌم حال وفً العالً، التعلٌم مؤسسة تطبمها التً المعاٌٌر

ةتحسببناًءعلىالساعاتالتًٌحتاجهاالطالبالستٌعابالمنهجفًمختلفاألنشطةالتعلٌمٌة.الدراسٌ

 : التخصص األكاديمي

برنامجأومجموعةبرامجأكادٌمٌة

 :البرنامج األكاديمي

مجموعةمناألنشطةالعلمٌةالنظرٌةوالعملٌة،تدرسللحصولعلىدرجةعلمٌةتخصصٌة.

 : ودةالج

لةواإلتمانعبرااللتزامبتطبٌكالمعاٌٌرالمٌاسٌةفًاألداء.تعنًالد

 : ضمان الجودة

للتحمكمنبلوغالجودة منتطبٌكاآللٌاتواإلجراءاتفًالولتالصحٌحوالمناسب، التأكد

المستهدفةبغضالنظرعنكٌفٌةتحدٌدمعاٌٌرهذهالنوعٌة.

 التقييم:

األنشطةبهدفالتحسٌنالمستمرلألداءالمستمبلً.عملٌةلٌاسجودةاألداءفًكل

 التقويم: 

المعاٌٌر تنفٌذ ضمان تكفل التمٌٌم، نتائج على بناًء تتخذ واألسالٌب اإلجراءات من مجموعة

المتعارفعلٌهالبلوغمستوٌاتالجودةالمستهدفةفًالمؤسساتالتعلٌمٌة.

 : النتائج التعليمية المستهدفة

المعا من برامجهامجموعة وراء من التعلٌمٌة المؤسسة تستهدفها والمهارات والفهم رف

المرتبطةبرسالتهاوأهدافها.

 المقرر الدراسي: 

محتوىعلمًٌصاغعلىصورةمجموعةمنالمفرداتالمحددةتدرسطٌلةالفصلالدراسً،

أوالوحدةالتعلٌمٌةأوالسنةالدراسٌة.



 المنهج: 

والمهاريوالوجدانًالمطلوبلتحمٌكالمخرجاتالتعلٌمٌةالمستهدفة)مفرداتالمكونالمعرفً

الممرر(.
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 : التعليم والتعلم عمليات

أعضاءهٌئةالتدرٌسوالطلبةلتحمٌكالنتائجالتعلٌمٌة مجموعتانمناألسالٌبالتًٌستخدمها

المستهدفةللممرر.

 : المعيار

لبولهلضمانجودتهوزٌادةفعالٌتهولدرتهعلىالمنافسة،المواصفاتالالزمةللتعلٌمالذيٌمكن

الجامعًوذلنمنخاللممارنتهمعالمستوٌات األداء تمٌٌم بهعند وممٌاسمرجعًٌمكناالسترشاد

المٌاسٌةالمنشودة.

 أطراف العملية التعليمية: 

له من وكل والموظفون، والطلبة المساندة والكوادر التدرٌس، هٌئة بالعملٌةأعضاء صلة

التعلٌمٌة.

 : المستفيدون

مجموعةلدٌهااهتمامباألنشطةالتعلٌمٌةالتًتمدمهاالمؤسسةمنحٌثفعالٌةالنظموالعملٌات

وأهداف برسالة المستفٌدٌن مجموعة تحدٌد وٌرتبط التعلٌمٌة، المخرجات جودة لضمان الموضوعة

مثلةالمستفٌدٌن:الطلبةوأعضاءهٌئةالتدرٌسوأولٌاءالمؤسسةوالبرامجواألنشطةالتًتمدمها،ومنأ

األمورومؤسساتالمجتمعالمحلً...الخ.



 : المدخالت

الحجمالكلًللمواردالمخصصةلغرضمعٌن،والتًتستعملمنأجلتشغٌلنظامما،وتشمل:

المواردالبشرٌةوالمادٌةوالمالٌةوالتمنٌةوالمعلوماتوالولت.

 العمليات: 

لسلةمناألنشطةواالتصاالتالمترابطةمصممةلتحمٌكهدفمحدد.س

 المخرجات: 

اإلنجازاتوالنتائجالنهائٌةالتًٌحممهاالنظامالتعلٌمً،وتتحددمخرجاتهوفماًلرسالتهوأهدافه.
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 :آلٌات الشؤون الطالبٌة

 الجامعةرسالة وأهداف رؤٌة ولبول الطالب وانسجامها مع سٌاسة  1.1

 وضوابط المبول والنمل:شروط  1.1.1

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتٌة :

أن ٌكون الطالب المتمدم للدراسة بالجامعة حاصالً على شهادة إتمام الدراسة الثانوٌة أو ما ٌعادلها وفك  -

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

للطالب الحك فً الدراسة بالمسم المطلوب حسب رؼبته ووفماً لتخصصه واإلجراءات واللوابح المعمول  -

 بها داخل الجامعة.

ً للوابح المنصوص علٌها من وزارة التعلٌم  - تحدد المستندات المطلوبة للمبول من لبل إدارة الجامعة وفما

 العالً والنافذة فً الجامعات اللٌبٌة.

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

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

 وٌحال الملؾ األكادٌمً إلى المسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة.

بول بعض أو كل الممررات الدراسٌة للجنة العلمٌة بالمسم، بشرط أن ال تزٌد الممررات تكون صالحٌة ل -

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

ٌشترط فً الطالب المنتمل أن ٌدرس الممررات التً لم ٌتم لبولها وفما للبرنامج الدراسً المعتمد من  -

 المسم المختص. 

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

 جزها بالكامل.ٌحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والممررات التً أن -

 

 : المستندات المطلوبة للتسجٌل 2.1.1

 تسجٌل طالب جدٌد - أ

 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 شهادة المٌالد . -2

 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد ) -3

 شهادة صحٌة حدٌثة -4

 تعببة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة . -5

  بالجامعةتعببة نموذج الرؼبات الخاص  -6
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 تسجٌل طالب منتمل - ب

 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها. -1

 كشؾ درجات أصلً من الجامعة المنتمل منها الطالب . -2

 مفردات الممررات الدراسٌة معتمدة من الجامعة المنتمل منها. -3

 شهادة المٌالد . -4

 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد ) -5

 الشخصٌة الخاص بالجامعة.تعببة نموذج المعلومات  -6

 تسجٌل طالب وافد -ج

 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها )معتمدة من ضمان الجودة(. -1

 سارٌة المفعول.صورة من جواز سفر الطالب وولً األمر، مع صورة من تؤشٌرة اإللامة  -2

 

 :آلٌة المبول للطلبة الجدد 3.1.1

والتسجٌل بالجامعة مع رإٌتها ورسالتها وأهدافها حٌث ٌتم التسجٌل وفك الخطوات تنسجم آلٌة المبول 

 -التالٌة:

 اإلعالن عن موعد المبول للطلبة الجدد من لبل إدارة المسجل العام للجامعة وفك البرنامج الزمنً للدراسة  -1

 دارة التسجٌل.استالم المستندات الخاصة بالطالب وفك ضوابط وشروط التسجٌل بالجامعة من لبل إ -2

 -ٌموم الطالب بتعببة النماذج المعدة من لبل إدارة التسجٌل وهً كالتالً: -3

 .النموذج األول: نموذج المعلومات الشخصٌة 

 .النموذج الثانً: نموذج تسجٌل الرؼبات للطالب 

  على البحة الدراسة واالمتحانات بالجامعة. االطالعالنموذج الثالث: إلرار 

للطالب بعد منحه رلم لٌد جامعً وفك نظام آلٌة التسجٌل بالجامعة وإحالته إلى المسم إعداد ملؾ أكادٌمً  -4

 العلمً المختص.

 -مراعاة المدرة االستٌعابٌة للجامعة من لبل األلسام العلمٌة وفك المعاٌٌر التالٌة: -5

 المدرة االستٌعابٌة للماعات الدراسٌة والمعامل وكافة المرافك الخدمٌة للجامعة. - أ

 زات واإلمكانٌات المادٌة المخصصة لأللسام العلمٌة.التجهٌ - ب

االلتزام باألعداد المخصصة من الطلبة وفك النظم واللوابح المعمول بها فً الجامعة على أن ٌتم  - ج

 مراعاة أولوٌة حجز الممررات الدراسٌة للطلبة الراسبٌن فً الممرر الدراسً.
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 :آلٌة التسجٌل للطلبة الجدد 4.1.1

المبول وتوافر المستندات المطلوبة وتعببة كافة النماذج من لبل الطالب وفك ضوابط شروط وبعد استٌفاء  -

 -:رلم من ثمانٌة أرلام كما ٌلًالللطالب بالجامعة وٌتكون  المٌدٌمنح رلم آلٌة المبول للطلبة الجدد، 

ٌدل 2 ٌدل على فصل الخرٌؾ و 1 (حٌث: الرلم األول من الٌسار ٌدل على رلم الفصل الدراسً - أ

 ) .ٌدل على فصل الصٌؾ3 على فصل الربٌع و

 .الرلم الثانً والثالث ٌدل على السنة التً التحك فٌها الطالب  - ب

 .الرلم الرابع و الخامس ٌدل على رلم المسم العلمً  - ج

 .الرلم السادس والسابع والثامن ٌدل على الرلم التسلسلً للطالب بالجامعة - د

 .االلكترونٌةالتسجٌل منظومة تسجٌل الطالب ب -

)فٌما عدا فصل  وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم الطالب بالتسجٌل لكل فصل دراسً -

 .الصٌؾ باعتباره اختٌارٌاً(

المسم العلمً المختص وبإشراؾ لطلبة الجدد لفصل الدراسً من لبل الممررات لتتم إجراءات تسجٌل  -

 المرشد األكادٌمً.

 . بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل ال ٌجوز تسجٌل أي طالب -

وفك البرنامج الزمنً واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة  سماطٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب باإل -

 للفصل الدراسً.

ٌجب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول، وذلن حسب التسلسل المحدد للممررات،  -

 .لدراسٌة المعتمدة من لبل المسم العلمً المختصوكذلن حسب الخطة ا

 

 لزام الطلبة بحضور المحاضراتإ 2.1

مان النتمال العلم األ حضور الطلبة لمحاضراتهم هو العمود الفمري لنجاح العملٌة التعلٌمٌة وبر

اآللٌة  بإتباعلى الطلبة المتلمٌن، لذلن تحث الجامعة الطلبة على االلتزام إمن عضو هٌبة التدرٌس الملمً 

 -:اآلتٌة 

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

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

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

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

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

  والمولع االلكترونً مع توضٌح العموبة النازلة  اإلعالناتالطلبة المتؽٌبٌن فً لوحات  أسماءٌعلن عن

 بهم حسب الالبحة.

 

 اطالع الطالب الجدد على طبٌعة ومتطلبات البرنامج التعلٌمً 1-3

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

 الجدد.لٌطلع علٌه الطالب  ،المولع االلكترونً
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 للبرنامج وذلن لتمدٌم نبذة عن متطلبات  األكادٌمٌٌنعن الساعات المكتبٌة لتواجد المرشدٌن  اإلعالن

 لٌه.إحد البرامج لالنضمام أوخصابص البرنامج التعلٌمً للطلبة الجدد الراؼبٌن فً السإال عن 

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

 الجامعة.

 

 ةالنتمال ضمن البرامج التعلٌمٌ 1-4

  المسم المنتمل منه الطالب. للموافمة علٌه واعتماده مننموذج االنتمال المعد بالجامعة  بتعببةٌموم الطالب 

  لٌهإالرأي من لبل المسم الذي ٌرؼب الطالب فً االنتمال  إبداءٌتم. 

 لٌه إالتسجٌل لؽرض تحدٌث بٌانات الطالب بتسجٌله فً المسم المنتمل  إدارةلى إ االنتمالنموذج  إحالة

 التً تإكد انتماء الطالب للمسم الجدٌد. اإلجراءاتواستكمال كافة 

 لٌه وذلن إلجراء المعادلة الالزمة للممررات الدراسٌة.إالمنتمل  مسملى الإملؾ الطالب األكادٌمً  إحالة 

 

 سٌاسة المبولمراجعة  1-5

 -:اآلتًسنوات وٌكون على النحو  4ٌتم اعتماد مراجعة سٌاسة المبول للبرنامج التعلٌمً بشكل دوري كل 

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

 المتبعة فً اجتذاب الطلبة للتسجٌل فً البرنامج المستهدؾ.

 .استهداؾ الطلبة والخرٌجٌن باستبٌانات توضح رضاهم عن سٌاسة المبول المتبعة بالبرنامج 

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

 

 تزوٌد الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبً 1-6

رات الطلبة حول خدمات الدعم وجود وحدة خاصة بشإون الطلبة والتً تجٌب على جمٌع استفسا .1

 الطالبً.

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

 الطالبً وكل ما ٌتعلك بحموق وواجبات الطلبة داخل وخارج الجامعة.

من الصحٌة وتوفٌر األبعض خدمات الدعم الطالبً واضحة بالمعاٌنة كاحتفالٌات تكرٌم الطلبة والرعاٌة  .3

 وجه المصور التً لد تحتاج معالجة.أوؼٌرها والتً تستهدؾ باستبٌانات دورٌة توضح الرأي فٌها و

 

 آلٌة توفٌر الدعم المناسب للطالب ذوي الحتٌاجات الخاصة 1-7

ٌل تهتم الجامعة بهذه الشرٌحة من الطالب فً حمهم فً اكتساب المعرفة والتحصٌل العلمً عن طرٌك تدل

 -الصعاب التً تواجههم بالجامعة :

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

 واألكادٌمٌة لهم بالجامعة.

 تسهٌل مهمة االتصال والتواصل فٌما بٌن الطالب وألسامهم العلمٌة واإلدارات األخرى ذات العاللة. -2

 المواصفات الفنٌة بذوي االحتٌاجات الخاصة فً جمٌع مرافك الجامعة.مراعاة  -3
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 آلٌة تكفل سرٌة معلومات الطالب 1-8

 ٌتم حفظ الملفات بوحدة األرشٌؾ وفك تسلسل وأدرج موزعة بٌن األلسام. -

ٌسمح بتسلٌم الملؾ المدنً أو األكادٌمً ألي طالب مهما كانت األسباب، إال عن طرٌك المرشد ال  -

 األكادٌمً التابع للمسم المختص.

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

 

 آلٌة تنظٌم عملٌة اطالع الطالب على سجالتهم 1-9

على ملؾ الطالب إال بموافمته  باالطالعلضمان سرٌة المعلومات الخاصة بكل طالب فإنه ال ٌسمح 

 -الشخصٌة أو عن طرٌك ولى األمر وفك اآللٌة التالٌة:

 على ملؾ طالب( وتمدٌمه إلدارة المسجل. االطالعتعببة نموذج من لبل الطالب )نموذج طلب  - أ

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

 وحدة األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.

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

 المرشد األكادٌمً للطالب.

 

 لختٌار وتسمٌة المرشد األكادٌمًا آلٌة 1-10

التبادل حٌث ٌتم  ،بؤنه عملٌة لتبادل المعلومات بٌن المرشد والطالب األكادٌمً ...ٌعرف اإلرشاد 

 .باستمرار خالل الفصل الدراسًهم للمعلومات بٌن

العلمً ... األستاذ المكلؾ باإلشراؾ على متابعة إنجاز الطالب فً البرنامج  المرشد األكادٌمً

 مهم فٌه.الذي ٌدرسونه، وممدار تمد

 

 األكادٌمً:لهدف من اإلرشاد ا     

تعرٌؾ الطالب بالنظم واللوابح والخطط الدراسٌة التً تتوافك مع التخصص أو المسم العلمً الذي ٌدرس  -1

 به الطالب.

تنظٌم المسٌرة التعلٌمٌة للطالب من خالل تنسٌك عملٌة التسجٌل فً الممررات الدراسٌة بحٌث تتوافك  -2

 لعلمً من حٌث االعتمادٌة لهذه الممررات.وفك لدرات الطالب والخطط الدراسٌة الموضوعة للمسم ا

متابعة الطالب فً التحصٌل العلمً وتوجٌهه عن الحاجة للمحافظة على المستوى األكادٌمً المطلوب من  -3

 خالل اإلشراؾ والمتابعة الدورٌة.

 تمٌٌم وتوثٌك النتابج الفصلٌة للطالب من خالل إعداد تمارٌر دورٌة عن نسب اإلنجاز الفصلً للممررات -4

 الدراسٌة.

 وظائف ومهام المرشد األكادٌمً:

 متابعة الملؾ األكادٌمً للطالب، وٌتم فٌه حفظ نسخ من نتابجه الدراسٌة المتضمنة لكل فصل دراسً. -1
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تدوٌن وتسجٌل حاالت: االنمطاع، إٌماؾ المٌد، الطلبة المتعثرٌن، كذلن العموبات التً تولع على الطالب  -2

 الدراسٌة وإبالؼه.بملفه العلمً وبطالته 

الرد على جمٌع استفسارات الطالب فٌما ٌخص الدراسة ومتابعته مع أعضاء هٌبة التدرٌس الذٌن  -3

 ٌدرسونه فً جمٌع الممررات.

 على سجالتهم الدراسٌة بشكل منتظم. واالطالعمساعدة الطالب فً تحدٌث بٌاناتهم  -4

 مدم الدراسً لهم.حث وتشجٌع الطلبة على حضور المحاضرات، ورصد ومتابعة الت -5

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

 

 آلٌة اختٌار المرشد األكادٌمً: -

ٌتولى المشرؾ األكادٌمً بالبرنامج )ربٌس البرنامج التعلٌمً( اإلشراؾ على عملٌة اإلرشاد 

 -جدد وتوزٌعهم على المرشدٌن وفك اآللٌة اآلتٌة:األكادٌمً وٌتبنى توجٌه الطلبة خاصة ال

 حصر أعداد أعضاء هٌبة التدرٌس بالبرنامج التعلٌمً.. -1

 حصر أعداد الطلبة الدراسٌن بالبرنامج. -2

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

 أكادٌمً.

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

 

 لطعن والتظلم والشكاوي الطالبٌةات اآلٌ 1-11

 آلٌة الطعن: - أ

 إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد  لممرر الدراسً المطعون فٌه أن ٌمدم طلب المراجعة

 على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتابج.

  المالٌة وفك الالبحة المالٌة بالجامعةأن ٌرفك بالطلب إٌصال سداد الرسوم. 

 بالمسم العلمً المختص. لجنة المراجعة ىٌحال الطلب إل 

 تشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس وعلى اللجنة مراجعة  مسمتتولى اللجنة العلمٌة بال

المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم  كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد

 .المختص ومكتب الدراسة واالمتحانات بالجامعة

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

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

 

 آلٌة التظلم والشكاوي الطالبٌة: - ب

ً على مستوى العملٌة التعلٌمٌة، ولذلن  رفع الظلم عن الطالب من أهم العوامل التً تإثر إٌجابا

 -:التالٌةفإن الجامعة تتبع الطرق 

 .ٌوثك الطالب شكواه فً نموذج خاص بالتظلمات 

 .ٌموم الطالب بوضع تظلمه فً صندوق الشكاوي 
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 التظلم لشروط البث فٌه من ذكر كامل  استٌفاءمن لجنة خاصة بذلن والتؤكد من  ٌتم فتح صندوق الشكاوي

 البٌانات للمشتكً والمشتكً علٌه وموضوع التظلم.

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

  االلكترونً.اإلعالن عن نتٌجة التحمٌك على لوحة اإلعالنات وعلى المولع 

 آلٌة تمكٌن الطالب من المشاركة فً صناعة المرارات وحل المشاكل 1-12

 .ًتوزٌع استبٌانات خاصة بالطلبة فً نهاٌة كل فصل دراس 

  ً  لمعرفة نماط الضعؾ وتطوٌرها. تفرغ االستبٌانات وتحلل إحصابٌا

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

 ٌعتمد مجلس الجامعة نتابج االستبٌان وٌحدد سبل التحسٌن والتطوٌر. 

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

 .استهداؾ طلبة الجامعة فً كافة االجتماعات بالجامعة وعلى كافة المستوٌات اإلدارٌة 

  عضوٌتهم فً كافة اللجان المشكلة داخل الجامعة.تفعٌل دور الطلبة من خالل 

 

 معامالت الطــالب المتعثرٌــنللتوثٌك التعامل وا آلٌة 1-13

 هم الفصلٌة.ٌتم تحدٌد الطلبة المتعثرٌن عن طرٌك المرشد األكادٌمً من خالل نتابج 

 طرٌك رباسة بالغ المرشد األكادٌمً عن إمتابعة نسبة الحضور والؽٌاب وحصر الطلبة المتؽٌبٌن و

 المسم.

  كانٌة معالجة المسببات.إمسباب التعثر وأٌدرس المرشد األكادٌمً وضع الطالب وٌتنالش معه لمعرفة 

 ن إالتعثر كان فً الجانب األكادٌمً والطالب ال ٌمكنه التؽلب على هذه المسببات بنفسه فأن  فً حالة

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

 وجه المصور لدٌه.ألمعالجة 

  إدارة عن طرٌك  األمرالغ ولً إبفً حالة التعثر كان فً الؽٌاب ولم ٌلتزم الطالب بالحضور ٌتم

 .الجامعة

 مكانٌاته وتوصٌات المرشد إنامج ٌتبنى المعالجة بحسب ن البرإذا كان التعثر فً التحصٌل العلمً فإ

 و تدرٌبات عملٌة ... الخ.أضافٌة إاألكادٌمً، وتمدٌم الدعم الالزم كمحاضرات 

 

 تفولٌنمعامالت الطــالب المللتوثٌك التعامل وا آلٌة 1-14

ولوٌات الجامعة االهتمام بالطلبة المتفولٌن الذٌن لدٌهم لدرات خاصة تإهلهم للتفوق فً أن من إ

فً الرفع من كفاءة مخرجات العملٌة التعلٌمٌة، ومن  األكبر األثرمجاالتهم العلمٌة والعملٌة فهم لهم 

 -تً:التشجٌع اآل آلٌاتمظاهر االهتمام تشجٌعهم على زٌادة التحصٌل العلمً ومن 

 الطالب المتفولٌن وذوي المعدالت المرتفعة حدٌد الطلبة المتفولٌن بمراجعة الدرجات وتحدٌدٌتم ت. 

  متفولٌنالطالب المتابعة أي تمارٌر من المرشدٌن األكادٌمٌٌن عن. 
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  ً ومولع  اإلعالنسمابهم بلوحات أعالن إمن خالل منحهم شهادات تمدٌر و ٌكرم الطلبة المتفولٌن علمٌا

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

  أتكرٌم ً  فً حفل الخرٌجٌن. وابل الدفعات سنوٌا

  للمشاركة فً األ الطلبة المتفولٌندعم ً ً أ نشطة المختلفة سواء كانت علمٌا ً أ و ثمافٌا ضمن  و رٌاضٌا

 امعة.و خارج الجأنشاطات اتحاد الطلبة داخل 

  واستهدافهم فً كافة اللجان المشكلة فً  ةجامعلتحسٌن أداء ال بآرابهمبالمشاركة  المتفولٌندعوة الطالب

 الجامعة.

 متطلبات سوق العمل من وجهة نظر خرٌجٌهالرامج البآلٌة معرفة مدى مالئمة  1-15

  كل سنة وٌكون بالتنسٌك والتعاون  ه الخرٌجٌن وأرباب العمل" فًفٌ"ٌستهدؾ ٌتم تحدٌد ٌوم للخرٌجٌن

 .والمكاتب بٌن وحدة الخرٌجٌن مع بمٌة اإلدارات

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

 الخرٌجٌن.

 امج الدراسٌة فً مدى مالبمة الخرجٌن والبر أراءهمستطالع ؛ الرباب العملأل ٌتم تسلٌم استبٌان

 لمتطلبات سوق العمل.

  ً تعلٌمٌة وفك آلٌة المراجعة البرامج التستخدم نتابجه فً تحسٌن وتطوٌر و ٌفرغ االستبٌان وٌحلل إحصابٌا

 .والتمٌٌم الدوري للبرامج التعلٌمٌة
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ا   ثانٌا

إجراءات ونماذج الشؤون  

 الطالبٌة بالجامعة
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 اللتحاق للدراسة بالجامعةإجراءات  1-1

 النماذج المستخدم لهذا الغرض:  

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

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهدددؾ هددذا النمددوذج إلددى معرفددة البٌانددات الشخصددٌة للطلبددة الددراؼبٌن فددً االلتحدداق للدراسددة 

الشددهادة الثانوٌددة او مددا  بالجامعددة و بٌانددات ولددً األمددر كمددا ٌهدددؾ اٌضدداً الددى توثٌددك بٌانددات

 ٌعادلها للطالب أو الطالبة المتمدمٌن لاللتحاق بالدراسة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مدن وحددة 1ٌمكن الحصول على نسخة من نمدوذج البٌاندات الشخصدٌة للطلبدة  رلدم أ.م.ج )

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌك مولع الجامعة.

 وات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:د( الخط

( مدن وحددة المبدول والتسدجٌل بدإدارة 1استالم نموذج البٌانات الشخصٌة  رلم أ.م.ج ) -1

 التسجٌل.

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

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

تسددلٌم نمددوذج الطلددب مددع المسددتندات  المطلوبددة للتسددجٌل لوحدددة المبددول والتسددجٌل  -4

 لؽرض فحصها والتؤكد من توفر الشروط المطلوبة للمبول.
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 نموذج البٌانات الشخصٌة
 

 

 

 اللمب:.....................إسم الجد:........ ....................إسم األب: .....................السم : 

 ،)أنثى() ذكر(الٌوم.......الشهر........ السنة.......... مكان المٌالد:........... الجنستارٌخ المٌالد: 

رلم جواز السفر:)........................(  ، رلم البطالة الشخصٌة:)............................( رلم ورلة العابلة 

)..................( 

 رباعً:....................................... جنسٌتهـــا:.......................................اسم األم 

 اسم ولً األمر:.................................... صلة المرابة بالطالب:................................

 ال ولً األمر:...................................عنوان ولً األمر:.................................... نم

 أسم المدرسة المتحصل منهـا على الثانوٌة:..............................................................

 سنة الحصول علٌها :.................  التمدٌر والنسبة المبوٌة :.................... ................

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

ألر أنا المولع أدناه بصحة البٌانات المذكورة بهذا النموذج وأتحمل المسبولٌة المانونٌة وما ٌترتب علٌها من 
 إجراءات.

 
 .......... التولٌع:..................... التارٌخ:................ أسم الطالب:.............................

 

 ٌعتمد المسجل العام
.............................. 

 

 

  رلم المٌد الجامعً
  التخصص

  الرلم الوطنً

             :الرلم الوطنً

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1)  رقم الىموذج: أ.م.ج

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (:2نموذج تسجٌل الرغبات للطالب رلم أ.م.ج  )

 أ(الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى معرفة رؼبات الطالب حسب األولوٌة و وفك التخصصات والبدرامج 

 التعلٌمٌة الموجودة بالجامعة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( مدن وحددة 2ٌمكن الحصدول علدى نسدخة مدن نمدوذج تسدجٌل الرؼبدات للطالدب رلدم أ.م.ج )

 ك مولع الجامعة.المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة او عن طرٌ

 د( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مدن وحددة المبدول والتسدجٌل 2استالم نمدوذج تسدجٌل الرؼبدات للطالدب رلدم أ.م.ج ) -1

 بإدارة التسجٌل أو عن طرٌك مولع الجامعة.

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

( مدددع المسدددتندات  المطلوبدددة 2للطالدددب رلدددم أ.م.ج )تسدددلٌم نمدددوذج تسدددجٌل الرؼبدددات  -3

 للتسجٌل  التً تحددها الالبحة الدراسٌة بالجامعة إلى  وحدة المبول والتسجٌل. 
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 نموذج تسجٌل الرغبات للطلبــة

 

مكان وتارٌخ  ..................:.............................. الجنسٌة: ...............الرباعًم ـــــــــاالس

 المٌالد:............................العنوان:.......................... رلم الهاتؾ:............................

 المدرسة المتحصل منهـــا على الثانوٌة:......................................................................

 ...........:........التمدٌر.......... النسبة المبوٌة:............................:.......سنة الحصول علٌها

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

 

 التخصصات الموجودة بالجامعة

 ٌجب على الطالب إختٌار

 ثالثة تخصصات على األلل

 حسب رؼبة الطالبتمدٌر 

 الرؼبة حسب األولوٌة

 /.........................1 لسم إدارة األعمال

 /........................2 لسم المحاسبة

 /........................3 لسم التموٌل والمصارف
 لسم علوم الحاسوب

  لسم اللغة النجلٌزٌة

 لسم المانون

 لسم الهندسة المعمارٌة

 لسم الهندسة المدنٌة

 لسم هندسة النفط

  

 ..............................الطالب  التولٌع

 

 

 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  2رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

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

 

 أ( الهدف من النموذج: 

الطالب بااللتزام بكافة اللدوابح والدنظم بالجامعدة وعددم التدؤخٌر ٌهدؾ هذا النموذج إلى  تعهد 

 عن مواعٌد التسجٌل وفك خطة البرنامج التعلٌمً المعلنة من إدارة الشإون العلمٌة .

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج تعهددد الطالددب مددن وحدددة المبددول والتسددجٌل بددإدارة 

 او عن طرٌك مولع الجامعة. المسجل بالجامعة

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

(  مدن وحددة المبدول والتسدجٌل بدإدارة المسدجل أو 3استالم نموذج التعهد رلدم أ.م.ج ) -1

 عن طرٌك مولع الجامعة.

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

 ٌع على التعهد.التؤكد من إلتزام الطالب بالتول -3

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .3تسلٌم  نموذج التعهد رلم أ.م.ج ) -4
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 تعهـــــــدنموذج 

 .............................د: ــــرلم المٌ  .........................................:  أتعهـــد أنا الطالب

 ...................................: الشعبـــة...................................................ـم: ـــــــالمس

 

بجمٌع اللوائح والنظم بالجامعــة، وأننً لن أتأخر عن التسجٌل فً الموعد المحدد له وعند بأننً سوف ألتزم 

اإلجراءات المانونٌة والمالٌة  التً تمتضٌها النظم واللوائح  ةتأخري عن التسجٌل فً الموعد المحدد اتحمل كاف

 المعمول بها فً الجامعة.

  ........................................ الطالــب:اسم 

 ........................................ التولٌـــــــــع:

  .........../.................../: .........التارٌـــــــــخ

 

 والمتحانات لسم الدراسة اعتماد                                                          اعتماد رئٌس المسم

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

 

 اعتماد مسجل عام الجامعة

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

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 

 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  3رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (4إلرار بالطالع على لئحة الدراسة والمتحانات لجامعة أفرٌمٌا رلم أ.م.ج )

 

 أ( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هدذا النمدوذج إلدى إلدرار الطالدب بداالطالع علدى البحدة الدراسدة واالمتحاندات لجامعدة 

واألعلددى للوحدددات  أفرٌمٌدا وبددذلن ٌضددمن الطالددب معرفدة أهددم المددواد المتعلمددة  بالحدد األدنددى

الدراسٌة المسموح بها وإلزامٌدة الحضدور للمحاضدرات وعددد االندذارات واجدراءات الطعدن 

 وؼٌره من مواد الالبحة الدراسٌة ذات األهمٌة.

 

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج إلددرار بدداالطالع علددى البحددة الدراسددة واالمتحانددات 

( من وحدة المبدول والتسدجٌل بدإدارة  المسدجل بالجامعدة او عدن 4ا رلم أ.م.ج )لجامعة أفرٌمٌ

 طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:

اسددتالم نمددوذج إلددرار بدداالطالع علددى البحددة الدراسددة واالمتحانددات لجامعددة  .1

أو عددن  ( مددن وحدددة المبددول والتسددجٌل بددإدارة المسددجل4أفرٌمٌددا رلددم أ.م.ج )

 طرٌك مولع الجامعة.

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

 التؤكد من إلتزام الطالب بالتولٌع على اإللرار. .3

 ( لوحدة المبول والتسجٌل .4تسلٌم  نموذج اإللرار رلم أ.م.ج ) .4
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 إلرار بالطالع على لئحة الدراسة والمتحانات لجامعة أفرٌمٌا

 ........................: يدــــرلم لٌ  .......................................:  أنا المولع أدناه الطالبألـر 

 ...............: للعام الجامعً...................دراسً: ـل الـفصـلل ..........................م: ـمسوالمسجل ب

بؤننً لد أطلعت على البحة الدراسة واالمتحانات لجامعة أفرٌمٌا، وأنه ال ٌحك لً الدخول 

محاضرات( متصلة  4%( ما ٌعادل )25نسبة ؼٌابً فٌهــا عن )لالمتحان النهابً ألي مادة تزٌد 

 أو منفصلة بدون عذر.

كما ألر بؤننً على علم تام بؤنه سوؾ ٌتم فصلً وإعادة مساري إلً أحد األلسام األخرى التابعة 

 للجامعة، ولن ٌسمح لً باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت التالٌـة:

 

 %(35متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ جداً )ألل من  . إذا تحصلت على ثالث إنذارات1

 %(50.إذا تحصلت على أربعة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌؾ )ألل من 2

 

وأتعهـد بعدم المطالبــة بفرصة إضافٌة لتحسٌن وضعً األكادٌمً وااللتزام الكامل بما ٌصدر عن 

 الجامعــة بهذا الخصوص.

 

 

 وهـــذا إلرار منً بذلن

 والســــــــ علٌكم ورحمة هللا وبركاته ـــــــــــــــــــالم

 
 

 التولٌع: ....................................................... البصمة: ................................

 21التارٌخ:          /         /         

 

 

 

 

 ٌونس هدٌةإعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  4رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 بعض المواد من الالئحة الداخلٌة للدراسة والمتحانات
 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :
 وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالب بالتسجٌل لكل فصل دراسً. .1
 تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع السابك لبدء الدراسة . .2
 د انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل .ال ٌجوز تسجٌل اي طالب بع .3
 ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب بالحذؾ واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة بعد االمتحانات النصفٌة األولى ولبل الثانٌة. .4
الدراسٌة  ٌجب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول وذلن حسب التسلسل المحدد للممررات وكذلن حسب الخطة .5

 المعتمدة  من لبل المسم المختص .
 ٌسجل الطالب فً مشروع التخرج فً أخر فصل دراسً . .6
( وحدة دراسٌة إال إذا كان 18( وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وال ٌجوز التسجٌل فً أكثر من )12الحد األدنى للتسجٌل ) .7

 ( وحدة دراسٌة .21وهو )ال ٌزٌد على الحد األعلى  أن%( على 75معدله العام أكثر من )
 

 (13مادة رلم )
 -التً:خالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول لالمتحان النهابً ألي ممرر تزٌد نسبة ؼٌابه  .1
الفصل واالمتحان النهابً لذلن الممرر، وتطبك عموبة الؽٌاب بعد  أعمال% بدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من 25فٌه عن 

 اعتمادها من المسم .
% من عدد األسابٌع الممررة للدراسة لممرر ما، ٌلؽى هذا الممرر بناء على 75حالت ظروؾ خاصة طاربة دون تؽطٌة  إذا .2

 التراح المسم المختص.
 (18مادة رلم )
 

 النهابً للممرر إذا تؽٌب عن االمتحان النهابً المحدد له وٌمنح درجة صفر فً ذلن االمتحان.ال ٌسمح ألي طالب بإجراء االمتحان 
 

 (19مادة رلم )
( بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام  حسب 18ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة )

 -الشروط التالٌة :

 االمتحان لاهرا.أن ٌكون عذر الؽٌاب عن  .1

 .من االمتحانات النهابٌة بالفصول السابمة أيأن ال ٌكون الطالب لد سبك تؽٌبه عن  .2
أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه وفً موعد ألصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات  .3

 .النهابٌة لذلن الفصل
 (20مادة رلم )

 -التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ل ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات والضوابط التالٌة: ٌجوز للطالب
 أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتابج. .1
 بحة المالٌة بالجامعة  .أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالال .2
تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع  .3

المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهابٌة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم 
 تص ولسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.المخ

صحة ادعاء الطالب وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة لٌمة الطعن له ، وأما إذا لم ٌثبت  تبثفً حالة  .4
 صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه.

 (22مادة رلم )
 -ت التالٌة:ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحال

ٌلؽى أي إنذار فً حالة تجاوز الطالب المعدل العام  دراسً وٌعتبر إنذار% مع نهاٌة إي فصل 50إذا تدنى معدله العام إلى الل من  .1
50. % 

 ٌفصل الطالب من الجامعة وال ٌسمح له باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة: .2
 %(35بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا ) الل من  متتالٌةإذا تحصل على ثالثة إنذارات  .3

 .إذا تحصل على أربعة إنذارات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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 التسجٌل الفصلً ونماذج إجراءات .2.1
تددتم إجددراءات التسددجٌل فددً الممددررات الدراسددٌة للطالددب خددالل الفصددل الدراسددً مددن خددالل إتبدداع 

 الخطوات التالٌة:
 

 (5نموذج حجز مبدئً رلم ا.م.ج )

 

 الهدف من النموذج:  ( أ

لكدل فصدل   الممررات الدراسٌة التً ٌمكدن للطالدب التسدجٌل فٌهدا النموذج إلى تحدٌدٌهدؾ هذا 
صٌؾ( تحت إشراؾ المرشدد األكدادٌمً للطالدب ووفدك اسدبمٌة  –ربٌع  -دراســــً ) خرٌؾ

 الممررات بخطة البرنامج االكادٌمً ووفك الالبحة الدراسٌة لالمتحانات بالجامعة.
 

 كٌفٌة الحصول على النموذج: ( ب
لجامعة أفرٌمٌا مدن المسدم (5رلم أ.م.ج )نموذج الحجز المبدبً ٌمكن الحصول على نسخة من 

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات النموذج:
دٌن مدن المسدم المخدتص فدً اتصال الطالب بالمرشد األكادٌمً ) عن طرٌك توزٌدع المرشد -1

 لوابم معلنة( لتحدٌد الممررات الدراسٌة التً ٌمكن للطالب التسجٌل فٌها.

الددذي  (5رلمم أ.م.ج )ٌمدوم  الطالدب مددع المرشدد األكدادٌمً بمددلء نمدوذج الحجدز المبدددبً  -2
ٌمكدن الحصددول علٌده مددن البرندامج التعلٌمددً التددابع لده الطالددب، بحٌدث ٌتضددمن الممددررات 

 مطلوب التسجٌل فٌها وفماً للجداول الدراسٌة.الدراسٌة ال

رلمم م.ج.ت  كما ٌمدوم المرشدد األكدادٌمً للطالدب اٌضداً بمدلء نمدوذج المرشدد األكدادٌمً  -3
 والذي ٌبن وضع الطالب اكادٌمٌاً لكل فصل دراسً. (13)

للمسم المالً بالجامعدة لددفع الرسدوم الدراسدٌة ( 5رلم أ.م.ج )تمدٌم نموذج الحجز المبدبً  -4

 ن الممررات المطلوب التسجٌل فٌها من لبل الطالب.ع
ٌستلم الطالب نسختان من إٌصال سداد الرسوم، النسخة األصلٌة بٌضاء اللون وٌحدتفظ بهدا  -5

رلم لنفسه والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مع نموذج الحجز المبدبً 
 ( وٌسلمه الى رباسة المسم.5أ.م.ج )

ٌتولى البرنامج العلمً المخدتص عدن طرٌدك ربدٌس المسدم أو أحدد أعضداء اللجندة العلمدً   -6
بالمسدم بتسددجٌل الممددررات الدراسددٌة المحددددة بدالنموذج فددً منظومددة الدراسددة واالمتحانددات 

 للجامعة.
بعد االنتهاء من تسجٌل الممررات الدراسٌة فً المنظومة تستخرج عدد نسختٌن من نموذج  -7

بً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتمادها من المسدم العلمدً و التسجٌل النها
 .إدارة التسجٌل وتحفظ النسخة الثانٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالب بالمسم العلمً

 
تسجٌل مالحظة: ٌتم األن إستخدام منظومة جدٌدة للتسجٌل ) عن طرٌك شبكة المعلومات الدولٌة ( بحٌث ٌتم إستخدام نفس الٌة ال

 ونفس النماذج.
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 ..............................د: ــــرلم المٌ  ....................................................م:ـــــــــالس

 ................................ـم: ــــــــالمس...........................................ً:ــــل الدراســـالفص
 

ى-الجدولىالدراديى:ىىىىى
 التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة التولٌت  اسم المادة  الٌوم/ التولٌت

       السبت

       األحد

       الثنٌن

       الثالثاء

       األربعاء

       الخمٌس
 

 

 

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

 اعتمبد رئيس القســـــم                                                                             
                                                                                ..................................... 

 

 النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص. ٌملء  -1

 ( وحدة. 12الحد األدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -2

 وحدة. 18الحد األلصى لعدد الوحدات المسموح للطالب بالتسجٌل فٌها هو )  -3

 %(.75( وحدة بشرط ال ٌمل معدله التراكمً عن )21التسجٌل فً )ٌجوز لطلبة وفك الالئحة الدراسٌة   -4

ا باإلٌصال المالً لتمام –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج   -5 عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظومة  بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممرونا
 ، وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة.

 مالحــــظـــــات المجموعة عدد الوحدات اســـــــم الممـــــــــــرر رمـــــز الممــــــــرر ر.ت

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

   مجموع الوحدات للفصل الدراسً

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــز مبدئــــــــــــــــــــــــــــــــوذج حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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For Humanities & Applied science 

 

 

 (  5رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إسماط وإضافة ممررات دراسٌة ونماذج إجراءات 3.1

 (6رلم ا.م.ج ) إسماط وإضافةنموذج 

 ا( الهدف من النموذج: 

إضدافة أي ممدررات ٌرؼبهدا الطالدب علدى أن ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب مدن إسدماط أو 

ٌتم اإلجراء خالل المدة المحددة فً البحة الدراسة واالمتحانات ووفمداً لمدا هدو متداح مدن ممدررات 

دراسددٌة مطلددوب إضددافتها وبعددد موافمددة المرشددد األكددادٌمً أو ربددٌس المسددم علددى عملٌددة اإلسددماط 

 واإلضافة.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

( لجامعدة أفرٌمٌدا مدن المسدم 6رلدم ا.م.ج ) إسدماط وإضدافةول علدى نسدخة مدن نمدوذج ٌمكن الحص

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اإلسماط واإلضافة:

( مددن المسددم 6ا.م.ج )اسددتالم عدددد نسددختٌن مددن نمددوذج طلددب اإلسددماط و اإلضددافة رلددم  .1
المخدددتص أو وحددددة المبدددول والتسدددجٌل بدددإدارة المسدددجل بالجامعدددة أو عدددن طرٌدددك مولدددع 

 الجامعة.
مددلء نمددوذج طلددب اإلسددماط و اإلضددافة وتولٌعدده مددن المرشددد األكددادٌمً وكددذلن ربددٌس   .2

 المسم.
ٌحتفظ المسم العلمً بنسخة من نموذج اإلسماط واإلضافة وٌحتفظ الطالب لنفسده بالنسدخة  .3

 الثانٌة. 
تمدددٌم نسددخة مددن نمددوذج اإلسددماط واإلضددافة للمسددم المددالً لتسدددٌد أو ترجٌددع  الرسددوم  .4

الدراسٌة عن الممررات المضافة أو التً ٌرؼب الطالب فً إسماطها فً حالة عدم تدوافر 
 ممررات بدٌلة.

ٌستلم الطالب نسختان من إٌصال سدداد الرسدوم، النسدخة األصدلٌة بٌضداء اللدون وٌحدتفظ  .5
لنفسدده والنسددخة الثانٌددة حمددراء اللددون، حٌددث ترفددك هددذه النسددخة مددع نمددوذج اإلسددماط بهددا 

 (وترجع للمسم المختص. 6واإلضافة رلم ا.م.ج )
( وإٌصدال 6ٌتولى المسم المخدتص بعدد اسدتالمه لنمدوذج اإلسدماط واإلضدافة رلدم ا.م.ج ) .6

منظومدددة سدددداد الرسدددوم، إضدددافة / إسدددماط الممدددررات الدراسدددٌة المحدددددة بدددالنموذج فدددً 
 الجامعة.

