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 مقدمة

 اليوم.. بفضل اهلل عز وجل وتكاثف كل الجهود  نضع بين أيديكم 

 صبراتة-دليل إجراءات األقسام العلمية التابعة لكلية الهندسة 

والذي يشكل نقطة مضيئة تبعدنا عن التداخل في االختصاصات ويجيب 

 عن كيف ؟ ومتى؟

ويدفعنا للعمل ضمن قواعد وخطوات متسلسلة شارك الجميع في 

 الجودة والتحسين   نحوصياغتها لنسير بخطى واثقة 

 

 أ.أماني خليفة األربش                                                                           
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 العلوم العامةدليل إجراءات قسم 

 : الدراسيآلية إعداد الجدول  -1

 .يُعد الجدول الدراسي بشكل دوري -

المسجلين بالفصل الثاني فما فوق بقسم  قبل تجديد القيد للطالب  -

منسق الدراسة  عن طريقُيعد الجدول الدراسي العلوم العامة 

بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس وتحدد واالمتحانات بالقسم 

ووفق مواعيد المحاضرات حسب رغبة عضو هيئة التدريس 

 اإلمكانيات المتاحة .

 إلييعتمد الجدول الدراسي من قبل رئيس القسم وتحال نسخه منه  -

 قبل موعد بدء المحاضراتقسم الدراسة واالمتحانات بالكلية 

 . وتعميمه على األقسام العلمية األخرى لتخصيص القاعات الدراسية

فق بالنسبة لطالب الفصل األول يتم إعداد الجدول الدراسي لهم و -

 ة.األعداد المنسبة للكلي

ُيعد الجدول بالتنسيق بين رئيس القسم ومنسق الدراسة   -

واالمتحانات ويتم تحدد عدد المجموعات الدراسية المطلوبة وتوزع 

على أعضاء هيئة التدريس حسب الرغبة واالمكانيات مع إمكانية 

 التعاون مع األساتذة القارين باالقسام العلمية االخرى .
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 .ويعمم بعد اعتماده لقسم الدراسة واالمتحاناتيحال  -

 :جدول االمتحانات النهائية  إعداد آلية -2

بالتنسيق مع رئيس القسم  ُيعد منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم  -

بالتزامن مع موعد إعداد الجدول  جدول االمتحانات النهائية

 . الدراسي

في نفس يراعى عند إعداد الجدول وضع المقررات ومتطلباتها  -

 الفترة الزمنية.

إلي قسم الدراسة بعد اعتماده  تحال نسخة من الجدول  النهائي  -

 لتعميمه على األقسام العلمية. واالمتحانات بالكلية

 توزيع المقررات علي أعضاء هيئة التدريس : آلية -3

قبل بداية التسجيل للفصل الدراسي المعني يتم عقد اجتماع مجلس  -

على أعضاء هيئة التدريس بالتشاور يتم توزيع المقررات القسم و

 ووفق التخصص .

 ويراعى التغيير في توزع المقررات على أعضاء هيئة التدريس  -

 . كل فصلين دراسيين  بشكل دوري

تتاح امكانية التعاون مع االقسام العلمية بالكلية لتدريس بعض  -

 المقررات وفق الحاجة.
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 :جان بالقسم لتشكيل ال آلية -4

كلما اقتضت القسم العلمي  يتم تشكيل اللجان عن طريق مجلس -

 . الحاجة 

 : األكاديميينتوزيع ملفات الطلبة الجدد علي المشرفين  آلية -5

قائمة من مسجل الكلية تضم الطالب  في بداية الفصل الدراسي تحال  -

 الجدد إلى قسم العلوم العامة.

قسم رئيس الملفات الطلبة الجدد المنسبين عن طريق يتم توزيع  -

خالل جلسة مجلس القسم مع مراعاة سد  خانات الملفات المنتقلة 

لألقسام العلمية أوال ومن ثم تقسيم باقي المجموعة بالتساوي على 

 . أعضاء هيئة التدريس 

 اختيار منسق الدراسة واالمتحانات : آلية -6

وكل سنة  يتم  اختيار منسق الدراسة واالمتحانات بشكل دوري  -

 .قابلة للتجديد   دراسية

األول  في بداية الفصل الدراسي المنسقيجتمع مجلس القسم الختيار  -

 .يراعى عند االختيار الفاعلية واالنضباطو من السنة

 أليه اختيار منسق الجودة: -7

 دراسية . ستينبشكل دوري  وكل  الجودةيتم  اختيار منسق  -
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في بداية الفصل الدراسي الجودة يجتمع مجلس القسم الختيار منسق  -

 األول من السنة .

 واالنضباط. الكفاءةيراعى عند االختيار  -

 :اختيار رئيس القسم آلية  -8

 .  وفق اللوائحيتم اختيار رئيس القسم  -

عضاء ألويحق مجلس القسم اختيار رئيس القسم يتم عن طريق  -

وتتم المفاضلة التقدم  هيئة التدريس الراغبين في شغل المنصب 

 .واالختيار

 .بالخصوص عميد الكلية وتتم مخاطبةيعتمد محضر مجلس القسم  -

 توزيع المعامل على المهندسين: أليه -9

يتم تكليف المهندسين بالمعامل التابعة للقسم عن طريق رئيس  -

 القسم.

 .تخصصه وخبرته ورغبته يكلف كل مهندس بمعمل حسب  -

 الترشيح للدورات وورش العمل : آلية -11

 يعرض برنامج الدورة أو ورشة العمل علي مجلس القسم.  -

أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمهندسين  بناءا   م االختيار بينيت -

 . على الرغبة وبشكل دوري يضمن إتاحة الفرص للجميع 
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 للدراسة : آلية ترشيح أعضاء هيئة التدريس-12

ينعقد مجلس القسم  للنظر في ترشيح أعضاء هيئة التدريس ممن  -

حسب اللوائح او المراسلة تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لذلك 

 الواردة بالخصوص.

  في الترشيح. االقدمية يراعى التخصص و -

 اختيار مشرف المعمل آلية -13

 .القسم  رئيسيتم االختيار عن طريق  -

 آلية اختيار المتعاونين بالقسم : - 14

ًا مصحوبًا يقدم عضو هيئة التدريس الراغب بالتعاون مع القسم طلب -

 ويوضح إمكانيات التعاون معه.بالمستندات المطلوبة 

القسم بعد دراسة  رئيستم النظر في هذه الطلبات عن طريق  -

المستندات واالطالع على النموذج ومنح اإلذن بالتعاون وفي حال 

 تعذر يحفظ الملف بالقسم إلمكانية التعاون معه في وقت الحق.

يتم إجراء التعاون الداخلي وفق حاجة القسم ورغبة أعضاء هيئة  -

 التدريس من خالل مجلس القسم .
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 :اإلشراف على االمتحانات النصفية  -15

وتشكيل اللجان  يتم إعداد جدول اإلشراف على االمتحانات النصفية  -

بالتنسيق بين رئيس القسم ومنسق الدراسة قسم العلوم العامة ب

 واالمتحانات وبالتشاور مع أعضاء هيئة التدريس.