بعدد االنتهدداء مدن عملٌددة اإلسدماط واإلضددافة فددً المنظومدة تسددتخرج نسدختٌن مددن نمددوذج  .7
التسجٌل النهابً المبرمج بالمنظومة وتسلم نسخة للطالب بعد اعتماد المسدم العلمدً التدابع 

 له الطالب وتحفظ النسخة الثانٌة فً الملؾ األكادٌمً للطالب
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 ممررات دراسٌة  نموذج إسماط وإضافة
 

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

 

 إسقــــبط
 عدد الوحات رمز المقرر   اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلسقاط
 

 إضبفـــــت
 عدد الوحدات رمز المقرر اسم المقرر ر.ت
1.    
2.    
3.    
4.    

  مجموع الوحدات الكمي بعد عممية اإلضافة
 

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

 مالحظــــــــــــات.......................................................................................
اعتماد رئيس قسم المختص        

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أو رئٌس المسم العلمً المختص.  -1

ا باإلٌصال المالً لتمام عملٌة تسجٌل الممررات الدراسٌة بالمنظ –ٌموم الط الب بتسلٌم هذا النموذج -2 ومة ، بعد لٌامه بتسدٌد الرسوم الدراسٌة  إلى المسم العلمً المختص ممرونا
 وٌستلم الطالب نسخة من نموذج التسجٌل النهائً المستخرج من المنظومة

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  6رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 العلمٌة النتمال الداخلً بٌن األلسام ونماذج إجراءات 4.1

 (7نتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج )نموذج ا

 ا( الهدف من النموذج: 

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن الطالب من إتمام إجراءات االنتمال إلى لسم أخر داخل نفس الجامعة

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

المسدم ( لجامعدة أفرٌمٌدا مدن 7ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج )

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ج( الخطوات المتبعة لالنتمال بٌن األلسام:

(مدن 7استالم عدد ثدالث نسدخ مدن نمدوذج االنتمدال بدٌن األلسدام فدً الجامعدة رلدم ا.م.ج ) -1

بالجامعدة أو عدن طرٌدك مولدع المسم المختص أو وحدة المبول والتسدجٌل بدإدارة المسدجل 

 الجامعة.

 ( وتسلٌمه للمسم العلمً المنتمل منه الطالب.7ملء نموذج انتمال بٌن األلسام رلم ا.م.ج ) -2

فً حالة موافمة المسم المنتمل منده الطالدب علدى االنتمدال ٌمدوم بإحالدة نمدوذج انتمدال بدٌن  -3       

 ٌه الطالب إلبداء الرأي بالخصوص.(  إلى المسم المنتمل إل7األلسام رلم ا.م.ج )

بعد الموافمة من المسمٌن ترسدل النسدخ إلدى إدارة المسدجل العدام إلبدداء الدرأي بالخصدوص  -1

)بعدم مخالفة شروط التسجٌل والمبول ( وإنهاء كافة االجراءات المتعلمة بصرؾ رلم المٌدد 

 والبدء فً إجراءات المعادلة إن وجدت.

ٌدتم فدتح ملدؾ  أكدادٌمً جدٌدد للطالدب فدً المسدم المنتمدل إلٌدة  بعد إتمام اجراءات الموافمة، -2

 وملؾ إداري بإدارة المسجل العام واستكمال بالً إجراءات التسجٌل.
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 نموذج انتمال بٌن األلســـام

 

اسم الطالب: ..................................... رلم المٌــد:......................................... 

................ إلى المســــم:......................................... أرغب فً النتمال من لسم: ...........

لسم:................................... عدد الوحدات المنجزة:.......... عدد الفصول الدراسٌة:........... 

 تولٌع الطالب:...................

 

  موافمة رئٌس المسم المنتمل إلٌه                         موافمة رئٌس المسم المنتمل منه 

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

 موافمة المسجل العام بالجامعة

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

 رلم المٌد السابك : ....................................

 .........................رلم المٌد الجدٌد : ...........

 إعتماد المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :
 (7ٌعد من عدد ثالث نسخ من نموذج النتمال بٌن األلسام فً الجامعة رلم ا.م.ج ) -1

 و رئٌس المسم العلمً المختص.ٌملء النموذج من لبل الطالب بإشراف المرشد األكادٌمً أ -2

 ٌرفك كشف درجات ونموذج  إجراءات المعادلة ان وجدت.-3

 افة  اإلجراءات.تسلم نسخة للمسم المنتمل منه الطالب والنسخة الثانٌة للمسم المنتمل الٌه الطالب ونسخة ثالثة الى ادارة المسجل العام بعد استكمال ك-4

 ٌونس هدٌة إعداد:   2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  7رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 اٌماف المٌدونماذج  إجراءات  5.1

 (8اٌماف المٌد رلم ا.م.ج )نموذج 

 ا( الهدف من النموذج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلدى إثبدات لٌدام الطالدب بإٌمداؾ لٌدده فدً حالدة وجدود ظدروؾ تحدول دون لٌدام 

 الطالب بتجدٌد لٌده.

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

المسددم ( لجامعددة أفرٌمٌددا مددن 8ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج اٌمدداؾ المٌددد رلددم ا.م.ج )

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات اٌماف المٌد:

(من المسم المختص أو وحددة 8استالم عدد ثالث نسخ من نموذج طلب اٌماؾ المٌد رلم ا.م.ج ) .1

 عن طرٌك مولع الجامعةالمبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو 

ملء نموذج طلب اٌماؾ المٌد تحت إشراؾ المرشد األكادٌمً وتولٌعده  مدن ربدٌس المسدم  بعدد  .2

 عملٌة إبداء الرأي بالخصوص وأعتماده من إدارة المسجل العام.

 تحفظ النسخة األولى فً ملؾ الطالب األكادٌمً بالمسم العلمً المختص. .3

 تفاظ بها لنفسه.تسلم النسخة الثانٌة للطالب لالح .4

ترسددل النسددخة الثالثددة إلدارة المسددجل العددام للجامعددة لٌددتم ولددؾ لٌددد الطالددب بمنظومددة الدراسددة  .5

 .واالمتحانات ومن ثم حفظ النسخة الثالثة بإدارة المسجل
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 نموذج إٌماف لٌد 

 إسم الطالب: ................................................ رلم المٌد:...........................

 الدراسً:....................................المسـم:....................................... الفصل 

   تارٌخ تمدٌم الطلب ....../......./............تولٌع الطالب :..............................

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 رأي رئٌس المسم العلمً

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

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

 التولٌع:...................................

 التارٌخ:...................................

 

  

 رأي رئٌس لسم الدراسة واإلمتحانات

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

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

 التولٌع:......................................

 التارٌخ:.....................................

 

 

 المرار/...........................................................................
 

 

 موافمة المسجل العام بالجامعة
.......................................... 

 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 نسخة إلدارة المسجل العام (.   -العلمً  نسخة  للمسم    -( ٌعد النموذج من ثالث نسخ ) نسخة للطالب  1

 (  ل ٌحك للطالب اٌماف لٌده أكثر من مرتٌن خالل مدة دراسته بالجامعة.2

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  8رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 مراجعة كراسة إجابة )الطعن( ونماذج إجراءات   6.1  

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

 ا( الهدف من النموذج: 

 .حك الطالب فً مراجعة كراسة إجابة االمتحان النهابً فمط ٌهدؾ هذا النموذج إلى إثبات

 ب( كٌفٌة الحصول على النموذج:

أ( لجامعددة  -9ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج  طلددب مراجعددة كراسددة إجابددة رلددم ا.م.ج )

أفرٌمٌا من المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عدن طرٌدك مولدع 

 اإللكترونً. الجامعة

 ج( الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات طلب مراجعة كراسة إجابة:

أ( مدن المسدم المخدتص أو وحددة  -9نموذج  طلب مراجعدة كراسدة إجابدة رلدم ا.م.ج )استالم  -1

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

جامعدددة بعدددد سدددداد الرسدددوم  المالٌدددة مدددلء النمدددوذج وتسدددلٌمه إلدارة المسدددجل العدددام بال  -2

 إلجراءات الطعن.

ٌتولى ربٌس المسم العلمً المختص بتكلٌؾ لجنة من ثالثة أعضاء هٌؤة تدرٌس على أن  -3

 ٌكون أستاذ الممرر من بٌنهم لمراجعة كراسة الطالب.

تموم اللجنة بمراجعة كراسة الطالب وإعداد تمرٌر حول نتٌجدة المراجعدة وٌدتم ذلدن مدن  -4

 ب(. -9تمرٌر المعد فً النموذج رلم )خالل ال

 تموم اللجنة بتسلٌم التمرٌر إلدارة المسجل العام. -5

فددً حالددة مددا ٌشددٌر التمرٌددر إلددى تعدددٌل فددً نتٌجددة الطالددب ، تمددوم إدارة  المسددجل العددام  -6

 بإحالة التمرٌر  بعد إعتماده إلى لسم الدراسة واإلمتحانات لتعدٌل النتٌجة بالمنظومة.
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 طلب مراجعة كراسة إجابة)الطعن(

 رئٌس المسم............................................/  السٌد

 التحٌــــة  ،،،،،،،،،،،بعد 

 ........................................ رلم المٌد: ............... لسم : .........................: أنا الطالب

 الفصل الدراسً : ................ 

 اتمدم إلٌكم بطلب مراجعة كراسة اإلجابة الخاصة بً فً الممررات التالٌة:

 

 االسم : ....................................         التوقيع : ...................................  

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

 اعتماد رئيس القسم العممي المختص .................................

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ اإلصدار: مسجل الجامعـــــــةإدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مالحظات :

 .تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتائج أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة والمتحانات خالل مدة ل-1

 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة-2

 تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.-3

 

 رقم المجموعة المادةأستاذ  المقرر ر.م

1    
2    

أفريقياجامعة   

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ -9رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 )الطعن(كراسة إجابةنموذج  تمرٌر مراجعة 
 ..............................د: ــــرلم المٌ .................................................م : ـــــــــالس

 ..............................ـم: ـــــــالمس .........................................ً: ــــدراسـل الـــــفصـال

 .............. المجموعة :................ رمز الـممـرر :  ..................................اسـم الـممــرر : 

 :)أ(الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب وفك كراسة اإلجابة لبل المراجعة 
 نفٌدكم بأننا لمنا بإجراء المراجعة الموضوعٌة للكراسة وأتضح ما ٌلً:

 
الدرجة الممنوحة للطالب هً الدرجة التً ٌستحمها وبالتالً نوصً بتثبٌت الدرجة كما هً  

 علٌه.
 الدرجة الممنوحة للطالب لٌست الدرجة التً ٌستحمها وذلن لألسباب اآلتٌة: 

 -أدبـــابىالـتغوورى:

ى.......................................................................................................................................
ى.......................................................................................................................................

 وبالتالً نوصً بتعدٌل الدرجة من ........    إلى  ...........      

 :)ب(  الـدرجة المتحصل علٌهــا الطالب بعد مراجعة كراسة اإلجابة

 -لجنةىالمراجعةى:

 التولٌع : ................ ......................ع : ..................ــــاسم المراج .1
 ......التولٌع : ........... ...........................ع: ..............ــــالمراجاسم  .2
 .....التولٌع : ............ .......................ع: ..................ــــاسم المراج .3

 

 
 
 

 اعتماد رئيس قسم الدراسة واإلمتحانات   .................................
 

 

 

 -مالحظات :

 .ن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة والمتحانات خالل مدة ل تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتائجأ-1
 .  أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة-2

 تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس لهم اختصاص فً مجال الممرر موضوع المراجعة.-3

 

 

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث: الجامعـــــــة مسجلإدارة 

أفريقياجامعة   

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (ب -9رقم الىموذج: أ.م.ج )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 طلب إعادة المتحان النهائً نماذج و إجراءات 7.1

 

 (11نموذج  طلب  إعادة المتحان النهائً رلم ا.م.ج ) 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

بشؤن دراسة موضدوع المبدرر  ةإلى إثبات حصول الطالب على الموافمة المبدبٌ ٌهدؾ هذا النموذج

الددذي حددال دون حضددور االمتحانددات النهابٌددة فددً الموعددد المحدددد ، علددى أن ٌنظددر مددن لبددل لجنددة 

االمتحانات والبث فٌه بالموافمة وتحدٌدد موعدد للطالدب إلجدراء االمتحاندات او بعددم الموافمدة علدى 

 اإلعادة. المبرر ورفض موضوع

 

 ب( و١ف١ح اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

( لجامعددة 10ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج طلددب إعددادة االمتحددان النهددابً رلددم ا.م.ج )

أفرٌمٌا من المسم المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عدن طرٌدك مولدع 

 .الجامعة

 الِرساْ :ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلذّاَ إخشاءاخ إػادج ا

مدددن المسدددم (  10) ج.م.اسددتالم نسدددخه مددن نمدددوذج طلدددب إعددادة االمتحدددان النهدددابً رلددم ا .1

 .المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

( وإرفداق  كافدة المسدتندات التدً 10ملء نموذج طلب إعادة االمتحان النهابً رلدم ا.م.ج ) .2

 الحضور فً موعد االمتحان وتمدٌمه للجنة االمتحانات النهابٌة.تعد مبرر لعدم 

ٌنظر فً موضوع الطلب من لبل لجنة االمتحانات ودراسدة جمٌدع المسدتندات الممدمدة مدن  .3

الطالددب والبددث فددً الطلددب بالموافمددة إذا تددم لبددول المبددرر وتحدٌددد موعددد للطالددب إلجددراء 

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

 .فً الممرر

ٌعتبر المبدرر الربٌسدً لؽٌداب  الطالدب عدن إجدراء االمتحدان فدً الموعدد المحددد مدن لبدل  .4

 .إدارة الجامعة ) حالة الوفاة من الدرجة األولى (
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 منوذج طلب إعبدة االمتحبن 
<< 

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

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

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

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

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

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

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

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

 توقيع الطبلب :  ...........................................

 موافقت جلنت االمتحبنبث  : ....................................

 

 -مالحظات :
 -: فً الالئحة الدراسٌة بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة المسجل العام حسب الشروط التالٌة (18) ٌمكن أن ٌستثنى من المادة السابمة

 .أن ٌكون عذر الغٌاب عن المتحان لاهرا.1

 .أن ل ٌكون الطالب لد سبك تغٌبه عن أي من المتحانات النهائٌة بالفصول السابمة.2

 ً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه.أن ٌتمدم الطالب بطلب كتاب.3

 .ن ٌمدم نموذج طلب إعادة األمتحان إلى لجنة المتحانات خالل مدة ل تزٌد على أسبوعٌن من تارٌخ  األمتحانات النهائٌةأ-4
 الولى(. ٌجب إرفاق كافة المستندات موضوع المبرر للغٌاب) مثل شهادة وفاة احد اللارب للطالب من الدرجة-5

 
 

 أ عصام الزمزامإعداد:  2020التحدٌث تارٌخ  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  10رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 طلب  النتمال من الجامعات المناظرة نماذجو  إجراءات  8.1
 

 (11نموذج  طلب انتمال من جامعة مناظرة رلم ا.م.ج ) 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهددؾ هددذا النمدوذج إلددى تمكدٌن الطالددب مددن إتمدام إجددراءات االنتمدال مددن جامعدات أو معاهددد علٌددا 

 أخرى إلى جامعة افرٌمٌا.

 

 اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:ب( و١ف١ح 

( لجامعدة 11ٌمكن الحصول على نسخة مدن نمدوذج طلدب انتمدال مدن جامعدة منداظرة رلدم ا.م.ج )

 أفرٌمٌا من وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌالٔرماي:

( من وحدة 11ناظرة رلم ا.م.ج )استالم عدد  نسختٌن من نموذج طلب انتمال من جامعة م .1

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة

 ملء النموذج وتسلٌمه للمسم العلمً المطلوب االنتمال إلٌه. .2

فً حالة موافمة المسم على الطلدب ، ٌحدال إلدى إدارة المسدجل العدام للجامعدة إلبدداء الدرأي  .3

 .واستكمال إجراءات االنتمال.

 تحفظ النسخة األولى لدى المسم العلمً المختص بالجامعة فً الملؾ االكادٌمً للطالب. .4

تحفظ النسخة الثانٌة لدى لسم التسجٌل والمبول بالملؾ اإلداري للطالب بإدارة المسجل بعدد  .5

 استكمال اجراءات المعادلة إن وجدت.
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 ))  ّٔٛرج طٍة أرماي ِٓ خاسج اٌداِؼح((

 
 ....................................أعُ اٌطاٌة : ......................................................... اٌرخقـ : 

 اعُ اٌداِؼح إٌّرمً ِٕٙا اٌطاٌة : ................................................................................

 ..............  اٌمغُ اٌّطٍٛب االٔرماي إ١ٌٗ تاٌداِؼح : .................................................................

 أعثاب االٔرماي :

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

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

 اٌّؼادٌح:

 اٌذساع١ح ٌٍداِؼح حػذد اٌّمشساخ اٌّغّٛذ تّؼادٌرٙا ).......................................( ٚفك اٌالئس

 

 مغُ اٌؼٍّٟ                                              سأٞ لغُ اٌمثٛي ٚاٌرغدً اٌ ظسأٞ سئ١   

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

 .................                     االعُ :........................................            االعُ :.......................

 اٌرٛل١غ : .....................................                    اٌرٛل١غ : ......................................          

 ...............                    اٌراس٠خ : ......................................اٌراس٠خ : ......................

 

 ٠ؼرّذ/ِغدً  اٌداِؼح

 اٌرٛل١غ :  ...............................................................                                                   

 اٌراس٠خ : .................................................................                                

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالزظح:

 .(اٌّغدًٔغخح إلداسج -)ٔغخح  ٌٍمغُ اٌؼٍّٟ ٔغخر٠ٓ١ؼذ إٌّٛرج ِٓ   -1
 ٠دة اْ ٠شفك ّٔٛرج اخشاء اٌّؼادٌح إْ ٚخذ. -2

 وافح اٌّغرٕذاخ اٌّطٛتح ٌٍرغد١ً.٠دة ذٛف١ش -3

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة والمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  11رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إٌٙائ١ح تخص المتحانات و نماذج إجراءات 9.1

 

 أ(-12نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌة رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود كشؾ تفصٌلً ٌبٌن اسم المادة واسم االسدتاذ وكدذلن عددد الكراسدات 

 الحضور لجمٌع الممررات الدراسٌة وفك جدول االمتحانات النهابٌة .وعدد 

 

 ب( و١ف١ح اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكددن الحصددول علددى نسددخة مددن نمددوذج اسددتالم كراسددات اإلجابددة لالمتحانددات النهابٌددة رلددم ا.م.ج 

 ( لجامعة أفرٌمٌا من إدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة12)

 ّرثؼح إلذّاَ إخشاءاخ ّٔٛرج اعرالَ وشاعاخ اإلخاتح ٌالِرسأاخ:ج( اٌخطٛاخ اٌ

 

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

 .من إدارة المسجل بالجامعة أوعن طرٌك مولع الجامعة

( مدن لبدل لجندة 12)ملء نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات  النهابٌدة رلدم ا.م.ج  .2

 االمتحانات النهابٌة.

 بإدارة المسجل. ( 12استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهابٌة رلم ا.م.ج )تحفظ نموذج  .3
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 نموذج استالم كراسات اإلجابة لالمتحانات النهائٌة

 

 ٌعتمد / لجنة المتحانات للفصل الدراسً )....................( 
 اسم عضو اللجنة..................................................................التولٌع.....................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالزظح:

 إٌٙائٟ.٠دة ِشاخؼح ػذد وشاعاخ اإلخاتح ٚفك ّٔٛرج زضٛس ٚغ١اب اٌطٍثح تاالِرساْ   -1
 ٠دة ٠سرفع تٗ تئداسج اٌّغدً تؼذ اعرىّاي اػّاي ٌدٕح االِرسأاخ إٌٙائ١ح -2

 ٠دة اٌرأوذ ِٓ ًِء وافح اٌث١أاخ اٌّطٍٛتح .-3

ر. 
 اسم أستاذ المادة اسم المادة م

عدد 
 الكراسات

 التولٌع الحضور

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

11.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

21.       

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة والمتحانات

(بنموذج  جامعة أفريقيا  

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 ( أ - 12رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ب( -12نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لبة و ارلام المٌد وتولٌعهم بما ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن أسماء الط

ٌفٌد حضور الطلبة لالمتحان النهابً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وفك لرار 

 لجنة االمتحانات النهابٌة .

 ب( و١ف١ح اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ب(  -12ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهابً رلم أ.م.ج )

 المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة .من ادارة 

 

 الخطوات المتبعة إلتمام إجراءات حضور الطلبة لالمتحان النهائً:ج( 

ب( مدن لجندة  -12إستالم  نسخة من نموذج حضور الطلبة لالمتحدان النهدابً رلدم أ.م.ج ) .1

 اإلمتحانات النهابٌة .

ب( مددن لبددل المشددرفٌن  -12)مددلء نمددوذج حضددور الطلبددة لالمتحددان النهددابً رلددم أ.م.ج  .2

 واعضاء لجنة االمتحانات النهابٌة .

ب( بدإدارة المسدجل بعدد  -12ٌحفظ نموذج حضور الطلبة لالمتحدان النهدابً رلدم أ.م.ج ) .3

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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 نموذج حضور الطلبة لالمتحان النهائً

 
 اسم الممرر/..................... الفصل الدراسً/............... رلم الماعة /.................

 

 التولٌع المٌدرلم  اسم الطالب ر.م

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

11)     

11)     

12)     

13)     

14)     

15)     

16)     

17)     

18)     

19)     

21)     

 

 اسم المشرف : .....................................  التولٌع : .........................
 التولٌع : ..........................اسم المشرف : .....................................  

 
 
 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020: تارٌخ التحدٌث  الدراسة والمتحانات

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 ب( - 12رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (13نموذج تسلٌم واستالم كراسات الجابة من مشرفٌن الماعات رلم أ.م.ج )

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

المستلمة وفك كشؾ ٌهدؾ هذا النموذج الً وجود مستند تفصٌلً ٌبٌن عدد كراسات اإلجابة 

حضور وؼٌاب الطلبة لالمتحان النهابً معتمد من لبل المشرفٌن المكلفٌن باإلشراؾ وكذلن 

 اثبات مراجعتهم وتسلٌمها للجنة االمتحانات النهابٌة .

 ب( و١ف١ح اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة من مشرفٌن الماعات 

 ( من ادارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة .13رلم أ.م.ج )

 

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلذّاَ إخشاءاخ ذغ١ٍُ ٚاعرالَ وشاعاخ االخاتح :

إستالم  نسخة من نموذج تسلٌم واستالم كراسات االجابة مدن مشدرفٌن الماعدات رلدم أ.م.ج  .4

 (  من لجنة اإلمتحانات النهابٌة .13)

( مدن 13تسلٌم واستالم كراسدات االجابدة مدن مشدرفٌن الماعدات رلدم أ.م.ج ) ملء نموذج .5

 لبل المشرفٌن واعضاء لجنة االمتحانات النهابٌة .

( بددإدارة المسددجل بعددد 13ٌحفددظ نمددوذج تسددلٌم واسددتالم كراسددات االجابددة رلددم أ.م.ج ) .6

 استكمال اجراءات لجنة االمتحانات النهابٌة .
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 )...............(من مشرفين القاعات اإلجابةنموذج تسميم واستـــالم كراسات 

 اسم مشرف الماعة :............................................ 

 )................ (  :اسم الممرر 

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 رلم الماعة ) ............. ( : 

 تولٌع مشرف الماعة ........................................ : 

 

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

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

 عدد الكراسات ) ............. ( : 

 تولٌع المستلم ...................................... : 

 

 المالحظــــات :

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالزظح:

 وشاعاخ اإلخاتح ٚفك ّٔٛرج زضٛس ٚغ١اب اٌطٍثح تاالِرساْ إٌٙائٟ.٠دة ِشاخؼح ػذد   -1
 ٠دة ٠سرفع تٗ تئداسج اٌّغدً تؼذ اعرىّاي اػّاي ٌدٕح االِرسأاخ إٌٙائ١ح -2

 ٠دة اٌرأوذ ِٓ ًِء وافح اٌث١أاخ اٌّطٍٛتح .-3

 

 ٌونس هدٌة إعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتلوم إلاوصاهية و للع  

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  13رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 (41) ج.م.رلم أنموذج ورلة أسئلة المتحان النهائً

 

 : الهدف من النموذج( ا

هذا النموذج إلى توفر مستند استرشادي لورق اسبلة االمتحان النهابً ٌبٌن االجراءات  ٌهدؾ

الشكلٌة والموضوعٌة، التً ٌجب على أعضاء هٌبة التدرٌس التمٌد بها وفك اللوابح المعمول بها 

 فً الجامعة عند أجراء االمتحان النهابً للممررات المكلفٌن بتدرٌسها.

 

 :نموذجكٌفٌة الحصول على ال( ب

من المسم  (14) ج.م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابً رلم أ

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 الخطوات المتبعة للتمٌد بنموذج ورلة اسئلة المتحان النهائً:( ج

من المسم (14) ج.م.نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابً رلم أ استالم نسخة إلكترونٌة من.1

 العلمً أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

ٌجب على جمٌع اعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة التمٌد وبشكل إلزامً باتباع كافة الشروط .2

 ج.م.ن وفك نموذج ورلة أسبلة االمتحان النهابٌة رلم أالشكلٌة والموضوعٌة لورق اسبلة االمتحا

(14.) 

للجنة االمتحانات النهابٌة الحك فً إلؽاء امتحان نهابً ألي ممرر دراسً ال ٌلتزم بنموذج . 3

 (.14) ج.م.ورلة أسبلة االمتحان النهابً رلم أ

. ٌجب على عضو هٌبة التدرٌس لكل ممرر دراسً إعداد نسختٌن مختلفتٌن من ورلة االسبلة 4

 (.(A&Bلالمتحان النهابً نموذج 
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 نموذج أسئلة المتحان النهائً

   ().......... زمن المتحان ............:الفصـــــــل الدراسً ....: .......رمز الممرر......: ................. سم الممررإ

 ......:.......المسم العلمً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول:

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثانً 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث

 

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الرابع

 الدرجة )........(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

متنيبتي للجميع                                 أستبذ املبدة: ..........................      
 ببلتوفيق  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالزظح:

 ج.َ.ٌٍدٕح االِرسأاخ إٌٙائ١ح اٌسك فيٟ إٌاياء اِرسياْ ٔٙيائٟ قٞ ِميشس دساعيٟ ال ٠ٍريضَ تّٕيٛرج ٚسليح أعينٍح االِرسياْ إٌٙيائٟ سليُ أ -1

(14). 
 .((٠A&Bدة ػٍٝ ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ  ٌىً ِمشس دساعٟ إػذاد ٔغخر١ٓ ِخرٍفر١ٓ ِٓ ٚسلح االعنٍح ٌالِرساْ إٌٙائٟ ّٔٛرج  -2

 

 
 
 

 أ. عصام الزمزامإعداد:  2020تارٌخ التحدٌث  مسجل الجامعـــــــةإدارة 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (  14رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20..... / ...../ ....  التاريخ:
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 (15) ج.م.نموذج محضر اثبات حالة غش أ

 
 : الهدف من النموذج( ا

الشكلٌة ٌهدؾ هذا النموذج إلى توفر مستند  رسمً لضبط حاالت الؽش بالجامعة وفك الشروط 

والموضوعٌة وبشكل لانونً بحٌث ال ٌخالؾ اللوابح المعمول بها فً الجامعة وٌتم استخدامه من 

 لبل المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة من رباسة الجامعة.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

المختص أو  من المسم(15) ج.م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ
 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

 

 الخطوات المتبعة باستخدام نموذج محضر اثبات حالة الغش:( ج

من المسم المختص أو وحدة (15) ج.م.استالم نسخة من نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ.1

 ن طرٌك مولع الجامعة..المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو ع

ٌجب على جمٌع المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك المكلفة بضبط والتحمٌك مع حاالت .2

عند اثبات حالة  (15) ج.م.الؽش التمٌد وبشكل إلزامً باستخدام نموذج محضر اثبات حالة ؼش أ

 الؽش.

المستندات و األشٌاء المضبوطة ٌجب على المشرفٌٌن والمالحظٌن ولجنة التحمٌك إرفاق كافة . 3

 .فً حالة الؽش
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 ...........................................................الطالب: ...............................اسم 
 رقم القيد: ...................................... اسم المادة: .........................................

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

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

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

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

 رئيس المجنة                                             عضو المجنة            
 االسم :.....................................                رئيس المجنة:.............................

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

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

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

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالزظح:

ج ِسضش ٠دة ػٍٝ خ١ّغ اٌّؾشف١١ٓ ٚاٌّالزظ١ٓ ٌٚدٕح اٌرسم١ك اٌّىٍفح تضثظ ٚاٌرسم١ك ِغ زاالخ اٌاؼ اٌرم١ذ ٚتؾىً إٌضاِٟ تاعرخذاَ ّٔٛر.1

 ػٕذ اثثاخ زاٌح اٌاؼ. (15) ج.َ.اثثاخ زاٌح غؼ أ

 .. ٠دة ػٍٝ اٌّؾشف١١ٓ ٚاٌّالزظ١ٓ ٌٚدٕح اٌرسم١ك إسفاق وافح اٌّغرٕذاخ ٚ اقؽ١اء اٌّضثٛطح فٟ زاٌح اٌاؼ2

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 حمضر اثببث حبلت غش 
 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  15رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 إحالة ملف طالب خرٌج   إجراءات ونماذج 11.1

 (16) ج.م.إحالة ملف  طالب خرٌج رلم أ نموذج
 

 : الهدف من النموذج( ا

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد إحالة الملؾ األكادٌمً للطالب من المسم العلمً المختص 

وبعد استٌفاء كافة شروط التخرج بالجامعة وفك اللوابح المعمول بها إلى إدارة المسجل واستالمه 

 من لبل وحدة الخرٌجٌن.

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم العلمً (16)ج رلم .م.وذج إحالة ملؾ  طالب خرٌج أٌمكن الحصول على نسخة من نم

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :( ج

من المسم العلمً المختص  (16) ج.م.استالم نسخة من نموذج إحالة ملؾ  طالب خرٌج رلم  أ.1

 أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.

من لبل المسم العلمً  (16) ج.م.. ٌجب إعداد نسختٌن من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج رلم  أ2

 المختص.

لسم الخرٌج والتؤكد .ٌجب مراجعة الملؾ األكادٌمً للطالب من لبل المرشد االكادٌمً وربٌس 3

 .من استٌفاء كافة البٌانات والمستندات المطلوبة

 (16) ج رلم.م.ٌجب التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج إحالة ملؾ  طالب خرٌج أ.3

 وإرفاق الملؾ األكادٌمً للطالب.

لب خرٌج تحفظ النسخة األولى لدى المسم العلمً المختص بالجامعة من نموج إحالة ملؾ طا. 4

 .(16) ج.م.رلم  أ

.إلى وحدة الخرٌجٌن (16) ج.م..ترسل النسخة الثانٌة من نموج إحالة ملؾ طالب خرٌج رلم  أ5

 بالجامعة مرفك بها الملؾ االكادٌمً للطالب الستكمال اجراءات التخرج.
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 منوذج إحبلت ملف طبلب خريج
اسم الطالب: .....................................................  رلم المٌد: ......................... 

.( عدد لسم.............................المرشد الكادٌمً: .....................................عدد المواد المـنجزة: )................

 الوحدات المنجزة: )        (  عدد الفصول الدراسٌة: )        (

 عنوان مشروع التخرج:

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

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

        ( :رلم لرار المنالشة   )     /       /     :م21تارٌخ المنالشة 

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

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

 ..................................... : ًالممتحن الثان 

 المعادلة:         ل توجد       توجد

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

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

مٌة هذا إلرار من المسم بأن الطالب المذكور أعاله لد استوفى كافة  اللتزامات الكادٌ

 بالمسم.

 المرشد الكادٌمً ...............................              التولٌع .......................................

 منسك الجودة بالمسم............................             التولٌع .......................................

 

 ـس المســـــــــــمٌعتمـــــــد رئٌــــــــــ

  التولٌع:............................    السم: .............................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِالزظح:

 ِٓ لثً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخرـ. (16) ج.َ.٠دة إػذاد ٔغخر١ٓ ِٓ ّٔٛج إزاٌح ٍِف طاٌة خش٠ح سلُ  أ-1

اقواد٠ّٟ ٌٍطاٌة اٌخش٠ح ٚاٌرأوذ ِٓ اعر١فاء وافح اٌث١أاخ ٚاٌّغرٕذاخ اٌّطٍٛتح ِٓ لثً اٌّشؽيذ االوياد٠ّٟ . ٠دة ِشاخؼح اٌٍّف 2

 .ٌٍطاٌة ٚسئ١ظ اٌمغُ

ٚإسفياق اٌٍّيف اقوياد٠ّٟ ٌطاٌية ٚ  (16) ج سليُ.َ.٠دة اٌرأوذ ِٓ ًِء وافح اٌث١أاخ اٌٛاسدج تّٕيٛرج إزاٌيح ٍِيف  طاٌية خيش٠ح أ.3

 ٌذٜ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخرـ تاٌداِؼح.ذسفع إٌغخح اقٌٚٝ 

.إٌٝ ٚزذج اٌخشخ١ٓ تاٌداِؼح ِشفك تٙا اٌٍّف االواد٠ّٟ (16) ج.َ..ذشعً إٌغخح اٌثا١ٔح ِٓ ّٔٛرج إزاٌح ٍِف طاٌة خش٠ح سلُ  أ4

 ٌٍطاٌة العرىّاي اخشاءاخ اٌرخشج.

 

 ٌونس البوسٌفً إعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  مسجل الجامعـــــــةدارة ا

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  16رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 التظلم   ونماذجإجراءات  11.1

 (17) ج.م.التظلم رلم أ نموذج
 

 : النموذجالهدف من ( ا

ٌهدؾ هذا النموذج إلى وجود مستند ٌفٌد تمدٌم التظلم ضد إجراء أو إجراءات  تخص الطالب و 

 ٌعتمد بان له الحك فً إتخاذ اإلجراءات المانونٌة إلرجاع الحك له .

 

 :كٌفٌة الحصول على النموذج( ب

من المسم العلمً المختص أو وحدة  (17)ج رلم .م.ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج التظلم أ

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 الخطوات المتبعة فً احالة ملف طالب خرٌج  :( ج

من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول  (17) ج.م.استالم نسخة من نموذج التظلم رلم  أ.1

 ة أو عن طرٌك مولع الجامعة.والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامع

وإرفاق كافة  (17) ج رلم.م.. ٌجب التؤكد من ملء كافة البٌانات الواردة بنموذج التظلم أ2

 البٌانات موضوع التظلم.

 (17) ج رلم.م..ٌجب أن ٌكون موضوع التظلم ) الشكوى( محدد بشكل دلٌك بنموذج التظلم أ3

 .وكذلن األطراؾ المشتكى فٌهم

تحال إجراءات نموذج التظلم بعد استٌفاء كافة اإلجراءات اإلدارٌة إلى مكتب الشإون المانونٌة  .3

 للبث فً اإلجراءات المانونٌة  الواجب إتخاذها وفك النظم واللوابح ذات العاللة بموضوع التظلم.
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 نموذج تظلــــم

 الطرف المتظلـــم

 االســم/ .............................................  الصفــة/ ........................................

 المســـم/ ............................................             

 الطرف المشتكً علٌـه

 االســم/ .............................................  الصفــة/ ........................................

      المســـم/ ............................................        

 نص التظلــــم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تتفضلوا بمبول فابك االحترام

 والســــ علٌكم ـــــــالم
 

 تولٌع المتظلم: ..........................................................

 تولٌع المشتكً علٌه: ...................................................
 

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  17رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 طٍة االطالع ػٍٝ ٍِف طاٌة ّٚٔارجإخشاءاخ   12.1

 (18) الطالع على ملف رلم أ.م.جنموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

لضدمان سدرٌة ٠ٙدف ٘را إٌّٛذط إٌىٝ رّىى١ٓ اٌلبٌىت ِىٓ ا نىى  لٍىٝ اٌج١بٔىبد ٚاٌعىغىد اٌ بـىخ ثىٗ 

المعلومات الخاصة به ، فإنه ال ٌسمح باالطالع على ملؾ الطالدب إال بموافمتده الشخصدٌة أو عدن طرٌدك 

 -ولى األمر وفك اآللٌة التالٌة:

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

بعد موافمة مسجل الجامعة ٌسمح للطالب بالمراجعة واالطالع على ملفه اإلداري عن طرٌك   - ب

 وحدة األرشٌؾ التابعة إلدارة المسجل العام.

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

 المرشد األكادٌمً للطالب.

 

 ج:ب( و١ف١ح اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛر

من المسم  (18)م. ج رلم .أ طلب االطالع على ملؾ طالبٌمكن الحصول على نسخة من نموذج 

 العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌطٍة االطالع ػٍٝ ٍِف طاٌة:

مدن المسدم العلمدً المخدتص أو  (18)م. ج رلدم .أ نموذج طلب االطالع علدى ملدؾ طالدباستالم  -1

 وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

( وتمدٌمدده 18)م. ج رلددم .أ تعببددة نمددوذج مددن لبددل الطالددب نمددوذج طلددب االطددالع علددى ملددؾ طالددب -2

 إلدارة المسجل.

 طرٌدك عدن االداري ملفده علدى واالطدالع بالمراجعة للطالب ٌسمح الجامعة مسجل موافمة بعد -3

 .العام المسجل إلدارة التابعة األرشٌؾ وحدة

 طرٌدك عدن المخدتص العلمدً المسدم مراجعدة ٌدتم فإنده للطالدب األكادٌمً الملؾ ٌخص فٌما أما -4
 .للطالب األكادٌمً المرشد
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 االطالع ػٍٝ ٍِف طاٌةطلب   ّٔٛرج

 

 السٌد/ مسجل الجامعة:

 المٌد.....................................أنا الطالب /............................................... رلم 

 لسم.........................................

 أرغب فً الطالع على/

 الملؾ اإلداري

 الملؾ االكادٌمً

 الملؾ اإلداري واألكادٌمً            

 

 

 تتفضلوا بمبول فابك االحترام

 والســــ علٌكم ـــــــالم
 

 ..........................................................: ممدم الطلبتولٌع 

 : ...................................................التارٌخ

-------------------------------------------------------------------------- 

 بٌانات خاصة بإدارة المسجل

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

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

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

 

 مالحظة/ الطالع على ملف الطالب ل ٌتم إل من لبل الطالب نفسه أو ولً امر الطالب فمط.

 

 عصام الزمزامإعداد:  م2020: اإلصدار تارٌخ الجامعـــــــة مسجل ادارة

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  18رقم الىموذج: أ.م.ج ) 

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ِؼادٌح ِمشساخ دساع١ح ّٚٔارج إخشاءاخ 13.1

 (1) معادلة ممررات دراسٌة رلم أ.ش.عنموذج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

اٌّمّىٛي ثٙىب  ىٟ  ؼ٠ٙدف ٘را إٌّىٛذط إٌىٝ رّىى١ٓ اٌلبٌىت ِىٓ نٍىت ِمبرٌىخ ِمىسزاد رزاظى١خ ٚ ىك اٌٍىٛا 

 اٌغبِمخ.

 

 ب( و١ف١ح اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

من المسم العلمً  (1)ش. ع .ٌمكن الحصول على نسخة من نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلم أ

 المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة.
 

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌطٍة ِؼادٌح ِمشساخ دساع١ح:

مدن المسدم العلمدً المخدتص أو وحددة  (1)ش. ع .استالم نموذج معادلة ممررات دراسٌة رلدم أ -1

 المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن طرٌك مولع الجامعة. 

مدلء النمددوذج وإرفالدده بكشددؾ درجددات ٌبددٌن الممددررات الدراسددٌة التددً درسددها الطالددب بالجهددة  -2

 المنتمل منها وتسلٌمه للمسم العلمً المختص.

 مٌة للمسم مكونة من ثالث اعضاء هٌبة تدرٌس.ٌتولى المسم عرضه على اللجنة العل -3

من لبل المسدم العلمدً  (1) ع.ش.ٌجب إعداد نسختٌن من نموج معادلة ممررات دراسٌة رلم  أ -4

 المختص.

% من عدد الوحددات االجمالٌدة للبرندامج العلمدً فمدط بحٌدث ٌددرس 50ٌجب االلتزام بمعدلة   -5

 .% من الوحدات المتبمٌة بالجامعة50الطالب 

معدلته من الجامعة المنتمل منها الطالب وكذللن مطابمة  مٌجب التؤكد من مفردات كل ممرر ٌت - 6

 عدد الوحدات للممرر . 

الجامعة بعد اعتمادها من كافة الجهات  ة.ٌجب ادخال معادلة ممررات الدراسٌة لمنظوم7

 المسإولة فً الجامعة.
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 منوذج معادلــــــة مقررات دراسيــة
 .......................................................................................الســــــــــم: 

 الجهة المنتمل منهـــا الطالب: .................................................................... 

 :............................................. للطالبجقرر اعحماد معادلة كافة املقررات الدراسية املدرجة باجلدول 

 : .............................حتث رقم قيد     : ................................ ومت  جنسيبه   إىل قســم

 
 

 

إعتماد/ مسجل         إعتمـاد/ رئٌس لسـم الدراسة والمتحانات      إعتمـاد/ رئٌس المسـم              
 الجامعـة

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

 

 إعتمـــاد/ مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة
.................................................. 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2017تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 ِالزظح:

 ِٓ لثً اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخرـ. (1) ع.ػ.٠دة إػذاد ٔغخر١ٓ ِٓ ّٔٛج ِؼادٌح ِمشساخ دساع١ح سلُ  أ-1

اٌٛزيذاخ اٌّرثم١يح % ِيٓ 50% ِٓ ػذد اٌٛزذاخ االخّا١ٌح ٌٍثشٔاِح اٌؼٍّٟ فمظ تس١ي  ٠يذسط اٌطاٌية 50. ٠دة االٌرضاَ تّؼذٌح 2

 .تاٌداِؼح

.٠دة -4ِؼذٌرٗ ِٓ اٌداِؼح إٌّرمً ِٕٙا اٌطاٌة ٚوزٌٍه ِطاتمح ػذد اٌٛزذاخ ٌٍّمشس .   ٠ُدة اٌرأوذ ِٓ ِفشداخ وً ِمشس ٠ر.3

 .........(صفحة. رلم )......./اٌداِؼح تؼذ اػرّاد٘ا ِٓ وافح اٌدٙاخ اٌّغؤٌٚح فٟ اٌداِؼح.  حادخاي ِؼادٌح ِمشساخ اٌذساع١ح ٌّٕظِٛ

 

 

 ت
 املقــــررات الدراسيـــــة اليت متث معادلحهـــا املقـــررات الدراسيـــــة املنحقل  هبـــــا

رمز 

 املقرر
 الدرجة الىحدات أسم املقرر رمز املقرر الدرجة أسم املقرر

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

1
0 

       

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و للعلوم   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (  1)  ع.شرقم الىموذج: أ.

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 ذغد١ً ِؾشٚع اٌرخشجّٚٔارج  إخشاءاخ   14.1

 

 (2سلُ أ.ػ. ع )ذغد١ً ِؾشٚع اٌرخشج ّٔٛرج 

 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

٠ٙىىدف ٘ىىرا إٌّىىٛذط إٌىىٝ رّىىى١ٓ  اٌلبٌىىت ِىىٓ رعىىغ١ً ِؽىىسٚ  اٌز ىىسط  وّمىىسز رزاظىىٟ ثٙىىدف اظىىزىّبي 

 ِزلٍجبد اٌز سط.

 

 ب( و١ف١ح اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ِٓ اٌمعُ اٌمٍّٟ  (2على نسخة من نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  ) الحصولٌمكن 

 .اٌّ زؿ أٚ ٚؽدح اٌمجٛي ٚاٌزعغ١ً ثئرازح اٌّعغً ثبٌغبِمخ أٚلٓ نس٠ك ِٛلع اٌغبِمخ

 

   ذغد١ً ِؾشٚع اٌرخشج:خشاءاخ ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إل

األلل ٌصل إلى عدد الوحدات المسموح أو على جمٌع الممررات الدراسٌة  الطالب بعد أن ٌنهً .1

بها وفك الالبحة الدراسٌة بالبدء فً إجراءات مشروع التخرج ، ٌموم الطالب بتسجٌل مشدروع 

  ( .2التخرج بإستخدام نموذج تنزٌل مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )

ة وٌمدوم بسدداد الرسدوم المالٌد ( 2ٌملا الطالب نموذج تنزٌدل مشدروع التخدرج رلدم أ.ش. ع  ) .2

 وفك الالبحة المالٌة للجامعة.