يحال جدول االشراف وجدول االمتحانات النصفية  إلى قسم  -

 ت .الدراسة واالمتحانات للتجهز جدول المراقبا

 تقوم اللجنة المشرفة بالمهام المنصوص عليها في اللوائح . -

 : تنزيل المقررات -16

 .يتوجه الطالب مصحوبًا بنموذج تجديد القيد إلى قسم العلوم العامة -

تعبئة نموذج الحجز المبدئي للطالب بإشراف لجنة تسجيل يتم  -

 ويسلم إلى اللجنة .

المشرفين األكاديميين على  نماذج الحجز المبدئيتوزيع يتم  -

لمراجعتها ومن تم التوجه لوحدة المنظومة واالرشفة بقسم 

ذج االدراسة واالمتحانات الدراج المقررات في المنظومة واستالم نم

 ( للطالب.2)
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 آلية إعداد برنامج التعريف بالقسم: -17

وعرضه لطالب  تقديم البرنامج التعريفي لقسم العلوم العامة يتم  -

الدراسي األول خالل حفل التعارف الذي يعقد خالل األسبوع الفصل 

 الثاني من بدء الدراسة .

من قبل عضو هيئة التعريف بالقسم البرنامج عرض ويتم إعداد  -

 . عن طريق رئيس القسمالتدريس المكلف 

 آلية إعداد التقارير الدورية واإلحصائية والسنوية بالقسم : -18

 دوري وكل ما اقتضت الحاجة.ُتعد التقارير بشكل غير  -

 آلية تطوير البرامج التعليمية بالقسم : -19

يقدم أستاذ المقرر مقترح لتحسين مفردات المقرر إلى رئيس  -

 بالقسم . بمجلسالقسم وتتم مناقشته بحضور 

يشكل مجلس القسم لجنة لدراسة المقترح وفي حال الموافقة عليه  -

 تماد.يعتمد بالقسم ويجال لمجلس الكلية لالع

 آلية تطوير رؤية ورسالة وأهداف القسم بالقسم : -21

 .  حسب خطة تطوير البرامج التعليمية بالقسم -
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 آلية النظر بالشكاوي بالقسم : -21

يدرس رئيس القسم الشكوى المقدمة وينظر بها حسب طبيعتها إما  -

عن طريق رئيس القسم أو مجلس القسم أو يتم إحالتها  إلدارة 

 الكلية.

 آلية جرد المعامل التابعة للقسم : -22

طريق  عن كل فصل دراسي يتم جرد المعامل التابعة للقسم  -

 رئيس القسم. ويحال التقرير إلى  مهندس المعمل

يحيل رئيس القسم نسخة من التقرير إلى وكيل الشؤون العلمية  -

 بالكلية.

 آلية تقييم البرامج التعليمية بالقسم : -23

 .دراسييتم في نهاية كل فصل   -

عن طريق لجنة مشكلة من رئيس القسم ومنسق الجودة يتم التقييم  -

 . وعضو اللجنة العلمية ومنسق المقرر الدراسي 

 :آلية تقييم أداء المهندسين التابعين للقسم -24

 يتم عن طريق رئيس القسم كل سنة دراسية . -
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 دليل إجراءات قسم اهلهدسة املدنية

 : آلية إعداد الجدول الدراسي -1

 يُعد الجدول الدراسي بشكل دوري قبل تجديد القيد للطالب. -

منسق الدراسة  بالتنسيق بين رئيس القسم وُيعد الجدول الدراسي  -

ويراعى فيه طبيعة المادة وظروف عضو هيئة واالمتحانات بالقسم 

 التدريس المكانية.

 إلييعتمد الجدول الدراسي من قبل رئيس القسم وتحال نسخه منه  -

 . قبل موعد بدء المحاضراتقسم الدراسة واالمتحانات بالكلية 

 :جدول االمتحانات النهائية  إعداد آلية -7

بالتنسيق مع رئيس القسم  ُيعد منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم  -

بالتزامن مع موعد إعداد الجدول  جدول االمتحانات النهائية

 . الدراسي

يراعى عند إعداد الجدول وضع المقررات ومتطلباتها في نفس  -

 الفترة الزمنية.

 وإجراءهيئة التدريس إلبداء الرأي  أعضاءيعرض الجدول علي  -

 . ومن تم االعتماد بالقسم التعديالت
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ت تحال نسخة من الجدول  النهائي إلي قسم الدراسة واالمتحانا -

 .قبل أسبوعين من موعد إجراء االمتحانات النهائية بالكلية

 توزيع المقررات علي أعضاء هيئة التدريس : آلية -8

 بشكل دوري وفي بداية كل فصل دراسي . يتم توزيع المقررات  -

الدقيق لعضو هيئة التدريس  التخصصيراعى عند توزع المقررات  -

والدرجة العلمية فيما تسند المقررات االختيارية لذوي الخبرة ضمن 

 . التخصص

 جان بالقسم :لتشكيل ال آلية -9

كلما اقتضت القسم العلمي  يتم تشكيل اللجان عن طريق مجلس -

 . الحاجة 

على حسب طبيعة عمل اللجنة والخبرة تشكل اللجان بالقسم  -

 والتخصص .

 : األكاديميينوزيع ملفات الطلبة الجدد علي المشرفين ت آلية -11

في بداية الفصل الدراسي تحال ملفات الطلبة الجدد المنسبين   -

 للقسم  العلمي عن طريق قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية  .

لعضو هيئة  األسبوعي األداءيتم توزيع الملفات بناءا علي معدل  -

 المشرفين  الطالب متساوي لكلمع مراعاة أن يكون عدد التدريس ، 

 .  األكاديميين كل لما أمكن ذلك
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 آلية اختيار المشرف األكاديمي:  -11

 (.5كما ورد باإلجراء رقم )يتم اختيار المشرف األكاديمي  بداية  -

يمكن للطالب التقدم بطلب تغير المشرف األكاديمي ويقدم لرئيس   -

 .القسم والذي بدوره ينظر باألمر ويتخذ القرار المناسب 

 اختيار منسق الدراسة واالمتحانات : آلية -12

وكل سنة  يتم  اختيار منسق الدراسة واالمتحانات بشكل دوري  -

 . دراسية

متحانات في بداية يجتمع مجلس القسم الختيار منسق الدراسة واال -

 . األول من السنة الفصل الدراسي

 .يراعى عند االختيار الفاعلية واالنضباط -

 أليه اختيار منسق الجودة: -7

 بشكل دوري  وكل سنة دراسية . الجودةيتم  اختيار منسق  -

في بداية الفصل الدراسي الجودة يجتمع مجلس القسم الختيار منسق  -

 األول من السنة .

 واالنضباط. الكفاءةيراعى عند االختيار  -

 أليه اختيار مشرف المشروع: -8

 عن طريق مجلس القسميتم اختيار مشرفي المشاريع  -
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يراعى عند االختيار أن تكون األولوية لألعضاء الغير مكلفين  -

 . بمشاريع 

 :اختيار رئيس القسم آلية  -9

 .  وفق اللوائحيتم اختيار رئيس القسم  -

عضاء ويحق ألمجلس القسم اختيار رئيس القسم يتم عن طريق  -

وتتم المفاضلة التقدم  هيئة التدريس الراغبين في شغل المنصب 

 .واالختيار

 .بالخصوص عميد الكلية وتتم مخاطبةيعتمد محضر مجلس القسم  -

 أليه قبول مقترحات المشاريع: -11

لتدريس إلى يتم تقديم مقترحات المشاريع عن طريق أعضاء هيئة ا -

 .منسق المشاريع 

من ب الطالليتمكن  اإلعالن عن هذه المقترحات بلوحة اإلعالنات يتم  -

 اختيار موضوع البحث .

تشكل لجنة من منسق المشاريع والتخصصات المختلفة بالقسم  -

 .للتنسيق بين الطالب ومشرفي المشاريع
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 توزيع المعامل على المهندسين: أليه -11

بالمعامل التابعة للقسم عن طريق رئيس يتم تكليف المهندسين  -

 القسم.

 .تخصصه وخبرته ورغبته يكلف كل مهندس بمعمل حسب  -

 آلية تكليف المعيدين بالقسم بمهامهم :   -12

حسب  لمساعدة أعضاء هيئة التدريس  يتم تكليف المعيدين -

 بالتنسيق بين أستاذ المقرر ورئيس القسم مع بداية تخصصاتهم و

 . كل فصل دراسي

 

 الترشيح للدورات وورش العمل : ةآلي -13

 يعرض برنامج الدورة أو ورشة العمل علي مجلس القسم.  -

أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمهندسين  بناءا   م االختيار بينيت -

 . على الرغبة وبشكل دوري يضمن إتاحة الفرص للجميع 

يراعى عند ترشيح عضو هيئة التدريس عدم حدوث تعارض مع  -

 العبء التدريس المكلف به. 

 آلية ترشيح المعيدين للدراسة  - 14

 يتم ترشيح المعيدين  للدراسات العليا عن طريق مجلس القسم . -

 في الترشيح. يراعى األقدميه -



16 
 

 آلية ترشيح أعضاء هيئة التدريس للدراسة :-15

ينعقد مجلس القسم  للنظر في ترشيح أعضاء هيئة التدريس ممن  -

حسب اللوائح او المراسلة تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لذلك 

 الواردة بالخصوص.

 في الترشيح. االقدمية يراعى التخصص و -

 آلية التنسيق مع األقسام العلمية بشأن المقررات الدراسية:  -16

رؤساء يتم التنسيق  بشأن المقررات الدراسية المشتركة بين  -

 األقسام العلمية .

القسم المعني , تتضمن اسم المقرر  إليمراسلة   يوجه رئيس القسم -

 ورمزه وكشف بأسماء الطالب الراغبين بدراسة المقرر المشترك.

 يلتزم الطالب بالجدول المعلن بالقسم الذي ُيدرس المقرر. -

تيجة المقرر للطلبة باسم ورمز المقرر المعتمد بخطة يتم اعتماد ن -

 القسم التابعين له.

 اختيار مشرف المعمل آلية -17

 يتم االختيار عن طريق مجلس القسم في اجتماعاتهم الدورية. -

 .تراعى رغبة عضو هيئة التدريس عند اختيار مشرف المعمل -
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 آلية اختيار المتعاونين بالقسم : - 18

 فقط عند حاجة القسم لذلك.تنفذ هذه اآللية  -

يراعى الخبرة والتخصص الدقيق وتتم المفاضلة بناءًا على الدرجة  -

 العلمية األعلى.

 آلية توزيع المراقبات بالقسم : -19

يحيل قسم الدراسة واالمتحانات جدول المراقبات الخاص  -

 باالمتحانات النصفية لقسم العلوم العامة .

سق الدراسة واالمتحانات بالقسم يتم التنسيق بين رئيس القسم ومن -

والمعيدين  لتوزيع جدول المراقبات على أعضاء هيئة التدريس 

 .والمهندسين

 يراعى التساوي واختيار المواعيد المناسبة وفق الظروف المكانية. -

 آلية إعداد برنامج التعريف بالقسم: -21

يتم التجهيز لذلك في اجتماع مجلس القسم قبل بداية الفصل  -

 الدراسي ويكلف أحد أعضاء المجلس بذلك 

من قبل عضو هيئة يتم إعداد عرض التعريف بالقسم العلمي  -

 التدريس المكلف ويراعى أن يكون ذو فاعلية ومؤثر بالقسم .
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 : آلية إعداد التقارير الدورية واإلحصائية والسنوية بالقسم -21

يعد رئيس القسم تقرير دوري شهري  عن نشاطات القسم العلمي  -

 ويحال إلى وكيل الشؤون العلمية بالكلية .

يحال التقرير الفصلي اإلحصائي في نهاية الفصل إلى مكتب ضمان  -

الجودة بالكلية ونسخة لقسم الدراسة واالمتحانات ووكيل الشئون 

 العلمية بالكلية.

 لتعليمية بالقسم :آلية تطوير البرامج ا -22

يقدم أستاذ المقرر مقترح لتحسين مفردات المقرر إلى رئيس  -

 بالقسم . بمجلسالقسم وتتم مناقشته بحضور 

يشكل مجلس القسم لجنة لدراسة المقترح وفي حال الموافقة عليه  -

 يعتمد بالقسم ويجال لمجلس الكلية لالعتماد.

 سم :آلية تطوير رؤية ورسالة وأهداف القسم بالق -23

 .  حسب خطة تطوير البرامج التعليمية بالقسم -

 آلية النظر بالشكاوي بالقسم : -24

 رئيس القسم . إلى تقدم الطلبات إلى منسق القسم و تحال -

يدرس رئيس القسم الشكوى المقدمة وينظر بها حسب طبيعتها إما  -

عن طريق رئيس القسم أو مجلس القسم أو يتم إحالتها  إلدارة 

 الكلية.
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 آلية جرد المعامل التابعة للقسم : -25

لجنة مشكلة عن طريق  سنويًا عنيتم جرد المعامل التابعة للقسم  -

 طريق رئيس القسم.

كما يتوجب الجرد بالقسم في حال تسليم واستالم المعمل عند  -

تغيير مشرف المعمل  أو المهندس المكلف أو أثناء حدوث مشكل 

 بالخصوص .

 تعليمية بالقسم :آلية تقييم البرامج ال -26

 .دراسييتم في نهاية كل فصل   -

 . يتم التقييم استنادًا على نموذج تقييم المقرر -

 :آلية تقييم أداء أمينة السر -27

بشكل غير دوري من خالل تعبئة النموذج المحال من الشؤون  يتم -

 اإلدارية والمالية بالكلية.