ٌستلم الطالب نسدختٌن مدن إٌصدال سدداد الرسدوم، النسدخة األصدلٌة بٌضداء اللدون وٌحدتفظ بهدا  .3

لنفسه والنسخة الثانٌة حمراء اللون، حٌث ترفك هذه النسخة مع نموذج تنزٌل مشروع التخدرج 

 وتسلم الى رباسة المسم. (2رلم أ.ش. ع  )

شد األكادٌمً بمراجعة الملؾ األكادٌمً للطالدب للتحمدك مدن اسدتٌفاء ٌموم ربٌس المسم مع المر .4

كافة شروط تسجٌل مشدروع التخدرج مدن مطابمدة اإلجدراءات االكادٌمٌدة والمالٌدة ، وعلٌده ٌدتم 

 تسجٌل مشروع التخرج للطالب بالمنظومة. 
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 مشروع تخرج تسجٌلنموذج 

 

 م. 20الخرٌف        الربٌع            لسنة        للفصل الدراسً    

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

 

 رلم المٌد )             ( عدد الوحدات المنجزة )      ( المتبمٌة )      (

 

 اعتماد               اعتماد                 

 لمتحاناترئٌس المســـم                                   الدراســة وا          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المســــم المالً:
 

 نفٌدكم بأن الطالب المذكور أعاله

 ل ٌوجد علٌــه إلتزام مالً        

 ٌوجد علٌـه إلتزام مالً ولدره )         (       

 
 

 اعتماد

 رئٌس المسم المالً

 

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (2رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رخشجاٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع اٌ اخر١اس ّٚٔارج إخشاءاخ 15.1

 (3)سلُ أ.ػ. ع  رخشجاخر١اس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن  الطالب من إختٌدار موضدوع البحدث وكدذلن إختٌدار المشدرؾ علدى 

 مشروع التخرج  بهدؾ استكمال متطلبات التخرج.

 

 

 ب( و١ف١ح اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

اختٌدار المشدرؾ وموضدوع مشدروع التخدرج رلدم أ.ش. ع  على نسخة من نمدوذج ٌمكن الحصول

ِىىٓ اٌمعىىُ اٌمٍّىىٟ اٌّ ىىزؿ أٚ ٚؽىىدح اٌمجىىٛي ٚاٌزعىىغ١ً ثىىئرازح اٌّعىىغً ثبٌغبِمىىخ أٚلىىٓ ( 3)

 .نس٠ك ِٛلع اٌغبِمخ

 

 

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح الخر١اس اٌّؾشف ِٚٛضٛع ِؾشٚع ذخشج: 

 

مباشرة إجراءات اختٌار  ٌتعٌن على الطالب بعد أن ٌنهً جمٌع الممررات الدراسٌة  .1

ابتداًء من  أول فصل دراسً ٌلً الفصل الذي  مشرؾ وموضوع مشروع التخرج

  .أنهى فٌه تلن الممررات

 بمساعدة المرشد األكادٌمً وربٌس المسم موضوع البحث والمشرؾ وفكٌحدد الطالب  .2

 .( 3اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )نموذج 

اختٌار المشرؾ وموضوع نموذج األول من لبل االستاذ المشرؾ  لٌستخدم الجزء  .3

( ، وتموم اللجنة العلمٌة بالمسم بمنالشة ممترح 3مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )

 .مشروع التخرج وملء الجزء الثانً من النموذج

اختٌار المشرؾ وموضوع مشروع نموذج تخاطب إدارة الشإون العلمٌة بإستخدام  .4

 ( للعمل على إصدار لرار إشراؾ.3ع ) التخرج رلم أ.ش.
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 تخرجاختٌار المشرف وموضوع مشروع النموذج 

 ...........................................   رلم المٌــد/ ......................إسم الطالب/ 

 التخصص/ .........................الفصل الدراسً / .................. لسنــة/.............

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

 تولٌع الطالــب/..................................... 

نفٌدكم األستاذ/ ........................................................... بمبول اإلشراف على 

 لب المذكور أعاله.المشروع الممدم من الطا

 األستاذ المشرف/ 

 التولٌــــع                                                الســــــــم              

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد إجراء المنالشة المبدئٌة للمشروع الممدم من الطالب المذكور أعاله من لبل اللجنة 

 العلمٌــة للمســــم.

 لبول خطة البحث بدون تعدٌالت         

 لبول خطة البحث وإجراء تعدٌالت         

 رفض خطة البحث          
 اللجنــــة العلمٌــــة

 التولٌــــع                                                     الســــــــــم            
.....................................      ................................ 
.....................................      ................................ 

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

 ٌعتمــــد
 رئٌس المســــــــم

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (3رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رخشجاعرقذاس لشس ِٕالؾح  ِؾشٚع اٌّٚٔارج   إخشاءاخ 16.1

 (4سلُ أ.ػ. ع ) رخشجاعرقذاس لشس ِٕالؾح  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلدى تمكدٌن  الطالدب مدن استصددار لدرار منالشدة  مشدروع التخدرج  مدن إدارة 

 الشإون العلمٌة بالجامعة

 

 

 اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:ب( و١ف١ح 

ِىٓ  (4على نسخة من نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  ) ٌمكن الحصول

اٌمعُ اٌمٍّٟ اٌّ زؿ أٚ ٚؽدح اٌمجٛي ٚاٌزعغ١ً ثئرازح اٌّعغً ثبٌغبِمخ أٚلىٓ نس٠ىك ِٛلىع 

 .اٌغبِمخ

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح إلفذاس لشاس ِٕالؾح  ِؾشٚع ذخشج: 

 تخدرجاستصددار لدرر منالشدة  مشدروع النمدوذج  المشدرؾ الجدزء األول مدنٌولع االستاذ  (1

( بعد التؤكد من جاهزٌة مشروع التخرج للمنالشدة  ، وٌعٌدده للمسدم العلمدً 4رلم أ.ش. ع )

 مرفماً معه ثالث نسخ من مشروع التخرج لتسلٌمها )حسب عدد أعضاء لجنة المنالشة(.

، ها وموافمدة االسدتاذ المشدرؾ علدى تسدلٌمج مشدروع التخدرالطالدب مدن إعدداد  انتهاءعند  (2

رلدم  تخدرجاستصدار لرار منالشدة  مشدروع الباستالم نسخة من نموذج ربٌس المسم  ٌموم 

 (.4أ.ش. ع )

عددد أربعدة اعضداء هٌبدة تددرٌس حتدى ٌتسدنى إلدارة   بترشدٌحالمسدم ب اللجنة العلمدًموم ت (3

نمدوذج مدلء الجدزء الثدانً مدن  الشإون العلمٌة إختٌار لجنة منالشدة مدن بٌدنهم عدن طرٌدك

 (.4رلم أ.ش. ع ) تخرجاستصدار لرر منالشة  مشروع ال

استصدددار لددرار منالشددة  نمددوذج تمددوم إدارة الشددإون العلمٌددة بإسددتكمال الجددزء األخٌددر مددن  (4

( والددذي بندداء علٌدده ٌددتم استصدددار لددرار لجنددة منالشددة 4رلددم أ.ش. ع ) تخددرجمشددروع ال

 لمشروع التخرج.
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 نموذج إصدار لرر منالشة مشروع التخرج

 األستاذ المشرفأولا/

 ............................... ودرجتً العلمٌة ....................................................أتمدم أنا األستاذ / 

 ومشرف المشروع لنٌل درجة ) البكالورٌوس()لٌسانس( فً .......................................................

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

 بمسم ........................................ تخصص ..................................................................

مرفك بهذا الطلب نموذج رلم ) أ (  ]على المشروع السابك ذكره وأطلب إصدار لرار للمنالشة لد أنهٌت مهمة اإلشراف 
 + نموذج رلم ) ب ( .

 م . 20التولٌــــع / .................... التارٌخ     /      /       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا/ المسم العلمً المختص   ثانٌا

أنا األستاذ / ........................................                 رئٌس المسم ..................................... 

 ى إصدار لرار منالشة المشروع سالف الذكر وٌرشح كل من :أوافك عل

 درجته العلمٌة / ...........................................       األستاذ / .................................. -1

 درجته العلمٌة / ............................................     األستاذ / ..................................  -2

 درجته العلمٌة / ............................................       األستاذ / ................................. -3

 .............................األستاذ / ...................................      درجته العلمٌة / ........... -4

 م  20التولٌـــع / .................... التارٌخ     /      /      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا/ مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة  ثالثا

 تم اختٌار كالا من:

 األستاذ / ...................................              درجته العلمٌة / ................................... -1

 ....................................األستاذ / ..................................             درجته العلمٌة /  -2

م موعممداا لمنالشممة المممذكور أعمماله  بجامعممة أفرٌمٌمما 20وعلٌممه تممم تحدٌممد ٌمموم ...................... الموافممك    /     /     

 للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة وفك لرار مدٌر إدارة الشؤون العلمٌة  بالخصوص.

 م  20.................... التارٌخ     /      /      التولٌــــع / 

 
 
 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 

أفريقياجامعة   

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (4رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



61 

 رخشجذم١١ُ  ِؾشٚع اٌ ّٚٔارج إخشاءاخ 17.1

 (5سلُ أ.ػ. ع ) رخشجذم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 (6سلُ أ.ػ. ع ) رخشجذم١١ُ  ِؾشٚع أٌّٛرج 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّارج: 

تهدددؾ هددذه النمدداذج إلددى تمٌددٌم الدرجددة المتحصددل علٌهددا  الطالددب فددً  مشددروع التخددرج  مددن لبددل 

 المشرؾ والممتحنٌن وفك لرار المنالشة إلدارة الشإون العلمٌة بالجامعة

 ب( و١ف١ح اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

 (6)رلدم أ.ش. ع  (5)على نسخة من نماذج تمٌدٌم مشدروع التخدرج رلدم أ.ش. ع   ٌمكن الحصول

ِٓ اٌمعُ اٌمٍّٟ اٌّ زؿ أٚ ٚؽىدح اٌمجىٛي ٚاٌزعىغ١ً ثىئرازح اٌّعىغً ثبٌغبِمىخ أٚلىٓ نس٠ىك 

 .ِٛلع اٌغبِمخ

 ج( اٌخطٛاخ اٌّرثؼح ٌرم١١ُ  ِؾشٚع ذخشج:

 -اآلتٌة: مٌٌم مشروع التخرج ٌمكن أن ٌعطى بؤحد النتابج الثالثٌ  -1

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

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

  50حصوله على نتٌجة إجمالٌة ألل من.% 

 الحالة ال وفً هذه  بناء على رأي المشرؾ والمبررات التً ٌمدمها حول وضع الطالب
 ٌمرر المشروع للنماش وٌعلن رسوب الطالب مباشرة.

 التؤجٌل: ٌمكن تؤجٌل منالشة المشارٌع فً الحاالت التالٌة: .ج 

  الحالة األولى: عدم تمكن الطالب من إنهاء المشروع فً الولت المحدد ألسباب تتعلك
 بطبٌعة المشروع وٌراها المشرؾ وجٌهة وتستحك التؤجٌل.

  :تمدٌم المشروع للنماش والتراح لجنة النماش فترة إضافٌة إلجراء بعض الحالة الثانٌة
التعدٌالت أو استكمال أجزاء نالصة فً المشروع، وفً الحالتٌن ٌجب تحدٌد المدة 

 المناسبة للتؤجٌل.

  الحالة الثالثة: استحالة إنجداز المشدروع بسدبب ظدروؾ خاصدة تتعلدك بالطالدب )صدحٌة أو
 ؼٌرها(.

% من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالب )لكل طالب( حسب 40ٌتم إعطاء .  2

 (.6( رلم أ.ش. ع  )5نماذج تمٌٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع  )

  

نماذج تمٌٌم مشروع حسب  الممتحنٌن% من الدرجة المستحمة من لبل 60ٌتم إعطاء  .4

 (.للطالب )لكل طالب (6( رلم أ.ش. ع  )5التخرج رلم أ.ش. ع  )
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  تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 

 

 ..........................................................................................................عنوان البحث/ 
 تارٌخ المنالشة/ ........................................................................................................

 ...........................التخصص/...................  رلم المٌد/ ...........................ممدم البحث الطالب/ 
 إشراف الدكتور/األستاذ/ ...............................................................................................

 أولا/ درجة األستاذ المشرف

 الدرجــــة البٌــــــــــان

  درجات 5سلون الطالب                  -

  درجات 7الجدٌة وااللتزام بالمواعٌد     -

  درجات 7االلتزام باإلرشاد               -

  درجات 7سالمة اللؽة العربٌة            -

  درجات 7االلتباس واالستشهاد           -

  درجات 7الطباعة واإلخراج النهابً     -

  41المجمــــوع                      

ا/ درجة األساتذة الممتحنٌن:  ثانٌا

 الممتحن الثانً الممتحن األول البٌــــــــــان

   درجات  8تحدٌد مشكلة البحث وأهدافه                     -

   درجات  8صٌاؼة الفرضٌات                               -

   درجات  8                     أسلوب جمع البٌانات        -

   درجات  8العٌنة وأسباب إختٌارهـا                         -

   درجات  8إسلوب التحلٌل                                   -

   درجات  8دلة النتابج والتوصٌات                          -

   درجات  6 اإللناع والحوار                                 -

   درجات  6درجة االستٌعاب لموضوع البحث              -

   61المجمــــــــوع 
 

بعــد تمٌٌم البحث ومستوى المنهجٌة التً أتبعت فً األعداد والمراجع والمصادر التً أعتمد علٌهــا الباحث وأسلوب 

 المنالشة بالتً:التحلٌل والنتائج والتوصٌات التً تم التوصل إلٌهــا أوصت لجنة 

 ٌعتمد البحث دون أي تعدٌالت وٌمنح الطالب التمدٌرات التالٌــة:      
 الطالب: ......................................... درجـة: ................. بتمدٌر: ...................

 
 

 ٌعتمد البحث مع إجراء تعدٌالت وٌمنح الطالب التمدٌرات التالٌــة:

 .................الب: ......................................... درجـة: ................. بتمدٌر: الط
 

 

 اعتماد/ إدارة الشؤون العلمٌة     اعتماد/ رئٌس المســـم

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (5رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 تخرجتمٌٌم مشروع النموذج 
 

 م 20الفصل الدراسً ..........................................     التارٌخ     /      /   

 المسم : .................................     التخصص : ..............................

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

 .........أسم المشرف: ................................    الدرجة العلمٌة : .................

 

 رلم المٌد أسم الطالب ر.م

المنالش 
 األول

المنالش 
 الثانً

 المشرؾ
الدرجة 
 النهابٌة

03 03 03 033 

0       
 

 المشرف / ........................................ التولٌع .......................

 ....................... المنالش األول / .................................. التولٌع

 المنالش الثانً / ................................. التولٌع ........................

 لرار اللجنة / .......................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عتمــــــادإ

 أدارة الشؤون العلمٌة                رئٌس المســــــم            

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

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتإلاوصاهية و  للعلوم  

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (6رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 
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 رخشجذغ١ٍُ ِؾشٚع اٌ ّٚٔارج  إخشاءاخ 18.1

 

 (7سلُ أ.ػ. ع ) رخشجذغ١ٍُ ِؾشٚع أٌّٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّارج: 

ٌهدؾ هذا النموذج إلى بٌان إستكمال كافة اإلجراءات المتعلمة بمشروع التخرج من تعددٌالت وفدك 

 للمشروع  وفك نتابج تمٌٌم منالشة المشروع.لرار لجنة المنالشة و إجراءات التجلٌد 

 

 

 ب( و١ف١ح اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

ِٓ اٌمعُ اٌمٍّىٟ  (7)على نسخة من نموذج تسلٌم مشروع التخرج رلم أ.ش. ع   ٌمكن الحصول

 .اٌّ زؿ أٚ ٚؽدح اٌ سع١ٓ  ثئرازح اٌّعغً ثبٌغبِمخ أٚلٓ نس٠ك ِٛلع اٌغبِمخ

 

 اٌ لٛاد اٌّزجمخ ٌزع١ٍُ  ِؽسٚ  ر سط: ج( 

ثمد أراء اٌلبٌت ٌّٕبلؽخ اٌّؽسٚ  ٚلجٌٛٗ  بٔٗ ٠ٕٟٙ رزاظزٗ اٌغبِم١خ اٌّّزدح ٌعٕٛاد 

ن٠ٍٛخ ِٓ اٌغد ٚا عزٙبر ١ٌفً إٌٝ ١ًٔ اٌدزعخ اٌم١ٍّخ إٌّبظجخ، ِٚب رجمٝ إ  إعساءاد 

 -زٚر١ٕ١خ ٟ٘:

ٔع خ اٌّؽسٚ ، صُ ثمد لجٛي اٌزمد٠ىد ٠ّٕؼ اٌلبٌت  سـخ أظجٛل١ٓ ٌزمد٠ً اٌّلٍٛة  ٟ  .1

 ِٓ إٌّبلؽ١ٓ ٠لٍت اٌزغ١ٍد  ٟ ِدح   رص٠د لٓ أظجٛل١ٓ آخس٠ٓ.

 -:وب رٟ(، رٛش  4لدر إٌعخ اٌّغٍدح ) .2

 ٍّٟاٌمعُ اٌم 

 اٌّؽسف 

 اٌّىزجخ 

 ٌْٛ اٌزغ١ٍد ٌٍمٍَٛ اإلٔعب١ٔخ أظٛر ٌٍٚمٍَٛ اٌزلج١م١خ أشزق. .3

 ٠ٛخ آخس رؾد٠ش.رلُ إٌع خ اٌّغٍدح ثٕع خ اٌىزس١ٔٚخ ِؾز .4

 رس ك وً ٔع خ رُ رغ١ٍد٘ب ِٓ ِؽسٚ  اٌز سط ثٕع خ إٌىزس١ٔٚخ ) لٍٝ لسؾ ِدِظ( .5
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 تخرجتسلٌم  مشروع النموذج 

 

بعنوان/ ................................................................ وإتمام  بعد منالشة المشروع
منالشة و اللجنة المشرف واعتماده المشروع من لبل جمٌع التعدٌالت والمالحظـات المرفمة تم 

 رئٌس المسم المختص.

 

 أو الطالبة/ علٌـــه لد استكمال الطالب

 ........................................................ رلم المٌد ....................... (1

 ........................................................ رلم المٌد ....................... (2

 لمٌد ............................................................................... رلم ا (3

 ....................................................... رلم المٌد ........................ (4

 

 متطلبات التخرج األكادٌمٌة ول مانع من إنهاء إجراءاته اإلدارٌة الخاصة بالتخرج 

 

 التولٌع ..............................  المشرف / ...........................................   

 المنالش األول / ..................................      التولٌع ...............................

 ........................... التولٌعالمنالش الثانً / .........................       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعتماد  

 رئٌس المســــــم                             أدارة الشؤون العلمٌة          

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

 

 

 

 حنان أبوزٌد الحماديإعداد:  م 2020تارٌخ اإلصدار:  العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 

 

 (7رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



65 

 زدض ِٛػذ ٚ لاػح ٌّٕالؾح ِؾشٚع اٌرخشج ّٚٔارج إخشاءاخ 1. 19 

 

 (8سلُ أ.ػ. ع )زدض ِٛػذ ٚ لاػح ٌّٕالؾح ِؾشٚع اٌرخشج ّٔٛرج 

 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

 ٌهدؾ هذا النموذج إلى تمكٌن المسم من حجز لاعة  وتحدٌد موعد لمنالشة مشروع التخرج 

 

 ب( و١ف١ح اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

على نسخة من نموذج حجز موعد و لاعدة لمنالشدة مشدروع التخدرج رلدم أ.ش. ع  الحصول ٌمكن

والتسجٌل بدإدارة المسدجل بالجامعدة أو عدن طرٌدك ( من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول 8)

 .مولع الجامعة

 

 ٚ لبلخ ٌّٕبلؽخ  ِؽسٚ  ر سط:  داٌ لٛاد اٌّزجمخ ٌؾغص ِٛلج( 

ٌجب على أعضاء لجنة المنالشة من االلتزام بموعد المنالشة وفك الموعد المحددد بدالمرار  -1

 الصادر عن إدارة الشإون العلمٌة.

اخطار لجنة المنالشة بحجز لاعة المنالشة وفك نمدوذج حجدز ٌلتزم السٌد ربٌس المسم بعد  -2

 ( ومخاطبة إدارة الشإون العلمٌة.8موعد و لاعة لمنالشة مشروع التخرج رلم أ.ش. ع )

ٌموم المسم  العلمً بتحدٌدد جددول لجمٌدع المنالشدات المتولعدة بالتنسدٌك مدع إدارة الشدإون  -3

 فً لوحة االعالنات ومولع الجامعة.العلمٌة، لبل نهاٌة الفصل الدراسً وٌكون معلن 
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 نموذج طمب حجز موعد وقاعة لمناقشة مشروع تخرج
 السيد / مدير إدارة الشؤون العممية

 بعد التحيــــــة ،،،،،،،
 بناء عمى قراركم رقم )..........( لسنة ..........  بشأن تشكيل لجنة لمناقشة مشروع التخرج بعنوان:

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

 المقدمة من الطمبة:
 ............................... المقيد تحت  رقم )...............(الطالب : ................. (1)
 ...(..).......... المقيد تحت رقم: ................................................  الطالب (2)
 )...............( المقيد تحت رقم: ................................................  الطالب (3)
منكم التكرم بحجز قاعة المناقشات لمناقشة مشروع التخرج  في قسم .............................    نامل 

 الموافق ...../ ..... / ......... عمى تمام الساعة ............ ........... يوم
 

 عميــــه ،،، نأمل التكرم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحجز مكان المناقشة. 
 م ورحمة هللا وبركاتهوالسالم عميك

 رئيس القسم                                                                    
        ............................. 

 هذا الجزء خاص الستعمال إدارة الشؤون العممية
 إخشاءاخ إداسج اٌؾؤْٚ اٌؼ١ٍّح:

 عميــــه ،،،

 

حجز قاعة المناقشات  يوم.................... الموافق ...../ ..... /  نفيدكم بأنه تقرر الموافقة عمى
 ......... عمى تمام الساعة ............ بقاعة رقم.............

 الشؤون العممية  ةمدير إدار                                                                          
............................. 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م  2020: التحدٌثارٌخ ت العلمٌــــةإدارة الشؤون 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (8رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 



67 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانً

 البرامج التعلٌمٌة دلٌل آلٌات

وشؤون أعضاء هٌئة 

 التدرٌس
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 أولا 

 إجراءات البرامج التعلٌمٌة 
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 ًآلٌة تصمٌم البرنامج التعلٌم 2-1

الؽاٌات التعلٌمٌة واألهداؾ العامة  ىالتعرؾ علتبدأ عملٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً ب

 ىنماط التعلٌم المالبمة بعد ذلن ٌتم تحدٌد المحتوأللبرنامج ثم تحدٌد خصابص المتعلم و

وتصمٌم نشاطات التعلٌم والتعلم والوسابل التعلٌمٌة  والوحدات التعلٌمٌة الالزمة ثم اختٌار

 -:التالٌةالخطوات  ىعل سالٌب تموٌم تعلم الطلبة وٌكون ذلن بناءاً أتحدٌد  خٌراً أو الالزمة

دراسة الممترح الممدم للبرنامج التعلٌمً المستهدؾ تصمٌمه مع مراعاة متطلبات سوق  -1

 العمل من لبل مجلس إدارة الجامعة.

مل عن تشكٌل لجنة من أعضاء هٌبة التدرٌس وفك التخصص المراد تصمٌمه بحٌث ال ت -2

 ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس.

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

الكتٌب الصادر عن ، ساسً لتصمٌم البرامج التعلٌمٌةالمرجع األأن ٌكون  . أ

 ً التعلٌمٌة لى المإسسات إ(، باإلضافة 2008)سنة  اللجنة الشعبٌة العامة سابما

 المعتمدة.المناظرة 

عرض وثابك البرنامج التعلٌمً على خبراء مختصٌن فً نفس المجال من  . ب

باستخدام تمرٌر المراجع  مدارس مختلفة )عدة مإسسات لدٌها تخصص مناظر(

 .الخارجً للبرنامج التعلٌمً

تصمٌم ن ع وصٌات الواردة بتمرٌر المراجع الخارجًتنفٌذ كل المالحظات والت . ج

 .البرنامج

لبدء فً وا عتمادهالتعلٌمً المصمم على مجلس إدارة الجامعة ال عرض البرنامج . د

 تفعٌل العملٌة التعلٌمٌة به.

 

 المراجعة والتمٌٌم الدوري للبرنامج التعلٌمً آلٌة 2-2

 أخطاءالمراجعة الدورٌة للبرامج التعلٌمٌة مهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحٌح 

الشإون العلمٌة على النحو  إدارةسابمة وتجوٌد المخرجات وتكون كل أربع سنوات بإشراؾ 

 -:اآلتً
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الشإون العلمٌة تعلٌماتها للبرامج التعلٌمٌة التً تتبعها بالبدء فً المراجعة  إدارةتصدر  .1

 والتمٌٌم الداخلً.

هٌبة التدرٌس  أعضاءوٌتبع البرنامج التعلٌمً نظام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج  .2

إلجراء المراجعة والتمٌٌم لٌنتج عنها تحدٌثات فً البرنامج التعلٌمً المستندة على مراجع 

 ومناظرات موثوق بها.

 كل برنامج علمً  ىهٌبة التدرٌس عل وأعضاءٌعتمد ذلن علً استبٌانات للطلبة  .3

الجامعة  إدارةالشإون العلمٌة ثم رباسة الجامعة لتطرح على مجلس  إدارة إلىتحال النتابج  .4

وهً عرضها على مختصٌن خارجٌٌن فً نفس المجال لتمٌٌم  إال التالٌةالخطوة  إلىلتنتمل 

 البرنامج العلمً المحدث )ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثالثة(.

المعمول  اإلجراءاتفذ ثم تعتمد حسب تعمم التمٌٌمات الخارجٌة حسب البرنامج التعلٌمً وتن .5

 بها فً الجامعة.

عدم  وأسبابتمرٌر صادر عن البرنامج التعلٌمً ٌحوي التحدٌثات التً تم اعتمادها  إعداد .6

 .ثساس علمً بحأممترح نتٌجة التمٌٌمات والمستندة على  أيتنفٌذ 

 

 راء العناصر التعلٌمٌة فً جودتهاأاستطالع  آلٌة 2-3
 

عن البدء فً استهداؾ عناصر العملٌة التعلٌمٌة  األداءٌعلن مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم  .1

الطلبة( باستبٌانات خاصة لالطالع على آرابهم فً جودة العملٌة  –هٌبة التدرٌس  أعضاء)

 التعلٌمٌة ومالحظاتهم حولها.

 والممترحات. توزع وتجمع االستبٌانات ثم تحلل الستخراج نماط الموة والضعؾ والتوصٌات .2

ساس عمل البرامج التعلٌمٌة أمن نتابج التحلٌل ٌتم بناء خطط التحسٌن والتطوٌر التً هً  .3

التوصٌات والممترحات لتحمٌك  وإتباعلمعالجة نماط الضعؾ والمحافظة على نماط الموة 

 على درجات الجودة.أ
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 اقواد٠ّٟ حذمش٠ش ِشاخغ خاسخٟ ٌٍثشٔاِإخشاءاخ  2-4

 (9) ذمش٠ش ِشاخغ خاسخٟ ٌٍثشٔاِح اقواد٠ّٟ تاٌداِؼح سلُ أ.ػ.عّٔٛرج 
 

 ا( اٌٙذف ِٓ إٌّٛرج: 

ٌهدددؾ هددذا النمددوذج إلددى تمٌددٌم البرنددامج االكددادٌمً مددن لبددل أحددد أعضدداء هٌبددة التدددرٌس الخددارجٌٌن  ذوي الخبددرة العلمٌددة 

الدورٌددة للبددرامج  ةالمراجعدد األكددادٌمً الخاضددع للتمٌددٌم وذلددن فددً إطددار جواالكادٌمٌددة والعملٌددة فددً نفددس تخصددص البرنددام

كدل أربدع  ٌتم التحددٌثسابمة وتجوٌد المخرجات و أخطاءمهمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحٌح باعتبارها آلٌة  التعلٌمٌة 

 .الشإون العلمٌة إدارةسنوات بإشراؾ 

 ب( و١ف١ح اٌسقٛي ػٍٝ إٌّٛرج:

نسخة من نموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج األكادٌمً بالجامعة  رلم ٌمكن الحصول على 
من المسم العلمً المختص أو وحدة المبول والتسجٌل بإدارة المسجل بالجامعة أو عن  (9) أ.ش.ع

 طرٌك مولع الجامعة.
 

 ّٔٛرج ذمش٠ش اٌّشاخغ اٌخاسخٟ: َج( اٌخطٛاخ العرخذا

للبرامج التعلٌمٌة التً تتبعهدا بالبددء فدً المراجعدة والتمٌدٌم تصدر إدارة الشإون العلمٌة تعلٌماتها  .7

 .الداخلً

هٌبة التدرٌس إلجراء  وأعضاءٌتبع البرنامج التعلٌمً نظام االجتماعات للجنة العلمٌة بالبرنامج  .8

المراجعة والتمٌٌم لٌنتج عنها تحدٌثات فً البرنامج التعلٌمً المستندة على مراجع ومناظرات 

 موثوق بها.

ٌجب عض البرنامج االكادٌمً للمسم العلمً مرفك بنموذج تمرٌر مراجع خارجً للبرنامج   .9

على مختصٌن خارجٌٌن فً نفس المجال لتمٌٌم البرنامج  (9) األكادٌمً بالجامعة  رلم أ.ش.ع

 ال ٌمل عدد الممٌمٌن الخارجٌٌن عن ثالثة(.بحٌث  العلمً المحدث )

 اإلجراءاتنامج التعلٌمً وتنفذ ثم تعتمد حسب تعمم التمٌٌمات الخارجٌة حسب البر .10

 المعمول بها فً الجامعة.

عدم  وأسبابتمرٌر صادر عن البرنامج التعلٌمً ٌحوي التحدٌثات التً تم اعتمادها  إعداد .11

 .ثساس علمً بحأممترح نتٌجة التمٌٌمات والمستندة على  أيتنفٌذ 

علمٌة ثم رباسة الجامعة لتطرح على الشإون ال التمٌٌم والتحدٌث إلى إدارة تحال نتابج  .12

 العتمادها.الجامعة  إدارةمجلس 
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 ٌٍثشٔاِح اقواد٠ّٟ تاٌداِؼحّٔٛرج ذمش٠ش ِشاخغ خاسخٟ 

اٌرمش٠ش اٌراٌٟ ػٓ اٌشأٞ اٌؼٍّٟ ٌٍغ١ذ اٌذورٛس.......................................................... ٠مجس 

اٌداِؼح اٌرٟ ذؼًّ تٙا .......................... اٌى١ٍح:........................... اٌمغُ....................... 

 ...........................اٌٛظ١فح اٌسا١ٌح:............................................................اٌرخقـ:

 ذّد ِشاخؼح ٚذم١١ُ ذٛف١ف اٌثشٔاِح اٌّشفك تٕاء ػٍٝ طٍة:

 لغُ:............................................... تداِؼح أفش٠م١ا ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح ٚاٌرطث١م١ح. -

 ُ اٌثشٔاِح :.....................................................................................أع -

 

ٔأًِ ِشاخؼح اٌّىٛٔاخ اٌرا١ٌح اٌرٟ ذغاػذ ػٍٝ اٌرم١١ُ اٌؾاًِ ٌرٛف١ف اٌثشٔاِح اٌّؼٕٟ، ٚرٌه 

 اد٠ّٟ اٌّشفك:تاعرخذاَ اٌّم١اط اٌراٌٟ ٚفك ّٔٛرج اٌّرطٍثاخ اقواد١ّ٠ح ٌٍثشٔاِح  اقو

 غ١ش ِغرٛف١ح ِغرٛف١ح اٌّؼٍِٛاخ اٌؼاِح ٌٍثشٔاِح:

   اٌث١أاخ  اقعاع١ح

   أعُ إٌّغك

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:      

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

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

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

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

 غ١ش ٚاضسح ٚاضسح (أ٘ذاف اٌثشٔاِح1)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:        

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

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

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

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

                     

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:               

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

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

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

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

 

 ( اٌّغرٙذفاخ2)
 غ١ش ٚاضسح ٚاضسح

  

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 
 

 (9رقم الىموذج: أ.ش.ع )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 



73 

 ال ذؤدٞ اٌاشك ذؤدٞ اٌاشك ( ِماسٔح ِا ٠رُ ذمذ٠ّٗ ِغ اٌّشاخغ اٌخاسخ١ح3)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:             

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

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

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

 غ١ش ِغرٛفٟ ِغرٛفٟ ( ٔظُ اٌمثٛي4) 

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

 ( ِخشخاخ اٌرؼ١ٍُ اٌّغرٙذفح ٌٍثشٔاِح5)

 ٚاضسحغ١ش  ٚاضسح ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح

  

 غ١ش ِشذثطح ِشذثطح إسذثاط ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح تأ٘ذاف اٌثشٔاِح

  

 ال ذرسمك  ذرسمك ذسمك ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح تأ٘ذاف اٌّمشساخ

  

 مخرجات التعلم المستهدفة توافك مع  مواصفات الخرٌج للبرنامج فً كل من:

 اٌّداي اٌّؼشفٟ
 ال ٠رٛافك ٠رٛافك

  

 اٌّٙاساخ اٌرطث١م١ح ٚاٌّؼشف١ح
 ال ٠رٛافك ٠رٛافك

  

 اٌّٙاساخ اٌز١ٕ٘ح
 ال ٠رٛافك ٠رٛافك

  

 اٌّٙاساخ اٌؼاِح
 ال ٠رٛافك ٠رٛافك

  

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمً فً مجال التخصص
 ال ذٛاوة ذٛاوة

  

 احتٌاجات سوق العملمخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب 
 ال ذٛاوة ذٛاوة

  

 )أ( اٌّؼشفح ٚاٌفُٙ
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 )ب( اٌّٙاساخ اٌز١ٕ٘ح
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 )ج( اٌّٙاساخ اٌؼ١ٍّح ٚ ا١ٌّٕٙح
 ال ذرٛافك ذرٛافك

  

 )د( اٌّٙاساخ اٌؼاِح
 ال ذرٛافك ذرٛافك
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 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:  

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

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

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

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

 

 واف١ح  غ١ش واف١ح ( ِىٛٔاخ ِسر٠ٛاخ اٌثشٔاِح6)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:     

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

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

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

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

 ( ِمشساخ اٌثشٔاِح اقواد7ّٟ٠)          

 

 
 ِٛافك

 ِٛافك

 إٌٝ زذ ِا

 غ١ش

 ِٛافك 

    ٚضٛذ أ٘ذاف اٌّمشساخ

    إسذثاط أ٘ذاف اٌّمشساخ تأ٘ذاف اٌثشٔاِح

    لات١ٍح أ٘ذاف ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح ٌٍم١اط

    ِالئّح ِسشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح ق٘ذاف اٌّمشساخ

    اٌرؼ١ٍُ اٌّغرٙذفحِالئّح طشق اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ اٌّغرخذِح ٌرسم١ك ِخشخاخ 

    أذغاَ ِسر٠ٛاخ اٌّمشساخ تاٌسذاثح

    اٌٛعائً اٌّغرخذِح ٌٍرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ِٕاعثح ٌٍطشق اٌّزوٛسج

    طشق ذم١١ُ اٌطالب اٌّغرخذِح ِالئّح

    اٌّشاخغ اٌّزوٛسج زذ٠ثح
 

ٚروش وً اٌّالزظاخ( ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ: )فٟ زاٌح ػذَ ِٛافمح أٞ ِمشس ٠شخٝ ذسذ٠ذٖ ٚاٌرؼ١ٍك ػ١ٍٗ 

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

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

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

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

 غ١ش  واف١ح واف١ح ( طشق اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼ8ٍُ)

  
 

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:    

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

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

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

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

............................................................................................................ 
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 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:          

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

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

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

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

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

 غ١ش ِالئُ ِالئّح ( ذم١١ُ اٌثشٔاِح10)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:                

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

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

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

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

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

 ( ذق١ٕف اٌرم11ُ١١)

 

 غ١ش  ِالئُ ِالئُ

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:

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

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

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

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

 تاٌثشٔاِح ( ِرطٍثاخ االعرّشاس فٟ اٌذساعح12)

 

 غ١ش  واف١ح واف١ح

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:     

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

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

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

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

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

 غ١ش  واف١ح واف١ح ( ِقادس اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاإلِىأاخ13)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:      

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

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

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

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

 غ١ش  ِالئّح ِالئّح ( طشق اٌرم9ُ١١)
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 غ١ش  واف١ح واف١ح ( اٌّىرثح14)

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:        

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 ( اٌّخرثشاخ ٚاٌّؼا15ًِ)

 

 غ١ش  واف١ح واف١ح

  

 ذؼ١ٍماخ اٌّم١ُ:      

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

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

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

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

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

 سأٞ اٌّم١ُ إٌٙائٟ:                    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 اعُ اٌّشاخغ اٌخاسخٟ:................................................. اٌرٛل١غ .....................
 

 

 

 

 العلمٌة فمط األغراضتشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بأنه لن ٌتم استخدام البٌانات إل فً 

 

 

 العلمٌــــةإعداد:  إدارة الشؤون  م2020: التحدٌثتارٌخ  العلمٌــــةإدارة الشؤون 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا   ثانٌا

 إجراءات شؤون  

 أعضاء هٌئة التدرٌس
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 ممدمة:

ٌعتبر عضو هٌبة التدرٌس رسول اإلبالغ األمٌن للمعارؾ، وهو راعً المٌم وهو المدوة فً 

ٌعتبر المكون األول فً مٌدان التعلٌم ، كما فٌما له من حموق وما علٌه من واجباتاالستمامة والتجرد 

 والبد أن تكون الحوافز المادٌة والمعنوٌة وسبل التشجٌع هً الدافع له للعطاء.

 

 التدرٌس عضو هٌئة  وواجبات حموق 2-1

مكتددب  مددت بتخصددٌصفددً اطددار اهتمددام الجامعددة بضددمان حددك العنصددر الربٌسددً فددً العملٌددة التعلٌمٌددة لا

شإون اعضاء هٌبة التدرٌس لدعم وتنظٌم معامالت كل عضو هٌبة تدرٌس لٌضمن حموله والتؤكٌدد علدى 

 علدى حٌداة عابلدةفالعنصر المادي الذي ٌتطلب توفٌره من لبل إدارة الجامعة له انعكاسات ادابه لواجباته، 

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

   .صرؾ مكافاته فور استحمالها حسب االجراءات المتبعة بالجامعة 

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

   تتبع الجامعة الٌة لمٌاس رضاه عن الجامعة وكل ما ٌمت لعمله بصدلة واجدراء التحسدٌنات

 الالزمة.

   تتعهددد الجامعددة برفددع الظلددم عددن عضددو هٌبددة التدددرٌس نتٌجددة تعرضدده الي اذى داخددل

 الجامعة.

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

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

  .من حموله طلب مكافاة عن اي خدمة ٌمدمها ومكفول له حك الرفض دون عموبة 

   من مصارٌؾ عضو هٌبة التدرٌس حال مشداركته فدً عمدل  60تتكفل الجامعة بنسبة %

 علمً باسم الجامعة محلٌا او خارجٌا.

 

، فهو المدوة لمن ٌتلمون منه المعرفة، ألنه أكبرهم سناً ٌس فهً كثٌرةوأما واجبات عضو هٌئة التدر -

لمواهبهم، والذي ٌصمل نفوسهم وهو الذي ٌؽرس البذور الجٌدة فً  ًماً، وهو الراعً لعمولهم والمنموعل

 .العلم واألخالق الحمٌدةأفكار الشباب الباحث عن 

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

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

أن ٌددإدي عملدده بكددل أمانددة ودلددة وفمدداً لمددا تمددرره الجامعددة والمسددم العلمددً، وااللتددزام بالحضددور فددً  .1

 لمواعٌد المحددة فً جدول المحاضرات.ا

أن ال ٌستؽل مركزه الوظٌفً فً مصالحه الخاصة، وأن ٌبتعد بسلوكه عن مواطن الشدبهات والزلدل،  .2

 أو الظهور بمظهر ال ٌلٌك بشرؾ المهنة.

من لبل الجامعة والمسم المختص فً حدود المواعدد والدنظم المعمدول بهدا ٌإدي المهام المنوطة به أن  .3

 ح الجامعة.ضمن لواب
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أن ٌحافظ على شدرؾ المهندة وأن ال ٌتصدرؾ تصدرفات أو ٌسدلن سدلوكا  ٌسدا  للددٌن اإلسدالمً، أو  .4

 .بالمجتمعٌضر 

المحافظة على المعدات واألجهدزة التدً تسدلم إلٌده بحكدم مهنتده، والتدً تسدتخدم كوسدابل إٌضداح وأن  .5

 ٌستخدمها فً الؽرض الذي أعدت من أجله.

وحل المشاكل العلمٌة بالممررات التً ٌمدوم أ، كمرشد أكادٌمً عة الطالبتحدٌد ساعات مكتبٌة لمراج .6

 بتدرٌسها، وخاصة تحسٌن وتطوٌر المناهج الدراسٌة.

 .من بحث علمً وخدمة مجتمع وبٌبة أن ٌموم باألعمال التً تُطلب منه فً مجال تخصصه .7

 سٌن العملٌة التعلٌمٌة.األداء وتح ىالمساهمة فً رسم السٌاسات والخطط التً تهدؾ إلى رفع مستو .8

 .لجان التً ٌكلؾ بها من لبل المسم والجامعةالالمساهمة فً  .9

 

 من اعضاء هٌئة التدرٌس والكفاٌة خطة الجامعة لتحدٌد الحتٌاجات 2-2

ربٌسٌٌن هما عضو هٌبة التدرٌس والطالب. ولدوالدة هدذه العملٌدة العمود الفمري للعملٌة التعلٌمٌة عنصرٌن 

العنصرٌن، وبوجود الطالب ٌكون الهاجس االكبر توفٌر عضو هٌبدة التددرٌس المتخصدص  البد من اجتماع

وذات الكفدداءة العالٌددة، ولتحمٌددك الكفاٌددة مددن اعضدداء هٌبددة التدددرٌس تمدددم جامعددة افرٌمٌددا للعلددوم االنسددانٌة 

ٌددة لعملٌتهددا والتطبٌمٌدة خطتهددا التفصدٌلٌة لتحدٌددد احتٌاجاتهدا مددن اعضداء هٌبددة التددرٌس وكٌفٌددة تحمٌدك الكفا

 التعلٌمٌة كاالتً:

عند بداٌة كل فصل دراسً ٌزود مكتب شإون اعضداء هٌبدة التددرٌس المسدم العلمدً بمدوابم اعضداء  .1

 ( .01هٌبة التدرٌس المتمدمٌن للتعاون بالجامعة )م.ش.أ.هـ.ت. 

لهدم وبالتدالً تجتمع اللجنة العلمٌة بالمسم لتكلٌؾ اعضاء هٌبة التدرٌس الفاعلٌن بالممررات المناسبة  .2

حصدر الممددررات الدراسددٌة التددً بهددا عجددز فتحددد اعدددادها والتخصصددات المناسددبة لهددا مددع دراسددة 

( كاحتٌاجددات للمسددم 24المابمددة المحالددة مددن مكتددب شددإون اعضدداء هٌبددة التدددرٌس )م.ش.أ.هددـ.ت. 

العلمً من اعضاء هٌبة التدرٌس وفً حال عدم وجود التخصدص المطلدوب ٌسدتخدم النمدوذج ذات 

 (.31لعاللة )م.ش.أ.هـ.ت. ا

مراسلة ربٌس المسدم لمكتدب اعضداء هٌبدة التددرٌس باالحتٌاجدات والمبدٌن فٌهدا االعدداد والمدإهالت  .3

والتخصصددات المطلوبددة مددن اعضدداء هٌبددة التدددرٌس حسددب النمددوذج المددذكور انفددا الخدداص بوجددود 

 عجز.

بل المتاحدددة، ثدددم احالدددة ٌراسدددل المكتدددب ادارة الشدددإون العلمٌدددة ليعدددالن عدددن االحتٌاجدددات بالوسدددا .4

 .تخصصات ومإهالت المتمدمٌن على المسم العلمً

 اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا 2-3      

ٌعد أعضاء هٌبة التدرٌس من أهدم المددخالت فدً المإسسدات التعلٌمٌدة الجامعٌدة التدً تحتاجهدا            

العملٌة التعلٌمٌة فً ضوء الثورة المعلوماتٌدة واالتصداالت والتكنولوجٌدا، وبالتدالً ٌتطلدب وجدود معداٌٌر 
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جدات العملٌدة الختٌار هٌبة التدرٌس وبجامعة افرٌمٌدا ٌعتبدر عضدو هٌبدة التددرٌس هدو أسداس تجوٌدد مخر

التعلٌمٌة ، لذا من المهم التمٌٌم الدوري له للحفاظ على األداء العالً والمستوى المتمٌز ومن خدالل التمتدع 

 .بالممومات الشخصٌة واألكادٌمٌة

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

المتمدمٌن من اعضاء هٌبة التدرٌس وتتلخص هذه االلٌة فً  واختٌار ومن ثم اتباع الٌة محددة لتمٌٌم

 االتً:

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

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

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

 موافك لمتطلب الممرر الدراسً حتى ٌكلؾ بتدرٌسه.

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

 الممرر الدراسً.

 ضلٌة فً االختٌار للدرجة العلمٌة الدرجة العلمٌة، فً حال توفر المعٌارٌن السابمٌن تكون األف

 االعلى.

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

 تدرٌس من ذوي العاللة بتخصصه(.

 .التزكٌة من لبل اللجنة العلمٌة بالمسم 

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

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

 مفردات الممرر بكفاءة.

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

 وهً: مصوؼات التعاون كاملةلالتصال بهم للتؤكٌد على احضارهم 

   صور شخصٌة. 2عدد 

  .السٌرة الذاتٌة 

  .ًاثبات شخص 

   الشهادات العلمٌة معتمدة من جهة االختصاص )وافادة الجودة للشهادات  التً من خارج
 لٌبٌا(.

  .)افادة بالدرجة العلمٌة معتمدة )ما امكن 
ت التعاون ٌتم التعالد معه واحالته الى حال استكمال عضو هٌبة التدرٌس المختار من المسم لمتطلبا  (4

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

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

( ٌكلؾ 13ن ممرر )م.ش.أ.هـ.ت. (، كذلن عند وجود عجز او اعتذار عضو هٌبة تدرٌس ع07

 (.04استثنابٌا ؼٌره )م.ش.أ.هـ.ت. 
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تعتمد هذه االلٌة على السالسة فً االجراءات وضمان تحمٌك اعلى معاٌٌر الجودة فً االختٌار وصحة 

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

 االنسانٌة والتطبٌمٌة.

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

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

ع الطالب او كؤعضاء فً لجان تخصصٌة واألطروحات الجامعٌة ومنالشتها، واإلشراؾ ومتابعة أوضا

 تحددها حاجة الجامعة وفك النظم واللوابح.

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

 والتً تختص باآلتً:

بؤعضاء هٌبة  التحمك من استٌفاء شروط التعٌٌن والترلٌة والنمل والندب واالعارة المتعلمة .1

 التدرٌس وكافة امورهم الوظٌفٌة األخرى.

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

 رباسة الجامعة.

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

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

 

 تمٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا 2-4   

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

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

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

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

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

 ونشاطاتهم فً المسم والمشاركة فً البحث العلمً وخدمات المجتمع والبٌبة.

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

 .لها عن طرٌك نموذج التمٌٌم المحاضرات وااللتزام باستٌفاء الوعاء الزمنً

 والحصول على نتابج التمٌٌمات. تجمٌع هذه المإشرات وتحلٌلها  (4

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

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

 هٌبة التدرٌس او باستمراره او انهاء عمده.تموٌم عضو 

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

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

 (.05)م.ش.أ.هـ.ت. 

 . هٌبة التدرٌس من عدة اتجاهات وتؽطً كل أوجه التعامالت لهتضمن هذه االلٌة تمٌٌم عضو 
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 ألعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة افرٌمٌا تمدٌم الدعم التمنً 2-5        

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

 كاالتً:العلمٌة بالجامعة، والٌة الدعم التمنً هً 

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

 تعالداتها وٌتم تجمٌعه فً تمرٌر لمخاطبة اإلدارة العلٌا بالجامعة.

نموذج ٌمأله عضو هٌبة التدرٌس ٌحدد فٌه نوع الدعم التمنً الالزم لتنفٌذ الممرر الدراسً   .2

 .(22)م.ش.أ.هـ.ت. 

 .تكلٌؾ جهات االختصاص بالجامعة لتوفٌر الدعم التمنً المطلوب  .3

 افرٌمٌا بجامعة التدرٌس هٌئة أعضاء حموق ضمان 2-6     

 التالٌة: االلٌة توفرها والتً حموله ضمان بحصانة ٌتمتع أفرٌمٌا بجامعة التدرٌس هٌبة عضو

والموافمة على حموله وواجباته عمد عمله كعضو هٌبة تدرٌس والذي ٌولعه بعد االطالع   (1

 المذكورة بوضوح فٌه.

عضو هٌبة التدرٌس المتمدم للتدرٌس بالجامعة والذي أجري له ممابلة ٌضمن عدالة تمٌٌمه حسب  (2

 (.02المعاٌٌر الموضوعة والموثمة فً النموذج )م.ش.أ.هـ.ت. 

 .بدل التكلٌؾ بعمل اداري إلى جانب عمله األصلً  (3

 :التالً النحو على التدرٌس هٌبة ألعضاء ةالعلمٌ الدرجات تحدد  (4

 .أستاذ 
 .مشارن أستاذ 
 .مساعد أستاذ 
 .محاضر       
 مساعد محاضر     

( وٌعتمد من المسم العلمً ومكتب 03ٌكلؾ بالتدرٌس حسب النموذج المخصص )م.ش.أ.هـ.ت.  (5

 شإون اعضاء هٌبة التدرٌس واخٌرا ادارة الشإون العلمٌة. 

( 08)م.ش.أ.هـ.ت.  الدراسً للممرر بمحاضراته خاص نموذج فً بنفسه ٌمالها التدرٌسٌة ساعاته (6

 المختص. الموظؾ لبل من علٌها التؤكٌد وٌتم

 المسم لبل من التخرج مشارٌع على المنالشة او االشراؾ فً التدرٌس هٌبة عضو مشاركة تسجل  (7

 بها المشارن الصفة ٌشمل للطالب لرار بإصدار العلمٌة الشإون إدارة وتبادر ٌتبعه الذي العلمً

 التدرٌس هٌبة أعضاء أسماء وتحال واإلدارة المسم من باعتمادها توثك ثم التدرٌس هٌبة عضو

 التدرٌس هٌبة أعضاء شإون مكتب الى التخرج لمشروع المنالشة انتهاء بعد بصفته كل المشاركٌن

 .(09)م.ش.أ.هـ.ت. 
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 فً المشاركة او للمحاضرات التدرٌسٌة الساعات باحتساب التدرٌس هٌبة أعضاء شإون مكتب ٌموم  (8

 للجامعة التنظٌمً الهٌكل حسب المالٌة الشإون الى واحالتها التدرٌس هٌبة ألعضاء التخرج مشارٌع

 .(39حسب النماذج المحالة ذات الرلم )م.ش.أ.هـ.ت.  المستحمات لصرؾ

التؽذٌة المرتدة حسب النموذج  وتحٌل التدرٌس هٌبة أعضاء مستحمات المالٌة الشإون تصرؾ  (9

 لمستحمٌها. الحموق وصول ضمان على للتؤكٌد التدرٌس هٌبة أعضاء شإون لمكتباالخٌر 

( او الطعن فً الساعات التدرٌسٌة 35لعضو هٌبة التدرٌس الحك فً التظلم )م.ش.أ.هـ.ت.   (10

( 38ٌة )م.ش.أ.هـ.ت. ( وحال توضح احمٌته فً تصحٌح المٌمة المال23المرصودة )م.ش.أ.هـ.ت. 

 . ٌتم ضمان حصوله على المٌمة المتبمٌة

 

 افرٌمٌا بجامعة التدرٌس هٌئة أعضاء تواصل الطلبة مع 2-7       

 لتحمٌك التكامل بٌن عناصر العملٌة التعلٌمٌة، التدرٌس هٌبة عضو بتواصل الطلبة مع أفرٌمٌا جامعة تهتم     

 التالٌة: االلٌة تتبع الجامعة فان ذلن ولتحمٌك

 المسم وأٌضا للطلبة مشافهة نفسه عنها ٌعلن والتً تدرٌس هٌبة عضو لكل المكتبٌة الساعات (1

 المتاحة. الوسابل فً عنها ٌعلن العلمً

 الشإون ووحدة العلمً بالمسم )متوفر ، (36)م.ش.أ.هـ.ت.  الطالب لٌمأله لباالتصا خاص نموذج (2

 التدرٌس. هٌبة عضو الى فحواه لٌصل البرٌد فً وٌضعه الطلبة(، تصوٌر وخدمات الطالبٌة

 االلكترونً. االتصال فً التعلٌمٌة العملٌة عنصري لٌستخدمها المعلومات شبكة الجامعة توفر (3

 هٌبة بؤعضاء االتصال فً الطالب ٌدعمون التدرٌس هٌبة أعضاء شإون ومكتب العلمً المسم (4

 .بالمحاضرٌن االتصال وعناوٌن بؤرلام الحتفاظهم الحاجة عند التدرٌس

 

 افرٌمٌا بجامعة العلمً البحث فً التدرٌس هٌئة أعضاء دعم 2-8     

 بصفة العلمً البحث مجاالت فً والخوض ابحاثه لنشر التدرٌس هٌبة عضو بدعم أفرٌمٌا جامعة تهتم         

 التالٌة: االلٌات تتبع الجامعة فان ذلن ولتحمٌك عامة،

 التدرٌس. هٌبة أعضاء وبحوث مساهمات لنشر العلمً بالبحث تهتممحكمة  علمٌة مجلة اصدار (1

 35ونسبة  للمارٌن المٌمة% من  50 الى الجامعةمجلة ب التدرٌس هٌبة أعضاء اشتران رسوم تخفٌض (2

 .% للمتعاونٌن

 الجامعة فان خارجٌا او محلٌا الجامعة باسم علمً بحث نشر فً التدرٌس هٌبة عضو مشاركة حالة فً (3

 إذا والمصارٌؾ الرسوم% من  60نسبة  او لار كان إذا التدرٌس هٌبة عضو مصارٌؾ بكافة تتكفل

 متعاونا. كان

 اي لتناول عمل ورشة او محاضرة او علمٌة ندوة إللامة التدرٌس هٌبة اعضاء لكل متاحة الفرصة  (4

 .والبٌبة ..... الخ المجتمع خدمات او العلمً البحث فً موضوع
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 التواصل الخارجً والتبادل المعرفً 2-9

ذلن وتهتم الجامعة بوجود التبادل المعرفً ألعضاء هٌبة التدرٌس مع جامعات أو كلٌات أخرى مشابهة 
 من خالل:

   وجود اتفالٌات للجامعة مع برامج عربٌة أو دولٌة أخرى مشابهة. 

  البحثٌة والدورات إجراءات التحفٌز والمكافؤة فً التواصل الخارجً والمشارٌع. 

  التدرٌبات مع المإسسات المشابهة. 

 

 افرٌمٌا بجامعة العلمٌة اللجان فً التدرٌس هٌئة أعضاء مشاركة عدالة 2-10

 االلٌات تتبع الجامعة فان ذلن ولتحمٌك وتحدٌثها، التعلٌمٌة العملٌة استمرار اساس هو التدرٌس هٌبة عضو       

 التالٌة:

 ان المشاركة فً راؼب تدرٌس هٌبة عضو لكل ٌمكن مفتوحة اجتماعات فً تتشكل العلمٌة اللجان جمٌع (1

 اللجان. هذه عناصر أحد كونه فً ٌسهم

 النشاطات الامة او التعلٌمً البرنامج اسس لمراجعة علمٌة لجان لتكوٌن ممترحاتها تمدم التعلٌمٌة البرامج (2

 اللجان. هذه فً كعناصر التدرٌس هٌبة اعضاء بمشاركة ممدمة الممترحات تكون ودابما المختلفة

 فً الراؼبٌن التدرٌس هٌبة اعضاء كل امام الفرصة لتتاح انشاءها ٌعتزم لجان كل عن االعالن (3

 .المشاركة

 

 أعضاء هٌئة التدرٌس  شكاوىالتعامل مع  2-11      

أعضاء هٌبة التدرٌس رفع الظلم عن عضو هٌبة التدرٌس من أهم العوامل التً تسهم فً شحذ همم           

 والتً تإثر إٌجابا على مستوى العملٌة التعلٌمٌة، ولذلن فان الجامعة تتبع االلٌات التالٌة:

 .(35)م.ش.أ.هـ.ت.  ٌوثك عضو هٌبة التدرٌس شكواه فً نموذج خاص بالتظلمات (1

 ٌموم عضو هٌبة التدرٌس بوضع تظلمه فً صندوق الشكاوى. (2

خاصة بذلن والتؤكد من استٌفاء التظلم لشروط البث فٌه من ٌتم فتح صندوق الشكاوى من لجنة  (3

 ذكر كامل البٌانات للمشتكً والمشتكى علٌه وموضوع التظلم.

 ٌحال التظلم الى لجنة التحمٌك التً تعلن عن مثول الطرفٌن بالوسابل المتاحة امامها. (4

 .اإلعالن عن نتٌجة التحمٌك على لوحات اإلعالنات وعلى المولع االلكترونً (5

 

 مرالبة البحث العلمً والمحافظة على حموق الملكٌة الفكرٌة بالجامعة2-12         

اتباع االجراءات المانونٌة لحماٌة حموق الملكٌة الفكرٌة الخاصة بالمإلفات العلمٌة ألعضاء هٌبة  (1)

كما ٌشترط للحصول على ترخٌص  طبما الى نص لانون حماٌة الملكٌة الفكرٌة. التدرٌس بالجامعة

 هبنسخ أو ترجمة أحد المصنفات المحمٌة وفما ألحكام المانون أو بالنسخ والترجمة معا دون إذن مإلف

 أن ٌكون ذلن ألؼراض الوفاء باحتٌاجات التعلٌم بكافة أنواعه ومستوٌاته.

تنظٌم مجموعة من ورش العمل بالتعاون بالجامعة للتدرٌب على نظم حماٌة الملكٌة الفكرٌة وتفعٌل   (2)

 الوثٌمة بالملكٌة الفكرٌة. ةالعلمً والعمل المشترن والندوات العلمٌة بٌن الهٌبات ذات الصلالبحث 
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تكلٌؾ منسك لحماٌة حموق الملكٌة الفكرٌة بالجامعة ٌهتم بنشر اجراءات االلتزام بحموق الملكٌة   (3)

لتؤلٌؾ ا الفكرٌة وانشاء وحفظ السجالت التً ترصد تطوٌر االلتزام بحموق الملكٌة الفكرٌة فً

 والنشر.

 فً حالة وجود أي مخالفات خاصة بحموق الملكٌة الفكرٌة والنشر تتبع الخطوات التالٌة:  (4)

 ٌتمدم عضو هٌبة التدرٌس المضار بشكوى الى ربٌس الجامعة مرفك بها الجزء الخاص به و 
 ) الكتاب او الدراسة ( والجزء المسروق منه. مرجعٌة

 صصة لدراسة الشكوى وكتابة تمرٌر ٌوضح به مدى ٌشكل ربٌس الجامعة لجنة علمٌة متخ
ٌوم من تارٌخ تكلٌؾ  15التعدي على حموق ملكٌة الشاكً من عدمه فً موعد ألصاه 

 اللجنة .
  ٌموم ربٌس  الجامعة باالطالع على التمرٌر التخاذ لرار فً الشكوى فً الحال. 

 

التعدي على حموق ملكٌة الشاكً ٌتم اعالن  اول : فً حالة عدم وجود مخالفة لانونٌة علمٌة فً

 الشاكً بنتٌجة التمرٌر وحٌثٌاته مع عدم حجب حمة فً التظلم من التمرٌر 

  فً حالة التظلم من التمرٌر ٌعاد عرض الموضوع مرة اخرى على لجنة متخصصة محاٌدة
 من خارج الجامعة إلعداد تمرٌر حول موضوع الشكوى وٌسلم الى الربٌس  .

 ٌفً اللجوء الى  س الجامعة بإعالن نتٌجة تمرٌر اللجنة مع عدم حجب حك الشاكًٌموم رب
 .المضاء فً حالة االعتراض على نتٌجة التمرٌر

 

 :فً حالة التأكد من مصدالٌة الشكوى الممدمة ثانٌا:

اللجنة العلمٌة للنظر فً  ٌموم الربٌس برفع الشكوى والتمرٌر المعتمد من اللجنة المشكلة إلى -1

 ً  ولانونٌاً مع احتفاظ العضو المشكو فً حمة بالتظلم من نتٌجة التمرٌر. االجراء المتبع إدارٌا

اللجنة العلمٌة على العضو الشاكً والمشكو فً حمة هذه االجراءات لابلة  تعلن نتٌجة ورأي -2

 .للتطوٌر بما ٌتفك مع المتؽٌرات المحلٌة واالللٌمٌة والدولٌة

 

 افرٌمٌا بجامعة التدرٌس هٌئة و الدعم المادي ألعضاءالحوافز  2-13        

 الجامعة فان ولذلن الواجبات، تؤدٌة فً والبذل العطاء الستمرار مهم مادٌا التدرٌس هٌبة عضو دعم

 التالٌة: االلٌات تتبع

 التً الضرورٌة المادٌة االمكانٌات توضح التً الالزمة التمارٌر بإعداد األكادٌمً البرنامج ٌلتزم (1
 واجباتهم. تؤدٌة من التدرٌس هٌبة اعضاء تمكن

 ما ذكر فٌها له ٌتاح والتً( 11)م.ش.أ.هـ.ت.  الصعوبات نموذج بتعبؤة التدرٌس هٌبة عضو ٌموم (2
 .واألكادٌمٌة التعلٌمٌة واجباته تؤدٌة من ٌعمه

 الى ٌحال ثم المتطلبات، كل ٌشمل تمرٌر فً التدرٌس هٌبة اعضاء متطلبات البرنامج ٌلخص (3
 العلٌا. االدارة تخاطب التً العلمٌة الشإون ادارة

 والمالٌة االدارٌة الشإون إلدارة تعلٌماتها تصدر ثم المتطلبات هذه توفٌر تمٌم العلٌا االدارة (4
 بتوفٌرها.

 الستالم العلمٌة الشإون ادارة والمالٌة االدارٌة الشإون ادارة تخاطب المطلوب توفر حال (5
 .المطلوبة المادٌة االمكانٌات
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 عضو هٌئة التدرٌس بالجامعة موٌم أداءت 2-14   

 ِفَٙٛ اٌرم٠ُٛ

 ،االعوجاجالتموٌم فً اللؽة هو الحكم فً المٌمة وتمدٌرها كما ٌنبؽً، أٌضا اإلصالح والتعدٌل وإزالة      

ولد ارتبط التموٌم التربوي فً تطوٌره من حٌث مفاهٌمه ومجاالته ومناهجه وأدابه بتطوٌر الفكر التربوي 

أن النظددر إلددى مفهددوم كفدداءة أداء أعضدداء هٌبددة التدددرٌس والوظددابؾ  االتعلٌمٌددة، كمددوتطبٌماتدده فددً الددنظم 

بذلده هدإالء مدن جهدود فدً المرتبطة بها ٌمودنا إلى مجموعة مدن اإلجدراءات التدً تهددؾ إلدى تمددٌر مدا ٌ

ضوء معاٌٌر محددة والحكم علٌها بمصد تحسٌن األداء ورفع درجدة الكفداءة للوصدول إلدى تحمٌدك أهدداؾ 

 العمل التربوي التعلٌمً بالجامعة.

ورسالة التموٌم فً النهاٌدة هدً  نتابج التموٌم. أحدالتمدٌر والحكم على األداء لٌس هدفا فً ذاته، وإنما هو 

فً مولعه على أن ٌدرن بوعً وعمك إلدى أي مددى تتجده جهدوده بفاعلٌدة وكفداءة  لابم بعملكل  مساعدة

لتحمٌك أهداؾ الدور الذي ٌموم به، ومهامه والعمبات أو المشكالت التً لد تحول دون ذلن لٌمنحه التموٌم 

ى مددى لددرة الرإٌة ومن ثم المدرة على أن ٌطور مستوي أدابه إذ أن نجاح المإسسة الجامعٌة ٌتولؾ عل

 .الى األفضل العاملٌن وأعضاء هٌبة التدرٌس بها على التؽٌٌر فً اتجاه أهدافه

 أهداف تموٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة

تحدٌددد سٌاسددة واضددحة وعادلددة فددً النمددو المهنددً لعضددو هٌبددة التدددرٌس، مددن خددالل الحددوافز التشددجٌعٌة 

 والترلٌة فً الوظٌفة.

 التدرٌس نحو استخدام الوسابل التعلٌمٌة.متابعة مدى تمدم عضو هٌبة 

 معالجة الخلل والضعؾ من خالل عمل اللماءات التوجٌهٌة ما بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس وزمالء العمل.

تعزٌددز أداء عضددو هٌبددة التدددرٌس مددن خددالل زٌددادة الثمددة بددالنفس، والعمددل المشددترن بٌندده وبددٌن اإلدارة 

 الجامعٌة.

 رٌس لٌكون صانع لـرار، وذا شخصٌة مستملة.إعطاء الفرص لعضو هٌبة التـد

 .االرتماء بالعملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة من خـالل تدارن جوانب الضـعؾ والخلل

 األسس العلمٌة للتموٌم

 أن تكون عملٌة التموٌم شاملة ومستمرة. -1
 أن تشمل جوانب الخبرة التعلٌمٌة ) المدرة علدى توصدٌل المعلومدةل المددرة علدى تؽطٌدة مفدردات -2

 المادةل الجانب المعرفً (.
 لالسمات الشخصٌةل العاللات اإلنسانٌة (. أن تشمل جمٌع الكفاءات التعلٌمٌة )التدرٌس -3
أن تكون عملٌة ولابٌة وعالجٌة، من خالل تزوٌد عضو هٌبة التدرٌس بالتؽذٌدة الراجعدة وٌسدمح  -4

فدً عملٌدة التددرٌس  لعضو هٌبة التدرٌس بالمشاركة فً النماش والتحلٌل وتفسدٌر وجهدات النظدر
 بالجامعة. 



87 

أن تتعدد مصادر تموٌم عضو هٌبة التددرٌس، بحٌدث ٌشدارن فدً التمدوٌم ربدٌس الشدبون العلمٌدة،  -5
 وربٌس المسم ،مما ٌجعل التموٌم ٌؤخذ األسلوب الموضوعً.

أن ٌكددون الفددرد المددابم علددى تمددوٌم عضددو هٌبددة التدددرٌس ذا خلفٌددة مهنٌددة واطددالع واسددع ،وملددم  -6
 .الكفاٌات التً تسهل أداءه فً هذا المجالبالمهارات و

 عناصر تموٌم الكفاءة وأمثلة توضٌحٌة لكٌفٌة تطبٌمها

 أولا: العناصر المتضمنة للجوانب الشخصٌة :

 االلتزام بؤخاللٌات المهنة والمحافظة عل ممتلكات المإسسة الجامعٌة . .1
والمشداركة الفاعلدة فدً األنشدطة حسن التصرؾ وتحمدل المسدإولٌة، والتعداون فدً مجدال العمدل  .2

 . المختلفة

 شرح للعناصر المتضمنة للجوانب الشخصٌة وأمثلة توضٌحٌة لتطبٌمها 

 االلتزام بؤخاللٌات المهنة : .1

لكل مهنة أخاللٌاتها الخاصة بها، إال أن هنان أخاللٌات مشتركة للمهن التربوٌة ذات خصدابص معٌندة    

 :نذكر منها

 ٌجب أن ٌكون عضو هٌبة التدرٌس ذا هٌبة تكسبه إحترام اآلخرٌن وأن ٌكدون ملبسده نظٌفدا المـظهر :

 متناسما مالبما لمهنته.

 :ٌجب أن ٌكون سلوكه سوٌا متفما مع ما ٌدعو إلٌه. السـلون 

 :ٌجٌد فن التعامل مع زمالبه وطالبه ومع من ٌمدم لهم الخدمة.  التعـامل 

ٌمٌة أسرارها الخاصة، التً ٌجب أن تكون محصورة بٌن من ٌعنٌهم األمدر السرٌة: للمهن التربوٌة والتعل

 وال ٌطلع علٌها ؼٌرهم.

 المحافظة على ممتلكات المؤسسة الجامعٌة

)اٌّىزت، اٌىزبة، ا٢ٌخ،...........( أِضٍخ ٌٍّّزٍىبد اٌمبِخ ٚاٌٛاعت اٌٛنٕٟ ٠ؾزُ اٌّؾب ظخ ل١ٍٙب ِٓ اٌزٍف 

 ٚاٌمجش ٚاٌم١ب .

 ح:أِثٍح ذٛض١س١

 عضو هٌبة التدرٌس شدٌد الحرص على أخاللٌات المهنة وعلى الممتلكات العامة عندما ٌكون:  .أ 

حسن المظهر، سوي السلون، حكٌما فً تعامله مع ؼٌره، ومحافظا على سرٌة المعلومات، وٌحافظ علدى 

 الممتلكات الجامعة وٌستخدم التمنٌة المعلوماتٌة فً عمله بشكل مستمر وبإتمان. 

 ٌكون حرٌصاً علً أخاللٌات المهنة وعلً ممتلكات الجامعة عندما:  .ب 

ٌبدي اهتماما واضحا بمظهره، وٌجنب ما ٌسا للمهنة ، ولدٌه المدرة على التعامل مدع اآلخدرٌن، وٌحدافظ 

 علً سرٌة المعلومات ، وٌحرص علً الممتلكات وٌحافظ على اآلالت عند استخدامها بطرٌمة جٌدة جدا.

 ات المهنة وٌعتنً بممتلكات الجامعة عندما: ٌراعً أخاللٌ .ج 

ٌكون مظهره معموال، وسلوكه متفما مع ما ٌدعو إلٌه، حرٌصا على إرضاء المتعاملٌن معه رضا ال ٌخدل 

 بالعمل ومدركا ألهمٌة سرٌة المعلومات فً العمـل، 
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 لب منه ذلن.وٌعتنً بممتلكات الجامعة ولدٌه المدرة على استخدام التمنٌة التعلٌمٌة عندما ٌط

 مل والمشاركة الفاعلة فً األنشطةحسن التصرف وتحمل المسئولٌة والتعاون فً مجال الع 

حتما  فٌوجههاكثٌرا ما ٌتعرض عضو هٌبة التدرٌس لبعض الموالؾ التً لد تعوق عمل  حسن التصرف:

 بؤحد التصرفات اآلتٌة:

 مثل هدذه األمدور، وأنده  : ٌكون عضو هٌبة التدرٌس لد أخذ فً الحسبانالتصرف المتمٌز

ٌتعددرض لمولددؾ معددٌن حتددى ٌتناولدده بحكمددة وٌوفددك فددً معالجتدده، وذلددن فددً عدددد مددن 

 الخٌارات لمثل هذا المولؾ:

 :لدرة عضو هٌبة التدرٌس على تطوٌع المولدؾ لخدمدة العمدل وحسدن  التصرف المناسب

 األداء.

 :د السدلبٌات التدً نجاح عضو هٌبة التدرٌس فً اجتٌاز المولؾ، مع وجدو التصرف الجٌد

 ال تإثر على سٌر العمل بشكل مباشر.

 :تؽلب عضو هٌبة التدرٌس علدى المولدؾ، مدع ظهدور بعدض السدلبٌات  التصرف الممبول

 ذات التؤثٌر المباشر على العمل.

 :ارتبان عضو هٌبة التدرٌس وانفالت زمام األمور من ٌده عدم المدرة على التصرف. 

ٌناط بكل عضو هٌبة التدرٌس مهام محددة حسب وظٌفته، ٌكون مسبوال عنها وٌحاسب  تحمل المسئولٌة:

 :علٌها، فمد ٌكون فً أحد الموالؾ اآلتٌة

 .ٌتحمل المسإولٌة بحماسة وثمة 

 .على استعداد لتحمل المسبولٌة تجاه العمل 

 .ٌتحمل المسبولٌة عندما تلمى علٌه 

 .ال ٌرؼب فً تحمل المسبولٌة 

  المسبولٌةٌتهرب من تحمل. 

 التعاون فً مجال العمل والمشاركة الفاعلة فً األنشطة المختلفة

ٌتعدداون مددع الددزمالء ورإسدداء األلسددام فددً الجامعددة، وٌبددادر إلددى ذلددن، وٌحددرص علددى توثٌددك العاللددات. 

واالستعداد والجدٌة فً المشاركة الفاعلة فً الممارسة لألنشطة وتشجٌعهم على ذلن، والتؤكد من تحمٌمهدا 

 هدافها والتنوٌع فٌها، وبذلن ٌكون فً أحد الموالؾ اآلتٌة:أل

  ٌتعاون مع الزمالء وٌشارن فً األنشطة بمبادرة ذاتٌة، وٌسدهم فٌهدا بكدل إمكانٌدة وٌتمٌدز

 فٌها وتعتبر من أفضل السبل إلنجاح العملٌة التعلٌمٌة بالجامعة.

  وعند الطلب إلٌه.ٌتعاون عند الحاجة مع الزمالء وٌشارن فً األنشطة عند الحاجة 

 . ٌتعاون بدرجة ممبولة مع الزمالء وٌشارن فً األنشطة بدرجة متوسطة 

 .ٌتردد فً تمدٌم العون لزمالبه، وٌتردد فً المشاركة فً األنشطة وٌتهرب منها 

  ٌرفض التعاون مع الزمالء، وٌرفض المشاركة فً األنشطة المختلفدة، وتعتبدر مدن أسدوء

 ٌمٌة بالجامعة بل ٌإثر فٌها سلباً.السبل إلنجاح العملٌة التعل
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 ثانٌا :العناصر المتضمنة للجوانب اإلدارٌة :

 تنفٌذ المرارات واللوابح وتنظٌم ولت العمل وإنجازه. .أ 

 .المحافظة على الدوام .ة 

 شرح للعناصر المتضمنة للجوانب اإلدارٌة وأمثلة توضٌحٌة لتطبٌمها 

 

 وانجازه:تنفٌذ المرارات واللوائح وتنظٌم ولت العمل  .1

لكل وظٌفة لوانٌنها المنظمة لها ولوابحهدا الواجدب إتباعهدا وعددم الحٌددة عنهدا، وبدٌن فتدرة وأخدري       

تصدر لرارات تنظٌمٌة لكل وظٌفة، لذا وجب تمدوٌم عضدو هٌبدة التددرٌس مدن هدذه الزاوٌدة لبٌدان لدرتده 

ٌكون فً أحدد الموالدؾ على تخطٌط العمل الجامعً وتنظٌمه بصورة متكاملة، وانجازه بدلة وإتمان. ولد 

 اآلتٌة:

  ملتزم بتنفٌذ المرارات واللوابح اإلدارٌة دابمدا، ومدنظم فدً عملده، وٌنجدز مدا ٌوكدل إلٌده بإتمدان

 وتمٌز، وتعتبر من أفضل األمثلة للتمٌد باللوابح والنظم الجامعٌة.

 ل وانجازه.ملتزم بتنفٌذ المرارات واللوابح فً أؼلب األحٌان، ولدٌه لدرة على تنظٌم ولت العم 

 .درجة التزامه بتنفٌذ المرارات واللوابح جٌدة، وٌنظم ولت عمله، وٌنجزه بدرجة جٌدة 

 .التزامه بتنفٌذ المرارات واللوابح ممبول، وٌنظم ولت عمله، وٌنجزه بدرجة جٌدة 

 ،وتعتبر من أسوء األمثلدة  نادرا ما ٌلتزم بتنفٌذ المرارات واللوابح، وال ٌحسن تنظٌم ولت عمله

 .التمٌد باللوابح والنظم الجامعٌة من

 المحافظة على الدوام: .2

٠ّضً اٌدٚاَ  ٟ اٌجدء ثأٚلبد ِم١ٕخ ٚظبلبد ِؾدرح ٠ؤرٜ خىٌٙىب اٌمّىً اٌغىبِمٟ، ٠ٚىىْٛ لمىٛ ١٘ ىخ     

 اٌزدز٠ط  ٟ ٚاؽد ِٓ اٌّٛالف ا٢ر١خ:

وال ٌسدتخدم  مواظب على الدوام ومتمٌد بمواعٌدد العمدل والمحاضدرات: مواظدب علدى مواعٌدد الددوام .أ 

 حمه فً اإلجازات.

 ٌواظب على الدوام ونادرا ما ٌتؽٌب: ٌحترم ولت العمل وال ٌتؽٌب ،إال عند الضرورة المصوى. .ب 

ٌحافظ على مواعٌد العمدل فدً أؼلدب األحٌدان: ٌتمتدع بمعظدم إجازاتده ولدد ٌتدؤخر أحٌاندا عدن مواعٌدد  .ج 

 العمل ألسباب ممنعة.

 كل حك له فً اإلجازات، وٌتؽٌب ألتفه األسباب.ٌتحٌن الفرص للؽٌاب عن العمل: ٌستؽل  .د 

 .ٌتؽٌب كثٌرا ألسباب ؼٌر ممنعة: كثٌر الؽٌاب والتؤخٌر ألسباب واهٌة أو بال أسباب .ٖ 
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 المتضمنة للجوانب الفنٌة  العناصر

عناصر فنٌة لتموٌم  ر.م
 كفاءة 

 عضو هٌبة التدرٌس

 الشــــــــــرح

 
 
1 

 
 

اإللمددددددددام باألهددددددددداؾ 
ومددددددددددى  التعلٌمٌدددددددددة 

 تحمٌمها بمستوٌاتها.

 ل المدرة على تحوٌل األهداؾ التعلٌمٌة سلوكٌة ٌمكن لٌاسها.
 ل الحرص على تحمٌك أهداؾ الممرر الدراسً، وارتباط ذلن بؤهداؾ المرحلة التعلٌمٌة. 

 ل استخدام الوسابل المناسبة للتؤكٌد على ذلن.

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

الدددددتمكن مدددددن المدددددادة 
العلمٌددددددددة وعددددددددرض  

 العلمٌة. المفاهٌم

لمعرفة بالمحتوى الدراسً لمفردات المدادة والكتدب العلمٌدة ومددى اطالعده فدً مجدال تخصصده 
وأثر ذلن فدً العملٌدة التعلٌمٌدة ورفدع مسدتواه العلمدً، مدع إتمدان جواندب المدادة والدوعً بؤسدالٌب 

 التدرٌس المتنوعة لتالءم الفروق الفردٌة بٌن الطلبة.
 لالحرص على البساطة )الوضوح(.

 ل توفٌر عناصر التشوٌك.
 ل عرض المفاهٌم بصورة منتظمة واستخدام طرق تدرٌس متنوعة.

 لالوصول إلى ملخص للدرس فً النهاٌة. 

 
 
 
 
3 

 

 
 
 
 

إعددددددددددداد الدددددددددددروس 
 والتخطٌط 

 لألنشطة التعلٌمٌة.
 

 
لدتالءم لاالنتظام فً إعداد المواد العلمٌدة إعدداد وافٌداً، واضدحاً ،متنوعداً، مدع إضدافة بندود جدٌددة 

 طبٌعة مفردات المادة الممررة.
 لوضع بند التموٌم فً نهاٌة المحاضرة ،لمٌاس مدى تحمٌك الدرس ألهدافه المطلوبة.

 لالتنوٌع فً األنشطة واإلجادة فً استخدام التمنٌات التربوٌة فً الولت المناسب.
وتشددجٌعهم علددى ل االسددتعداد والجدٌددة فددً المشدداركة الفاعلددة فددً ممارسددة المتعلمددٌن لألنشددطة 

 ممارستها والتؤكد من تحمٌمها ألهدافها.

 إدارة الماعة الدراسٌة  4
 والتعامل مع الطالب

 الحزم والمرونة فً الموالؾ المتؽٌرة.
 لتوفٌر الهدوء والجو المناسب لممارسة التعلٌم.

 لتوزٌع الدرجات بصورة عادلة على الطلبة حسب اجتهاداتهم.
 المتؽٌبٌن من المحاضرات الدراسٌة وتهٌبة فرصة اإلجابة للطلبة الخجولٌن.لالتركٌز على الطلبة 

 لمتابعة أمور الطلبة والتعاون فً حل مشكالتهم التحصٌلٌة والسلوكٌة.
 لالحرص على العاللة الطٌبة بٌن عضو هٌبة التدرٌس والطالب والشبون العلمٌة وإدارة المسم. 

 مشاكلهم حتى ٌمبلوا علٌه.لالحرص على احترامهم واالهتمام لحل 
 لمراعاة الفروق العلمٌة بٌن الطالب ومراعاة الظروؾ النفسٌة واالجتماعٌة لهم.

 
 
5 

 
 

اسددددددددتخدام أسدددددددددالٌب 
 التموٌم وأثرها 

فددددددددددددً المسددددددددددددتوى 
 التحصٌلً للطلبة.

 

 
لاالنتظام فً إعطاء األمثلة التطبٌمٌة واألنشطة المصداحبة لهدا ومراعداة الفدروق العلمٌدة للطدالب 

 مع الدلة فً تصحٌح األخطاء.
لاالنتظام فً تموٌم أداء الطلبة والتنوٌع فً أسدالٌب التمدوٌم دلدة التمدوٌم ومددى لٌاسدها للمسدتوٌات 

 الفعلٌة لهم.

 
 
6 

 
 

 التنمٌة الذاتٌة ومتابعة 
 المستجدات التربوٌة.

 
 ل ٌهتم بتنمٌة لدراته الذاتٌة عن طرٌك تعرؾ فً ما هو مستجد فً مجال تخصصه.

 ل ٌحرص على حضور الدورات التدرٌبٌة والمإتمرات واللماءات العلمٌة وٌشارن فٌها بفاعلٌة.
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  الثالثالفصل 

 والمواعداآللٌات  جراءات واإل

تعلٌم لل رشادٌةوالضوابط اإل

 اإللكترونً
 

 

 

 

 

 

 



92 

 ممدمة 3-1

ً ِٕب إلربؽخ اٌفسـخ           إْ اٌزم١ٍُ ٘ٛ أظبض رمدَ اٌؽمٛة ٚأظبض اٌز١ّٕخ ٚاٌزمدَ ٚاٌسلٟ ٚؽسـب

ًٌ ؽعت لدزارٗ ٚزغجبرٗ  ئْ عبِمخ أ س٠م١ب ٌٍمٍَٛ اإلٔعب١ٔخ  ٌىب خ اٌلٍجخ ٌزٍمٟ اٌزم١ٍُ ثىً ؽس٠خ و

م١ٍُ اإلٌىزسٟٚٔ ٚاٌزلج١م١خ رز١ؼ ٌىُ اٌفسـخ ٌىظزّساز٠خ  ٟ اٌزؾف١ً اٌمٍّٟ ِٓ خىي رجٕٟ خلخ اٌز

خفٛـبً  ٟ اٌؾب د اٌلبز خ، وبٔزؽبز األٚث خ ، ٚؽبٌخ اٌؾسة، أٚ  ٟ اٌظسٚف إٌّبخ١خ اٌمب٘سح   ظّؼ 

زّىٓ ِٓ  رٛاـً ألمبء اٌهللا، ٚذٌه ثزؾد٠د إنبز رٕظ١ّٟ ٠ؾىُ ل١ٍّبد اٌزم١ٍُ ٠ٚع١سح خىي  زسح لدَ 

 .أٚ رجٕٟ نس٠مخ أخسٜ ٌٍزم١ٍُ ١٘ خ اٌزدز٠ط  ٚاٌلىة ٚعٙبُ ٌٛعٗ راخً اٌؾسَ اٌغبِمٟ

لٍٝ  لّبْ اظزّساز٠خ اٌزم١ٍُ ٚاٌزمٍُ ثبلزجبزٖ زو١صح أظبظى١خ ٌٍز١ّٕىخ  خاِؼح أفش٠م١اٚ ؽسـبً ِٓ          

ألثٕب ٙىىب  ىىٟ ؼىىزٝ أىىٛا  اٌمٍىىَٛ ٚاوعىىبثُٙ اٌّمس ىىخ ٚاٌّٙىىبزاد ِىىٓ ا٘ىىُ ا ٠ٌٛٚىىبد ٚا ٘ىىداف ٌٍغبِمىىخ ، 

١ىىْٛ ٌد١ًٌ ا١ٌ٢اخ ٚاٌمٛاػذ ٚاٌضٛاتظ االسؽاد٠ح ٌٍرؼٍي١ُ اإلٌىرشٚٔيٟ ٚألىلب ِٓ ٘را اٌّجدأ ٌمد رُ إلدار 

ِسعمبً ٌغ١ّع ألمبء ١٘ خ اٌزدز٠ط ٚاٌىٛارز اٌّعبٔدح ٚ اٌلىة ثبٌغبِمخ ٚ ورٌه اٌغٙىبد اٌّعىؤٌٚخ لىٓ 

 .اإلؼساف ٚاٌّزبثمخ  ٟ رٕف١ر ظ١بظبد اٌغبِمخ  ١ّب ٠ ؿ ل١ٍّبد اٌزم١ٍُ اإلٌىزسٟٚٔ

 : اإللكترونً التعلٌم أهداف 3-2

لذلن كان ال بُدّ من وضع أهداؾ التعلٌم اإللكترونً  التعلٌم اإللكترونً ظهر لتسهٌل ودعم عملٌة التعلٌم

لتبٌن مدى أهمٌته وضرورة تواجده فً جمٌع المإسسات التعلٌمٌة التً تسعى إلى مواكبة التطور بؤحدث 

 أسالٌب التعلٌم، ومن هذه األهداؾ اآلتً:

   ِٕٛفبرز اٌّمٍِٛبد خٍك ث١ خ رفبل١ٍخ ِٓ خىي األعٙصح ٚاٌزم١ٕبد اإلٌىزس١ٔٚخ اٌغد٠دح، ٚٚعٛر ر ٟ 

 .ٚاٌ جسح

  رلُ ٚرؾع١ٓ ل١ٍّخ اٌزٛاـً ث١ٓ اٌلىة ٚالمبء ١٘ خ اٌزدز٠ط ٚاٌىٛارز اٌّعبٔدح ِٓ إٌّبلؽبد اٌٙبر خ

 .ثب ظزمبٔخ ثمٕٛاد ا رفبي اإلٌىزس١ٔٚخ

  خفٛـبً  ٟ اٌؾب د اٌلبز خ، وبٔزؽبزاٌزم١ٍُ ا ٌىزسٟٚٔلدَ لسٚزح اٌؾمٛز  ٟ اٌّىبْ ٔفعٗ ِٓ خىي ، 

 .األٚث خ ، ٚؽبٌخ اٌؾسة، أٚ  ٟ اٌظسٚف إٌّبخ١خ اٌمب٘سح ٚ٘را ِٓ أُ٘ أ٘داف اٌزم١ٍُ اإلٌىزسٟٚٔ

  ظز داَ األعٙصح اٌؾد٠ضخ ٚاٌزم١ٕبد اٌىشِخ إوعبة المبء ١٘ خ اٌزدز٠ط ٚاٌىٛارز اٌّعبٔدح اٌّٙبزاد اٌزم١ٕخ 

 .ٟاإلٌىزس١ٔٚخ، اٌزٟ رعبلد  ٟ ل١ٍّخ اٌزمٍُ اٌغّبلٟ ٚاٌزمٍُ اٌرار

  ل١ٍّخ اٌزم١ٍُ  إٌّبظجخإوعبة اٌلىة اٌّٙبزاد اٌزم١ٕخ اٌىشِخ  ظز داَ ٚظب ً ا رفبي اإلٌىزس١ٔٚخ ٟ 

 .اإلٌىزسٟٚٔ

  ٍّٟرل٠ٛس رٚز المبء ١٘ خ اٌزدز٠ط ٚاٌىٛارز اٌّعبٔدح  ٟ ث١ خ اٌم١ٍّخ اٌزم١ّ١ٍخ ؽزٝ ٠ٛاوت اٌزلٛز اٌم

 .ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّزىؽمخ ٚاٌزٟ رعزّس ثبٌزغ١س

 ٛظ١ع را سح ارفب د اٌلىة ِٓ خىي ؼجىبد ا رفب د اٌمب١ٌّخ ٚاٌّؾ١ٍخ ٚلدَ ا لزّبر لٍٝ ر

 .لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط وّفدز ٚؽ١د ٌٍّمٍِٛبد ٚاٌّمس خ
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 اإللكترونً للتعلٌم التنظٌمً الهٌكل 3-3

ل١ٍّخ رمًّ ِٓ ٚٚؽداد  لعُ ٚٚؽداد إراز٠خ  ١ٕخ ٍزم١ٍُ اإلٌىزسٟٚٔ ِٓٞ ٌاٌزٕظ١ّٟ اإلراز ا١ٌٙىً ٠زىْٛ

ل١ٍّخ ثؾ١ش رٕظُ  خىي ٚـف ٚرٛـ١ف ٚظ١فٟ ٌىً ٚظ١فخ ٚ ك ١٘ىً رٕظ١ّٟ ٚالؼ ِمد ثلس٠مخ

 -:اٌمىلبد  ١ّب ث١ٕٙب وّب ٘ٛ ِٛلؼ ٚ ك اٌؽىً ا٢رٟ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 إدارة الشؤن العلمٌة

 مكتب شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس لسم التعلٌم اإللكترونً

ضّاْ اٌدٛدج ٚزذج 

 ٚذم١١ُ االداء

ٚزذج اٌذػُ اٌفٕٟ 

  اٌرذس٠ث١ح ٚاٌخطظ 

ٚزذج إٔراج ٚذسش٠ش 

 اٌّسرٜٛ اٌشلّٟ

 ٟٚزذج اٌرغد١ً اٌشلّ
 

  اإللكترونًوحدة التعلٌم 
 بمسم إدارة األعمال

 

  وحدة التعلٌم اإللكترونً
 بمسم التموٌل والمصارف

 

  وحدة التعلٌم اإللكترونً
 الهندسة المعمارٌة بمسم

 

  اإللكترونًوحدة التعلٌم 
 بمسم المانون

 

  وحدة التعلٌم اإللكترونً
 بمسم المحاسبة

 

  وحدة التعلٌم اإللكترونً
 بمسم الهندسة المدنٌة

  وحدة التعلٌم اإللكترونً
 بمسم اللغة اإلنجلٌزٌة

 

  وحدة التعلٌم اإللكترونً
 بمسم هندسة النفط

 

  وحدة التعلٌم اإللكترونً
 بمسم علوم الحاسوب

 

 لكترونًلمسم التعلٌم اإلح الهٌكل التنظٌمً ــــل ٌوضــــشك
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 التنظٌم اإلداري و الوصف الوظٌفً 3-4

 لسم التعلٌم اإللكترونً  3-4-1

 الوصف العـــام:

ٌنشا على مستوى الجامعدة لسدم للتعلدٌم اإللكتروندً  التعلٌم اإللكترونً( من البحة 3وفماً ألحكام المادة )

علددى أن تكددون برباسددة مدددٌر إدارة الشددإون العلمٌددة  ، وتعنددى باإلشددراؾ  والمتابعددة وتطددوٌر التعلددٌم 

 اإللكترونً.