 :آلية تقييم أداء المهندسين التابعين للقسم -28

يتم بشكل غير دوري وعن طريق أعضاء هيئة التدريس المكلفين  -

 بالمقررات العملية ويعرض في مجلس القسم في نهاية الفصل الدراسي.
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 :آلية تقييم أداء المعيدين التابعين للقسم  -29

عن طريق أعضاء هيئة التدريس المتعاونين معهم في تدريس  -

 المقررات 
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 والكرتونيةاهلهدسة الكهربائية   إجراءاتدليل 

 : الجدول الدراسي إعدادة آلي .1

الدراسة واالمتحانات بالقسم  عد الجدول الدراسي من قبل منسقُي -

 .قبل موعد تجديد القيدبعد اعتماد نتائج الفصل الدراسي 

 إلبداءعلي مجلس القسم في بداية الفصل يعرض الجدول الدراسي  -

 .هيئة التدريس  أعضاءق مع رغبة فالتعديالت بما يت وإجراءالرأي 

يعتمد الجدول الدراسي من قبل رئيس القسم وتحال نسخه منه - -

 واالمتحانات بالكلية .  الدراسةقسم  إلي

 جدول االمتحانات النهائية  أعداد آلية .2

عد منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم جدول االمتحانات النهائية ُي -

 .الجدول الدراسي  بالتزامن مع موعد إعداد

 وإجراءهيئة التدريس إلبداء الرأي  أعضاءيعرض الجدول علي  -

 التعديالت .

القسم الستقصاء أراء الطالب حول  إعالناتيوضع الجدول في لوحة  -

 .  ذلك

 تجري التعديالت النهائية ويعتمد الجدول من قبل رئيس القسم  -

 .في صورته النهائية 
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قسم الدراسة واالمتحانات  النهائي إلي تحال نسخة من الجدول  -

 .قبل أسبوعين من موعد إجراء اإلمتحاانات النهائية بالكلية

 :توزيع المقررات علي أعضاء هيئة التدريس  آلية .3

لمقررات يعرض رئيس القسم قائمة با في بدية الفصل الدراسي -

 .مجلس القسم  المتاحة للتدريس علىالدراسية 

 هيئة التدريس أعضاءورغبة يتم توزيع المقررات حسب التخصص  -

 .ويكون دوريًا على حسب طبيعة المادة

 :جان بالقسم لتشكيل ال آلية .4

 وعن طريق مجلس القسم على حسب طبيعتها اللجان بالقسم تشكل -

 : األكاديميينعلي المشرفين  توزيع ملفات الطلبة الجدد آلية .5

 المنسبينتحال ملفات الطلبة الجدد في بداية الفصل الدراسي   -

 . عن طريق قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية العلمي  للقسم 

عن طريق منسق الدراسة واالمتحانات ورئيس  يتم توزيع الملفات -

 ،التدريس  لعضو هيئة األسبوعي األداءبناءا علي معدل القسم و

  عشرون ملف  لكل مشرف أكاديمي.  ال يتجاوز أنيشترط 

  األكاديمي:اختيار المشرف  آلية .6

ومنسق  عن طريق رئيس القسم  األكاديمييتم اختيار المشرف  -

 .تخصص الطالب بما يتفق مع و الدراسة واالمتحانات
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 :اختيار منسق الدراسة واالمتحانات  آلية .7

كل سنة ويتم  اختيار منسق الدراسة واالمتحانات بشكل دورييتم   -

 . األول من السنة دراسيالفصل البداية  مع االختيار 

منسق الدراسة واالمتحانات في بداية  الختياريجتمع مجلس القسم  -

 .الفصل الدراسي 

بة حضور هيئة التدريس يتم تكليفه ويعتمد عن غعلي ر وبناءًا -

 طريق مجلس القسم.

 اختيار منسق الجودة: أليه -8

 دوريالجودة يتم بشكل غير منسق  اختيار -

يجتمع مجلس القسم ويتم اختيار منسق الجودة مع االخذ في عين  -

 .االعتبار رغبة عضو هيئة التدريس

 :اختيار مشرف المشروع أليه -9

 يع بالتنسيق بين رئيس القسم ومنسقراالمش ييتم اختيار مشرف -

 . القسم وإمكانياتالمشاريع مع مراعاة رغبة الطالب 

من مشروعين  أكثرعلى  باألشرافال يسمح لعضو هيئة التدريس  -

 . حدخالل الفصل الدراسي الوا
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 اختيار رئيس القسم آلية  -11

 . كل سنتينو  دورييتم اختيار رئيس القسم بشكل  -

ل غفي ش بالراغبينهيئة التدريس  اءعضأيعقد مجلس القسم ويتقدم  -

 .واالختيار بالتصويت  المفاضلةالمنصب وتتم 

 .عميد الكلية إلىيعتمد محضر مجلس القسم ويحال  -

 .مجلس الكلية  باجتماعيعرض  -

 :قبول مقترحات المشاريع أليه -11

تقديم مقترحات المشاريع عن طريق أعضاء هيئة التدريس إلى يتم  -

وحدة  131 أنجزواللطالب الذين  أيضايسمح كما المشاريع  منسق

 دراسية تقديم مقترحات لمشاريع التخرج.

يتم التنسيق بين الطالب وعضو هيئة التدريس في اختيار المقترح  -

 المقدم.

يتم اعتماد المقترح من قبل منسق المشاريع وعضوين من أعضاء  -

 هيئة التدريس ضمن تخصص الطالب .

 :المهندسينتوزيع المعامل على  أليه -12

عن طريق رئيس  بالمعامل التابعة للقسم المهندسينيتم تكليف  -

 .كل فصل دراسي حسب المعامل المدرجة بالجدول الدراسي القسم

 وبشكل غير دوري.يكلف كل مهندس بمعمل حسب تخصصه ورغبته  -
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 : بمهامهم دين بالقسميتكليف المع آلية -13

طريق رئيس عن ألكاديمية اإلدارية وا باألعمالدين يتكليف المعيتم  -

 . القسم

 :الترشيح للدورات وورش العمل  آلية -14

  .علي مجلس القسم أو ورشة العمل يعرض برنامج الدورة -

بين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين  ترشيح والمفاضلةاليتم  -

 .بناءا  علي الفعلية والكفاءة  والمهندسين 

 دين للدراسة يترشيح المع آلية - 15

 .القسم مجلس  للدراسات العليا عن طريقيتم ترشيح المعيدين   -

 :هيئة التدريس للدراسة  أعضاءترشيح  آلية -16 

 ممنللنظر في ترشيح أعضاء هيئة التدريس  ينعقد مجلس القسم  -

في حالة كان العدد  لذلك ،والشروط المطلوبة  متتوفر فيه

المطلوب محدودًا يختار مجلس القسم المرشحين عن طريق 

  .عاالقترا

  :العلمية بشأن المقررات الدراسية األقسامالتنسيق مع  آلية -17

منسقي  بشأن المقررات الدراسية المشتركة بين يتم التنسيق  -

 .العلمية  الدراسة واالمتحانات باألقسام
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تضمن اسم المقرر تيوجه رئيس القسم مراسلة الي القسم المعني ,  -

 مشترك.أسماء الطالب الراغبين بدراسة المقرر البورمزه وكشف 

 اختيار مشرف المعمل آلية-18

خالل  يتم تكليف أستاذ المقرر العملي باألشراف علي المعمل -

 الفصل الدراسي.

يتغير مشرف المعمل كل فصل بناءًا على المقررات العملية  -

 المقرر تدريسها.