 و ٌتولى المهام التالٌة:

  مالبمددة لتطبٌددك التعلددٌم توظٌددؾ تمنٌددات المعلومددات واالتصددال الحدددٌث فددً إٌجدداد بٌبددة تعلٌمٌددة
 اإللكترونً.

  إٌجاد مناخ علمً لمسداٌرة التطدورات المعرفٌدة والتمنٌدة المسدتمرة وتطبٌدك المعداٌٌر والمتطلبدات
 الفنٌة للجودة فً التعلٌم اإللكترونً.

  تنمٌة مهارات أعضاء هٌبة التدرٌس فً مجاالت تمنٌة  وتطوٌر الممررات اإللكترونٌة مع تدوفٌر
 واالستشاري لهم.الدعم الفنً 

  تنمٌددة وتطددوٌر مهددارات الطددالب علددى اسددتخدام تمنٌددات التعلددٌم اإللكترونددً الكتسدداب المهددارات
 والمعارؾ والمدرات التً تلبً   احتٌاجات المجتمع ومتطلبات  سوق العمل.

  إنشاء وحدة تعلٌم إلكترونً متخصصة لكل برنامج أكادٌمً  تتولى اإلشراؾ والمتابعة على نمط
ٌم اإللكترونً و تعنى بضبط الجودة وتطبٌك المعاٌٌر والمواعد التنفٌذٌة الخاصة التً تتبناها التعل

 الجامعة لهذا الؽرض على مستوى البرنامج األكادٌمً.

  ٌختص لسم التعلٌم اإللكترونً  على مسدتوى الجامعدة بعملٌدات اإلشدراؾ والتنسدٌك بدٌن وحددات
والمرافدددك التعلٌمدددة بالجامعدددة وتدددوفٌر التجهٌدددزات  التعلدددٌم اإللكتروندددً لكدددل برندددامج أكدددادٌمً

 والبرمجٌات والبنٌة التحتٌة والكوادر الالزمة لنشاطات التعلٌم اإللكترونً.
 

 وحدة التسجٌل الرلمً  3-4-1-1
 الوصف العـــام:

وتكون تحت إشراؾ   وحدة التسجٌل الرلمًتنشا  ( من البحة التعلٌم اإللكترون4ًوفماً ألحكام المادة )

بؽرض العمل على تفعٌل المنصة اإللكترونٌة لكل عناصر العملٌة التعلٌمٌة من  لسم التعلٌم اإللكترونً

أعضاء هٌبة التدرٌس والطالب المستهدفٌن والممررات الدراسٌة لكل برنامج أكادٌمً وٌمدم التعلٌم 

 ومات.مدٌر مكتب التوثٌك والمعل اإللكترونً على أن تكون برباسة

 وتتولى المهام التالٌة:

  فً المنصة اإللكترونٌة وفك التموٌم االكادٌمً للجامعة. لالشترانتحدٌد الفترات الزمنٌة 

 .تسجٌل أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة وممرراتهم فً المنصة اإللكترونٌة 

  التؤكد من بٌانات أعضاء هٌبة التدرٌس وضمان خصوصٌتها 

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

 .اإلشراؾ على عملٌات إنشاء البرٌد اإللكترونً للطالب وأعضاء هٌبة التدرٌس والكوادر المساندة 
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 وحدة إنتاج وتحرٌر المحتوى الرلمً   3-4-1-2

 الوصف العـــام:

تنشددا وحدددة إنتدداج وتحرٌددر المحتددوى الرلمددً  التعلددٌم اإللكترونددً( مددن البحددة 5وفمدداً ألحكددام المددادة )
المخصص للمنصة اإللكترونٌدة للجامعدة وتكدون تحدت اشدراؾ  لسدم التعلدٌم اإللكتروندً وتعندى بمراعداة 
اسددلوب ومعدداٌٌر ومكونددات جددودة إنتدداج المحتددوى الرلمددً علددى ان تكددون اشددراؾ ربددٌس وحدددة تمنٌددة 

 ترونٌة للجامعة .المعلومات ومدٌر األنظمة االلك
 وتتولى المهام التالٌة:

  ًتحدٌد اسلوب انتاج المحتوى الذي ٌتم اعتماده من لبل اللجنة العلمٌة بوحدة التعلٌم اإللكترون
 بالبرنامج األكادٌمً وفك أهداؾ ومتطلبات الممرر الدراسً .

 لٌة معٌارٌة ثابتة تحدٌد المعاٌٌر والمكونات المستخدمة فً إنتاج المحتوي باتباع تصامٌم وهٌك
 لكافة الوحدات والصفحات .

  إنتاج محتوي عالً الجودة مرتكز على التفاعل البصري بحٌث تدعم احتٌاجات وتفضٌالت
 الطالب .

  ضمان حموق النشر على المحتوى مثل شعار الجامعة وؼٌرها من الضوابط التً تضمن حموق
 الملكٌة الفكرٌة.

  والملفات الصوتٌة الخاصة بالجامعة وفك المواعد والمعاٌٌر العمل على تحرٌر الفٌدٌوهات
 المعمول بها .

 المعاٌٌر الفنٌة الممترحة:

 معاٌٌر الصورة
 1920x1080 FHD مستحسن

 1280x720 HD حد أدنى

 معاٌٌر الصوت
 مستحسن

 انعدام الضوضاء فً الخلفٌة
 Noise Eliminated from background 

 حد أدنى
 تمنع وضوح صوت المتحدثالضوضاء ال 

 Noise Does Not Prevent Vocal  
 

 وحدة الدعم الفنً والخطط التدرٌبٌة    3-4-1-3

 الوصف العـــام:
 وحمدة المدعم الفنمً والخطمط التدرٌبٌمة( من البحة التعلٌم اإللكترونً تنشا 7( )6وفماً ألحكام المادتٌن )

و تتدولً إجدراءات إعدداد وتنفٌدذ الخطدط التدرٌبٌدة الشداملة  اشراف  لسم التعلٌم اإللكترونًوتكون تحت 

إلستخدام اسالٌب و طرق ومعاٌٌر التعلٌم اإللكترونً  لعناصر العملٌة التعلٌمٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس 

والطلبددة والكددوادر المسدداندة وإجددراءات الدددعم الفنددً والتمنددً المطلددوب مددن االدوات التمنٌددات والبددرامج 

رئمٌس تساعد على االستخدام االمثل فً عملٌات التعلٌم اإللكترونً علدى ان تكدون برباسدة  الحدٌثة والتً

 . وحدة تمنٌة المعلومات
 

 وتتولى المهام التالٌة:

  المشددداركة فدددً وضدددع وتنفٌدددذ الخطدددط التدرٌبٌدددة ألعضددداء هٌبدددة التددددرٌس علدددى إسدددتخدام المنصدددة
 اإللكترونٌة. 
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  التدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس علدى إسدتخدام أدوات وبرمجٌدات المشاركة فً وضع وتنفٌذ الخطط
 أنشاء المحتوى ومهارات التدرٌس االلكترونً.

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

 ٌس.تمدٌم الدعم الفنً فٌما ٌخص المنصة االلكترونٌة وإنتاج المحتوى ألعضاء هٌبة التدر 

   تمدددٌم الدددعم الفنددً فٌمددا ٌخددص المنصددة االلكترونٌددة للطلبــددـة عددن طرٌددك تددوفٌر أدلددة إرشددادٌة عددن
 االنماط المختلفة للتعلٌم االلكترونً.

  العمل على توفٌر التجهٌزات والتمنٌات الالزمة إلنتاج المحتوى واستخدامه مدن لبدل الطلبدة وأعضداء
 هٌبة التدرٌس.

 م الفندً الخاصدة بالجامعدة مدع تدوفٌر أدلدة إسترشدادٌة أللٌدات االسدتفادة العمل على توفٌر منصة الددع
 منهــا.

 والنسخ االحتٌاطٌة لهــا.-العمل على وضع وتنفٌذ آلٌات مرالبة  أداء المنصة اإللكترونٌة 
 

 

 ضمان الجودة وتمٌٌم الداءوحدة     3-4-1-4

 الوصف العـــام:
وتكدون  وحمدة ضممان الجمودة وتمٌمٌم الداء( مدن البحدة التعلدٌم اإللكتروندً تنشدا 8وفماً ألحكام المدادة )

وتعنى بضمان جدودة التعلدٌم عدن بعدد والتعلدٌم اإللكتروندً ولٌداس  لسم التعلٌم اإللكترونًتحت إشراؾ  
 ن على أن تكون برباسة رضا المستفٌدٌن واالستفادة من التؽطٌة الراجعة فً عملٌات التطوٌر والتحسٌ

 

 . مدٌر مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم الداء وعضوٌة منسمً الجودة بالبرامج التعلٌمٌة
 وتتولى المهام التالٌة:

  ًاالشراؾ على تمٌٌم جودة المحتوى من الناحٌة األكادٌمٌة ومطابمته لمتطلبات نموذج الممرر الدراس
 الصادر عن مركز ضمان الجودة. 

 ت لٌاس رضا المستفٌدٌن واالستفادة من التؽذٌة الراجعة فً عملٌات التطوٌر والتحسٌن.إستخدام آلٌا 

  االشراؾ على تمٌٌم جودة المحتوى من الناحٌة الفنٌة ومدى التزامه بمعاٌٌر التصمٌم الموضوعة مدن
 إدارة الجامعة.

 

 الضوابط السترشادٌة للتعلٌم اإللكترونً  و اآللٌات و المواعد  -3-5

 آلٌات سٌاسات اإلدارة العلٌا: 3-5-1

  وضع سٌاسات علمٌة واضحة ومحددة لنظام التعلٌم اإللكترونً ومصاؼة بشكل ٌمكن تنفٌدذه ومعتمدد
 ومنشور فً الخطة اإلستراتٌجٌة للجامعة .

  اإلشراؾ والمتابعة على تنفٌذ السٌاسدات العامدة للتعلدٌم اإللكتروندً بمدا ٌحمدك األهدداؾ االسدتراتٌجٌة
 تنفٌذٌة بكفاءة وفاعلٌة.وال

    ضرورة العمل على تطوٌر كافة النظم واللدوابح والتشدرٌعات والسٌاسدات المنظمدة للعملٌدة التعلٌمٌدة
 بالجامعة بما ٌكفل التطبٌك السلٌم لنظام التعلٌم اإللكترونً.

 اءات ضمان اإللتزام بتحمٌك النزاهة وحماٌة الخصوصٌة عن طرٌك تطبٌك اللوابح واألنظمة واإلجر
 المنظمة ال نماط التعلٌم اإللكترونً.

  اإللتددزام بتددوفٌر التجهٌددزات والبرمجٌددات والبنٌددة التحتٌددة والكددوادر العلمٌددة لتنفٌددذ سٌاسددات  التعلددٌم
 اإللكترونً بجودة وكفاءة عالٌة.

  ضرورة العمل من خالل خطط استراتٌجٌة معتمدة ومنشورة فٌما ٌخص عملٌدات التددرٌب والتطدوٌر
الكدوادر المسداندة ( بشدكل  -أعضداء هٌبدة التددرٌس -اصدر العملٌدة التعلٌمٌدة مدن  ) الطدالب لكافة عن

 مستمر حتى ٌتسنى  تمدٌم مهامهم فً مجال التعلٌم اإللكترونً بكفاءة وفاعلٌة.



97 

  اإللتددزام بالعمددل مددن خددالل إٌجدداد بٌبددة مناسددبة لتطبٌددك نظددام الجددودة الفنٌددة وتطبٌددك المعدداٌٌر العلمٌددة
 ً جمٌع مراحل تطبٌمات التعلٌم اإللكترونً.والعملٌة ف

  ًااللتزام بتوفٌر إجراءات واضحة ومحددة تكفل تحمٌك مبادئ حموق الملكٌة الفكرٌة وحموق النشر ف
 أنظمة التعلٌم اإللكترونً.

  التواصل والتنسٌك مع الجهات الرسمٌة فٌما ٌخص نظام التعلٌم اإللكترونً ،المركز الوطنً لضدمان
مدداد المإسسددات التعلٌمٌددة والتدرٌبٌددة  ووزارة التعلددٌم العددالً، وااللتددزام بكافددة اللددوابح جددودة  واعت

 والمعاٌٌر الصادرة عن هذه الجهات.
 

 
 األدوات والتمنٌات المستخدمةآلٌات   3-5-2
 

 .توفٌر البنٌة التمنٌة الالزمة لتنفٌذ برامج التعلٌم اإللكترونً من تجهٌزات وبرمجٌات حدٌثة 

  ضددمان خصوصددٌة البٌانددات والمعلومددات  فددً األنظمددة المسددتخدمة لكافددة عناصددر العملٌددة التعلٌمٌددة مددن          
 الكوادر المساندة (. -أعضاء هٌبة التدرٌس -) الطالب 

  توفٌر نظام دخول موثوق وأمن وموحد للمنصة اإللكترونٌة ٌحمك الوصول العادل لجمٌدع الطدالب بمختلدؾ
 لدراتهم.

 ر المهارات لدى عناصر العملٌة التعلٌمٌة فً استخدام تمنٌات التعلٌم االلكترونً وفك االتً : ضمان توف 
 

 اول : اتمان المهارات الساسٌة للحاسب اللً : 

 .تمنٌة انشاء وتعدٌل الوثابك 

 . تمنٌة انشاء وتنظٌم الملفات والمجلدات على جهاز الحاسب 

 . تمنٌة التعامل مع متصفحات االنترنت 

 .ًتمنٌة التعامل مع خدمات الحاسوب المتعلمة بمولع الجامعة االلكترون 
 

 ثانٌا : التعامل مع انظمة ادارة التعلم بفاعلٌة : 

 . توثٌك عملٌة تسجٌل الدخول والخروج من النظام 

 . ادخال درجات وبٌانات المتعلمٌن واسترجاعها 

 . التنمل بٌن محتوٌات الممرر والوصول لجمٌع العناصر 

 . ادارة ملفات الطلبة والمراسلة عبر النظام 

 . ادارة التعلٌم وانشاء وتنظٌم وحذؾ الملفات والمجلدات داخل النظام 
 

 ثالثا : استخدام ادوات التواصل داخل النظام بشكل فعال : 
 

  اسددتخدام البرٌددد االلكترونددً والمحادثددة والفصددول االفتراضددٌة ودفتددر الدددرجات او اٌددة ادوات تواصددل مددع
 الطالب داخل النظام .

 . توفٌر انظمة تحلٌل البٌانات وامكانٌة تتبع تفاعل الطالب فٌما بٌنهم ومع المحتوى ومع عضو هٌبة التدرٌس 

  تددعم االنظمدة المسدتخدمة مختلدؾ اندواع االجهدزة واخدتالؾ انظمدة تشدؽٌلها واحجدام شاشداتها بمدا فدً ذلدن
 الهواتؾ الذكٌة واالجهزة اللوحٌة .

  .استخدام تمنٌة نظام تنبٌهات إلكترونً لتنبٌه الطالب على المهام المطلوبة بشكل مستمر 

  توفر االنظمة خاصٌة البحث عن مختلدؾ اندواع المحتوٌدات الرلمٌدة لكافدة الممدررات التدً ٌمددمها البرندامج
 التعلٌمً.

 لنظدام وتدوفٌر تمنٌدات ٌجب مراعداة حمدوق ذوي االحتٌاجدات الخاصدة فدً إسدتخدام ادوات التواصدل داخدل ا
 تسهل علٌهم التعامل مع النظام.
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 رابعا : الدوات المستخدمة فً نمط التعلٌم اللكترونً

 اولا : المنصة اللكترونٌة : 

 الترخٌص المابلٌة للتحدٌث االصدار الوظٌفة االسم

MOODIE مفتوح المصدر نعم 3 التعلٌم بإدارة الخاصة اإللكترونٌة المنصة نظام 
 

 ثانٌا : انتاج المحتوي الرلمً : 
 المعدات : 

  Branded Smart Board وسٌلة االٌضاح 

 FHD Camera With Resolution Of 1920x1080 Pixel+Sd Card ادارة تسجٌل الفٌدٌو 
Support 

 Condenser Microphone اداة تسجٌل الصوت
 

 البرمجٌات : 

 الترخٌص االصدار الوظٌفة اسم البرنامج

Microsoft PowerPoint تجاري او احدث 2010 برنامج انشاء العروض التمدٌمٌة 

InkScape مفتوح المصدر او احدث 0.94 برنامج انشاء االشكال 

Adobe Illustrator برنامج انشاء االشكال CS 6 تجاري 

GIMP مفتوح المصدر 2.8 برنامج تحرٌر الصور 

Adobe Photoshop برنامج تحرٌر الصور CS 6 تجاري 

Audacity مفتوح المصدر 2.4 برنامج تحرٌر الصوت 

Adobe Premier Pro برنامج تحرٌر الفٌدٌو CS 6 تجاري 

Shotcut مفتوح المصدر 20 برنامج تحرٌر الفٌدٌو 

 

 آلٌات التأهٌل والتدرٌب والدعم الفنً 3-5-3

  التدرٌبٌدة فدً  االحتٌاجاتٌجب أن ٌتم توفٌر خطط وبرامج تدرٌبة للطالب بناًء على خطة تحدٌد

 إستخدام التمنٌة والمهارات المطلوبة.

  ٌجب أن ٌتلمى عضو هٌبة التدرٌس تدرٌبا على إستخدام وتطوٌر المحتوى اإللكترونً من خدالل

 إدارة الجامعة.خطة تدرٌبٌة واضحة ومحددة وفك أسس علمٌة ومعلنة من 

  توفٌر خارطة تعلٌمات واضحة ومعلنة عن الدعم الفندً الممددم مدن إدارة الجامعدة لكافدة عناصدر

 العملٌة التعلٌمٌة.

  ٌجب أن ٌتصؾ الدعم الفنً المناسب الممدم من إدارة الجامعة  للطدالب واعضداء هٌبدة التددرٌس

 باالستمرارٌة طوال مدة تمدٌم البرنامج وفً جمٌع مراحله.

  مراعاة ذوي االحتٌاجدات الخاصدة  مدن الطدالب فدً تلمدً فرصدة متسداوٌة عدن جمٌدع إجدراءات

 الدعم الفنً بما ٌلبً احتٌاجاتهم وضمان لدرتهم على االستخدام االمثل للنظام.

  توفٌر الوحدات اإلدارٌة الالزمة  المنصوص عنها فً البحة التعلٌم اإللكترونً للجامعة ، وكذلن

لكدوادر المسداندة وتوضدٌح اختصاصداتهم ومسدإولٌتهم فدً عملٌدات الددعم الفندً توفٌر الفنٌدٌن وا

 والتدرٌب والتطوٌر.
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 عداد وتصمٌم المحتوىاإلآلٌات  3-5-4

  ًتوفٌر وحدة إدارٌة مختصة فً إنتاج وتصمٌم المحتوى وفك االختصاصات المنصوص عنها ف
 البحة التعلٌم االلكترونً الصادر عن إدارة الجامعــة.

 مراعاة آلٌة تحدٌد أسلوب إنتاج المحتوى وفك أسس علمٌدة بحٌدث ٌخددم اهدداؾ ومتطلبدات  ٌجب
 -الممرر الدراسً على أن ٌشتمل المواعد واإلجراءات اآلتٌة:

 

ا متكامالا للممرر الدراسً ٌشمل مؤشرات الداء التالٌة: ا نموذجٌا  أولا: أن ٌضع وصفـا

 ركز الجودة .وصؾ كامل للممرر حسب النموذج الصادر عن م 

 أهداؾ ومتطلبات الممرر 

 :مخرجات التعلم المستهدفة 
 المعرفة والفهم -
 المهارات الدهنٌة -
 المهارات المهنٌة والعلمٌة -
 المهارات العامة والمنمولة -

 .لوابح وسٌاسات الجامعة التعلٌمٌة من حٌث االمانة العلمٌة والؽش وما ٌترتب علٌه من عموبات 

  الملكٌة والفكرٌة.مراعاة سٌاسات الحموق 

 ًجمٌع المشارٌع والواجبات والنماشات المطلوبة من الطالب خالل الفصل الدراس 

 توارٌخ التسلٌم النهابٌة ومواعٌد االختبارات االلكترونٌة أن وجدات 

  طرٌمة سٌر تعلٌم الممرر الدراسً أسبوعٌاً )مثال: لراءة المحتدوى التعلٌمدً واالطدالع علدى المدوارد
لمرفمة لكل محاضرة، حضور محاضر تزامنٌة حل الواجب االسبوعً أو أي نشاط تعلٌمً التعلٌمٌة ا

 ً  أسبوعً، المشاركة فً النماش االسبوعً ( بحٌث ٌتكرر نفس النمط إسبوعٌــا

  تحدٌد لنوات التواصل الرسمٌة بٌن عضو هٌبة التدرٌس والطالب وإبالغ الطالب بها وٌفضل إختٌار
كتروندً، رسدابل نصدٌة، وسدابل التواصدل االجتمداعً، تنبهدات نظدام إدارة أكثر من وسدٌلة ) برٌدد إل

 التعلم ....الخ(

 .وضع تعلٌمات للطالب بخرٌطة  الدعم الفنً و التمنً وتزوٌده بمعلومات التواصل معهم 
 

ا: أن ٌصمممم محتمموى بطرٌمممة تحمممك أهممداف الممممرر الدراسممً وأن تتمركممز حممول الممدور الرئٌسممً  ثانٌـممـا

 ون دور عضو هٌئة التدرٌس التوجٌه والتنظٌم:للطالب، وٌك

 .مساعدة الطالب على تنظٌم ولتهم وتذكٌرهم باألعمال المطلوبة منهم، ومواعٌد التسلٌم بشكل مستمر 

 .تشجٌعهم على إكمال المهام التعلٌمٌة المطلوبة منهم ومتابعة ذلن لضمان نجاحهم 

 إعطابهم تؽدٌة راجعة فورٌة وبشكل مستمر. 
 

ا: التمكن من الممرر الدراسً وتصمٌمه:  ثالثــا

 اإللمام التام بمكونات الممرر وطرٌمة تنظٌمه لبل البدء 

 .مراجعة الوسابل واالنشطة التعلٌمٌة بما فٌها من روابط ووثابك، والتؤكد من سالمة عملهــا 

 .مراجعة محتوٌات الممرر لبل البدء فٌهــا 
 

 

ا: انتماء أدوات التعلم ا للكترونً المناسبة والتً تزٌمد ممن فاعلٌمة عملٌمة التعلمٌم و المتعلم وتخمدم رابعــا
 أهدافهــا:

 .أن تساهم االداء المستخدمة فً تحمٌك أهداؾ الممرر التعلٌمٌة 

 .أن تساهم االداء المستخدمة فً تحفٌز الطالب وزٌادة تفاعلهم 

 ًأن تشجع االداء المستخدمة على التعلم التعاون 
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ا: تنوٌ  ع  األسالٌب لتناسب أنماط التعلم المختلفة لدى الطالب:خامســا

  إسدددتخدام اكثدددر مدددن وسدددٌلة إلٌصدددال المعلومدددة ) ندددص، وصدددورة، وفٌددددٌو، وإنفدددو جدددراؾ، ونمددداش
 وؼٌرهــا(.

 

 سادساُ: إستخدام استراتٌجٌة تعلم وتشجع على العمل الجماعً:

 .نماش جماعً، مشارٌع جماعٌة ) مجموعات صؽٌرة ( وؼٌرها 
 

ا: إستخدام استراتٌجٌة السؤال وتشجٌع الطالب على البحث عن الجابات  سابعــا

 .لوحات النماش، والواجبات األسبوعٌة، واألنشطة التعلٌمٌة التً تشجع على البحث 
 

 

ا: أن ٌُحدث الممرر العلمً الخاص به بشكل مستمر:  ثامنــا

 دات.التؤكد من حداثة المعلومات ومواكبة أخر األبحاث والمستج 

 .التؤكد بؤن الموالع االلكترونٌة المستخدمة والروابط تعمل بشكل صحٌح 

 .تحدٌث الوثابك اإللكترونٌة وأٌة موارد تعلٌمٌة 

 .تؽٌٌر أي رابط ال ٌعمل، أو أٌة صفحة تم نملها أو حذفهــا، أو مولع إلكترونً لم ٌعد له وجود 
 

 

ا: مراعمماة الختالفممات بممٌن خصممائص الطممالب  أثنمماء تصمممٌم الممممرر، لٌممتم تمممدٌم تجربممة تعلٌمٌممة تاسعـممـا

 مناسبة للجمٌع.

 .تصمٌم المحتوى واالنشطة بطرٌمة تراعً حاجات الطالب وخصابصهم 

 .اتباع تصامٌم وهٌكلة معٌارٌة ثابتة لكافة الوحدات والصفحات 

 كترونً.توافك تصمٌم المحتوى الرلمً مع المعاٌٌر الفنٌة وفك الالبحة الداخلٌة للتعلٌم اإلل 

 .عرض المحتوى الرلمً بطرٌمة منظمة تسهل التنمل بٌن أجزابه 
  

 آلٌات التفاعل والندماج مع األنشطة التعلٌمٌة 3-5-5

  ٌجب توفٌر التعلٌمات عن كٌفٌة البدء باستخدام الممرر اإللكترونً وسٌاسة التواصل وتعرٌؾ
 االساسٌات ونمطة البداٌة فٌه.

  الخطوات المتولعة من الطالب تنفٌذها لكل وحدة إلكترونٌة والمحتوى ٌجب توفٌر خطة زمنٌة لجمٌع
 واألدوات الالزمة لكل خطوة.

 .ًٌجب توفٌر التنوع فً استخدام نمط التعلٌم اإللكترونً التزامنً وؼٌر التزامن 

  ًٌجب تحدٌد جدول للمحاضرات التزامنٌة لكل ممرر دراسً بحٌث ٌراعى فٌه أولدات الددوام الرسدم
 ة لدر اإلمكان.للجامع

 

 أول:  الحضور اإللكترونً المستمر والفعال ألعضاء هٌئة التدرٌس والطالب:

 الدورٌة واالشعارات االلكترونٌة الرسابل طرٌك عن الدابم التواصل. 

 النماش لوحة فً مستمر بشكل المشاركة . 

 االسبوع اٌام خالل ساعة 24 الصاها مادة فً الطالب استفسارات على الرد . 

 لتددذكٌر اسددبوعً بشددكل( الممددرر فددً المعتمدددة االتصددال وسددٌلة باسددتخدام او) الكترونددً برٌددد ارسددال 
 . اسبوعً نماش او واجب ألي النهابٌة التسلٌم ومواعٌد باألسبوع الخاصة باألعمال الطالب

 خدالل بالددرجات وتزوٌددهم مدنهم المطلوبدة االعمدال حدول الفورٌدة الراجعدة بالتؽذٌدة الطدالب تزوٌدد 
 .رصدها

 نجاحه لضمان ذلن بخصوص معه والتواصل الممرر فً التعلٌمً للطالب المستوى تطور متابعة. 
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 ثانٌا :  اشران الطلبة فً عملٌة التعلم بشكل تفاعلً : 

 الطالب بٌن االلكترونً النماش وتوجٌه تسهٌل . 

 النماش فً ومشاركتهم للطالب الراجعة التؽذٌة تمدٌم . 

 ذلن على الطالب وتشجٌع وتعمٌمه بالنماش ترلى التً االسبلة طرح طرٌك عن النماش تعمٌك. 

 زمالبهددم اجوبددة علددى الددرد وكددذلن ، علٌدده باإلجابددة الطددالب والددزام/  النمدداش اسددبوعً سددإال طددرح 
 ( .المشاركة ضوابط تحدٌد مع) ردودهم واثراء

 النمداش ادارة مجموعدة كدل تدولً مثدل متعداون بشدكل االسدبوعً النماش ادارة فرصة الطالب اعطاء 
 ( .محدد اسبوع فً االسبوعً

 الممرر الدراسً  اهداؾ تخدم تفاعلٌة الكترونٌة بؤنشطة الطالب تزوٌد. 
 

 ثالثا : متابعة سٌر عملٌة التعلٌم والتعلم داخل الممرر ، ومدى تطورهم لضمان نجاحهم:

 ذلن حول دابم بشكل معه والتواصل التعلم مستوي متابعة . 

  الدعم المطلوب للطلبة المتعثرٌن عن طرٌك استخدام المرشد االكادٌمً لدر االمكان .تمدٌم 
 

 
 

 آلٌات المٌاس والتموٌم:  3-5-6
 

 الرلمً المحتوي وموارد أنشطة مع لتتناسب التعلٌم والتعلم اهداؾ لمٌاس ادوات اختٌار . 

 االلكترونٌة الممررات تمٌٌم توزٌع درجات سٌاسة وضوح . 

 الطالب مشاركات اعمال لتمٌٌم الدراجات بسٌاسة مرتبطة ووصفٌة محدودة معاٌٌر توفٌر. 

 تمٌٌمها ٌجري التً الطالب ألعمال ومناسبتها التمٌٌم ادوات وتنوع تسلسل . 

 وعادل وفك اللوابح المعمول بها فً الجامعة  موضوعً بشكل الطالب تمٌٌم  : 

 والنماشات والمشارٌع والواجبات االختبارات فً التمٌٌم عالمات لحساب مناسبة ادوات استخدام -

 . درجات االعمال النصفٌة  له ترصد تعلٌمً نشاط واي

 . الطالب من مطلوب تعلٌمً نشاط ألي واضحة تعلٌمات كتابة -

 بمدا التمٌدٌم اسدالٌب من وؼٌرها ونماشات ومشارٌع وواجبات اختبارات بٌن التمٌٌم اسالٌب تنوع -

 . واحد اسلوب على االلتصار وعدم المختلفة والتعلمالتعلٌم  انماط مع ٌناسب

 بهم الخاصة التعلٌمٌة العلمٌة فً التمدم لمٌاس للطالب متعددة فرص توفٌر . 
 

 

 آلٌات ضمان الجودة ومرالبة الداء :  3-5-7
 

 للتمٌٌم موثمة تمنٌات باستخدام ورضاهم الطالب انجاز لٌاس خالل من المستمر التحسٌن . 

 جودتها لضمان باستمرار الممررات ومراجعة تمٌٌم . 

 بذلن مإهلة جهات لبل من منتظمة خارجٌة تمٌٌمات اجراء . 

 التمٌٌم بنتابج المصلحة اصحاب تزوٌد . 

 بدنمط المدادة تمددٌم عدن( الطالب واعضداء هٌبدة التددرٌس) المستفٌدٌن رضا مستوي لمٌاس آلٌة توفٌر 
 . االلكترونً التعلٌم

 الدتعلم مخرجدات على المناهج تمدٌم فً االلكترونً التعلٌم استخدام تؤثر لدراسة االزمة البٌانات توفٌر 
. 

 واضددحة واجددراءات سٌاسددات خددالل مددن باسددتمارات والكددوادر المسدداندة اعضدداء هٌبددة التدددرٌس تمٌددٌم 
 . التعلم جودة لضمان
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 خطة التدرٌب الشاملة للتعلٌم اإللكترونً  3-6
 

  اللكترونً : التعلٌم بخصوص التدرٌس هٌئة ألعضاء شاملة تدرٌبٌة اول : خطة

 اللكترونٌة المنصة عبر الممرر جدول التدرٌب الول  : ادارة

 اسم الدورة رمز الدورة
رلم 

 المكون
 اسم المكون

الفترة 
 الزمنٌة

 نوع التمدٌم

Auel-
t101 

 عبر الممرر ادارة
 اللكترونٌة المنصة

M1 ساعة 2 الواجهة مع التعامل وكٌفٌة المنصة فً التسجٌل كٌفٌة ONLIEN 

Auel-
t101 

 عبر الممرر ادارة
 اللكترونٌة المنصة

M2 ساعة 2 الممرر تحضٌر فً بالمنصة الخاصة والنشطة الموارد استخدام ONLIEN 

Auel-
t101 

 عبر الممرر ادارة
 اللكترونٌة المنصة

M3 
 المخصصة الدوات عبر الطلبة اعمال تمٌٌم آلٌات وضع

 بالمنصة
 ONLIEN ساعة 1

Auel-
t101 

 عبر الممرر ادارة
 اللكترونٌة المنصة

M4 ساعة 2 بالمنصة الخاصة الفتراضٌة الفصول خاصٌة استخدام ONLIEN 

 

 الهداف التعلٌمٌة للدورة : 

 االلكترونٌة المنصة مع والتعامل التسجٌل بكٌفٌة التدرٌس هٌبة اعضاء تعرٌؾ . 

 مدوارد مدن تحتوٌده ومدا االلكترونٌدة بالمنصة الخاصة بالمزاٌا التدرٌس هٌبة اعضاء تعرٌؾ 

 ( .تفاعلً محتوى) وانشطة( ثابت محتوي)

 المنصة عبر واالختبارات الواجبات وضع بكٌفٌة التدرٌس هٌبة اعضاء تعرٌؾ . 

 الطالدب بهدا ٌثدوم التدً لألنشدطة الددرجات ورفدع التمٌٌم بكٌفٌة التدرٌس هٌبة اعضاء تعرٌؾ 

 . المنصة عبر

 المنصة عبر االفتراضٌة الفصول واستخدام تحدٌد بكٌفٌة التدرٌس هٌبة اعضاء تعرٌؾ. 

 
 الرلمً المحتوى جدول التدرٌب الثانً : انتاج

 نوع التمدٌم الفترة الزمنٌة اسم المكون رلم المكون اسم الدورة رمز الدورة

AUCC10
1 

انتاج المحتوى 
 الرلمً

M1 التمدٌمٌة العروض برنامج استخدام 
(PowerPoint )باحترافٌة 

WORKSH ساعات 8
OP 

AUCC10
1 

انتاج المحتوى 
 الرلمً

M2 ساعات 8 الذكٌة السبورة باستعمال المحاضرات تسجٌل WORKSH
OP 

AUCC10
1 

انتاج المحتوى 
 الرلمً

M3 برنامج باستخدام المكتب سطح تسجٌل 
(OBS) 

WORKSH ساعات 8
OP 

 

 الهداف التعلٌمٌة للدورة : 

 التمدٌمٌة العروض برنامج استخدام بكٌفٌة التدرٌس هٌبة اعضاء تعرٌؾ PowerPoint 

 . باحترافٌة

 الذكٌة السبورة باستعمال المحاضرات تسجٌلبكٌفٌة  التدرٌس هٌبة اعضاء تعرٌؾ. 

 برنامج باستخدام المكتب سطح تسجٌلبكٌفٌة  التدرٌس هٌبة اعضاء تعرٌؾ (OBS.) 
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  اللكترونً : التعلٌم بخصوص للطلبة شاملة تدرٌبٌة ثانٌا : خطة

 اسم الدورة رمز الدورة
رلم 

 المكون
 اسم المكون

الفترة 
 الزمنٌة

نوع 
 التمدٌم

Auel-
S101 

 مع والتفاعل الستخدام
 اللكترونٌة المنصة

M1 
 مع التعامل وكٌفٌة المنصة فً التسجٌل كٌفٌة

 الواجهة
 ساعة 1

ONLIE
N 

Auel-
S101 

 مع والتفاعل الستخدام
 اللكترونٌة المنصة

M1 
 لبل من المتاحة والنشطة الموارد مع التعامل كٌفٌة

 الممرر استاذ
 ساعة 1

ONLIE
N 

Auel-
S101 

 مع والتفاعل الستخدام
 اللكترونٌة المنصة

M1 ساعة 1 الفتراضٌة الفصول مع التعامل كٌفٌة 
ONLIE

N 
 

 :  التعلٌمٌة للدورةالهداف 

 االلكترونٌة. المنصة فً التسجٌل تعرٌؾ الطلبة بكٌفٌة 

 الممرر. استاذ لبل من المتاحة واالنشطة الموارد مع التعامل تعرٌؾ الطلبة بكٌفٌة 

 .تعرٌؾ الطلبة بكٌفٌة تسلٌم الواجبات وخوض االختبارات عبر المنصة 

 فتراضٌة.اال الفصول االنضمام لجلسات تعرٌؾ الطلبة بكٌفٌة 
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 المالحـــــــــــك
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 (1ملحك )

 ةــــــة الداخلٌــــــالالئح

 اناتـــــــة والمتحــــــللدراس
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 الداخليت للدراست واالمتحبنبثالالئحت 
 2020ت ــــ( لسن44م )ــرار رقــــــــق

 ببجلبمعت الداخليت اللوائح إصدار بشأن
 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 تطبٌك الالئحة ( 1مادة رلم ) 

 لغة الدراسة ( 2مادة رلم ) 

 ألسام الجامعة ( 3مادة رلم ) 

 مدة الدراسة ( 4مادة رلم ) 

 البرنامج األكادٌمً ( 5مادة رلم ) 
 

 

 ( 1مادة رلم ) 

تطبك أحكام هذه الالبحة على الطلبة الدارسٌن بجامعة أفرٌمٌا ل طرابلس لنٌل اإلجازة الجامعٌة  

 .التخصصٌة )البكالورٌوس أو اللٌسانس(
 

 (2مادة رلم )

 ) لغة الدراسة (

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

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

 (3مادة رلم )

 ) ألسام الجامعة (

 -:تشتمل الجامعة على األلسام العلمٌة التالٌة 

 العـــــــــــلوم تطبٌمٌـــــة العلــــــــوم إنسانٌـــــــة

 لسم علوم الحاسوب لسم إدارة إعمال

 المدنٌةالهندسة  لسم ا لسم المحاسبة

 لسم الهندسة المعمارٌة لسم المانون

 لسم هندسة النفط اللؽة االنجلٌزٌة لسم 

 ----------- مصارؾلسم التموٌل وال
 

 ( 4مادة رلم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -: الدراسة بالجامعة لها خصابص متعددة هً

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

وعشرة فصول دراسٌة ) للعلوم التطبٌمٌة ( بمعدل  فصلٌن دراسٌٌن فً العام الدراسً وٌعرؾ أولهما 
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صٌفً وٌكون بفصل الخرٌؾ والثانً بفصل الربٌع ، وٌجوز إلدارة الجامعة إضافة فصل دراسً 

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

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

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

 س وٌنتهً مع نهاٌة شهر ٌونٌو.ٌبدأ فصل الربٌع مع بداٌة شهر مار .4

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

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

 ( 5مادة رلم ) 

 ) البرنامج األكادٌمً (

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

 علمٌة تخصصٌة.

 )الفصــــــل الثانً ( 

 نظام الدراسة والمتحانات

 نظام المبول والنمل

 اختصاصها المادة

 ضوابط وشروط لبول الطلبة (6مادة رلم )

 المستندات المطلوبة للتسجٌل (7مادة رلم )

 نظام التسجٌل واإلرشاد والنمل

 صرف رلم المٌد (8مادة رلم )

 التسجٌل واإلرشاد (9مادة رلم )

 حموق الطالب األكادٌمٌة (10مادة رلم )

 النتمال بٌن األلسام (11مادة رلم )

 تجدٌد المٌد (12مادة رلم )

 الغٌاب وولف المٌد

 الغٌاب (13مادة رلم )

 ولف المٌد (14مادة رلم )

 التمٌٌم والمتحانات

 لجنة لإلشراف على المتحانات النهائٌة (15)مادة رلم 

 تمٌم درجات الممرر الدراسً (16مادة رلم )

 الغٌاب عن المتحانات الدورٌة (17مادة رلم )

 الغٌاب عن المتحانات النهائٌة (18مادة رلم )

 الغٌاب عن المتحانات النهائٌة (19مادة رلم )

 الطعن والتظلم (20مادة رلم )

 تمدٌر الدرجات (21)مادة رلم 

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

 (6مادة رلم )

 -ٌتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتٌة:

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

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

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

 المعمول بها الجامعة   .

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

 الالبحة .

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

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

 ٌمً إلى المسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة .والدرجات المتحصل علٌها وٌحال الملؾ األكاد

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

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

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

 المسم المختص.

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

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

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

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

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

 (8مادة رلم )

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

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

 .  الرلم الثانً والثالث ٌدل على السنة التً التحك بها الطالب 

  الرابع والخامس ٌدل على رلم المسم .الرلم 

 . الرلم السادس والسابع والثامن ٌدل على الرلم التسلسلً للطالب 
 

 (9مادة رلم )

 -ٌخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتٌة :

 وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالب بالتسجٌل لكل فصل دراسً. .8

الطلبة الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع السابك تتم إجراءات تسجٌل  .9

 لبدء الدراسة .

 ال ٌجوز تسجٌل اي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل . .10

ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب بالحذؾ واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة بعد االمتحانات النصفٌة  .11

 الثانٌة. األولى ولبل

ٌجب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بؤول وذلن حسب التسلسل المحدد للممررات  .12

 وكذلن حسب الخطة الدراسٌة المعتمدة  من لبل المسم المختص .

 ٌسجل الطالب فً مشروع التخرج فً أخر فصل دراسً . .13

( 18ٌجوز التسجٌل فً أكثر من ) ( وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وال12الحد األدنى للتسجٌل ) .14
( 21%( على ان ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو )75وحدة دراسٌة إال إذا كان معدله العام أكثر من )

  وحدة دراسٌة .
 (10مادة رلم )

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

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

 تخرجه.
 (11مادة رلم )

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

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

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

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

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

 (13مادة رلم )

ا:  الغٌاب وولف المٌد( -)ثالثا

 -: التًخالل الفصل الدراسً ٌجب مراعاة 

ٌجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول لالمتحان النهابً  .3

الفصل  أعمال% بدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من 25ألي ممرر تزٌد نسبة ؼٌابه فٌه عن 

 واالمتحان النهابً لذلن الممرر، وتطبك عموبة الؽٌاب بعد اعتمادها من المسم .

% من عدد األسابٌع الممررة للدراسة لممرر ما، ٌلؽى 75روؾ خاصة طاربة دون تؽطٌة حالت ظ إذا .4

 هذا الممرر بناء على التراح المسم المختص.

 (14مادة رلم )

 -ٌمكن للطالب إٌماف لٌده حسب الحالت اآلتٌة:

ٌمبله مرشده ٌولؾ لٌد الطالب لفصل دراسً واحد خالل فترة دراسته بالجامعة إذا لدم المعنً طلبا  .1

 األكادٌمً وٌعتمده المسم المختص وال ٌحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخرج.

ٌولؾ لٌد الطالب لفصل دراسً ثان خالل فترة دراسته بالجامعة إذا تمدم بعذر تمبله اللجنة العلمٌة بالمسم  .2

 ج.المختص وال ٌحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخر

ٌجوز فً حالة اضطرارٌة إٌماؾ لٌد الطالب لفصل دراسً ثالث وللمرة األخٌرة خالل فترة دراسته  .3

بالجامعة إذا تمدم بعذر تمبله اللجنة العلمٌة بالجامعة وٌحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة 

 للتخرج.

 ( 15مادة رلم )

ا:  التمٌٌم والمتحانات( -)رابعا

العلمٌة بالجامعة لجنة ليشراؾ على االمتحانات النهابٌة مع نهاٌة كل فصل دراسً تسمى تشكل اللجنة 

 لجنة االمتحانات والمرالبة تتولى كافة األمور المتعلمة بسٌر االمتحانات وتنظٌمها.

 (16مادة رلم )

 % خمسٌن بالمابة على50حصل على مجموع درجات  إذاٌعتبر الطالب ناجحا فً الممرر الدراسً  .1

 األلل فً هذا الممرر.
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%( وذلن على أساس أعمال السنة للطالب وامتحان نهاٌة الفصل 100تحسب تمدٌرات كل ممرر من ) .2

، وٌستثنى بعض الممررات الدراسٌة  % لالمتحان النهاب60ً% ألعمال السنة و 40وذلن بنسبة 

م بمحضر إجتماع المسم باأللسام التطبٌمٌة حسب طبٌعة كل ممرر تخصصً، على أن تحدد آلٌة التمٌٌ

 .العلمً وٌتم إعتمادها بمحضر اجتماع اللجنة العلمٌة للجامعة

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

 والتمارٌر فً أعمال الفصل الدراسً.

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

 واالمتحانات بالجامعة.

 (17مادة رلم )

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

 -وذلن وفك الشروط التالٌة:

 تخلفه.أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب  .1

 موافمة أستاذ المادة وكذلن موافمة ربٌس المسم . .2
 
 

 (18مادة رلم )
ال ٌسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النهابً للممرر إذا تؽٌب عن االمتحان النهابً المحدد له وٌمنح 

 درجة صفر فً ذلن االمتحان.

 (19مادة رلم )

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

 -المسجل العام  حسب الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الؽٌاب عن االمتحان لاهرا. .1

 من االمتحانات النهابٌة بالفصول السابمة. أيأن ال ٌكون الطالب لد سبك تؽٌبه عن  .2

أسباب تخلفه وفً موعد أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح  .3

 ألصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات النهابٌة لذلن الفصل.

 

 (20مادة رلم )

ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات 

 -والضوابط التالٌة:

خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من أن ٌمدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات  .5

 تارٌخ إعالن النتابج.
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 أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالبحة المالٌة بالجامعة  . .6

تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌبة التدرٌس لهم اختصاص فً  .7

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

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

صحة ادعاء الطالب وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالب وٌتم إعادة لٌمة  تبثفً حالة  .8

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

 (21مادة رلم )

 -: التًتحسب درجات الطالب ومعدله على النحو 

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

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

 الدراسً وٌدرج ضمن حساب المعدل العام جمٌع الممررات التً درسها الطالب فً المسم.

مابة وذلن حسب النسب  إلىتمدر درجات الطالب وكذلن التمدٌر العام بناء على المعدل العام من صفر  .2

 -التالٌة :

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 (22مادة رلم )

 -ٌنذر الطالب بسبب تدنً تحصٌله العلمً فً الحالت التالٌة:

و ٌلؽى أي إنذار فً  % مع نهاٌة إي فصل دراسً  وٌعتبر إنذار،50تدنى معدله العام إلى الل من  إذا .4

 % .50حالة تجاوز الطالب المعدل العام 

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

 .%(35بتمدٌر عام ضعٌؾ جدا ) الل من  ٌةإذا تحصل على ثالثة إنذارات متتال .1

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

 التمدٌر الدرجات ت

 ممتاز 100إلى  85من  1

 جٌد جدا 85إلى ألل من    75 من  2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    50من  4

 ضعٌؾ 50إلى ألل من   35من   5

 ضعٌؾ جدا 35ألل من  6
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 الفصـــــــــل الثالث()

 )متطلبات التخرج(

 (23مادة رلم )

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

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

 .المطلوبة التً درسها فً المسم بنجاح

 (24مادة رلم )

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

 -مجموع وحداتها كالتالً :

 التصنٌف المسم
الوحدات الالزمة مجموع 

 للتخرج
 اإلجازة المتخصصة

 إدارة أعمال

 العلوم اإلنسانٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131 المحاسبة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 131 تموٌل ومصارؾ

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 129 المانون

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 134 اللؽة االنجلٌزٌة

 علوم الحاسوب

 العلوم التطبٌمٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 139

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 150 الهندسة المدنٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 161 الهندسة المعمارٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة  149 هندسة النفط 
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 الفصـــــــل الرابع ()

 )المخالفات التأدٌبٌة(

 

 (25مادة رلم )

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

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

 ة المستمرةالمعمول بها فً مإسسات التعلٌم العالً  واألصول والتمالٌد الجامعٌ

 (26مادة رلم )

 أيٌخضع الطالب للتؤدٌب إذا ارتكب فعال ٌشكل مخالفة للموانٌن أو اللوابح واألنظمة بالجامعة  وفً  

 مكان من ملحماتها بارتكاب فعل تحضره الموانٌن واللوابح أو االمتناع عن أداء الواجب كطالب  

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

 إلؽاء تسجٌله .

 (27مادة رلم )

 -ل ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالٌة :

 االعتداء على أعضاء هٌبة التدرٌس أو الطالب أو العاملٌن بالجامعة. - أ

 االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة . - ب

 واالمتحانات بالجامعةالدراسة سٌر اإلخالل بنظام  - ت

 ارتكاب أي سلون منافً لألخالق أو ٌمس النظام العام واآلداب العامة بالجامعة. - ث

 الجرابم المخلة بالشرؾ . - ج

 (28مادة رلم )

 -:ٌعد من مخالفات العتداء على أعضاء هٌئة التدرٌس أو العاملٌن أو الطالب

 الضرب أو اإلٌذاء أو التهدٌد. - أ

 .السب أو المذؾ - ب

 .هانةاإل - ت

وٌتحمك االعتداء إذا تم بصورة علنٌة أو ؼٌرها ، وبحضور المعتدي علٌه أو فً ؼٌابه وسواء ارتكب 

 كتابة أو مشافهة أو باإلشارة.

 (29) مادة رلم

 -ٌعد من مخالفات العتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة:

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

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

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

 

 (30)مادة رلم 

  -ٌلً: ٌعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة والمتحانات ما

الوثابك سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن ؼٌرها و  تزوٌر المحررات الرسمٌة الشهادات واإلفادات - أ

 إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة .

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

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

 الطالب 

 إثارة الفوضى أو الشؽب وعرللة سٌرا لدراسة أو االمتحانات بؤٌة صورة كانت. - ت

ؼٌرها مما ٌتعلك  أوالنتابج  أوالتمٌٌم  أوالعاملٌن فٌما ٌخص سٌر االمتحانات  أوالتؤثٌر على األساتذة  - ث

 بشإون الدراسة واالمتحانات.

ممارسة أعمال الؽش فً االمتحانات فٌها بؤٌة صورة من الصور وٌعتبر من لبٌل الشروع فً الؽش   - ج

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

 كن مرخصا بإدخالها من لبل لجنة االمتحانات االمتحانات ما لم ٌ

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

 أي مخالفة للموانٌن واللوابح والنظم المتعلمة بالتعلٌم العالً. - خ

 

 (31مادة رلم )

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

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

 طالبة  . أوكان طالبا  إذافً الجرٌمة 

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

 رضها.تداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو ع - ت

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

 )العموبات التأدٌبٌة(

 

 (32مادة رلم )

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

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

 

 (33مادة رلم )

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

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

 

 (34مادة رلم )

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

تمل عن سنة دراسٌة وال تزٌد على سنتٌن دراسٌتٌن كل من ارتكب  ٌعالب بالولؾ عن الدراسة لمدة ال - أ

( من المادة المذكورة  وٌفصل الطالب من الدراسة فصال نهابٌا -ب -المخالفات الواردة فً الفمرتٌن )أ

 عند العود .

ن الفمرتٌ ٌعالب الطالب بالحرمان من دخول المتحانات كلٌا أو جزبٌا إذا ارتكب المخالفات المحددة فً - ب

ث( من المادة المذكورة، وفً جمٌع األحوال ٌعتبر امتحانه ملؽٌا فً المادة التً ارتكب فٌها -ت)

 المخالفة.

ارتكب المخالفات الواردة بٌانها فً  إذا األللٌعالب بإلؽاء نتٌجة امتحان الطالب فً فصل واحد على  - ت

نه لفصلٌن دراسٌٌن ، وٌفصل الطالب امتحا إلؽاءالفمرة )ج( من المادة المذكورة، وٌجوز لمجلس التؤدٌب 

 فصالً نهابٌا عند العود.

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

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

 

 (35مادة رلم )

( بالولؾ عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة 31على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة )ٌعالب 

 وال تزٌد عن سنتٌن دراسٌتٌن وإذا كان الطالب عابدا ٌفصل من الجامعة.

 

 (36مادة رلم )

 .واحدةالتؤدٌبٌة المنصوص علٌها فً هذه الالبحة ٌحسب كل فصلٌن دراسٌٌن سنة دراسٌة  األحكامفً تطبٌك 
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 )الفصـــــــــل السادس(

 

 )إجراءات التأدٌب(

 (37مادة رلم )

على كل من ٌعلم بولوع مخالفة للموانٌن واللوابح واألنظمة المعمول بها فً الجامعة أن ٌمدم بالؼا عن 

 هذه المخالفة ٌتضمن تمرٌرا مكتوبا عن الوالعة ٌمدمه إلى إدارة الجامعة.

 

 (38مادة رلم )

عن الوالعة ٌتعٌن على  إدارة الجامعة تكلٌؾ لجنة تحمٌك تتكون من ثالثة أعضاء هٌبة فور اإلبالغ 

 تدرٌس ٌكون احدهم ممررا للجنة فً ظرؾ ثالثة أٌام من تارٌخ البالغ.

 

 (39مادة رلم )

للطالب وال ٌحسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن ،  األللٌتم اإلعالن عن التحمٌك لبل موعده بٌوم كامل على 

 ٌجوز إن ٌتم التحمٌك فوراً فً حاالت الضرورة واالستعجال  .و

 

 (40مادة رلم )     

بعد االنتهاء من التحمٌك أو عدم حضور الطالب رؼم إعالمه تمدم اللجنة تمرٌرا مشفوعا بالمحاضر التً 

 أعدتها إلى إدارة الجامعة.

 (41مادة رلم )  

للتؤدٌب بمرار من ربٌس الجامعة على أن ٌتكون من ثالثة  فً حالة االنتهاء من التحمٌك ٌتم تشكٌل مجلس 

أعضاء هٌبة التدرٌس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة المانونٌة على أن ٌكونوا من ؼٌر أعضاء لجنة 

التحمٌك ومندوب عن الشإون الطالبٌة وٌتم إعالن من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي 

هم وذلن خالل مدة ال تمل عن ثالثة أٌام وال ٌحتسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن وفً ٌنبؽً فٌه مثوله أمام

 .حالة عدم الحضور ٌصدر المرار ؼٌابٌا

 

 (42مادة رلم )

الطالب وٌجوز للمجلس استدعاء الشهود ، كما ٌجوز له  ألوالٌصدر مجلس التؤدٌب لراراته بعد سماع 

 استدعاء من لام بالتحمٌك .

 (43مادة رلم )

 ٌتم اإلعالن عن موعد التحمٌك أو التؤدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة وٌعتبر ذلن لرٌنة على العلم بذلن.
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 (44مادة رلم )

ٌصدر مجلس التؤدٌب لراراته بؤؼلبٌة أصوات األعضاء وال تعتبر لرارات المجلس نافذة اال بعد 

 اعتمادها من ربٌس الجامعة .

 (45مادة رلم )

س التؤدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانٌة منه ٌعلن لرار مجل

 بالملؾ الشخصً للطالب.

 (46مادة رلم )

تعتبر لرارات مجلس التؤدٌب التً تصدر طبما ألحكام هذه الالبحة نهابٌة بعد اعتمادها وال ٌجوز الطعن 

 فٌها إال بالطرق المضابٌة أمام المحكمة المختصة.
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 (2ملحك )

دلٌل كتابة مشروع التخرج 

 لطالب
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 د١ًٌ وراتح ِؾشٚع اٌرخشج ٌطاٌة 

 

 ِمذِـــــــــــح.1
٠ّضً ِؽسٚ  اٌز سط اخزجبزا ؽم١م١ب ٌٍلبٌت إذ ٠ىؽف لٓ لدزاد اٌلٍجخ  ٟ رؾ١ًٍ اٌّؽبوً 

رزاظزٗ لجً اٌٛـٛي ٌّمسز ِؽسٚ   أرُبٌرٞ ٚاثزىبز ؽٍٛي عد٠دح ٌٍمد٠د ِٕٙب  ٟ ِغبي ر ففّٙ

اٌز سط، ٠ٚمدَ ِؽسٚ  اٌز سط رغسثخ  م١ٍخ ٘بِخ ٌٍلبٌت رىْٛ ِمدِخ ٌٍؾ١بح اٌم١ٍّخ ٌٗ ثمد اٌز سط إذ 

٠مزّد اٌلبٌت  ٟ لًّ اٌّؽسٚ  لٍٝ إثدالٗ الزّبرا و١ٍب، ٠ٚٙدف ِؽسٚ  اٌز سط إٌٝ اٌزأود ِٓ أْ 

اٌزٟ ؽفً ل١ٍٙب خىي اٌدزاظخ اٌغبِم١خ  ٟ ظً رٛ ١س اٌلبٌت لبرزاً لٍٝ رلج١ك اٌّٙبزاد ٚاٌّمبزف 

إٌفؼ ٚاإلزؼبر ِٓ اٌّؽسف لٍٝ ِؽسٚ  اٌز سط ٚ ٠غت لٍٝ وً نبٌت رمد٠ُ ِؽسٚ  ِعزمً ِب ٌُ 

٠سٜ اٌمعُ أْ ٠مدَ ثمك اٌلىة ِؽسٚ  ٚاؽد ِؽزسن، ٚلِّٛب أ٘داف ِؽسٚ  اٌز سط رزٍ ؿ  ٟ ِب 

:ٍٟ٠- 

على استخدام العلوم التً تلماها خالل دراسته الجامعٌة وأصبحت  التؤكد من أن الطالب الخرٌج لادراً  .1

 تعد من لدراته الكتابٌة والخطابٌة والبحثٌة والعلمٌة.

 إعطاء فرصة للطالب لتطبٌك ما تعلمه وتنفٌذ ذلن على ارض الوالع. .2

 تحلً الطالب بؤخاللٌات المهنة لبل التحاله فعلٌاً بالعمل. .3

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

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

 المشروع.

 

 ِرطٍثاخ اٌرمذ٠ُ ػٍٝ ِؾشٚع اٌرخشج

 

رعغ١ً ِؽسٚ  ٌىً لعُ لٍّٟ ثبٌغبِمخ لدر ٚؽداد ٠غت لٍٝ اٌلبٌت أْ ٠ٕغص٘ب ١ٌّٕؼ اٌؾك  ٟ 

 -اٌز سط ٚاٌجدء  ١ٗ ٟٚ٘ وب٢رٟ:

 

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ
 لثً اٌّؾشٚع ٌإلٔداصػذد اٌٛزذاخ اٌّطٍٛتح 

 اٌسذ اقدٔٝ                     اٌسذ اقػٍٝ

 126 120 إداسج اقػّاي

 126 120 اٌّساعثح

 126 120 اٌر٠ًّٛ ٚاٌّقاسف

 123 120 اٌمأْٛ

 122 116 ح االٔد١ٍض٠حاٌٍا

 133 127 ػٍَٛ اٌساعٛب

 147 141 إٌٙذعح اٌّذ١ٔح

 149 143 إٌٙذعح اٌّؼّاس٠ح

 147 137 ٕفظٕ٘ذعح اٌ
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  غد١ً ٚاٌرم١١ُ فٟ ِؾاس٠غ اٌرخشج آ١ٌح اػرّاد اٌر

لٍٝ اٌلبٌت اٌرٞ اظزٛ ٝ ِزلٍجبد اٌزعغ١ً  ٟ ِؽسٚ  اٌز سط أْ ٠زم١د ثب١ٌ٢خ ا٢ر١خ ١ٌمزّد 

 -ٔز١غزٗ ثؽىً زظّٟ:رعغ١ً ِؽسٚ  ر سعٗ ٚرم١١ُ 

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

 الطالب لعدد الوحدات الالزمة للبدء فً المشروع.

( الخاص بمشارٌع التخرج من لبل المسم العلمً الذي ٌعتمد من الدراسة 1البث فً تعببة النموذج رلم ) .2

واالمتحانات لتؤكٌد اجتٌاز الطالب العدد الكافً من الوحدات المستحمة للتخرج، ثم ٌعتمد من لبل المسم 

 المالً الذي ٌفٌد بعدم وجود أي التزام مالً على الطالب ودفعه رسوم تسجٌل مشروع التخرج.

مشروعه وبموافمة ( والذي ٌحوي العنوان الذي اختاره الطالب كعنوان ل2ٌلً ذلن تعببة النموذج رلم ) .3

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

( والذي ٌكون الطالب لد عرض ممترح المشروع مختصرا للتنبٌه على نوالص ٌجب 3النموذج رلم )

ي ٌصبح ممهدا الستصدار لرار إكمالها أو إضافة تلحك به، ٌلً ذلن استكمال بٌانات هذا النموذج والذ

 المنالشة والمحدد فٌه تارٌخ وٌوم المنالشة، مع مراعاة إال تزٌد المدة الكلٌة فصلٌن متتالٌٌن كحد ألصى.

ٌوم منالشة مشروع التخرج هو الٌوم الذي ٌكرم فٌه الطالب على ما بذله من جهد وٌحصد ثمار جهود  .4

ٌحهما من المسم العلمً لرصد درجات التمٌٌم فً مضنٌة مبذولة، ٌمٌم المشروع منالشٌن تم ترش

%( لٌكون المشروع ممبوال وتكلل  50( الذي ٌتوج باجتٌاز الطالب ما مجموعه )4النموذج رلم )

 بنجاح الطالب سواء بتعدٌالت فً المشروع أو بدون تعدٌالت.

ادة التخرج وإذانا ( وهو ٌضمن للطالب البدء فً إجراءات استخراج كشؾ الدرجات وإف5النموذج رلم ) .5

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

 ِؾاس٠غ اٌرخشجؽشٚط ػاِح فٟ اخر١اس 

٠غت لٍٝ وً نبٌت أٔٙٝ اٌّمسزاد اٌعبثمخ ٌّؽسٚ  اٌز سط أْ ٠فجؼ ٌد٠ٗ رفٛز ٚنس٠مخ 

مسزاد اٌمعُ ٕٚ٘ب ٠غت لٍٝ وً نبٌت ـؾ١ؾخ  ٟ اخز١بز ِؽسٚ  اٌز سط ٚخبـخ ثمد إٔٙب ٗ ٌغبٌج١خ ِ

 أْ ٠مَٛ ثبخز١بز ِؽسٚ  اٌز سط ٚ ك األظط اٌزب١ٌخ :

٠ زبز اٌلبٌت ِٛلٛ  اٌّؽسٚ  اٌرٞ ٠س٠د رمد٠ّٗ ثؾ١ش ٠مدَ ؽٍٛي  م١ٍخ ٌّؽبوً ٚالم١خ ِع  أْ .1

 إِىب١ٔخ رلج١ك اٌّؽسٚ   ٟ اٌؾ١بح اٌم١ٍّخ أٚ رل٠ٛس ٌؾٍٛي ظبثمخ ِمزسؽخ.

ثب ٔ سان ثبٌؾ١بح اٌم١ٍّخ ٚعّع اٌّمٍِٛبد ٚاٌّىؽظبد إٌّبظجخ ٌٍّؽبوً اٌّٛعٛرح أْ ٠مَٛ اٌلبٌت  .2

 أٚ اٌّٛال١ع اٌزٟ ٟ٘ ثؾبعخ ٌٍزل٠ٛس.

أْ ٠ىْٛ ٌدٜ اٌلبٌت ِمٍِٛبد ٔظس٠خ وب ١خ ِٚٛصمخ )وّعٛرح( لٓ اٌّٛلٛ  اٌّ زبز لجً اٌجدء  ٟ    .3

 رٕف١ر اٌّؽسٚ  .

 غبش اٌّؽسٚ .٠غت أْ رٛلع خلخ ش١ِٕخ ِٚففٍخ ٌّساؽً إٔ .4

 أْ ٠مع األ٠ٌٛٚبد  ٟ اخز١بز اٌّٛلٛ  ثّب ٠ دَ اٌجؾش اٌمٍّٟ أٚ اٌّغزّع ٚاٌج١ خ أٚ و١ٍّٙب. .5

 ٠فمً أْ ٠ىْٛ األظزبذ اٌّؽسف ِز فؿ  ٟ ِغبي اٌّؽس  اٌرٞ اخزبزٖ اٌلبٌت . .6
 

 لٛاػذ لثٛي ِؾاس٠غ اٌرخشج
 -:ا ر٠ّٟٚىٓ رٍ ١فٙب  ٟ 

 ٚأْ   ٠مزّد لٍٝ أِٛز ١ّ٘ٚخ غ١س لبثٍخ ٌٍزلج١ك . أْ ٠ىْٛ اٌّؽسٚ  لبثً ٌٍزلج١ك اٌمٍّٟ .1

 أْ   ٠ىْٛ اٌّؽسٚ  ِأخٛذ ِٓ  ىسح ِٛعٛرح ِعجمب رْٚ اٌم١بَ ثأٞ رل٠ٛس ل١ٍٙب. .2
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أْ ٠مَٛ اٌلبٌت ثزمد٠ُ ِؽسٚ   ٠ٕفرٖ ثٕفعٗ ٚا ظزفبرح ِٓ اٌ جسح اٌزٟ اوزعجٙب ِٓ ِساؽً إلدار  .3

 اٌّؽسٚ .

 أْ ٠مدَ اٌّؽسٚ  : .4

 .أ ىبز عد٠دح 

 ٛ٠س ٌفىسح ِؽسٚ   ظبثك ثئلب بد عٛ٘س٠خ.رل 

 .ؽٍٛي ٌّؽبوً ِٛعٛرح ِعجمب 

 أْ ٠ؾزسَ اٌّؽسٚ  اٌم١ُ ٚاألخىق اإلظى١ِخ ٚ اٌد١ٕ٠خ ٚ لبراد ٚل١ُ اٌّغزّع ا١ٌٍجٟ ٚأخىل١بد إٌّٙخ. .5

 ٠غت لٍٝ اٌلبٌت أْ ٠أخر اٌّٛا مخ ِٓ اٌمعُ ٚاٌّؽسف لجً اٌجدء ثبٌّؽسٚ  . .6

نٍجخ إ   ٟ ؽب د اظزضٕب ١خ ٠ٛا ك ل١ٍٙب  3ٌّؽزسو١ٓ  ٟ اٌّؽسٚ  اٌٛاؽد أْ   ٠زغبٚش لدر اٌلىة ا .7

 األظزبذ اٌّؽسف لٍٝ اٌّؽسٚ  ٚاٌمعُ  .

٠مدَ اٌلبٌت ِمزسػ ِؽسٚ  ؽعت إٌّٛذط اٌّمد ٌٙرا اٌغسق  ٠ٚعّؼ ٌٍلبٌت رمد٠ُ أوضس ِٓ ِمزسػ  .8

 ِؽسٚ  ٠ٚزُ ا خز١بز ؽعت  األ٠ٌٛٚخ.

ِٓ لجً اٌٍغٕخ اٌم١ٍّخ ٠ٚمَٛ اٌلبٌت ثزمد٠ّٗ  ٟ ٚلذ ِمٍٓ لٕٗ ثصِٓ وب ٟ ٠زُ رم١١ُ اٌّؽبز٠ع اٌّمزسؽخ  .9

  ٟ ٌٛؽخ إلىٔبد اٌمعُ.

.  ٟ ؽبٌخ اٌمجٛي ٠جدأ اٌلبٌت اٌمًّ ِجبؼسح ِع اٌّؽسف أِب  ٟ ؽبٌخ اٌس ك  مٍٝ اٌلبٌت إلبرح 10

 رمد٠ُ ِمزسػ اٌّؽسٚ  ِسح أخسٜ ثمد إعساء رمد٠ىد ِمجٌٛخ.
 

 اٌرخشجطش٠مح وراتح ِؾشٚع 

٠مزجس اٌؽىً ٚاٌّمّْٛ عصء ٘بَ  ٟ اٌّؽسٚ  ألٔٗ ٠مىط اٌّغٙٛر اٌرٞ ثرٌٗ اٌلبٌت ٚاٌمًّ 

لٍٝ اٌّٛلٛ  ِٓ نىة ٚثبؽض١ٓ. ٌرا ٠غت أْ ٠ٌٛٝ  ا نى اٌرٞ أٔغصٖ. وّب أٗ ٠مزجس ِسعمب ٌّٓ ٠س٠د 

ؽٛي وزبثخ اٌّؽبز٠ع ٕٚ٘بن رٛـ١بد لبِخ  لٕب٠خ خبـخ ٌىزبثزٗ ٚرسر١ت األ ىبز اٌم١ٍّخ اٌٛازرح  ١ٗ،

 -ٚاٌزمبز٠س اٌم١ٍّخ ٠ٕجغٟ لٍٝ اٌلبٌت اٌزم١د ثٙب ، ٟٚ٘ :
 

 ذث٠ٛة اٌّؾشٚع
ـفؾخ اٌغىف: ٚرؾزٛٞ لٍٝ ؼمبز اٌغبِمخ، لٕٛاْ اٌجؾش، اظُ اٌلبٌت، اظُ اٌّؽسف، اٌمعُ  .1

 اٌمٍّٟ، اٌففً اٌدزاظٟ اٌؾبٌٟ، اٌدزعخ اٌغبِم١خ اٌّعزٙدف اٌؾفٛي ل١ٍٙب.

 اٌؽىس. .2

 اإل٘داء. .3

 اٌغداٚي(. –األؼىبي  –اٌفٙسض )اٌّؾز٠ٛبد  .4

 اٌٍّ ؿ ) ىسح لبِخ لٓ اٌّؽسٚ  ٚاٌٙدف ِٕٗ ثّب   ٠مً لٓ ٔفف ـفؾخ ٚ  ٠ص٠د لٓ ـفؾخ(. .5

  فٛي اٌّؽسٚ  : .6

 .الممدمة 

 .ًالجزء النظري والعمل 

 .النتابج 

 .التحلٌل 

 .)الخالصة والتوصٌات )ان وجدت 

 اٌ برّخ. .7

 اٌّساعع. .8

 اٌّىؽك. .9
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 ٚاٌرشل١ُاٌخطٛط 

 -ٚرأخر اٌ فب ؿ ا٢ر١خ:

 18ثؾغُ  Times New Romanلٕٛاْ اٌّؽسٚ : ٔٛ  اٌ ه  .1

   14ٚاٌؾغُ   Times New Romanٔؿ اٌّؽسٚ : اٌ ه / ثبٌ ه  .2

 ، ِع ِىؽظخ لجه إٌؿ.16رىزت اٌمٕب٠ٚٓ اٌفسل١خ ثبٌٍغخ اٌمسث١خ ِع ِسالبح أٔٛا  اٌ لٛن ٚثؾغُ  .3

 ٠مزّد رجبلد اٌعلٛز ِفسراً. .4

 …(.,I, IIرسل١ُ اٌففؾبد اإل٘داء ٚ اٌؽىس ٚاٌّؾز٠ٛبد ثبألؽسف اٌسِٚب١ٔخ )٠جدأ  .5

 (ِٓ ثدا٠خ اٌففٛي ٌٍّؽسٚ ..…,٠ٚ1,2,3جدأ اٌزسل١ُ ) .6

 رىزت اٌّساعع  ٟ ٔٙب٠خ اٌمًّ ثبٌؽىً اٌزبٌٟ: .7

اظُ اٌّؤٌف؛ "اظُ اٌّسعع"؛ اٌلجمخ؛ راز إٌؽس؛ ربز٠خ إٌؽس، ٚرسرت ؽعت  –اٌسلُ اٌّزعٍعً 

 ثغد٠خ ألظّبء اٌّؤٌف١ٓ.اٌؾسٚف األ

 .٠A4سالٝ ؽغُ اٌٛزق  .8

 ألٍٝ ٚأظفً. ١ّ٠2.5ٓ ٠ٚعبز،  2.5اٌٙٛاِػ:  .9
 

 خقائـ اٌثس  اٌد١ذ

اٌّم١بز األظبظٟ ٌٍز١١ّص ث١ٓ ثؾش ٚآخس ٘ٛ ِدٜ رؾم١ك ٘را اٌجؾش ٌٍٙدف اٌرٞ أُلد ِٓ أعٍٗ. ٠ٚزعُ 

 اٌجؾش اٌغ١د ثمدح ـفبد ِٕٙب : 

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

 خالل حسن اختٌار األلفاظ  واالبتعاد عن المصطلحات المعمدة.

سواء فً عرض موضوع البحث، أو عند جمع البٌانات والمعلومات المتعلمة به واالعتماد  : الدلــة .2

 على مصادر المعلومات الموثوق فٌها.

 عدم التحٌز عند عرض الحمابك الخاصة بالموضوع أو النتابج والتوصٌات.  : الموضوعٌة .3

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

 ولكن بما ال ٌخل أٌضاً بالتؽطٌة الوافٌة المطلوبة لجوانب الموضوع .

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

 ، وذلن من خالل : 

  ًالتدرج عند عرض الموضوعات من البسٌط إلى المعمد فاألكثر تعمٌدا 

 .الترتٌب الزمنً لألحداث الواردة بالتمرٌر 

 الترتٌب المكانً ، كلما أمكن ذلن . -ج 

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

 ػشك ِؾشٚع اٌرخشج

 -٠غت لٍٝ وً نبٌت لسق ِؽسٚ  اٌز سط لٍٝ األلً ِسر١ٓ وب٢رٟ:
 

 ػشك ِمرشذ ِؾشٚع اٌرخشج

 ٚ٘ٛ لسق ِجد ٟ ٌٍلبٌت ٠ٛلؼ  ىسح اٌّؽسٚ  ٚاٌغسق اٌرٞ ٠ دِٗ ٚ ٟ اٌمبرح ٠ؾمسٖ وً ِٓ:

 مشرؾ المشروع. .1

 أحد أعضاء اللجنة العلمٌة بالمسم. .2

 هٌبة تدرٌس مكلفون من اللجنة العلمٌة بالمسم ممن لهم عاللة بالتخصص.أعضاء  .3
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 ٚاٌمسق ٠ىْٛ لٍٝ اٌؽىً ا٢رٟ:

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

المشروع والعمل الذي سٌموم دلابك ٌوضح فٌها الطالب فمط فكرة  5مدة العرض المربً ال تزٌد عن  .2
 به لٌتبٌن للحضور اكتمال متطلبات المشروع من نوالصه.

 نوالص فتح باب المنالشة للحضور وتسجٌل المالحظات لتكون ملزمة للطالب باستكمالها وإضافة .3
 للمشروع حال موافمة المشرؾ واللجنة العلمٌة بالمسم.

 

 ػشك ِؾشٚع اٌرخشج

ؿ اٌّؽسٚ  ِٚٛا مخ اٌّؽسف ٚاٌمعُ اٌمٍّٟ لٍٝ عب٘ص٠زٗ ٌٍمسق ؽبي إٔٙبء اٌلبٌت ٌىب خ ٔٛال

٠زُ ِأل إٌّٛذط إٌّبظت  ظزفداز لساز إٌّبلؽخ ٚرؾد٠د اٌّٛلد إٌٙب ٟ ٌٗ ٠ٚىْٛ ِع لدح ِؽبز٠ع 

أخسٜ ٌٍمعُ ِب أِىٓ ِٛشلخ لٍٝ عدٚي شِٕٟ ٠ٛلؼ ثدأ وً ِؽسٚ  ٚا١ٌَٛ اٌّ فؿ ٌٍّٕبلؽبد، 

 لؽخ لٍٝ األلً أزثع ٔعخ ِٛشلخ وب٢رٟ:ٚرىْٛ إٌعخ اٌغب٘صح ٌٍّٕب

 ٔع خ ٌٍلبٌت، ٔع خ ٌٍّؽسف، ٚٔع ز١ٓ ٌٍّٕبلؽ١ٓ األٚي ٚاٌضبٟٔ. -

٠َٛ إٌّبلؽخ ٠ؾدر ثمساز ٠عجمٗ ثأظجٛ  لٍٝ األلً ٠فدز لٓ إرازح اٌؽؤْٚ اٌم١ٍّخ ٠ٚىْٛ ِٛلؾب ٌىً  -

لؽخ ٚاظُ اٌلبٌت أٚ اٌلٍجخ ٚاظُ ِب ٠زمٍك ثّؽسٚ  اٌز سط ِٓ ث١بٔبد أوبر١ّ٠خ و١َٛ ٚربز٠خ ٚشِٓ إٌّب

اٌّؽسف ٚأظّبء إٌّبلؽ١ٓ األٚي ٚاٌضبٟٔ ٚاٌمعُ اٌمٍّٟ ٚلٕٛاْ اٌّؽسٚ ، ِٚٓ اٌؽسٚن اٌٛاعت رٛ س٘ب 

 -لجً اٌجدء  ٟ لسق اٌّؽسٚ  ٟ٘:

 األربع نسخ من المشروع. .1

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

 -والمتكونة من اآلتً:

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

 .المحتوٌات 

 .الملخص 

 .الممدمة 

 .أساسٌات المشروع 

 .النتابج 

 .التحلٌل 

 .الخالصة 

 .التوصٌات 

 .الخاتمة 

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

 استكمال الطالب لكافة االلتزامات المالٌة تجاه الجامعة. .4
 

 ؽشٚط ِٕالؾح ِؾشٚع اٌرخشج 

 -ٚثبٌزبٌٟ ٠فجؼ اٌلبٌت عب٘صا ٌّٕبلؽخ ِؽسٚ  اٌز سط ٚاٌرٞ ٠ؽزسن  ١ٗ ا٢رٟ:

ٌغٍعخ اٌّؽسٚ ( ٚؽمٛزُ٘ ُِٙ  ِٕعك اٌمعُ –إٌّبلؽ١ٓ األٚي ٚاٌضبٟٔ  –اٌؾمٛز )ِؽسف اٌّؽسٚ   .1

ٌٍجدء  ٟ اٌّؽسٚ  إ  ثمرز لب٘س ٠مجٍٗ اٌمعُ ٚرى١ٍف ثد٠ً ٌٍّمزرز٠ٓ إ  لٓ اٌّؽسف  بٔٗ ٠مجً رغ١جٗ ثمرز 

 رْٚ أْ ٠ىٍف لٕٗ ثد٠ً.

 ٠معُ شِٓ لسق ِؽسٚ  اٌز سط وّب ٠ٍٟ: .2
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 10 – 20 .)دلٌمة لعرض المشروع من لبل الطالب )الطلبة 

  بلة والنماش من لبل لجنة المنالشة.دلٌمة لألس 60ألل من 
نسػ األظ ٍخ ؽك ِىفٛي ٌٍّٕبلؽ١ٓ األٚي ٚاٌضبٟٔ صُ أللمبء ١٘ خ اٌزدز٠ط اٌّز فف١ٓ  ٟ اٌّغبي صُ  .3

 نٍجخ اٌمعُ ثىزبثخ األظ ٍخ  ٟ ٚزلخ ٚرع١ٍّٙب ٌّٕعك اٌمعُ ٌغٍعخ اٌّؽسٚ  ٌلسؽٙب.

زغجخ نبٌت اٌّؽسٚ  ٚاٌّؽسف ٚثّٛا مخ عٍعخ ِٕبلؽخ اٌّؽسٚ  رىْٛ ِفزٛؽخ ٌٍؾمٛز أٚ ِغٍمخ ؽعت  .4

 اٌمعُ.

ؽبي أزٙبء إٌّبلؽخ ٠لٍت ِٓ اٌؾمٛز اٌّغبرزح ٠ٚجمٝ اٌّؽسف ٚإٌّبلؽ١ٓ ِٕٚعك عٍعخ اٌّؽسٚ   .5

 ٌٍزداٚي ؽٛي رم١١ُ أراء اٌلبٌت ٚلجٛي اٌّؽسٚ  ِٓ لدِٗ.

لجٌٛٗ ثزمد٠ىد أٚ اٌعّبػ ثدخٛي نبٌت اٌّؽسٚ  ٚاٌؾمٛز إللىْ لجٛي اٌّؽسٚ  ِٓ لدِٗ، ٚاْ رُ  .6

 ثدٚٔٙب.
 

 ذٛص٠غ دسخاخ ذم١١ُ ِؾشٚع اٌرخشج

% من الدرجة المستحمة من لبل المشرؾ للطالب )لكل طالب( حسب النموذج المعد لهذا 40ٌتم إعطاء  .1

 الؽرض.

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

 )لكل طالب(.

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

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

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

 الطالب بؤخر من نفس المجموعة.
 

 ٔر١دح ذم١١ُ ِؾشٚع اٌرخشج
 -رم١١ُ ِؽسٚ  اٌز سط ٠ّىٓ أْ ٠ملٝ ثأؽد إٌزب ظ اٌضىس ا٢ر١خ:

 %.50إٌغبػ: ٠مٍٓ ٔغبػ اٌلبٌت  ٟ ؽبٌخ ؽفٌٛٗ لٍٟ ٔز١غخ إعّب١ٌخ  ٟ وب خ اٌزم١١ّبد   رمً لٓ  .ر 

 اٌؾب د اٌزب١ٌخ: اٌسظٛة: ٠مزجس اٌلبٌت زاظجب  ٟ إؽدٜ .ٖ 

  ِٓ ً50ؽفٌٛٗ لٍٝ ٔز١غخ إعّب١ٌخ أل.% 

 ٘رٖ اٌؾبٌخ   ٠ّسز  ثٕبء لٍٝ زأٞ اٌّؽسف ٚاٌّجسزاد اٌزٟ ٠مدِٙب ؽٛي ٚلع اٌلبٌت ٟ ٚ

 اٌّؽسٚ  ٌٍٕمبغ ٠ٚمٍٓ زظٛة اٌلبٌت ِجبؼسح.

 اٌزأع١ً: ٠ّىٓ رأع١ً ِٕبلؽخ اٌّؽبز٠ع  ٟ اٌؾب د اٌزب١ٌخ: .ٚ 

  ٓاٌلبٌت ِٓ إٔٙبء اٌّؽسٚ   ٟ اٌٛلذ اٌّؾدر ألظجبة رزمٍك ثلج١مخ اٌؾبٌخ األٌٚٝ: لدَ رّى

 اٌّؽسٚ  ٠ٚسا٘ب اٌّؽسف ٚع١ٙخ ٚرعزؾك اٌزأع١ً.

  اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ: رمد٠ُ اٌّؽسٚ  ٌٍٕمبغ ٚالزساػ ٌغٕخ إٌمبغ  زسح إلب ١خ إلعساء ثمك اٌزمد٠ىد

 ح إٌّبظجخ ٌٍزأع١ً.أٚ اظزىّبي أعصاء ٔبلفخ  ٟ اٌّؽسٚ ، ٚ ٟ اٌؾبٌز١ٓ ٠غت رؾد٠د اٌّد

  .)اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ: اظزؾبٌخ إٔغبش اٌّؽسٚ  ثعجت ظسٚف خبـخ رزمٍك ثبٌلبٌت )ـؾ١خ أٚ غ١س٘ب

ٚ ٟ ٘رٖ اٌؾبٌخ ٠مسق اٌّٛلٛ  لٍٝ اٌٍغٕخ اٌم١ٍّخ ثبٌمعُ  ٌٍٕظس  ٟ ؽبٌخ اٌلبٌت ٚاٌّجسزاد 

ك اٌٛلذ. ٚلد رفً اٌزٟ لدِٙب ٠ٚأخر ثم١ٓ ا لزجبز زأٞ اٌّؽسف إْ وبْ لًّ ِع اٌلبٌت ٌجم

ِدح اٌزأع١ً  فى وبِى ؽعت اٌؾبٌخ ٚاٌّجسزاد، ٚ ٟ اٌؾب د اٌضىصخ األٔفخ اٌروس   رسـد 

رزعخ ٌٍلبٌت ٠ٚمزجس اٌمًّ غ١س ِىزًّ،  ٠ٚغت األخر ثم١ٓ ا لزجبز لدَ رأع١ً اٌّؽسٚ  ألوضس 

 ِٓ ِسح ٚاؽدح ٚإ  ٠زؾٛي اٌزأع١ً إٌٝ زظٛة.
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 ِؼح أفش٠م١ا ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح ٚاٌرطث١م١حآ١ٌح ِؾاس٠غ اٌرخشج تدا



127 

 ِرطٍثاخ إٔٙاء ِؾشٚع اٌرخشج

ثمد أراء اٌلبٌت ٌّٕبلؽخ اٌّؽسٚ  ٚلجٌٛٗ  بٔٗ ٠ٕٟٙ رزاظزٗ اٌغبِم١خ اٌّّزدح ٌعٕٛاد ن٠ٍٛخ ِٓ 

 -اٌغد ٚا عزٙبر ١ٌفً إٌٝ ١ًٔ اٌدزعخ اٌم١ٍّخ إٌّبظجخ، ِٚب رجمٝ إ  إعساءاد زٚر١ٕ١خ ٟ٘:

 سـخ أظجٛل١ٓ ٌزمد٠ً اٌّلٍٛة  ٟ ٔع خ اٌّؽسٚ ، صُ ثمد لجٛي اٌزمد٠ىد ِٓ إٌّبلؽ١ٓ ٠ّٕؼ اٌلبٌت  .6

 ٠لٍت اٌزغ١ٍد  ٟ ِدح   رص٠د لٓ أظجٛل١ٓ آخس٠ٓ.

 -:وب رٟ(، رٛش  3لدر إٌعخ اٌّغٍدح ) .7

 ًالمسم العلم 

 المشرؾ 

 المكتبة 

 ٌْٛ اٌزغ١ٍد ٌٍمٍَٛ اإلٔعب١ٔخ أظٛر ٌٍٚمٍَٛ اٌزلج١م١خ أشزق. .8

 ع خ اٌّغٍدح ثٕع خ اٌىزس١ٔٚخ ِؾز٠ٛخ آخس رؾد٠ش.رلُ إٌ .9
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 (3ملحك )

 الالئحة التنظٌمٌة للتعلٌم 

 اإللكترونً
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2020( لسنة 15لرار رلم )   

 بشأن إصدار اللوائح الداخلٌة بالجامعة

 ()الالئحة الداخلٌة للتعلٌم اللكترونً

 اهداف الالئحة والتعرٌفات الجرائٌة
 ( 1)  مادة رلم

تنظم هذه الالبحة أحكام التعلٌم االلكترونً للبرامج التعلٌمٌة بجامعة أفرٌمٌا  طرابلس والتً تمنح اإلجازة 

 )البكالورٌوس أو اللٌسانس( لؽرض تحمٌك األهداؾ األتٌة:الجامعٌة التخصصٌة 

ٌجب أن ال تخالؾ أحكام هذه الالبحة األنظمة والمواصفات وسٌاسة التعلدٌم واللدوابح التنظٌمٌدة  -

 جامعة افرٌمٌا للعلوم االنسانٌة والتطبٌمٌة وكذلن الدولة اللٌبٌة. المعمول بها فً

 ترونً وتمٌزهم عن انماط التعلٌم التملٌدي.إٌجاد مرجعٌة نظامٌة للتعلٌم اإللك -

إٌجاد الظروؾ التعلٌمٌدة المالبمدة مدن خدالل تبندً سٌاسدة التعلدٌم اإللكتروندً فدً حداالت عددم  -

 المدرة على تطبٌك التعلٌم التملٌدي داخل الجامعة او الدعم له .