 :اختيار المتعاونين بالقسم  آلية - 19

القسم العلمي يقدم عضو هيئة التدريس الراغب في التعاون مع  -

   التعاون مصحوبًا بالمستندات المطلوبة.طلب ب

حسب  مع مقدمي طلبات التعاونيتخذ رئيس القسم قرار التعاون  -

بعد االطالع علي المستندات المقدمة ورسائل التزكية  حاجة القسم 

فيما يخص التعاون الداخلي يتم وفق حاجة القسم ورغبة عضو 

 هيئة التدريس. 
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 توزيع المراقبات بالقسم : آلية -21

بعد اجتماع قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية بمنسقي األقسام  -

يتم توزيع مواعيد قبل موعد االمتحانات النصفية العلمية 

 المراقبات الخاصة بكل قسم وتحال إليهم.

ة واالمتحانات بالقسم يتم التنسيق بين رئيس القسم ومنسق الدراس -

 . على أعضاء هيئة التدريس لتوزيع جدول المراقبات

 آلية إعداد برنامج التعريف بالقسم: -21

مع بداية كل فصل دراسي يتم إعداد عرض التعريف بالقسم العلمي  -

 باالتفاق والتنسيق بين رئيس القسم ومنسق الدراسة واالمتحانات.

يتم عن طريق رئيس القسم تكليف عضو هيئة تدريس لتقديم  -

 العرض.

 لتقارير الدورية واإلحصائية والسنوية بالقسم :آلية إعداد ا -22

عن نشاطات القسم العلمي  دوري شهري يعد رئيس القسم تقرير  -

 ويحال إلى وكيل الشؤون العلمية بالكلية .

يحال التقرير الفصلي اإلحصائي في نهاية الفصل إلى مكتب ضمان  -

 الجودة بالكلية ونسخة لقسم الدراسة واالمتحانات ووكيل الشئون

 العلمية بالكلية.



28 
 

 آلية تطوير البرامج التعليمية بالقسم : -23

يقدم أستاذ المقرر مقترح لتحسين مفردات المقرر إلى رئيس  -

 . بالقسمالشعبة وتتم مناقشته بحضور منسق القسم 

 يعرض في مجلس القسم إلبداء الرأي واالعتماد. -

 بالقسم : تطوير رؤية ورسالة وأهداف القسمآلية  -24

 يتم تطويرها بناءًا على خطة تطوير البرامج التعليمية بالقسم. -

 بالقسم : النظر بالشكاويآلية  -25

 .القسم  مجلس يتم النظر في الشكاوي عن طريق -

 لقسم :جرد المعامل التابعة لآلية  -26

عن طريق مشرف المعمل يتم جرد المعامل التابعة للقسم  -

 . والمهندسين المكلفين بها

 الجرد بشكل غير دوري وكل ما اقتضت الحاجة. يتم إجراء -

 بالقسم :تقييم البرامج التعليمية آلية  -27

 التقييم يتم في نهاية كل فصل . -

تعرض أسئلة االمتحانات النصفية والنهائية للمقررات الدراسية  -

 . للتقييممجلس القسم  ورأي الطالب على

----------------------------------------------------------------------- 
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 دليل إجراءات قسم ههدسة احلاسب وتقهية املعلومات

 : آلية إعداد الجدول الدراسي -1

 بشكل دوري. إعداد الجدول الدراسي تمي -

يتم عقد  في نهاية الفصل الدراسي السابق وبعد اعتماد النتائج -

الواجب ويتم تحديد المقررات الدراسية اجتماع مجلس القسم 

 تدريسها خالل هذا الفصل.

الدراسي  يكلف منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم بأعداد الجدول -

 ويتم توزيع مواعيد المحاضرات حسب رغبة عضو هيئة التدريس 

 .تهاومتطلباالمادة  مراعاة مع

الجدول بلوحة إعالنات القسم  وصفحة القسم اإللكترونية  يوضع -

إمكانية إجراء تعديالت عليه لفك خالل فترة تجديد القيد مع 

 تعارضات الطالب .

تحال النسخة النهائية للجدول الدراسي لقسم الدراسة واالمتحانات  -

 بالكلية لتخصيص القاعات الدراسية قبل موعد بدأ المحاضرات.

 :جدول االمتحانات النهائية إعداد آلية -2

 إعداد موعدمع  النهائية بالتزامن د جدول االمتحاناتاأعديتم  -

 الجدول الدراسي.
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ُيعد منسق الدراسة واالمتحانات الجدول وتوضح نسخة منه على  -

لوحة  إعالنات القسم لإلطالع عليه وإجراء التعديالت بناءا على 

 قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعين .رغبة الطالب 

تعتمد النسخة النهائية من الجدول وتحال إلى قسم الدراسة  -

قبل أسبوعين من موعد إجراء االمتحانات  بالكلية واالمتحانات

 . النهائية

 :هيئة التدريس  أعضاءتوزيع المقررات علي  آلية  -3

اجتماع عقد المقبل يتم الدراسي قبل بداية التسجيل للفصل  -

الواجب تدريسها بناءا على  المقررات  وتحدد فيهمجلس القسم 

 احتياجات الطالب .

بالتشاور ووفق هيئة التدريس  أعضاءعلي توزع المقررات  -

 .التخصص الدقيق ورغبة عضو هيئة التدريس

 جان بالقسم : آلية تشكيل الل -4

 القسم . مجلستشكيل اللجان عن طريق يتم  -

ويتم  مباشرةرئيس القسم في حال تعذر ذلك تشكل عن طريق  -

 .لجنة التدريس المراد أدراجه في ال هيئة عضو التواصل مع
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 : األكاديميينتوزيع ملفات الطلبة الجدد علي المشرفين  آلية -5

قسم الدراسة واالمتحانات من الطلبة الجدد  لفاتعند استقبال م -

 الطلبة على اإلشرافيتولى منسق الدراسة واالمتحانات  بالكلية 

 . المقررات في بداية الفصل وتوجيههم في تنزيل  الجدد

هيئة  أعضاءتوزيع فيه الملفات علي  القسم و ثم يعقد اجتماع -

 .حسب معدل األداء التدريس

يعلن عن أسماء المشرفين األكاديميين والطالب التابعين لهم  -

 بلوحة اإلعالنات  ومواعيد اإلشراف .

 :  األكاديمياختيار المشرف  آلية -6

 ل مجلس القسم  من خالللطالب يتم اختيار المشرف األكاديمي  -

التقدم بطلب اختيار أو تغيير المشرف كما يحق للطالب  -

األكاديمي للقسم ويتم النظر في طلبه عن طريق مجلس 

 القسم.

 اختيار منسق الدراسة واالمتحانات : آلية -7

يتم اختيار منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم بشكل دوري كل  -

 سنة دراسية قابلة للتجديد

القسم  مجلسيتم اختيار منسق الدراسة واالمتحانات عن طريق  -

 وفق كفاءته وفعاليته.
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 العلمي. رئيس القسميكلف عن طريق  -

  وفق ما يتفق مع مصلحة القسم. يحق لمجلس القسم استبداله -

 : الجودةاختيار منسق  آلية -8

القسم وفق كفاءته  مجلسيتم اختيار منسق الجودة عن طريق  -

 .وبشكل دوري كل سنتين قابلة للتجديد ورغبته

 .رئيس القسم  يكلف عن طريق -

 يحق لمجلس القسم استبداله وفق ما يتفق مع مصلحة القسم.  -

 اختيار مشرف المشروع :  آلية -9

بناءا على االتفاق بين الطالب وعضو هيئة التدريس بأما يتم  -

 قدرته على التواصل معه.