الجودة الصادرة عن  إٌجاد آلٌات تلزم البرامج األكادٌمٌة  بالجامعة بمعاٌٌر ومواصفات ضمان -

 مركز ضمان الجودة و اعتماد المإسسات التعلٌمة والتدرٌبٌة فً تنفٌذ التعلٌم االلكترونً.

ٌجب دعم تطور الجامعدة فدً بدرامج التعلدٌم االلكتروندً لمواكبدة التطدورات المعرفٌدة والتمنٌدة  -

 . المستمرة بما ٌحمك رإٌة ورسالة وأهداؾ الجامعة

 (2) مادة رلم

 )تعرٌفات (

 ٌمصد بالمفاهٌم والمصطلحات التٌة بهذه الالئحة المعانً المبٌنة لرٌن كال منها: 

: نمط من أنماط التعلٌم، تستخدم فٌه وسابل وتمنٌات الكترونٌة فً العملٌة التعلٌمٌة وإدارة التفاعل التعلٌم عن بعد

الطدالب انفسدهم او بدٌن الطدالب ومصدادر بها ، وٌتصؾ باالنفصال بٌن عضو هٌبة التددرٌس والطالدب او بدٌن 

 التعلم ، وٌكون االنفصال اما بالبعد المكانً خارج ممرات الجامعة او بالبعد الولتً لزمن التعلم .

: نمط من انماط التعلٌم ٌعتمد علدى التمنٌدة لتمددٌم المحتدوى التعلٌمدً للطالدب باسدتخدام آلٌدات  التعلٌم اللكترونً

اسب االلً والشبكات والوسابط المتعددة أي استخدام التمنٌة  بجمٌع انواعها فدً اٌصدال االتصال الحدٌثة من الح

المعلومة بؤلصر ولت والل جهد واكبر فابدة وبصورة تمكن من ادارة العملٌة التعلٌمٌة وضدبطها ولٌداس وتمٌدٌم 

 اداء الطلبة .

لولت بٌن الطالدب وعضدو هٌبدة التددرٌس : اسلوب التعلم الذي ٌتم باتصال متزامن فً نفس ا األسلوب التزامنً

 من خالل شبكة المعلومات الدولٌة )االنترنت( او شبكة اتصال الكترونً.
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: أسلوب التعلم الذي ٌتم فٌده إشدران الطدـالب فدً عملٌدة الدتعلم عدن طرٌدك تدوفٌر تفاعدل مدع  األسلوب التفاعلً

مدن خدالل توظٌدؾ التطبٌمدات البرمجٌدة  المحتوى أو مع عضو هٌبة التددرٌس أو مدع الطدالب ، بحٌدث ٌدتم ذلدن

 المناسبة إلدارة العملٌة التعلٌمٌة بما ٌتٌح التواصل وأداء النشاطات المتعلمة بالممرر الدراسً . 

: هددو تعلددٌم نظددامً ٌددتم فددً وجددود الطالددب ضددمن منظومددة تعلٌمٌددة متكاملددة تشددمل العناصددر  التعلممٌم التملٌممدي

االتصال المباشر بٌن عضو هٌبة التدرٌس والطالب او بٌن الطالب انفسدهم االساسٌة للعملٌة التعلٌمٌة من وجود 

 داخل ممرات الجامعة وبنفس البعد الزمنً .

: هددً االدارة أو المسددم أو الوحدددة األكادٌمٌددة المسدداندة التددً تعنددى بتطددوٌر التعلددٌم  وحممدة التعلممٌم اللكترونممً

 اإللكترونً واإلشراؾ علٌه بالجامعة .

: هددو عبددارة عددن دلٌددل استرشددادي ليجددراءات التنفٌذٌددة للتعلددٌم  والمواعممد والضمموابط الرشممادٌةدلٌممل اآللٌممات 

 اإللكترونً ألحكام الالبحة الخاصة به.

 ) التنظٌم الداري للتعلٌم اإللكترونً (

 (3) مادة رلم

ٌنشا على مستوى الجامعدة لسدم للتعلدٌم اإللكتروندً وٌكدون تحدت إشدراؾ إدارة الشدإون العلمٌدة ، وٌعندى  

 :االلكترونً واإلشراؾ علٌه وٌتولى المهام التالٌة بتطوٌر التعلٌم

 توظٌؾ تمنٌات المعلومات واالتصال الحدٌث فً إٌجاد بٌبة تعلٌمٌة مالبمة للتطبٌك التعلٌم اإللكترونً. -

منداخ علمدً لمتابعدة التطدورات المعرفٌدة والتمنٌدة المسدتمرة وتطبٌدك المعداٌٌر والمتطلبدات إٌجاد  -

 الفنٌة للجودة فً التعلٌم اإللكترونً.

فً مجاالت تمنٌة  وتطوٌر الممررات اإللكترونٌة مع تدوفٌر الددعم  التدرٌستنمٌة مهارات أعضاء هٌبة  -

 الفنً واالستشاري لهم.

المهدارات والمعدارؾ  الكتسدابب على استخدام تمنٌات التعلٌم اإللكتروندً تنمٌة وتطوٌر مهارات الطال -

 والمدرات التً تلبً احتٌاجات المجتمع ومتطلبات  سوق العمل.

إنشاء وحدة تعلٌم إلكترونً اكادٌمٌة متخصصة لكل برندامج أكدادٌمً  تتدولى اإلشدراؾ والمتابعدة علدى  -

وتطبٌك المعاٌٌر والمواعد التنفٌذٌدة الخاصدة التدً تتبناهدا نمط التعلٌم االلكترونً و تعنى بضبط الجودة 

 الجامعة لهذا الؽرض على مستوى البرنامج األكادٌمً.

ٌختص لسم التعلٌم اإللكترونً على مسدتوى الجامعدة بعملٌدات اإلشدراؾ والتنسدٌك بدٌن وحددات التعلدٌم  -

التجهٌدزات والبرمجٌدات والبنٌدة  اإللكترونً لكدل برندامج أكدادٌمً والمرافدك التعلٌمدة بالجامعدة وتدوفٌر

 التحتٌة والكوادر الالزمة لنشاطات التعلٌم اإللكترونً.

 والجراءات()السٌاسات 
 ( 4مادة رلم ) 

 ) التسجٌل الرلمً ( 
ٌجب توافر آلٌات لتنفٌذ سٌاسات وإجراءات التسجٌل الرلمً الخاص بالمنصة اإللكترونٌة لكل عناصر العملٌة 

التعلٌمٌدة مدن أعضدداء هٌبدة التددرٌس والطددالب المسدتهدفٌن والممدررات الدراسددٌة بالبرندامج األكدادٌمً للتعلددٌم 

 اإللكترونً.
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 ( 5مادة رلم ) 
 ) إنتاج وتحرٌر المحتوى الرلمً (

ٌجب توافر آلٌات لتنفٌذ سٌاسات وإجدراءات إلنتداج وتحرٌدر المحتدوى الرلمدً المخصدص للمنصدة اإللكترونٌدة 

 للجامعة ومراعاة اسلوب ومعاٌٌر ومكونات جودة إنتاج المحتوى الرلمً.

 (6مادة رلم )
 ) الخطط التدرٌبٌة (

تنفٌذ سٌاسات وإجراءات إعداد وتنفٌذ الخطدط التدرٌبٌدة الشداملة إلسدتخدام اسدالٌب و طدرق ٌجب توافر آلٌات ل
 ومعاٌٌر التعلٌم اإللكترونً  لعناصر العملٌة التعلٌمٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة والكوادر المساندة .

 (7مادة رلم )
 ) الدعم الفنً (

م الفندً والتمندً المطلوبدة مدن االدوات و التمنٌدات والبدرامج ٌجدب تدوافر آلٌدات لتنفٌدذ سٌاسدات وإجدراءات الددع

 االمثل فً عملٌات التعلٌم اإللكترونً. االستخدامالحدٌثة والتً تساعد على 

 (8مادة رلم )
 ) ضمان الجودة وتمٌٌم الداء (

المستفٌدٌن واالستفادة ٌجب توافر آلٌات لتنفٌذ سٌاسات واجراءات ضمان جودة التعلٌم االلكترونً ولٌاس رضا 

 . من التؽذٌة الراجعة فً عملٌات التطوٌر والتحسٌن

 ) نظام التموٌم والمٌاس (

 (9مادة رلم )

تمدوٌم والمٌداس بمدا فٌهدا سٌاسدة توزٌدع الددرجات ٌجب توافر آلٌات لتنفٌذ سٌاسات وإجراءات واضحة لنظدام ال -

ألعمال الفصل الدراسً واالختبارات النصفٌة والنهابٌة بما ٌتفك مع طرق التمٌٌم الواردة بالمتطلبات االكادٌمٌدة 

 للممرر الدراسً حسب النموذج الصادر عن مركز ضمان الجودة والمعمول به لكل برنامج اكادٌمً .

رة التحمك من الهوٌة ، ورصد ساعات االتصال االلكترونً وحماٌة الخصوصدٌة ورصدد توفٌر نظام فعال إلدا-

 االنتحال للشخصٌة ، وضمان امان الخدمات ورصد االداء الدراسً والتعلٌمً للطلبة واعضاء هٌبة التدرٌس .

 (10مادة رلم )

 ) الحضور والغٌاب  (

طلوبة وفك كل ممرر دراسً وٌحرم الطالب مدن ٌجب الزام الطالب بضرورة حضور المحاضرات التزامنٌة الم

 % من المحاضرات التزامنٌة .25دخول االمتحان النهابً فً حالة تجاوزت نسبة الؽٌاب عن 

 (11مادة رلم )

 ) الوعاء الزمنً للمحاضرات  (

% إلدى  30ٌجب أن ٌكون الزمن االفتراضً للمحاضرات فً التعلٌم اإللكترونً ٌعـــــدـادل علدى االلدل مدن) 

 %( للزمن الفعلً للمحاضرات فً نظام التعلٌم التملٌدي  وذللن وفك طبٌعة كل ممرر دراسً .  50
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 أحكام عامــــــــة 
 (12مادة رلم )

تطبك احكدام هدذه الالبحدة علدى جمٌدع الممدررات الدراسدٌة التدً تمددمها البدرامج االكادٌمٌدة بالجامعدة ، علدى أن 

أحكام هذه الالبحة الممدررات الدراسدٌة ذات الطبٌعدة المعملٌدة والتدً تتطلدب تواجدد الطالدب وعضدو ٌستثنً من 

 هٌبة التدرٌس بالمعامل او المراسم الهندسٌة.

 (13مادة رلم )

ٌجب احترام حموق الملكٌة الفكرٌة للؽٌر ، فٌما ٌخص المحتوى التعلٌمً الذي ٌمدم للبرنامج األكادٌمً للتعلدٌم 

 ً .االلكترون

 (14مادة رلم )

 ٌجب إعداد دلٌل للمواعد والضوابط اإلرشادٌة ليجراءات التنفٌذٌة للتعلٌم االلكترونً ألحكام هذه الالبحة .

 (15مادة رلم )

بالمتطلبات االكادٌمٌة للممرر الدراسً حسب النماذج الصدادر ٌلتزم كل برنامج اكادٌمً ٌمدم التعلٌم االلكترونً 

 ة والمعمول بها بالجامعة. عن مركز ضمان الجود

 (16مادة رلم )

تخضع انماط التعلٌم االلكترونً التً ٌمدمها البرنامج االكادٌمً المختص إلشراؾ ومتابعدة وحددة التعلدٌم 

اإللكترونً كوحدة تنظٌمٌة إدارٌة على مستوي البرنامج االكادٌمً بحٌث ٌكون اإلشراؾ العام والمتابعدة 

 لمسم التعلٌم اإللكترونً على مستوي الجامعة. 

 (17مادة رلم )

خددالل بؤحكددام هددذه الالبحددة ، تسددري علددى كافددة البددرامج التعلٌمٌددة التددً تمدددمها الجامعددة اللددوابح دون اإل

 واألنظمة المعمول بها بجامعة افرٌمٌا للعلوم االنسانٌة والتطبٌمٌة .
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 (4الملحك رلم )
لئحة أعضاء هٌئة التدرٌس 

 بالجامعة
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 بالجامعةلئحة أعضاء هٌئة التدرٌس 

 رئٌس الجامعة

 على:  الطالعبعد 

  النظام التشاركً فً مجال التعلٌمبشؤن  هجرٌة 1430لسنة  (6)المانون رلم. 

  اصدار لانون عاللات العملبشؤن  و. ر. 1378لسنة  (12)المانون رلم. 

 ( لسددنة 501لددرار اللجنددة الشددعبٌة العامددة سددابما رلددم )التعلددٌم ، بشددؤن اصدددار البحددة تنظددٌم 2010

 .العالً

 (( لرر)) 

 الفصل األول   

 أحكام عامة

 (1مادة رلم )

 تطبٌك هذه الالئحة

سواء أكانوا مدن المدواطنٌن اللٌبٌدٌن بالجامعة، تطبك احكام هذه الالبحة على جمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس 

 . أو من الوافدٌن، من المارٌن أو المتعاونٌن

 ( 2مادة رلم ) 

 هٌئة التدرٌس()عضو  أستاذ الممرر

٠زٌٛٝ ردز٠ط وً ِمسز رزاظٟ لمٛ ١٘ خ ردز٠ط ِز فؿ، ؼس٠لخ ؽفىٌٛٗ لٍىٝ ِؤ٘ىً لٍّىٟ لىبٌٟ 

 )اٌّبععز١س أٚ ِب ٠مبرٌٙب /اٌدوزٛزاٖ( ِٚزٛا ك ِع ِزلٍت اٌّمسز.

 (3مادة رلم )

 الشهادات والوثائك والمستندات المطلوبة

                          -ما ٌلً : بإحضارعلى كل عضو هٌبة تدرٌس الخضوع إلحكام هذه الالبحة عند التعالد والتمٌد 

جمٌددع الشددهادات العلمٌددة والمسددتندات األصددلٌة مددع نسددخة لهددا ، والتددً توضددح حصددوله علٌهددا مددن  -أ 

 مإسسات التعلٌم العالً المحلٌة أو األجنبٌة مع تصدٌك الجهة المختصة.

 السٌرة الذاتٌة.  -ب 

 .أخرى(مإسسة  )لٌس لار فًطلب ان ٌكون لار فً حال رؼبة عضو هٌبة التدرٌس   -ج 

 أن ٌجتاز شروط المبول التً ٌمررها المسم وإدارة الشإون العلمٌة. -د 

 صور شمسٌة حدٌثة . عدد اثنٌن -ه 

 نسخة مصورة من جواز السفر )بالنسبة للوافدٌن( او بطالة شخصٌة. -و 

 (.جة العلمٌة )ان وجدتوثٌمة معتمدة للدر -ش 



135 

 الفصل الثانً

 لبول طلبات التعٌٌن

 (4مادة رلم )

تحدد اللجنة العلمٌة بالجامعة أعداد وتخصصات أعضاء هٌبة التدرٌس الذٌن ٌمكن لبولهم، وفما 

الحتٌاجات األلسام العلمٌة، وذلن لبل بداٌة كل فصل دراسً، وٌشترط لمبول عضو هٌبة التدرٌس ممن 

بالجامعة ان ٌكون من حملة الشهادات العلمٌة المتخصصة )الماجستٌر أو ما ٌعادلها/  ٌتمدم للتدرٌس

 -الدكتوراه( باإلضافة إلى الشروط التً تحددها التشرٌعات النافذة كما ٌلً :

 / الدكتوراه. اما ٌعادلهان ٌكون حاصال على شهادة إتمام مرحلة الدراسات العلٌا الماجستٌر أو  - أ
ا، وخالٌا من االمراض المعدٌة، ولدادرا علدى متابعدة تددرٌس الممدررات النظرٌدة ان ٌكون البما صحٌ - ب

 والعملٌة.
 محكوما  علٌه فً جناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ واألمانة أو سبك فصله بمرار تؤدٌبً. نال ٌكوأن  - ت
 .حسب االجراء المتبع أن ٌجتاز شروط المبول التً ٌمررها المسم وإدارة الشإون العلمٌة - س

 الثالث الفصل 

 المعاملة المالٌة 

 (5مادة رلم )

 تحدد مرتبات وعالوات ومكافآت أعضاء هٌبة التدرٌس طبما للتشرٌعات المالٌة النافذة بالجامعة.

 (6المادة )

تحدد بمرار من ربٌس الجامعة بناًء على عرض مجلس االدارة بالجامعة المواعد الخاصة بالحوافز 

التدرٌس الذٌن ٌمومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال إنشابٌة متمٌزة المعنوٌة والمادٌة ألعضاء هٌبة 

 وذلن حسب الالبحة المالٌة بالجامعة .

 (7المادة )

ٌلتزم عضو هٌبة التدرٌس بتدرٌس عدد الساعات النظرٌة والعملٌة المكلؾ بها أسبوعٌا، كما ٌلتزم 

مرالبة وؼٌرها الموضحة من اإلشراؾ والاألخرى الخاصة باالمتحانات  باألعمالباإلضافة إلى ما تمدم 

 فً العمد.

 (8المادة )

ٌستحك أعضاء هٌبة التدرٌس المكلفٌن بالعمل فً لجان فنٌة أو إدارٌة مكافؤة مالٌة عن كل لجنة ٌشاركون 

 فٌها، وذلن حسب اللوابح المالٌة المعمول بها فً الجامعة.

 (9المادة )

 -االتً: تحدد الدرجات العلمٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس على النحو 

 محاضر مساعد.  
 محاضر. 
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 أستاذ مساعد. 
 أستاذ مشارن. 
 أستاذ. 

 (10المادة )

 -اآلتً: تحدد المٌمة المالٌة لرإساء األلسام العلمٌة للجامعة على النحو 

حسب الساعات و الالبحة المالٌة بالجامعةاعتمادا على  والمنسك مسمالربٌس لتصرؾ مكافؤة شهرٌة 

 الممررة.

 (11المادة )

 )فمط( د.ل 20تحدد لٌمة الساعات التدرٌسٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس من حملة الماجستٌر بمٌمة )      

خمس وعشرون دٌنار لٌبً  )فمط( د.ل 25ؼٌر( للساعة ولحملة الدكتوراه بمٌمة ) عشرون دٌنار لٌبً ال

 -التالً: خصم الضرابب على النحو وبعد  (،ؼٌر ال

وتصرؾ المكافآت عند نهاٌة كل فصل دراسً لكل عضو هٌبة التدرٌس الذي لام بتسلٌم كشوفات      

 الدرجات ونتابج االمتحانات للمواد التً لام بتدرٌسها.

 الفصل الرابع 

 النظم التأدٌبٌة 

 (12المادة )
 :التالٌة المخالفات ارتكاب التدرٌس هٌئة عضو على ٌحظر

 ،أدابها أو المحاضرات، عن المتعمد الؽٌاب مثل التعلٌمٌة واجباته أداء فً اإلهمال أو التمصٌر 
 أو حكمها، مافً أو الكلٌة، أو الجامعة، لبل من به ٌكلؾ ما أداء عدم أو لاصرة، بطرٌمة
 بالواجبات المكلؾ بها. المٌام فً التمصٌر

 او للتعصب، الدعوة أو الفتنة، دعاوي أو الهدامة، لألفكار للتروٌج محاضراته استؽالل 
 .الشؽب أعمال على التحرٌض

 اإلخالل بمصد االمتحانات بنتابج التالعب أو الؽش على المساعدة أو الطالب نتابج بتزوٌر المٌام 
 .الطالب ببعض اإلضرار أو المنافسة بمواعد

 صالحة ؼٌر جعلها أو كلٌا بإتالفها معاملها او ومنشآتها الجامعة إلمكانٌات المتعمد التخرٌب 
 .لالستعمال

 الجزاءات التؤدٌبٌة التً ٌجوز تولٌعها على أعضاء هٌبة التدرٌس هً :و 
 اللوم . -1
 اإلنذار . -2
 الخصم من المرتب. -3
 ٌجوز ولؾ عضو هٌبة التدرٌس عن العمل احتٌاطٌا إذا التضت مصلحة التحمٌك ذلن. -4
 النافذة.االستؽناء عن خدماته بناء على اللوابح  -5
ٌموم المستشار المانونً بالتنظٌم واإلشراؾ على لجان التؤدٌب ووضع الموانٌن واللوابح المنظمة   -6

 لها.
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 الفصل الخامس

 (13المادة )

ٌجوز للجامعة أن تددعوا أسداتذة زابدرٌن وممتحندٌن مدن ذوي الكفداءات العالٌدة لالسدتفادة مدنهم فدً إلمداء  

 .والنظم بالجامعة المحاضرات واالشراؾ على مشارٌع التخرج وؼٌرها حسب اللوابح

 (14المادة )

 :تم تشكٌل لجنة شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس على النحو التً

                                                                 ربٌسا  احد أعضاء هٌبة التدرٌس بدرجة أستاذ ما أمكن                               .1

 عضوا                          مدٌر مكتب شإون أعضاء هٌبة التدرٌس  .2

 عضوا                            عضو عن مكتب الشإون المانونٌة                    .3

 عضو  عضو هٌبة تدرٌس عن كل لسم علمً                                         .4

 .وتعمل اللجنة تحت اشراؾ مدٌر إدارة الشإون العلمٌة

 (15المادة )

 ٌغٕخ ؼؤْٚ ألمبء ١٘ خ اٌزدز٠ط ثبٌغبِمخ ر زؿ ثب٢رٟ:

والترلٌة والنمل والندب واالعارة المتعلمة بؤعضاء هٌبة التحمك من استٌفاء شروط التعٌٌن  .1

 التدرٌس وكافة امورهم الوظٌفٌة األخرى.

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

 رباسة الجامعة.

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

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

 (16المادة )

 .بشؤن تنظٌم التعلٌم العالً 2010( لسنة 501هذه الالبحة مستمدة من لرار اللجنة الشعبٌة العامة رلم )

 (17المادة )

بشؤن تنظٌم التعلٌم العالً مرجعا أساسٌا  2010( لسنة 501العامة رلم )تعتبر احكام لرار اللجنة الشعبٌة 

 .فً حال عدم وجود احكام بهذه الالبحة
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 (5الملحك رلم )
 عمود أعضاء هٌئة التدرٌس
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 ػمٛد أػضاء ١٘نح اٌرذس٠ظ                                           

ىدولةىلوبوا
ىالتعلومىالعاليىوالبحثىالعلميوزارةى

ىجامعةىافروقواىللعلومىاإلندانوةىوالتطبوقوةىطرابلس
ىمىرضوىهوئةىتدروسى)ىقارى(رقدىادتخدا

 

 

ِىى١ىرٞ ثّمىىس اٌغبِمىىخ   20٘ـىىـ ، اٌّٛا ىىك  ..../ ...../  ...  14....../  ......./  .............  ثزىىبز٠خ  ...أىىٗ  ىىٟ ٠ىىَٛ / 

 ٓ .اٌىب ٓ ثّٕلمخ ـىػ اٌد٠

 أثسَ ٘را اٌممد ث١ٓ وىً ِٓ :

 ، ثفـفزـــٗ ز ــ١ط اٌغبِمخ . د. اٌّثشٚن ِفراذ أتٛ ؽ١ٕح/  الدود

ىووذارىإلوهىفوماىبعدىبالطرفىاألولى.
ثلبلىىىىخ ؼ فىىىى١خ /    .............اٌّؤ٘ىىىىً اٌمٍّىىىىٟ /  ...........عٕعىىىى١زٗ  / .................... /  وىالدوـــــــــد

 ثفـفزــٗ لمٛ ١٘ خ ردز٠ط لبز .    .………

ىووذارىإلوهىفوماىبعدىبالطرفىالثانيى.

ٌّب وبْ اٌلسف األٚي ٠سغت  ٟ ا ظزفبرح ِٓ خدِبد اٌلسف اٌضبٟٔ  ٟ ِغبي ر ففٗ ٚاٌلسف اٌضبٟٔ ٌد٠ىٗ 

فىىك اٌّؤ٘ىىً ٚاٌ جىىسح اٌىشِىى١ٓ ٌٍمّىىً ثبٌّٕٙىىخ اٌّلٍٛثىىخ ، ٌٚد٠ىىٗ اٌسغجىىخ  ىىٟ اٌمّىىً ٌىىدٜ اٌلىىسف األٚي  مىىد أر

 اٌلس بْ ثبٌزسالٟ لٍٝ إثساَ اٌممد ٚ مبً ٌّب ٠ٍٟ :

ى(1مادةى)

٠زمٙد اٌلسف اٌضبٟٔ ثبٌمًّ ٌدٜ اٌلسف األٚي لٍٝ ٚظ١فخ لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ثبٌغبِمىخ لٍىٝ اٌدزعىخ اٌم١ٍّىخ 

رٍمب ١ىبً ِىب ٌىُ ٚرجدأ ِٓ رىبز٠خ اٌّجبؼىسح ٌّٙىبَ ٚظ١فزىٗ ٌّٚىدح ظىٕخ ، ٠ٚىزُ رغد٠ىد اٌممىد ............ ثمعُ  ............

٠لٍت أؽد اٌلس ١ٓ  عخ اٌممد ، ٚذٌه ثمد اثىن اٌلسف ا٢خس ثمدَ اٌسغجخ  ٟ رغد٠د اٌممد لجً ٔٙب٠خ اٌممد ثّىدح 

 صىصْٛ ٠ِٛبً .

ى(2مادةى)

٠د ع اٌلسف األٚي ٌٍلسف اٌضبٟٔ ِسرجبً ؼٙس٠بً لدزٖ ) أزثمّب خ ٚصّبْٔٛ  ر٠ٕىبز ١ٌجىٟ (  ٠مىبف إ١ٌىٗ اٌّىب ى د 

اٌص٠برح اٌّب١ٌخ اٌّزسرجخ لٍٝ اٌزسل١خ اٌم١ٍّخ اٌّزؾفً ل١ٍٙب أصٕبء ظس٠بْ اٌممد ٚ مبً ٌّب ٔفىذ ل١ٍىٗ اٌزؽغ١م١خ ٚ

   ؾخ ألمبء ١٘ خ اٌزدز٠ط ثبٌغبِمخ ، ٚرعزؾك الزجبزاً ِٓ ِجبؼسرٗ ٌٍٛظ١فخ.

ى(3مادةى)
 ٠ٍزصَ اٌلسف اٌضبٟٔ ثبٌٛاعجبد اٌزب١ٌخ :
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 أراء اٌمًّ اٌّعٕد إ١ٌٗ ثىفبءح ٚإرمبْ . -1
 اٌّؾب ظخ لٍٝ ِٛال١د اٌمًّ . -2
 رٕف١ر رم١ٍّبد اٌلسف األٚي ثىً ِب ٠زمٍك ثبٌٛظ١فخ راخً اٌّؤظعخ  . -3
 اٌّؾب ظخ لٍٝ اٌمُـٙد ٚاألؼ١بء اٌّعٍّخ إ١ٌٗ ، ٚلدَ اظزمّبٌٙب  ٟ غ١س اٌمًّ اٌّىٍف ثٗ . -4
 اٌّؾب ظخ لٍٝ اظساز إٌّٙخ . -5
 ا ٌزصاَ ثّزلٍجبد اٌفؾخ ٚاٌعىِخ ا١ٌّٕٙخ . -6
 فخ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛا ؼ إٌّظّخ ٌّؤظعبد اٌزم١ٍُ اٌمبٌٟ أٚ اإلّ٘بي  ٟ رلج١مٙب .لدَ ِ بٌ -7

ى(4مادةى)
 ٠ؾظس لٍٝ اٌلسف اٌضبٟٔ اٌم١بَ ثبأللّبي اٌزب١ٌخ :

 اظزغىي اٌٛظ١فخ ٌٍؾفٛي لٍٝ ِىبظت ؼ ف١خ ِجبؼسح ٌٗ أٚ ٌغ١سٖ .  -1
 ثدْٚ إذْ اٌلسف األٚي .ٔمً أٚ ا ؽزفبظ ٌٕفعٗ رْٚ ٚعٗ ؽك ثأٞ أٚزاق أٚ ِعزٕداد زظ١ّخ  -2
 ِ بٌفخ إعساءاد األِٓ ٚاٌعىِخ اٌّمزّدح راخً اٌؾسَ اٌغبِمٟ . -3
 اٌزؾس٠ك أٚ اٌم١بَ ثأ مبي ِ ٍخ ثب٢راة اٌمبِخ . -4
 إ ؽبء األظساز اٌزٟ ٠لٍع ل١ٍٙب ثؾىُ ٚظ١فزٗ ، ٠ٚجمٝ ٘را ا ٌزصاَ لب ّبً ؽزٝ ثمد رسن اٌٛظ١فخ .  -5

 لٌّٛخ ِٓ اٌغ١س ِمبثً ل١بِخ ثمًّ أٚ ثعججٗ .لجٛي أٞ ٘دا٠ب أٚ ِىب أح أٚ  -6

ى(5مادةى)
 ٌٍلسف األٚي ؽك ا ظزغٕبء لٓ خدِبد اٌلسف اٌضبٟٔ رْٚ أْ رٛعٗ ٌٗ إٔراز  ٟ اٌؾب د ا٢ر١خ :

 إذا ؽىُ ل١ٍٗ  ٟ عٕب٠خ أٚ عٕؾخ ِ ٍخ ثبٌؽسف أٚ ا٢راة اٌمبِخ . -1

 .إذا أخً ثٛاعجبرٗ اٌّؽبز إ١ٌٙب  ٟ اٌّبرح اٌضبٌضخ ثبٌممد  -2

 إذا أخً ثؽسن ِٓ ؼسٚن اٌممد  -3

ى(6مادةى)

 رعسٞ لٍٝ اٌلسف اٌضبٟٔ أؽىبَ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛا ؼ ٚإٌظُ اٌّمّٛي ثٙب راخً اٌغبِمخ .

ى(7مادةى)

 ؽسز ٘را اٌممد ِٓ صىصخ ٔعخ ، ٠ٚمزجس ظبزٞ اٌّفمٛي  ٛز الزّبرٖ ِٓ اٌلس بْ اٌّزمبلداْ .

ىالتوقوع
..........................                                                        ........................................................................ 

ىالطرفىالثانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالطرفىاألولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 .............................................................اٌغ١ذ : د. اٌّثشٚن ِفراذ أتٛؽ١ٕح                                                   اٌغ١ذ : 

 : ػضٛ ١٘نح ذذس٠ظ )لاس تاٌداِؼح اٌقفـــــح  اٌقفــــح : سئ١ظ اٌداِؼـــــح                                                     

 : إٌٝ ـٛزح 

 . اٌممٛر ٍِف -

 . اٌضبٟٔ اٌلسف -

 . ٚاٌّمٍِٛبد اٌزٛص١ك -

 . اٌّمٕٟ ٍِف -
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 ١ِثــــــــاق اٌؾــــشف اقخاللـــــــــــٟ

 أفش٠م١ا ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح ٚاٌرطث١م١ح ٌداِؼح

ْعُؤٚ  ٚاِزضب ً ٌمٛي هللا رمبٌٝ  َِ  َْ ٌْمَٙدَ َوب َّْ ا ِد إ ْٙ ٌْمَ ْٚ ُٛا ثِب أَ َٚ: ًّ َٓ  ، ٚلٌٛٗ لص ٚع ١ٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ

دلُٛا  ـَ ِٗ  ِب لب٘دٚاِزَعبٌي   ]وٍىُ زا ٍ ٚوٍىُ ِعؤٚي لٓ زل١زٗ[.  ، ٚاظزسؼبراً ثمٛي اٌسظٛياَلَل َل١ٍَْ

 ٚإ٠ّبٔبً ِٕب ثّب ظجك ٔمع ١ِضبق ؼسف ٠مجه ظٍٛن ٚرفس بد وً اٌمب١ٍِٓ ثٙرٖ اٌّؤظعخ. 

 ٟ إنبز رفم١ً ا رفبي ث١ٓ وب خ ألمبء اٌغبِمخ  ئْ ع١ّع اٌمب١ٍِٓ ثبٌغبِمخ ٠ٍزصِْٛ ثبٌمٛالد 

 اٌمبِخ ٌٍعٍٛن إٌّٟٙ ٚاألخىلٟ ِٓ خىي:

 ّتاٌداِؼح ٚاٌمشاساخ اٌقادسج ِٓ اإلداسج اٌؼ١ٍا ازرشاَ اٌمٛا١ٔٓ ٚاقٔظّح ٚاٌٍٛائر إٌّظّح ٌٍؼ ً

 ٚاٌرم١ذ تٙا.

  ا ٔزّبء ٚاٌٛ ء ٌٍغبِمخ ٚاٌؾسؾ لٍٝ ا زرمبء ثعّمزٙب ٚرغ١ٍت ِفٍؾزٙب اٌمبِخ ٚاٌّؾب ظخ

 لٍٝ ظىِخ ِّزٍىبرٙب ِٚسا مٙب ٚرغ١ٙصارٙب.

 .ًّاٌّؾب ظخ لٍٝ اٌعس٠خ ٚلدَ إ ؽبء اٌّمٍِٛبد اٌّزمٍمخ ثبٌم 

  ٍٝإلبِخ اٌمىلبد ِع اٌغ١س ِج١ٕخ لٍٝ ا ؽزساَ اٌّزجبري، ٚؽك وً ؼ ؿ  ٟ اإل٠ّبْ اٌؾسؾ ل

 ثفىس ِ زٍف ِبراَ ٠مجس لٕٗ ثأظٍٛة ؽمبزٞ.

 .أراء األلّبي ٚاٌّٙبَ ثغد٠خ ٚإخىؾ 

 اإلداسج اٌؼ١ٍا

 رٍزصَ اإلرازح اٌم١ٍب  ٟ رمبِىرٙب ثـ:

  سؾ اٌزٛاـً إٌّزظُ ِمُٙ ٌّٕبلؽخ ا ٔفزبػ لٍٝ وب خ اٌمب١ٍِٓ ٚاٌلىة ثبٌغبِمخ ٚإربؽخ 

 أٚلب  اٌمًّ األوبر٠ّٟ ٚاإلرازٞ  ٟ ؽٛاز ٘برف ٌىزرمبء ثبٌغبِمخ.

  ا ٌزصاَ ثّجبرا اٌمداٌخ ٚاٌّعبٚاح ٚرؾد٠د ؽمٛق اٌمب١ٍِٓ اٌّم٠ٕٛخ ٚاٌّبر٠خ ٚ ك اٌّؤ٘ىد

 ٚاٌ جساد ٚاٌملبء.

 مد٠ُ اٌّىب  د اٌزؽغ١م١خ ٌٍمب ١ّٓ رؽغ١ع اإلثدا  ٚاٌجؾش اٌمٍّٟ ثزٛ ١س وً اٌّعزٍصِبد ٌرٌه ٚر

 ثرٌه ِٓ ألمبء ١٘ خ ردز٠ط ٚنىة.

 .ٍّٟاؽزساَ اإلعساءاد ٚا١ٌ٢بد إٌّظّخ ٌٍمًّ  ٟ اٌغبِمخ ظٛاء اٌم١ٍّخ اٌزم١ّ١ٍخ أٚ اٌجؾش اٌم 

 .اٌؾسؾ اٌدا ُ لٍٝ رأ١ِٓ ِب ٠ٍصَ ٌٕمً اٌّمبزف ٚرٛ ١س اٌزم١ٕبد اٌؾد٠ضخ ٌٍم١ٍّخ اٌزم١ّ١ٍخ 

 -ِثادا ١ِثاق اٌؾشف اقخاللٟ قػضاء ١٘نح اٌرذس٠ظ تاٌداِؼح:اٌدضء اقٚي: 

اٌمٍّبء ُ٘ ٚزصخ األٔج١بء، ٚل١ٍُٙ ٠مَٛ و١بْ اٌّغزّع وىً؛  ُٙ ؽٍّخ اٌمٍُ ٚٔجساض اٌٙدا٠خ ٌٗ، ٌّٚب 

وبٔذ لىلخ لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ثغبِمخ أ س٠م١ب لىلخ ٚص١مخ ِٚزؽجمخ،  ٟٙ أٚ ً لىلزٗ ثبٌلىة ٚصب١ٔبً 
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ً لىلزٗ ثبٌّغزّع اٌرٞ  ً لىلزٗ ثبٌجؾش اٌمٍّٟ، ٚخبِعب ً ثبٌغبِمخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ إ١ٌٙب، ٚزاثمب ثصِى ٗ ٚصبٌضب

٠م١ػ  ١ٗ؛  ئْ وً لىلخ ِٓ ٘رٖ اٌمىلبد اٌّزؽجمخ رؾزبط إٌٝ ٚلع ِجبرا أخىل١خ رؾىُ ٘رٖ اٌمىلبد 

ِب بد اٌّّٙخ  ٟ اٌّغزّع، ٚذٌه ؽزٝ رؤرٞ اٌغبِمخ اٌدٚز اٌّسعٛ ِٕٙب ثبلزجبز٘ب ِؤظعخ ِٓ اٌّؤظع

 - ٟ اٌجٕٛر ا٢ر١خ: ٗٔعزمسل

 -أٚالً: ِثادا ١ِثاق اٌؾشف اقخاللٟ فٟ ػاللح ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ تاٌداِؼح:

٠ىزعت لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ِٓ خىي لم٠ٛزٗ ثبٌغبِمخ ِىبٔزٗ ا عزّبل١خ ٚرمد٠س ٚاؽزساَ إٌبض، 

م١بر٠خ  ٟ اٌدٌٚخ،  ئْ ذٌه ِسعمٗ أزّب ُٙ إٌٝ اٌى١ٍخ وّب لد ٠زمٍد ٘ؤ ء األلمبء ثمك إٌّبـت اٌ

وّؤظعخ رم١ّ١ٍخ ٚرسث٠ٛخ، ٌٚرٌه  ئْ صّخ ِجبرا رسر  ٟ ١ِضبق اٌؽسف األخىلٟ رىْٛ ثّضبثخ اٌٙبرٞ 

 -ٚاٌّسؼد  ٟ لىلخ لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ثبٌغبِمخ، ٔٛعص٘ب  ٟ اٌزبٌٟ:

ممٙب اٌّغٍط األلٍٝ ٌٍغبِمبد ٚاٌدٌٚخ، ٚأْ ا ؽزساَ اٌٛاعت ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛا ؼ اٌزٕف١ر٠خ اٌزٟ ٠ -1

 ٠ىْٛ ٘را ا ؽزساَ ٔبثمبً ِٓ ؼمٛز راخٍٟ ٚ  ٠سرجه ثبٌ ٛف ِٓ اٌممبة.

لسٚزح اإلؽعبض ثب ٔزّبء ٌٍغبِمخ ٚأْ ٠زسعُ ٘را اإلؽعبض إٌٝ رفسف لٍّٟ  ٟ اٌّٛالف  -2

 اٌّ زٍفخ اٌزٟ رزمسق ٌٙب اٌغبِمخ.

بز اٌّعز٠ٛبد اٌّ زٍفخ ِٓ اٌم١براد ثبٌغبِمخ  ٟ اٌٍغبْ إثداء اٌسأٞ ثّٛلٛل١خ ٚؼغبلخ لٕد اخز١ -3

 اٌّ زفخ ثرٌه ثم١داً لٓ أٞ الزجبزاد ؼ ف١خ رزمبزق ِع الزجبزاد اٌفبٌؼ اٌمبَ.

اٌد ب  لٓ اظزمى١ٌخ اٌغبِمخ ٚؽس٠زٙب، ٚؽس٠خ اٌجؾش اٌمٍّٟ  ١ٙب، ٚذٌه ِٓ خىي اإلنبز  -4

 اٌغبِمٟ.

اؽد ث١ٓ اٌز ففبد اٌزٟ ٠مّٙب ٚث١ٓ اٌز ففبد رؾم١ك ا ٔعغبَ ٚاٌزٕع١ك راخً اٌمعُ اٌٛ -5

 اٌؽج١ٙخ  ٟ األلعبَ األخسٜ ِٓ أعً ا زرمبء ثّعزٜٛ اٌزم١ٍُ ٚاٌجؾش اٌمٍّٟ.

اٌّؽبزوخ  ٟ اعزّبلبد اٌّغبٌط ٚاٌٍغبْ اٌزٟ ٠م١ٓ ثٙب ٚاٌم١بَ ثدٚز إ٠غبثٟ ِٓ خىي إٌّبلؽخ  -6

 ٚإثداء اٌسأٞ، ٚلدَ اٌزغ١ت رْٚ لرز لٓ ٘رٖ ا عزّبلبد.

 دَ رفم١ً اٌّفٍؾخ اٌؽ ف١خ لٍٝ اٌّفٍؾخ اٌمبِخ ٌٍغبِمخ  ٟ وً لساز ٠ز رٖ.ل -7

 اٌّؾب ظخ لٍٝ ظس٠خ ِداٚ د اٌٍغبْ ٚاٌّغبٌط اٌزٟ ٠ؽزسن  ١ٙب. -8

الزجبز وً لمٛ ١٘ خ ردز٠ط أْ ١ِضبق اٌؽسف األخىلٟ ٘ٛ رظزٛز ِٓ ٚلمٗ  ؼ ف١بً ،ِٚٓ  -9

 اٌزدز٠ط اٌّمبٚٔخ.صُ ٠عمٝ ٌٕؽسٖ ث١ٓ شِى ٗ ٚخبـخ اٌغدر ُِٕٙ ١٘ٚ خ 

 -ثا١ٔاً: ِثادا ١ِثاق اٌؾشف اقخاللٟ فٟ ػاللح ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ تضِالئٗ:

 -رزسوص ِجبرا ١ِضبق اٌؽسف األخىلٟ  ٟ لىلخ لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ثصِى ٗ  ١ّب ٠ٍٟ:
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ا ٌزصاَ ثغ١ّع اٌؾمٛق اٌّلٍٛثخ ٌغ١ّع اٌصِىء ٚأراء اٌٛاعجبد ٔؾُٛ٘  ٟ لىلخ ِزجبرٌخ رىْٛ  .1

  ٛق ِعزٜٛ اٌؽجٙبد.

ا ٌزصاَ ثّجبرا ا ؽزساَ  ٟ ع١ّع األؽٛاي،  ظ١ّب لٕد ا خزىف  ٟ اٌسأٞ إزظبء زٚػ رمد٠س  .2

 األلدَ، ٚللف األوجس لٍٝ األـغس.

اإل٠ّبْ ثسٚػ اٌمًّ اٌغّبلٟ ٚاٌّؽبزوخ  ٟ األثؾبس ظٛاًء لٍٝ ِعزٜٛ اٌصِىء  ٟ اٌمعُ اٌٛاؽد  .3

 ٍفخ ثبٌغبِمخ.أٚ ِع اٌصِىء  ٟ األلعبَ اٌّ ز

ا ٘زّبَ ثز١ّٕخ اٌمىلبد اإلٔعب١ٔخ  ٟ إٌّبظجبد ا عزّبل١خ اٌّ زٍفخ ِع اٌصِىء راخً ٚخبزط  .4

 اٌغبِمخ.

ٔمً اٌ جساد ٚاٌمدزاد اٌزٟ ٠ىزعجٙب لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ِٓ األلّبي ٚإٌّبـت اٌزٟ ٠زٛ ٘ب  ٟ  .5

ٗ ر١ّٙداً إللدار اٌم١براد األوبر١ّ٠خ اٌغبِمخ، ٚورٌه خجسارٗ ثبٌؽؤْٚ اٌمبِخ  ٟ اٌؾ١بح إٌٝ شِى 

 ِٚٛاـٍخ اٌّع١سح اٌزم١ّ١ٍخ رْٚ ِؽبوً.

ا ٌزصاَ اٌفبزَ ثبؽزساَ وً لمٛ ١٘ خ ردز٠ط ٌصِى ٗ أِبَ اٌلٍجخ ثىب خ ِعز٠ٛبرُٙ، ٚلدَ أزمبر  .6

 أٞ ش١ًِ ل١ٍّبً أٚ أخىل١بً أِبَ اٌغ١س  ظ١ّب اٌلٍجخ.

 -اللح ت١ٓ أػضاء ١٘نح اٌرذس٠ظ ٚاٌطالب تاٌداِؼح:ثاٌثاً: ِثادا ١ِثاق اٌؾشف اقخاللٟ اٌؼ

إْ لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ٚاٌلىة ّ٘ب اٌسو١صربْ األظبظ١زبْ  ٟ ل١ٍّخ اٌزم١ٍُ اٌغبِمٟ، ٚ ٍعفخ ٚعٛر    

ً ٌٍم١بَ ثبٌدٚز اٌّسؼؾ١ٓ ٌزمٍدٖ  ٟ اٌّغزّع، ٚ   اٌغبِمخ ٌُ رٕؽأ إ  ٌ دِخ اٌلىة ٚإلدارُ٘ إلداراً   مب

لٍٝ ِعزٜٛ لٍّٟ -ٚثبٌلجع ِمٗ ألمبء ا١ٌٙ خ اٌّمبٚٔخ– ِٓ خىي لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ٠زأرٝ ذٌه إ 

 ٚأخىلٟ  س٠د.