اإلجراء يتم اختيار مشرف  وفي حال تعذرت الخطوة األولى من -

 المشروع عن طريق مجلس القسم .

  اختيار رئيس القسم العلمي : آلية -11

 قابلة للتجديد.يتم االختيار بشكل دوري كل سنتين  -

لعضو هيئة التدريس ترشيح نفسه لهذا المنصب ويتم  يحق -

 اختيار رئيس القسم باالتفاق عن طريق مجلس القسم .
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بشأنه مرفقة بصورة من محضر  عميد الكلية  تتم مراسلة -

 .لطلب االعتماد وعرضه بمجلس الكلية االجتماع

تكليف كما يمكن أن يتم اختيار رئيس القسم عن طريق ال -

 . في حال تعذر ذلك المباشر من عميد الكلية وفق الكفاءة 

 يحق لمجلس القسم استبداله وفق ما يتفق مع مصلحة القسم.  -

 تقديم وقبول مقترحات المشاريع :  آلية -11

لمنسق المشاريع بالقسم وتعرض يقدم الطالب مقترح المشروع  -

 .لقسم المقترحات للمناقشة بمجلس ا

في حال لم تكن مقترحات الطالب بالمستوى المطلوب يقدم   -

أعضاء هيئة التدريس بالقسم مقترحات المشاريع علي الطالب 

 واختيار احدها.

 المعامل علي المهندسين : توزيع  آلية -12

المهندسين عن طريق رئيس القسم  ووفق المعامل  يكلف -

 . رغبتهو المدرجة بالجدول الدراسي حسب حاجة القسم
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 تكليف المعيدين بالقسم :  آلية -13

يتم تكليف المعيدين بالمهام اإلدارية واألكاديمية عن طريق  -

 . مجلس القسم

 : والمؤتمرات ترشيح الدورات وورش العمل آلية -14

يتم الترشيح للدورات وورش العمل حسب طبيعتها والفئة  -

ويوثق في محضر القسم  في مجلستشاور البالمستهدفة و

 . االجتماع

 ترشيح المعيدين للدراسة :  آلية -15

 . يتم الترشيح وفق اللوائح والشروط الواردة بها -

 القسم.الترشيح يتم عن طريق مجلس  -

 ترشيح أعضاء هيئة التدريس:  آلية -16

بالتسلسل يتم ترشيح أعضاء هيئة التدريس للدراسة بالقسم   -

ووفق ما يتفق ما  وعن طريق مجلس القسم  حسب األقدمية

 .اللوائح والشروط

 العلمية بشان المقررات الدراسية : األقسامالتنسيق مع  آلية -17

باالتصال المباشر يتم التنسيق فيما يخص بالمقررات المشتركة  -

 ومنسقي الدراسة واالمتحانات . األقسامبين رؤساء 
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يحيل رئيس القسم خطابًا يتضمن اسم المقرر ورمزه وعدد الطالب  -

 الدارسين بالمقرر.

والمسمى المعتمد في  تحال نتيجة الطالب لكل قسم برمز المقرر -

 خطته الدراسية. 

 اختيار مشرف المعمل : آلية -18

يتم تكليف أستاذ المقرر العملي بمهام مشرف المعمل عن طريق  -

 رئيس القسم العلمي.

 اختيار أعضاء هيئة التدريس المتعاونة بالقسم :  آلية -19

يقدم عضو هيئة التدريس الراغب بالتعاون مع القسم طلبًا مصحوبًا  -

 بالمستندات المطلوبة .

هيئة التدريس المتعاون ويوضح إمكانيات التعاون يملي نموذج عضو  -

 .معه

يتم النظر في هذه الطلبات عن طريق مجلس القسم بعد دراسة  -

المستندات واالطالع على النموذج ومنح اإلذن بالتعاون وفي حال 

 تعذر يحفظ الملف بالقسم إلمكانية التعاون معه في وقت الحق.
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لقسم ورغبة أعضاء هيئة التعاون الداخلي وفق حاجة ا إجراءيتم  -

 التدريس من خالل مجلس القسم .

 :  توزيع المراقبات آلية -21

 يحيل قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية نموذج المراقبات للقسم  -

سق الدراسة واالمتحانات بتعبئة النموذج وتوزيع المراقبات يقوم من -

 بعد التشاور مع أعضاء هيئة التدريس.

من رئيس القسم ويحال إلى قسم الدراسة  يعتمد جدول المراقبات -

  واالمتحانات .

 برنامج التعرف بالقسم: إعداد آلية -21

يتم إعداد العرض التعريف بالقسم بشكل دوري في بداية كل فصل  -

 دراسي للطالب الجدد المنسبين لألقسام.

وبتكليف من رئيس  هيئة التدريس بالقسمأعضاء  أحد يعد العرض -

 .القسم

 السنوية : واإلحصائيةالتقرير الدورية  إعداد آلية-22

 عن طريق الدورية الشهرية الخاصة بنشاط القسم تعد التقارير  -

  .كتب وكيل الشؤون العلمية بالكلية موتحال ل رئيس القسم 
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تعد التقارير الفصلية واإلحصائية وتحال إلى مكتب الجودة بالكلية  -

ومكتب وكيل الشؤون وتحال نسخة لمكتب الدراسة واالمتحانات 

 العلية بالكلية .

التقارير السنوية تتم وفق الالئحة وتحال لعميد الكلية وتعرض  -

 بمجلس الكلية. 

 تطوير البرامج التعليمية :  آلية -23

الخاص بتطوير مفردات المقرر أو إضافة مقرر   يقدم المقترح  -

 .من عضو هيئة التدريس يحقق مخرجات القسم 

 .يعتمد من مجلس القسم يناقش في اجتماعات مجلس القسم ثم  -

 العلميةعن طريق وكيل الشؤون  اللجنة العلمية بالكلية  إلييحال  -

 لالعتماد. 

 تحال نسخة منه إلى مكتب الجودة بالكلية. -

 القسم :  وأهدافتطوير رؤية ورسالة  آلية -24

 .يتم ذلك بشكل غير دوري  -

لتطوير الرؤية والرسالة بناءًا على تطوير  مجلس القسميجتمع  -

 . البرامج التعليمية أو افتتاح شعب بالقسم

 .يعتمد ويحال لمكتب الجودة بالكلية  -
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 النظر في الشكاوي : آلية -25

 .القسم  مجلسمن خالل  يتم النظر في الشكاوي  -

 جرد المعامل : آلية -26

 .الجرد السنوي من إدارة الجامعة  عن طريق -

ال يتم جرد المعامل التابعة للقسم بشكل دوري وإنما ينفذ إذا  -

 ذلك. األمراقتضى 

 السر بالقسم : أمينةتقييم أداء  آلية -27

هيئة أعضاء  استقصاء أراءمن قبل رئيس القسم بعد يتم ذلك  -

 .القسم في مجلس التدريس 

  هيئة التدريس المتعاونين بالقسم : أعضاءتقييم أداء  آلية -28

 . الدراسي فصلالفي نهاية يتم تقييم المتعاونين  -

يجتمع مجلس القسم  للنظر في إمكانية التعاون مرة أخرى من  -

عدمه بناءًا على االلتزام بالمواعيد وتغطية مفردات المقرر بعض 

 االطالع على أسئلة االمتحانات وأراء الطالب. 
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 قيم البرامج التعليمية بالقسم : ت آلية -29

بعد االطالع  من خالل مجلس القسم يتم تقييم البرامج التعليمية  -

 على أسئلة االمتحانات النصفية والنهائية وتقرير المقرر.
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 دليل إجراءات قسم اهلهدسة امليكانيكية

 

 الجدول الدراسي :  إعداد إلية -1

 الدراسة واالمتحاناتبعد اإلعالن عن النتائج النهائية يقوم منسق  -

 بإعداد الجدول الدراسي .