ِٚٓ ٘را إٌّلٍك ٚؽزٝ ٠فبن لمً اٌلبٌت ٚؼ ف١زٗ ـ١بغخ ظ١ٍّخ،  ئْ ١ِضبق اٌؽسف ٘را ٠زٛظُ     

 - ٟ لىلخ لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ثبٌلبٌت:

١٘ خ اٌزدز٠ط  ٟ ِّبزظخ ل١ٍّخ اٌزدز٠ط ٚاٌزم٠ُٛ  ا زرمبء ثّعزٜٛ اٌعٍلخ اٌزٟ ٠زّزع ثٙب لمٛ .1

 ٚاإلؼساف لٍٝ اٌلىة،  ٙٛ أٚ ً لدٚح ِٚضبي ٠ؾزرٜ ثٗ اٌلىة.

ٚلدَ رعف١ٗ أ ىبزُ٘  -نبٌّب   رزمبزق ِع ل١ُ اٌّغزّع -اؽزساَ اٌؾس٠خ اٌؽ ف١خ ٌٍلىة .2

بلؽخ، ِٚٓ رُ ثُٙ إٌٝ ٚآزا ُٙ، ثً اٌمًّ لٍٝ ر١ّٕزٙب ٚا زرمبء ثٙب ٚرؽغ١مُٙ لٍٝ اٌؾٛاز ٚإٌّ

 ِفبف اٌعّٛ ٚاٌس مخ.

ا زرمبء اٌّعزّس ثّعزٜٛ لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط اٌمٍّٟ ٚاٌضمب ٟ ٚا عزّبلٟ، ثئنىلٗ را ّبً لٍٝ  .3

آخس اٌزلٛزاد اٌم١ٍّخ ٚاٌضمب ١خ ٚا عزّبل١خ  ٟ ِغب د لٍّٗ ٚنسق اٌزدز٠ط، ٚرٛظ١ف ذٌه 

 زٍمب٘ب اٌلبٌت ِٕٗ.وٍٗ ٌفبٌؼ اٌم١ٍّخ اٌزم١ّ١ٍخ ٚاٌزسث٠ٛخ اٌزٟ ٠
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إِدار اٌلبٌت ث جساد لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ٚلٍّٗ لٕد إلدارٖ ٌٍّؽبز٠ع ٚاٌجؾٛس ٚاٌدزاظبد  .4

 ٚر ف١ؿ ٚلذ وبٍف ٌّعبلدرُٙ ٌجٕبء ِعزمجٍُٙ.

ا ٌزصاَ ثبٌّٛلٛل١خ لٕد رم٠ُٛ اٌلىة ٚلدَ اٌّغبٍِخ رؾذ أٞ ظسف ِٓ اٌظسٚف، ٚلدَ  .5

 ا للٙبر ألٞ ظجت وبْ.

 ث١ٓ اٌلىة ٚؽضُٙ لٍٝ اٌمًّ اٌغّبلٟ ثد ً ِٓ إٌصلخ اٌفسر٠خ  ٟ األراء. ثش زٚػ اٌزمبْٚ .6

 -ساتؼاً : ِثادا ١ِثاق اٌؾشف اقخاللٟ فٟ ٔطاق اٌثس  اٌؼٍّٟ:

أـجؼ رمدَ اٌدٚي ٚٚـٌٛٙب إٌٝ اٌّسارت اٌم١ٍب ِس٘ٛٔبً ثزمدَ اٌجؾش اٌمٍّٟ  ١ٙب، ٌٍٚغبِمبد ثففخ 

 ذٌه لٍٝ اٌسغُ ِٓ ٚعٛر عٙبد أخسٜ لد رؤرٞ ٔفط اٌدٚز، ٚلبِخ رٚز٘ب اٌّز١ّص  ٟ ٘را إٌلبق، ٚ

 -ثٕبءاً لٍٝ ِب رمدَ  ئْ اٌجؾش اٌمٍّٟ ٠غت أْ ٠مَٛ لٍٝ رلب ُ أخىل١خ ٔٛعص٘ب  ٟ ا٢رٟ:

ا لزمبر اٌساظخ ثأْ اٌجؾش اٌمٍّٟ ٘ٛ اٌرٞ ٠س ع ِٓ ِعزٜٛ اٌزم١ٍُ ثبٌغبِمخ، ٚأْ إٌؽس  ٟ  -1

ٚاٌمب١ٌّخ اٌّؾىّخ ٠سرمٟ ثممٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ِٚٓ صُ رسرمٟ اٌّغىد اٌم١ٍّخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌمسث١خ 

 ِمٗ اٌغبِمخ.

 لسٚزح ِسالبح لٕفسٞ األـبٌخ ٚا ثزىبز لٕد إعساء اٌجؾش اٌمٍّٟ. -2

ِسالبح ا ٌزصاَ ثبألِبٔخ اٌم١ٍّخ ٚلدَ ِ بٌفخ اٌمٛالد ٚاٌزمب١ٌد اٌساظ خ  ٟ ٘را اٌّغبي  ١ّب ٠زمٍك  -3

 ٌجؾش اٌمٍّٟ.ثبٌزٛص١ك اٌفؾ١ؼ...إٌخ ِٓ أـٛي ا

ِسالبح أْ ٠ىْٛ اٌجؾش اٌمٍّٟ ذٚ ل١ّخ ٌٙب ِسرٚر رلج١مٟ ٚلٍّٟ إ٠غبثٟ لٍٝ اٌّغزّع ٚللبلبرٗ  -4

 ٚخبـخ  ٟ ِغب د اإلرازح ٚاٌملب  اٌزغبزٞ ٚغ١س٘ب ِٓ اٌّغب د اٌّ زٍفخ.

 ١خ.اٌزأو١د لٍٝ ث١بْ عٙد وً ِٓ اؼزسن ِع اٌجبؽش  ٟ إلدار اٌجؾش نجمبً ٌأللساف ٚاٌزمب١ٌد اٌمٍّ -5

 ا ٌزصاَ ثبٌّٛلٛل١خ ٚاٌزغسر اٌزبَ ِٓ ا لزجبزاد اٌؽ ف١خ لٕد رؾى١ُ األثؾبس ٌٍٕؽس. -6

رؽغ١ع األثؾبس اٌم١ٍّخ اٌغّبل١خ ث١ٓ ألمبء ١٘ خ اٌزدز٠ط، ٚث١ٓ اٌغبِمخ ٚعٙبد ثؾض١خ أخسٜ  -7

 ِؾ١ٍخ ٚلب١ٌّخ.

 -خاِغاً: ِثادا ١ِثاق اٌؾشف اقخاللٟ فٟ ػاللح ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ تاٌّدرّغ:

إْ عبِمخ أ س٠م١ب ث١ٍج١ب ثّ زٍف ر ففبرٙب ٟ٘ لبنسح اٌزمدَ  ٟ اٌّغزّع، ٟٚ٘ اٌزٟ ر سط ٌٍّغزّع    

اٌىٛارز اٌّؤٍ٘خ  ٟ للبلبد اإلٔزبط ٚاٌ دِبد وب خ، ِٚٓ صُ  ئْ رمدَ اٌّغزّع ٚزل١ٗ ٠زٛلفبْ لٍٝ 

، ٚ ٟ اإلنبز اٌّؾزدِخِعزٜٛ اٌ س٠ظ ِٚدٜ لدزرٗ لٍٝ اٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌّٛوٍخ إ١ٌٗ  ٟ ظً إٌّب عخ 

اٌغد٠د اٌرٞ رؾىّٗ آ١ٌبد  اٌزلٛزاد اٌؾبرصخ  ٟ اٌمسْ اٌؾبرٞ ٚاٌمؽس٠ٓ، ٌرا رمع لٍٝ لبرك  زإٌّظٛ

 ألمبء ١٘ خ اٌزدز٠ط ِعؤ١ٌٚخ وجسٜ رغبٖ اٌّغزّع.
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ٚثٕبًء لٍٝ ذٌه، رزّضً ثٕٛر ١ِضبق اٌؽسف األخىلٟ  ١ّب ٠زمٍك ثمىلخ لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط    

 - ١ّب ٠ٍٟ:ثبٌّغزّع، 

 اٌزم١د ثبٌم١ُ ٚاأللساف األخىل١خ اٌزٟ رعٛر اٌّغزّع ٚأّ٘ٙب اؽزساَ ِؽبلس ع١ّع اٌّٛان١ٕٓ. -1

لدَ لفس اٌمٍُ لٍٝ لبلبد اٌدزاظخ ٚاٌّمبًِ ٚٔؽس اٌضمب خ اٌم١ٍّخ ٌىً أ سار اٌّغزّع لٓ نس٠ك  -2

اٌزٟ رؾمك ذٌه رجع١ه اٌمٍَٛ ٚإ٠غبر ـٍخ را ّخ ِٚعزّسح ِع خس٠غٟ اٌى١ٍخ ٚرؽغ١ع ا١ٌ٢بد 

 وسٚاثه خس٠غٟ اٌز ففبد اٌّ زٍفخ ثبٌى١ٍخ.

 ا ٘زّبَ ثممب٠ب اٌج١ خ ِٓ وب خ اٌصٚا٠ب. -3

 اٌزأو١د لٍٝ أْ ؽس٠خ اٌزمج١س ِعؤ١ٌٚخ   رزمبزق ِع غب٠بد ٚأ٘داف اٌغبِمخ ٚزظبٌزٙب. -4

ٌزصاَ اٌّؾب ظخ لٍٝ اٌّىبٔخ ٚاٌزٛ ١س اٌٍر٠ٓ ٠ؽمس ثّٙب اٌّغزّع رغبٖ ألمبء ١٘ خ اٌزدز٠ط ثب  -5

 اٌعٍٛن اٌم٠ُٛ ِٓ ؽ١ش اٌؽىً ٚاٌّٛلٛ .

رمد٠ُ اٌ جسح ٚاٌّؽٛزح ٌّؤظعبد اٌدٌٚخ وب خ  ٟ للبلٟ اٌمًّ اٌؾىِٟٛ ٚاٌ بؾ ِٓ أعً ؽً  -6

 اٌّؽىىد اٌزٟ رٛاعٙٙب ثبألظٍٛة اٌمٍّٟ اٌفؾ١ؼ، ٚذٌه نجمبً ٌمٛا١ٔٓ ٌٚٛا ؼ اٌغبِمخ.

 زّع.لدَ رفم١ً اٌّفٍؾخ اٌؽ ف١خ لٍٝ اٌّفٍؾخ اٌمبِخ ٌٍّغ -7

 رؽغ١ع اٌمًّ اٌزلٛلٟ ٚرى٠ٛٓ عّبلبد نىث١خ ٌ دِخ اٌج١ خ ٚاٌّغزّع. -8
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 ّٔارج ذخذَ أػضاء ١٘نح اٌرذس٠ظ
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 (8) رلم الملحك
أعضاء  تخصاستبٌانات  
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 أػضاء ١٘نح اٌرذس٠ظذخـ اعرث١أاخ  
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 اشتبيان قياس رضا الطلبة

ـــــم/   ـــ  الفصل الدراس ي/ القصــ

 ( O )ضع دائرة حول الدرجة اليت متثل تقديرك املناسب للسؤال

 -املقرراث الدراسيت:-1
 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خذاً  خ١ذ ِّراص اٌثٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 املحتوى يدقق أهداف املقرر  1.1

 1 2 3 4 5 مدى الاستفادة من املقرر الدراس ي 1.2

 1 2 3 4 5 الوعاء السمني مناسب  1.3

 -أعضبء هيئت التدريس:-2
 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خذاً  خ١ذ ِّراص اٌثٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 جقييم الطلبت وجوزيع الدرجاث  2.1

 1 2 3 4 5 مالئمت طريقت شرح املقرر وجوصيل املعلومت  2.2

 1 2 3 4 5 الحرص على التعامل والتواصل مع الطالب  2.3

 1 2 3 4 5 جوفير املادة الدراسيت وجدديد الكتب واملراجع للمقرر الدراس ي  2.4

 1 2 3 4 5 سرعت جصحيذ الواجباث والاختباراث والامتداناث وإصدار النتائج النهائيت  2.5

 1 2 3 4 5 التزام ألاستاذ بتوقيت املحاضرة  2.6

 1 2 3 4 5 جواجد ألاستاذ خارج ساعاث املحاضرة للتواصل مع الطلبت وإلاجابت على استفساراتهم  2.7

 خدمبث العمليت التعليميت:-3
 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خذاً  خ١ذ ِّراص اٌثٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث التسجيل والدراست والامتداناث 3.1

 1 2 3 4 5 خدماث إدارة القسم  3.2

 1 2 3 4 5 مالئمت الجدول الدراس ي/الفصلي 3.3

 1 2 3 4 5 القاعاث الدراسيت/نظافتها/ججهيزها 3.4

 1 2 3 4 5 خدماث املكتبت 3.5

 1 2 3 4 5 مالئمت املعامل 3.6

 اخلدمبث املسبندة للعمليت التعليميت:-4
 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خذاً  خ١ذ ِّراص اٌثٕذ س.َ

 1 2 3 4 5 خدماث املقهى 4.1

 1 2 3 4 5 خدماث التصوير والسحب 4.2

 1 2 3 4 5 خدماث العيادة  4.3

 1 2 3 4 5 مالئمت استراخت الطالب  4.4

 1 2 3 4 5 كفاءة وخدة ألامن 4.5

 1 2 3 4 5 كفايت ونظافت دوراث املياه 4.6

 .......................................................................................................................................................................مالحظات:  4.7

                   ........................................................................................................................................................................ 
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 رذس٠ظاٌل١اط سضا ػضٛ ١٘نح إعرث١اْ 

 :الفصل الدراسً  : المسم
     

 

 :تمثل تمدٌرن المناسب للسؤال ًضع دائرة حول الدرجة الت

 رلم البند
  الدراسٌــــــــــــــة المــــــــــــــــادة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند

 1 2 3 4 5 مع الهدؾ منهتوافك مفردات الممرر 1.1

 1 2 3 4 5 لدرات الطلبة عمالبمة منهجٌة الممرر م 1.2

 1 2 3 4 5 طرٌمة التمٌٌم وتوزٌع الدرجات للممرر الدراسً 1.3

 1 2 3 4 5 ًتوفر المادة العلمٌة والمراجع والكتب للممرر الدراس 1.4
 

 

 التمدٌر الطلبــــــــــــــــــة أداء

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 ًمالبمة مستوى الطالب مع الممرر الدراس 2.1

 1 2 3 4 5 اهتمام وجدٌة والتزام الطالب 2.2

 1 2 3 4 5 والبحوث( ) أداء الواجبات والمشاركاتللمتطلبات الممرر مث بأداء الطال 2.3

 1 2 3 4 5 الرضا عن درجات أعمال الفصل الدراسً و النتابج النهابٌة 2.4

 1 2 3 4 5 لٌام الطالب بؤنشطة إضافٌة لزٌادة تحصٌله العلمً 2.5
 

 التمدٌر خدمــــــــــات العملٌة التعلٌمٌة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 شإون أعضاء هٌبة التدرٌس خدمات مكتب 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات إدارة المسم 3.2

 1 2 3 4 5 خدمات لسم الدراسة و االمتحانات 3.3

 1 2 3 4 5 الجدول الدراسً األسبوعً 3.4

 1 2 3 4 5 الماعات الدراسٌة نظافتها وتجهٌزها 3.5

 1 2 3 4 5 المعامل تجهٌز 3.6

 1 2 3 4 5 المكتبة 3.7
 

 التمدٌر الخدمــــــــــات المساندة للعملٌة التعلٌمٌة

 ضعٌف ممبول جٌد جٌدجداا  ممتاز البند رلم البند

 1 2 3 4 5 خدمات التصوٌر 3.1

 1 2 3 4 5 خدمات الممهى 3.2

 1 2 3 4 5 خدمات العٌادة 3.3

 1 2 3 4 5 حجرة أعضاء هٌبة التدرٌس 3.4

 1 2 3 4 5 خدمات الشإون المالٌة 3.5

 1 2 3 4 5 كفاءة وحدة األمن 3.6

 1 2 3 4 5 كفاٌة ونظافة دورات المٌاه 3.7

 ....................................................................................................................................:مالحظات 3.8
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 اعرث١اْ ذم١١ُ أداء اٌّشؽذ اقواد٠ّٟ ِٓ لثً اٌطاٌة
  

 

 ............................................................. :اقواد٠ّٟاعُ اٌّشؽذ 

 /......................................... اٌذساعٟ اٌفقً/ ...........................................  اٌمغُ

 ضغ دائشج زٛي اٌذسخح إٌّاعثح الخر١اسن.

 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّراص اٌثٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 اٌّسؼد األوبر٠ّٟ ٌٗ ظبلبد ِىزج١خ ِمٍٕخ 1

 1 2 3 4 5 ٚعٛر اٌّسؼد األوبر٠ّٟ ؽعت اٌعبلبد اٌّمٍٕخ 2

 1 2 3 4 5 اإللٕب لدزح اٌّسؼد األوبر٠ّٟ لٍٝ  3

 1 2 3 4 5 ؽداِمبثٍخ اٌّسؼد األوبر٠ّٟ وً نبٌت لٍٝ  4

 1 2 3 4 5 ٠عبلد لٍٝ اٌزٛع١ٗ اٌفؾ١ؼ األوبر٠ّٟاٌٍّف  5

 1 2 3 4 5  ٟ اٌزمبًِ ِع اٌلٍجخ  األوبر٠ِّٟسٚٔخ اٌّسؼد  6

 1 2 3 4 5 ٌه ولبٌت عبِمٟ  األوبر٠ّٟ اؽزساَ اٌّسؼد 7

 1 2 3 4 5  األوبر٠ّٟا ظزفبرح ِٓ رٛع١ٙبد ٚٔفب ؼ اٌّسؼد  8

 1 2 3 4 5 ٠ٛلؼ اٌّسؼد األوبر٠ّٟ اٌ لخ اٌدزاظ١خ ثّب  ٟ ذٌه رعٍعً اٌّمسزاد 9

9 
 :ِالزظاخ

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر خدمات اإلرشاد األكادٌمً
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 اعرث١اْ ذم١١ُ اٌطاٌة ٌؼضٛ ١٘نح ذذس٠ظ 
  

 ........... ........اٌفقً اٌذساعٟ/....................../.........اعُ اٌّمشس......... ............................/ اٌمغُ

 ضغ دائشج زٛي اٌذسخح إٌّاعثح الخر١اسن.

س.

َ 

 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خ١ذ خذا ِّراص اٌثٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 1 2 3 4 5 ثّؾزٜٛ اٌّمسز اٌدزاظٟ  األظزبذرمس٠ف   .1

 1 2 3 4 5 اٌّمسز اٌدزاظٟ  األظزبذ ثأ٘دافرمس٠ف   .2

 1 2 3 4 5 اٌمدزح اٌزدز٠ع١خ ٌممٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط  .3

 1 2 3 4 5 أظٍٛة لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط  ٟ اٌّؾبلسح   .4

 1 2 3 4 5 رمجً لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ألظ ٍخ اٌلٍجخ   .5

 1 2 3 4 5 األِضٍخ اٌّعز دِخ  ٟ اٌّؾبلسح وفب٠خ   .6

 1 2 3 4 5 ِسٚٔخ لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط  ٟ اٌزمبًِ ِع اٌلٍجخ   .7

 1 2 3 4 5 ؽش لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط اٌلٍجخ لٍٝ اٌّؽبزوخ  ٟ اٌّؾبلسح  .8

 1 2 3 4 5 ( ٚثؾٛس ل١ٍّخ....اٌخ وفب٠خ ٔظبَ اٌزم١١ُ اٌّعز دَ ) اخزجبزاد ٚٚاعجبد  .9

 1 2 3 4 5 ٚلٛػ وزبثخ لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط لٍٝ اٌعجٛزح   .10

 1 2 3 4 5 رؾد٠د لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط وزبة ِٕٙغٟ ِٚسعمٟ   .11

 1 2 3 4 5 لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ٔزب ظ ا خزجبزاد ٌٍلىة  ٟ ِٛلد٘ب إلىْ  .12

 1 2 3 4 5 اٌزصاَ لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ثّفسراد اٌّمسز   .13

 1 2 3 4 5 اٌّؾبلسح  ٟ ِٛلد٘ب  ٚإللبءاٌزصاَ لمٛ ١٘ خ اٌزدز٠ط ثبٌؾمٛز   .14

 ِالزظاخ:  .15

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 اعرث١ـــاْ ذم١١ـــــُ اٌطـــــاٌة ٌٍّمـــــشس

  

 ............... اٌفقً اٌذساعٟ/............. ........اعُ اٌّمشس/...... .................................. اٌمغُ/

 ضغ دائشج زٛي اٌذسخح إٌّاعثح الخر١اسن.

 لم١ف ِمجٛي ع١د ع١د عدا ِّزبش اٌجٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ز.َ

 1 2 3 4 5 ِى ّخ اٌٛلبء اٌصِٕٟ ٌٍّمسز اٌدزاظٟ   1

 1 2 3 4 5 ثّفسراد اٌّمسز اٌدزاظٟ اإلٌّبَ 2

 1 2 3 4 5 ظٌٙٛخ اٌفُٙ ٌّفسراد اٌّمسز اٌدزاظٟ 3

 1 2 3 4 5 اإلٌّبَ ثأ٘داف اٌّمسز اٌدزاظٟ 4

 1 2 3 4 5 رٛ ١س ِزلٍجبد خبـخ ٌٍّمسز اٌدزاظٟ )ِمًّ، عٙبش لسق ......( 5

 1 2 3 4 5 رٛ س وزبة ِٕٙغٟ ِفبؽت ٌٍّمسز  6

 1 2 3 4 5 ِدٜ ا ظزفبرح ِٓ اٌّمسز اٌرٞ رزظزٗ 7

8 

 ِالزظاخ:

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

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

........................................................................................................................................................... 
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ٌٍّمـــــشساعرث١ـــاْ ذم١١ـــــُ ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ   

 /....................................................................                   اٌمغُ اٌؼٍّٟ

 لــــــاسِرؼــاْٚ/............................................................   أعراراٌّمشس

 )                     ( سِـضاٌّـــــمـــــــــــــشس/.......................................اعّاٌّمــــــــــــــــــــشس

 /..................... ػذد اٌغاػاخ اٌذساع١ح)أعثٛػ١اً(/.............................. ػذد اٌٛزذاخ اٌذساع١ح

 ..................................اٌذساعٟ اٌفقً

 زٛي اٌذسخح اٌرٟ ذّثً ذمذ٠شن إٌّاعة ٌٍغؤاي:ضغ دائشج 

 خ اٌــــــــثــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــاْ ِّراص خ١ذ خذا خ١ذ ِمثٛي ضؼ١ف

 1 ِى ّخ اٌٛلبء اٌصِٕٟ  5 4 3 2 1

 2  ُٙ ٚاظز١مبة اٌلٍجخ ٌٍّمسز اٌدزاظٟ 5 4 3 2 1

 3  لدر اٌلٍجخ ِٕبظت 5 4 3 2 1

 4 رٛ س اٌّزلٍجبد اٌ بـخ ثبٌّمسز 5 4 3 2 1

 5 إٌعجخ اٌّ ٠ٛخ ٌّب رُ أغبشٖ ِٓ ِفسراد اٌّمسز اٌدزاظٟ: ٔظسٞ ...... %  لٍّٟ ....... %

 ِالزظاخ:

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

.................................................................................................................... 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداءإعداد:  04/02/2020: التحدٌثتارٌخ 

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   

Africa University 

For Humanities & Applied science 

 (6رقم الىموذج: م.ج.ت )

 م20التاريخ: ..... / ...../ .... 

 



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعرث١اْ ذم١١ُ أداء ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ ِٓ لثً سئ١ظ اٌمغُ

 /...............................................اٌذساعٟ  اٌفقً/....................................اٌمغــــــــــــــُ

 ِرؼاْٚ Oلاس      O   .............................................اعُ ػضٛ ١٘نح اٌرذس٠ظ: 

 .ضغ دائشج زٛي اٌذسخح إٌّاعثح الخر١اسن

 ضؼ١ف ِمثٛي خ١ذ خ١ذ خذاً  ِّراص اٌثٕـــــــــــــــــذ س.َ

 1 2 3 4 5 ا ٌزصاَ ثؾمٛز اٌّؾبلساد  ٟ ٚلزٙب   .1

 1 2 3 4 5 إٔغبش ِب ٠ىٍف ثٗ ِٓ ِٙبَ  .2

 1 2 3 4 5 ا ٌزصاَ ثؾمٛز اعزّبلبد اٌمعُ   .3

 1 2 3 4 5 اٌىفبءح اٌم١ٍّخ   .4

 1 2 3 4 5 اٌّٛلٛل١خ  ٟ رم١١ُ أراء اٌلبٌت   .5

 1 2 3 4 5 اٌزغد٠د  ٟ أظٍٛة اٌزدز٠ط   .6

 1 2 3 4 5 اٌّسٚٔخ  ٟ اٌؾٛاز ٚلدَ اٌزمفت   .7

 1 2 3 4 5 ؽعٓ اٌزمبًِ ِع اٌلىة   .8

 1 2 3 4 5 ؽعٓ اٌزمبًِ ِع شِى ٗ   .9

 1 2 3 4 5 اٌّجبرزح  ٟ األ ىبز لٕد اٌٍصَٚ   .10

 1 2 3 4 5 اٌزمبْٚ  ٟ رغ٠ٛد اٌم١ٍّخ اٌزم١ّ١ٍخ ثبٌمعُ   .11

 1 2 3 4 5 اٌّؽبزوخ  ٟ اٌجؾٛس اٌم١ٍّخ ٚٚزغ اٌمًّ ذاد اٌمىلخ ثبٌجسٔبِظ  .12

 1 2 3 4 5 اٌّعبّ٘خ  ٟ خدِبد اٌّغزّع ٚاٌج١ خ اٌزٟ ٠مدِٙب اٌجسٔبِظ  .13

 1 2 3 4 5 اٌؾسؾ لٍٝ ظّمخ اٌغبِمخ   .14

 1 2 3 4 5 اظز داَ اٌزم١ٕخ اٌّزٛ سح  ٟ اٌم١ٍّخ اٌزم١ّ١ٍخ   .15

 ِالزظاخ:  .16

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

.................................................................................................................................................... 
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 استطالع أراء الخرٌجٌن استبٌان

   تحٌة طٌبة و بعد      

نعتبر الخرٌج هو محور أساسً للعملٌة التعلٌمٌة  -جامعة أفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة و التطبٌمٌة إننا فً 
االستفادة من آرابكم وممترحاتكم المٌمة و التعلٌمٌةولؽرض تحسٌن جودة البرامج  ،ومن أهم مخرجاتها

ستبٌان لجمع المعلومات من الخرٌجٌن والتً تعكس خبرتهم اال الذا تم عمل هذ .لتطوٌر األداء بالجامعة
 .بالبرنامج الذي درسوه

 أول: البٌانات العامة:
 ذكر )   ( أنثى )   (:نوع الجنس............... :سنة التخرج.......................... البرنامج التعلٌمً:

 أعمل)      (لطاع حكومً)    (لطاع خاص)    (ال :  جهة العمل الحالٌة

البرٌد اإللكترونً:)اختٌاري( 
................................................................................................(...................). 

 .التعلٌم والتعلم والخدمات الممدمة من الجامعةرضاهم عن عملٌات  مستوىحول  أراء الخرٌجٌن ثانٌا:

( /  5)راضً بشدة =فً الخانة التً تعبر عن وجهة نظرن√( عالمة )  التفضل باإلجابة عن األسئلة التالٌة بوضع نرجو
 (1=بشدة(/ )غٌرراضً  2( /)غٌرراضً =3( /)محاٌد=4)راضً=

 

 الممٌاس  
 العبارة

ً
ض

را
 

شدة
ب

 ً
ض

را
 

حاٌد
م

 

غٌر 

ً
ض

را
 

غٌر 
ً

ض
را

 

شدة
ب

 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 التعلٌم الذي تلمٌته فً الجامعة ؟ما مدى رضان عن مستوى 

 1 2 3 4 5 هٌئة التدرٌس بالجامعة؟ اءعضأما مدى رضان عن جودة أداء  

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة الخدمة الممدمة من لسمن العلمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أداء جودة  الخدمة الممدمة من لسم التسجٌل والمبول؟

 1 2 3 4 5 مدى رضان عن شروط المبول والتسجٌل بالجامعة؟ما 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن رسوم التسجٌل بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر مهارات المعرفة والفهم

 1 2 3 4 5 ؟ما مدى رضان عن توافر المهارات الذهنٌة

 1 2 3 4 5 ؟لٌة والمهنٌةمما مدى رضان عن توافر المهارات الع

 1 2 3 4 5 ؟والمنمولةما مدى رضان عن توافر المهارات العامة 

 1 2 3 4 5 ما مدى رضان عن أسلوب التدرٌس بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن الممررات الدراسٌة بالبرنامج األكادٌمً؟

 1 2 3 4 5 ما مدي رضان عن البنٌة التحتٌة بالجامعة؟

 1 2 3 4 5 من لبل الجامعة؟ تهٌئتن لدخول سوق العملما مدى رضان عن 

 1 2 3 4 5 الجامعة  فً تسهٌل الحصول على وظٌفة بعد التخرج؟ مساهمةما مدى رضان على 
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 كم عدد العروض التً تلمٌتها من كل الممابالت التً أجرٌتها بشأن الوظائف؟ 

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

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الضعف بالجامعة؟
....................................................................................................................

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

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

 

 هل ٌمكنن تحدٌد نماط الموة بالجامعة؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................

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

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

 أٌة مالحظات أخرى: 
....................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 البٌانات إال فً األؼراض العلمٌة فمط منشكركم على حسن التعاون ونفٌدكم بؤنه لن ٌتم استخدا
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 استبٌان خاص بأرباب العمل

  ،،،تحٌة طٌبة و بعد

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستوى  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

من آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر  االستفادةإلى  االستبٌانٌهدؾ والخدمات التً تمدمها. ، الجامعة

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كم، علماً بان إجاباتبالجامعةاألداء 

 الجامعة: ورســالة رؤٌـة:  أولا 

 والتحسين لتحقيق التميز.: نتبنى التغيير لمتطوير الرؤٌة

جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة خاصة متخصصة، تسعى لتحقيق التميز في  :الرسالة
مجاالت: التعميم والتعمم، والبحث العممي، وخدمة المجتمع والبيئة ، من خالل البرامج التعميمية التي 

 تقدمها.

ا   :األهداف: ثانٌا

صصة والمؤهمة لسوق العمل، والنهوض بمؤسسات المجتمع والمحافظة عمى إعداد الكوادر المتخ (1
 البيئة.

السعي الستحداث تخصصات عممية جديدة وفق احتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج التعميمية  (2
 القائمة.

 تطوير وتحسين مستوى األداء األكاديمي، واإلداري بالجامعة. (3
 إثراء حركة البحث العممي بالمشاركة في المحافل العممية والمساهمة في حل مشاكل المجتمع.  (4
 تمدٌم خطط وبرامج فاعلة لخدمة المجتمع والبٌبة لكسب االطراؾ المستفٌدة. (5

التواصل، وعقد الشراكات واالتفاقيات مع الجامعات المناظرة، والمراكز البحثية، لالستفادة منها، وتبادل  (6
 رات معها.الخب

 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 لراءة جٌدة . االستبٌانلراءة بنود  .1

 تعبر عن وجهة نظرن. التًالخانة  فً√( وضع عالمة )  .2

 لدر اإلمكان. بإٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسبلةالنهاٌة  فً .3

 .البٌانات و عدم ترن أسبلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .4

 شاكرٌن لكم خالص التمدٌر و الشكر على حسن التعاون
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 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتمولع الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------الرأي فً الشركة /المإسسة  /صفة مبدي  -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 لطاع خاص  )     (           لطاع حكومً  )     (          نوع المإسسة : -

 

 1 2 3 4 5 السإال رلم 

       الرإٌةمدى وضوح  1

       الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدى وضوح  3

        الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

       إمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول  5

       لهدؾ الثانً اإمكانٌة تحمٌك  6

       لهدؾ الثالث اإمكانٌة تحمٌك  7

       لهدؾ الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

       لهدؾ الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

       لهدؾ السادس اإمكانٌة تحمٌك  10

      الجامعة لخرٌج)العامة(  األساسٌة المهارات توافر 11

       للخرٌج الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 12

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 13

 المهام ألداء الالزمة الحدٌثة والمعلومات المعارؾ توافر مدى 14

 المطلوبة

     

      الجامعة  خرٌج لسلوكٌات منٌتمٌ 15

      الجامعة خرٌج كفاءة عن رضاكم مدى  16

      لالعم سوقالجامعة الحتٌاجات  خرٌج مالبمة 17
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 استبٌان خاص بأرباب العمل لاللسام العلمٌة

  ،،،تحٌة طٌبة و بعد

خرٌجً بهدؾ لٌاس وتمٌٌم مستوى  ستبٌانا بعمل إفرٌمٌا للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌةجامعة  تموم       

، علماً بان بالجامعةمن آرابكم وممترحاتكم المٌمة لتطوٌر األداء  االستفادةإلى  االستبٌان، وٌهدؾ الجامعة

 .سوؾ تحاط بسرٌة كاملة  كمإجابات

 .( مرفمة مع الستبٌان........................الرؤٌة والرسالة واألهداف لمسم ) 
 :بٌانات أساسٌة

 ---------------------------------------------الشركة أو المإسسة / أسم -

 -------------------------------/ اإلنترنتمولع الشركة/ المإسسة علً  -

 ------------------------------صفة مبدي الرأي فً الشركة /المإسسة  / -

 -------------------------------------------سنوات الخبرة فً العمل  / -

 طاع خاص  )     ( ل          لطاع حكومً  )     (          نوع المإسسة : -

 إتباع التعلٌمات التالٌة :التكرم ب ٌرجى

 االطالع على رإٌة ورسالة وأهداؾ المسم المرفمة مع االستبٌان. .5

 لراءة جٌدة . االستبٌانلراءة بنود  .6

 تعبر عن وجهة نظرن. التًالخانة  فً√( وضع عالمة )  .7

 لدر اإلمكان. بإٌجاز االرجاء اإلجابة عنه ةمفتوح ستبٌان أسبلةالنهاٌة  فً .8

 .البٌانات و عدم ترن أسبلة بدون اإلجابة عنها فً استٌفاءنرجو الدلة  .9

 

 1 2 3 4 5 السإال رلم 

       الرإٌةمدى وضوح  1

      كمنظر وجهة من الرإٌةإمكانٌة تحمٌك  2

       الرسالةمدى وضوح  3

      نظركم وجهة من الرسالةإمكانٌة تحمٌك  4

      نظركم وجهة منإمكانٌة تحمٌك الهدؾ األول  5

      نظركم وجهة منلهدؾ الثانً اإمكانٌة تحمٌك  6

      نظركم وجهة منلهدؾ الثالث اإمكانٌة تحمٌك  7

 جامعة أفريقيا

يقيةطبالتللعلوم إلاوصاهية و   
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      نظركم وجهة منلهدؾ الرابع اإمكانٌة تحمٌك  8

      نظركم وجهة منلهدؾ الخامس اإمكانٌة تحمٌك  9

      الجامعة لخرٌج)العامة(  األساسٌة المهارات توافر 10

       للخرٌج الالزمة الفنٌة تتوافر المهارا 11

      بها ٌكلؾ التً المهام أداء علًالجامعة  خرٌج لدرة 12

      المطلوبة المهام ألداء الالزمة الحدٌثة والمعلومات المعارؾ توافر مدي 13
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 الجامعة خرٌج ٌتمنها أن المطلوب والمهارات المواصفات -22
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 الجامعة فً تدرٌسها تمترح معٌنة ممررات -23
 

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

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

 
 

 لتخرٌج الخدمة من والمستفٌدٌن األعمال لورجاالجامعة  بٌن الفعال التواصل لتحمٌككم ممترحات -24
 : المتطورة العمل سوقاحتٌاجات  وفك مإهلةكوادر 
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...................................................................................................................
...................................................................................................................
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 :الجامعةو شركتكم بٌن التواصل إلثراءكم ممترحات -25
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 منوذج تقييم أداء منسق اجلودة

 أول: معلومات شخصٌة

  التخصص  السم

  تارٌخ شغل الوظٌفة  المسم

 جٌد ممبول ضعٌف المهام الوظٌفٌة لمنسمً الجودة ثانٌا:
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      االلتزام بمهام منسك الجودة  1

      ٌساهم فً تجوٌد العملٌة التعلٌمٌة 2

      ٌساهم فً وضع خطط التحسٌن والتطوٌر 3

      ٌلتزم بتمٌٌم العناصر التعلٌمٌة بشكل دوري 4

      ٌلتزم بتحلٌل نماذج واستبٌانات التمٌٌم  5

      ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح بنتابج التمٌٌم 6

7 
ٌلتزم بتمدٌم تمرٌر مفصل وواضح عن جودة العملٌة التعلٌمٌة 

 بشكل دوريبالمسم 
     

      ٌساهم فً عملٌة الدراسة الذاتٌة والتمٌٌم الداخلً 8

      ٌساهم بتعزٌز الوعً الخاص بثمافة الجودة داخل الجامعة 9

      ٌلتزم بحضور اجتماعات مكتب ضمان الجودة 11

      ٌإدي ما ٌطلب منه برؼبة وإتمان 11

 جٌد ممبول ضعٌف ثالثا: السمات الشخصٌة
جٌد 
 جدا

 ممتاز

      له عاللة متمٌزة مع منسمً الجودة باأللسام األخرى 1

      ٌتطوع لمساعدة زمالءه من منسمً الجودة  2

      لدٌه المدرة على العمل فً فرٌك 3

      منضبط وٌحافظ على مواعٌد العمل 4

      ٌتمٌز عمله بجودة األداء 5

      ٌتمبل النمد والتوجٌه 6
 

   21التولٌع .....................  التارٌخ ../.../    ُمعد التمرٌر:......................
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 استبٌان لٌاس رضـا زوار المكتبة

  

 .....................الفصل الدراسً/ ..........................المسم/

 م20./....../......تارٌخ الزٌارة:..    طالب          زائر        الصفة/ عضو هٌئة تدرٌس    

 ضعٌف ممبول جٌد جٌد جدا ممتاز البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.ت

 1 2 3 4 5 ساعات عمل المكتبة مناسبة 1

 1 2 3 4 5 المدرة الستٌعابٌة للمكتبة كافٌة لروادها 2

 1 2 3 4 5 نظام اإلعارة المستخدم فً المكتبة مالئم ومناسب 3

 1 2 3 4 5 توفر العدد الكافً من أجهزة الحاسب اآللً 4

 1 2 3 4 5 توفر النترنت بالمكتبة 5

 1 2 3 4 5 سعر تصوٌر النسخة الواحدة مناسب 6

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة تلبً الحتٌاجات 7

 1 2 3 4 5 الكتب والمراجع المتوفرة فً المكتبة حدٌثة 8

 1 2 3 4 5 الراحة متوفرة وتساعد على المذاكرة وسائل 9

 

 

 الدلة فً اختٌار اإلجابات ٌساعدنا على تطوٌر المكتبة بالشكل المناسب
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  ٚاٌطاٌة ٚزذج اإلسؽاد اقواد٠ِّٟٛضٛع اٌٍماء ت١ٓ 

 .ٟذؼثنح ّٔٛرج اٌسدض اٌّثذئ 

   ٚإضافح . إعماطذؼثنح ّٔٛرج 

 . ّٟضؼف اقداء اقواد٠ 

  ٜٛاقداء اٌرؼ١ٍّٟ .ِشاخؼح ِغر 

 . ِشاخؼح ٚذم١١ُ اٌّٛاظثح ٚاٌسضٛس 

 . ِشاخؼح اٌطاٌة تخقٛؿ اٌا١اب ػٓ اِرسأاخ 

 . إ٠ماف ل١ذ 

 ( ٜأخش                                                                                   . ) 
 

 ذٛف١ح اٌّشؽذ اقواد٠ّٟ

 
                          

 

           

 
 

 اسم وتولٌع المرشد األكادٌمً اسم وتولٌع الطالب       

                       السم : .................................................                                                                    

 ...............................................التولٌع : 

                       السم : .................................................                                                                    

 التولٌع : ...............................................
            

 

 

 

 

 

 نموذج المرشد األكادٌمً
  

 اٌث١أاخ اٌؾخق١ح ٌٍطاٌة:

 اعُ اٌطاٌة : سلُ اٌم١ـــذ :                       

:                         اٌرخقـ اٌمغــــــــــُ :  

:          اٌفقً اٌذساعٟ اٌؼاَ اٌداِؼٟ :  

 ػذد اٌغاػاخ اٌّغدٍح : اٌّغرٜٛ :

    ػذد اإلٔزاساخ : اٌّؼذي اٌرشاوّٟ :
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 رضا العاملٌننموذج لٌاس 

ٌعد مإشر رضا العاملٌن احد المإشرات الهامة فً رفع الروح المعنوٌة للعاملٌن ودفعهم ألداء أفضل. لذلن  ٌستهدؾ هذا 

 النموذج لٌاس درجة الرضا لدى العاملٌن بالجامعة. 

 لٌرجى لراءة العبارات التالٌة وتحدٌد إجابتن باختٌار درجة الرضا على الممٌاس الموضح بالجدو

 

 درجة الرضا العبارة ر.ت

 5 4 3 2 1 أسلوب اإلشراؾ على العمل المتبع بالجامعة 1

 5 4 3 2 1 وضوح المهام واالختصاصات 2

 5 4 3 2 1 وضوح إجراءات العمل وكٌفٌة تنفٌذ المهام 3

 5 4 3 2 1 تولٌت العمل وساعات الدوام 4

 5 4 3 2 1 العاللة بٌن زمالء العمل بالمسم/المكتب  5

 5 4 3 2 1 العاللة بٌن زمالء العمل بالجامعة  6

 5 4 3 2 1 توفٌر احتٌاجات ومستلزمات العمل 7

 5 4 3 2 1 المرتب 8

 5 4 3 2 1 المزاٌا المالٌة األخرى 9

 5 4 3 2 1 بٌبة العمل المادٌة )الكرسً/المكتب /اإلضاءة / سعة المكان(  11

 5 4 3 2 1 نظافة المرافك الخدمٌة / المصلى 11

 5 4 3 2 1 نظافة المرافك الخدمٌة / الممهى 12

 5 4 3 2 1 نظافة المرافك الخدمٌة / دورات المٌاه 13

 5 4 3 2 1 االهتمام بالشكاوي والتظلمات ومعالجتها 14

 5 4 3 2 1 االهتمام بالممترحات واألخذ بها 15

 5 4 3 2 1 شفافٌة إجراءات التعٌن واالستمالة واإللالة 16

 5 4 3 2 1 شفافٌة إجراءات التحمٌك فً إي والعة ونشر نتابجها 17
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 اٌخاذّح

ذاد اٌلبثع  ٚا ظزج١بٔبدٚإٌّبذط ٚاٌٍٛا ؼ  ٚ ٟ خزبَ ٘را اٌد١ًٌ اٌرٞ ٠ج١ٓ وب خ ا١ٌ٢بد ٚاإلعساءاد

، ٔبًِ ِٓ هللا رمبٌٝ أْ ٠غد  ١ٗ اٌّعز د١ِٓ وب خ  اٌزٟ رمدِٙب اٌغبِمخ ٌىب خ اٌجساِظ اٌزم١ّ١ٍخ األوبر٠ّٟ

 .لٍٝ اٌٛعٗ اٌّلٍٛة لّبي اٌّىٍف١ٓ ثٙبخ اٌم١ّخ اٌزٟ رعبلدُ٘  ٟ آراء األاٌج١بٔبد ٚاٌّمٍِٛبد األوبر١ّ٠

 ٚهللا ٌٟٚ اٌرٛف١ك

 ٌدٕح إػذاد اٌذ١ًٌ

 

 

 

 

 

 

 

 اجلبمعتاعتمبد جملس ادارة 

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