  إلجراء التعديالت النهائية  في محضر اجتماع القسم تتم مناقشته -

تحال نسخة معتمدة من الجدول الدراسي إلى قسم الدراسة  -

 واالمتحانات قبل موعد بدأ المحاضرات.

  جدول االمتحانات النهائية : إعداد آلية -2

 الدراسي.بالتزامن مع موعد إعداد الجدول ُيعد الجدول  -

منسق الدراسة جدول االمتحانات النهائية  بالتنسيق  بين  ُيعد -

 .و رئيس القسم العلميواالمتحانات 

إبداء  مكن الطالب منتيوضع الجدول في لوحة إعالنات القسم لي -

 .التعارضاتوحل مشاكل  أرائهم

عتمد الجدول في صورته النهائية بعد إجراء التعديالت ويحال إلى ُي -

قبل أسبوعين من موعد إجراء االمتحانات  الدراسة واالمتحاناتقسم 

 .النهائية
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 هيئة التدريس :  أعضاءتوزيع المقررات علي  آلية -3

 يتم توزيع المقررات بشكل دوري وفي بداية الفصل الدراسي. -

توزع المقررات بناءًا على التخصص العلمي وبما يتفق مع  -

 معدل األداء لعضو هيئة التدريس .

عن طريق رغبات أعضاء هيئة التدريس تتم المفاضلة بين  -

 والخبرة التخصص الدقيقة

 تشكيل اللجان بالقسم : آلية -4

 تشكل اللجان بالقسم كلما اقتضت الحاجة وبشكل غير دوري . -

يتم تشكيل اللجان عن طريق مجلس القسم وتحال نسخة من  -

 المحضر إلى عميد الكلية. 

 : األكاديمييندد علي المشرفين توزيع ملفات الطلبة الج آلية -5

تحال ملفات الطلبة الجدد  المنسبين للقسم من قسم الدراسة  -

 واالمتحانات في بداية كل فصل دراسي.

ومعدل  يتم توزيع ملفات الطالب على المشرفين وفق الشعب  -

 .أداء أعضاء هيئة التدريس

 : األكاديمياختيار المشرف  آلية -6

 عن طريق رئيس القسم يتم اختيار المشرف األكاديمي للطالب  -
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كما يحق للطالب التقدم بطلب اختيار المشرف األكاديمي في  -

نطاق الشعبة لرئيس القسم الذي بدوره ينظر في الطلب ويتخذ 

 اإلجراء المناسب.

 اختيار منسق الدراسة واالمتحانات : آلية -7

 .ة للتجديدكل سنتين قابل يتم االختيار بشكل دوري -

من رئيس القسم  باقتراحيتم اختيار منسق الدراسة واالمتحانات  -

 العلمي.

 العتماد .مجلس القسم يعرض االقتراح ب -

 اختيار منسق الجودة : آلية -8

 يتم االختيار بشكل غير دوري. -

 القسم. من خالل مجلس يتم اختيار منسق الجودة  -

  اختيار مشرف المشاريع : آلية -9

وعضو هيئة  الطالبالتنسيق بين المشروع بيتم اختار مشرف  -

  .التدريس

إلبداء الرأي  علي مجلس القسم عن طريق منسق المشاريع يعرض  -

 .واالعتماد
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  اختيار رئيس القسم العلمي : آلية -11

وفي حال عن طريق مجلس القسم يتم اختيار رئيسًا للقسم  -

 تعذر ذلك ، يتم االختيار بتكليف من عميد الكلية .

  تقديم وقبول مقترحات المشاريع : آلية -11

كما يحق للطالب ع يراالمش اتهيئة التدريس مقترح أعضاء يقدم -

عرضها في يتم  و إلى منسق المشاريع بالقسم المقترحات تقديم 

 العتماد .  مجلس القسم 

حسب تعرض المقترحات المعتمدة على الطال ويتم االختيار  -

 .رغبتهم

 ين:المهندسآلية توزيع المعامل علي  -12

 .غير دوري يتم بشكل توزيع المعامل علي المهندسين  -

 الحاجة.رئيس القسم وحسب قبل  من المهندس  ف يكل -

  دين بالقسم:يتكليف المع آلية  -13

علي بناءًا القسم  مجلسبالقسم عن طريق  يدينيتم تكليف المع  -

 التخصص والرغبة . 

  ترشيح للدورات وورش العمل :الآلية  -14

والفئات المستهدفة  حسب رغبة عضو هيئة التدريس يتم الترشيح   -

 .وعن طريق مجلس القسم
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 آلية ترشيح المعيدين للدراسة : -15

 حاجة يتم ترشيح المعيدين للدراسة عن طريق مجلس القسم ووفق -

 .  األقدميةوتراعي  الشعب التخصصية بالقسم

  العلمية : األقسامالتنسيق بين  آلية -16

ومنسقي الدراسة يتم التنسيق عن طريق رؤساء األقسام العلمية  -

 بخصوص المقررات المشتركة.واالمتحانات 

الطلبة  أعداد تتضمنيتم مراسلة القسم العلمي بشأن المقرر  -

 . ورمزه العلميالمقرر واسم الدارسين 

 اختيار مشرف المعمل :  آلية -17

 يتم اختيار مشرف المعمل بشكل غير دوري .  -

 التخصص ورغبة عضو هيئة التدريس .يراعى عند االختيار   -

 اختيار المتعاونين بالقسم : آلية -18

حسب التخصص يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس المتعاونة  -

 واالحتياج .

يقدم عضو هيئة التدريس الراغب بالتعاون مع القسم طلبًا مصحوبًا  -

 بالمستندات المطلوبة .

طريق مجلس القسم بعد دراسة  يتم النظر في هذه الطلبات عن -

 المستندات  ومنح اإلذن بالتعاون من عدمه.
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 توزيع المراقبات : آلية -19

يتم توزيع المراقبات عن طريق منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم  -

 هيئة التدريس. أعضاءبالتشاور مع و 

ويحال إلى قسم  رئيس القسميعتمد جدول المراقبات من قبل  -

 الدراسة واالمتحانات .

 برنامج التعريف بالقسم : أعداد آلية -21

 .في مجلس القسم  يناقش البرنامج -

 العرض وتقديمه . إلعدادهيئة تدريس  أعضاءتشكل لجنة من ثالث  -

 تطوير البرامج التعليمية : آلية -21

 .عن طريق مجلس القسم يتم تحسين وتطوير البرامج التعليمية  -

آخرين لدراسة ل لجنة تتكون من منسق الشعبة وعضوين تشك -

 .تقرير يتضمن خطة التعديل  وتعد مقترح التطوير

 العتماد لمناقشة وافي مجلس القسم  التقريرعرض يتم  -

 القسم : وأهدافتطوير رؤية ورسالة  آلية -22

بالتنسيق بين رئيس القسم ومنسق يتم تطوير رؤية ورسالة القسم  -

وتعتمد بمجلس  ومراحل تحسينهاالجودة حسب خطة القسم 

 . القسم

 



46 
 

 آلية إعداد التقارير الدورية واإلحصائية والسنوية بالقسم : -23

 ما اقتضت الحاجة.كلُتعد التقارير  -

يعد رئيس القسم التقرير الشهري عن نشاط القسم ويحيله لمكتب  -

 بالكلية.وكيل الشؤون العلمي 

 النظر في الشكاوي : آلية -24

عن طريق صندوق الشكاوي تقدم الشكاوي للقسم بطريقتين ، أما  -

 عن طريق طلب كتابي.  وأبالقسم  والمقترحات

 يتم النظر فيها.تعرض بمجلس القسم و  -

 جرد المعامل :  آلية -25

 االحتياج لذلك. يتم الجرد بشكل غير دوري ووفق -

ويقدم مشرف المعمل بالتعاون مع المهندس المكلف  يقوم بالجرد  -

 . التقرير لرئاسة القسم

  تقيم المهندسين بالقسم : آلية -26

 .عن طريق كشف الغياب والحضور يتم تقييم المهندسين  -

----------------------------------------------------------------------- 
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 الكيميائيةدليل إجراءات قسم اهلهدسة 

 الجدول الدراسي :  أعداد آلية -1

 . وبشكل دوريالسابق الفصل  نهايةفي  إعداد الجدول الدراسييتم  -

  بالتشاور مع أعضاء هيئة التدريستتم مناقشته في اجتماع القسم   -

وفق ما لجدول الدراسي ُيعد منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم ا -

 .وخالل فترة تجديد القيد اتفق عليه في مجلس القسم 

  جدول االمتحانات النهائية : إعداد آلية -2

 إعدادبالتزامن مع  بشكل دوري كل فصل دراسيُيعد الجدول  -

 .الجدول الدراسي

منسق الدراسة  عن طريقجدول االمتحانات النهائية   يتم إعداد -

 حل مشاكل التعارضات.لويعرض على الطالب واالمتحانات 

النهائية ويحال إلى رئيس القسم لالعتماد ومنه تجرى التعديالت  -

 .قسم الدراسة واالمتحاناترئيس  إلى

 هيئة التدريس :  أعضاءتوزيع المقررات علي  آلية -3

 يتم توزيع المقررات في بداية الفصل الدراسي. -

عضو هيئة ورغبة توزع المقررات بناءًا على التخصص العلمي  -

 . وحاجة القسم التدريس
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 اللجان بالقسم :آلية تشكيل  -4

 تشكل اللجان بالقسم كلما اقتضت الحاجة وبشكل غير دوري . -

 .يتم تشكيل اللجان عن طريق مجلس القسم  -

 : األكاديميينآلية توزيع ملفات الطلبة الجدد علي المشرفين  -5

تحال ملفات الطلبة الجدد  المنسبين للقسم من قسم الدراسة  -

 واالمتحانات في بداية كل فصل دراسي.

 .عن طريق رئيس القسم يتم التوزيع -

معدل األداء يتم توزيع ملفات الطالب على المشرفين وفق  -

 . لعضو هيئة التدريس

 .طالب 21أن ال يتجاوز عدد الملفات  يراعى في التوزيع -

 آلية اختيار المشرف األكاديمي : -6

بتقديم طلب وينظر اختيار المشرف األكاديمي  يحق للطالب -

 عن طريق رئيس القسم . فيه

يتم توزيع الطالب بناءًا على األعداد المنسبة ومعدل األداء  -

 لعضو هيئة التدريس.

 اختيار منسق الدراسة واالمتحانات : آلية -7

كل سنتين قابلة للتجديد وعن طريق  يتم االختيار بشكل دوري -

 .مجلس القسم
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رئيس القسم  عن طريقمنسق الدراسة واالمتحانات  تكليفيتم  -

 العلمي.

 اختيار منسق الجودة : آلية -8

 يتم االختيار بشكل غير دوري. -

 القسم العلمي. عن طريق مجلسيتم اختيار منسق الجودة   -

  اختيار مشرف المشاريع : آلية -9

 ع عن طريق منسق المشاريعيراالمش يمشرف توزيع الطالب علىيتم  -

   .في بداية الفصل الدراسي

، كما هيئة التدريس  وأعضاءيتم االختيار باالتفاق بين الطالب  -

 وعدد الطالب . األسبوعي األداءيمكن االختيار اعتمادًا على معدل 

  آلية اختيار رئيس القسم العلمي : -11

 .القسم مجلسيتم اختيار رئيسًا للقسم عن طريق  -

 يتم االختيار كل سنتين قابلة للتجديد. -

  مقترحات المشاريع :آلية تقديم وقبول  -11

 إلى منسق المشاريعأعضاء هيئة التدريس مقترحات المشاريع  يقدم -

كما يحق للطالب تقديم مقترح عن طريق عضو هيئة  القسمب

 . التدريس المشرف

 وتعتمد في حال قبولها.لرئيس القسم المقدمة المقترحات  تحال -
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 آلية توزيع المعامل علي المهندسين: -12

 المهندسين يتم بشكل غير دوري .توزيع المعامل علي  -

 .حسب خبرتهيكلف  المهندس من  قبل رئيس القسم  -

  آلية تكليف المعيدين بالقسم: -13

حاجة يتم تكليف المعيدين بالقسم عن طريق رئيس القسم بناءًا علي  -

 .  القسم

  آلية الترشيح للدورات وورش العمل : -14

والفئات حسب رغبة عضو هيئة التدريس  للدورات يتم الترشيح  -

 . لذلك المستهدفة

 في حال كان العدد محدود تجرى القرعة في مجلس القسم. -

 للدراسة :وأعضاء هيئة التدريس  آلية ترشيح المعيدين  -15

للدراسة عن طريق مجلس القسم  واألعضاء يتم ترشيح المعيدين -

 وفق ما ورد في قرارات الوزارة.

  آلية التنسيق بين األقسام العلمية : -16

األقسام  بينمنسقي الدراسة واالمتحانات يتم التنسيق عن طريق  -

 العلمية بخصوص المقررات المشتركة.

 آلية اختيار مشرف المعمل :  -17

 . عن طريق رئيس القسميتم اختيار مشرف المعمل  -
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 .خبرةاليراعى عند االختيار  -

 آلية توزيع المراقبات : -18

رئيس القسم العلمي بالتنسيق مع يتم توزيع المراقبات عن طريق  -

 .منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم 

ويحال إلى قسم  رئيس القسميعتمد جدول المراقبات من قبل  -

 الدراسة واالمتحانات .

 آلية أعداد برنامج التعريف بالقسم : -19

يعد البرامج التعريفي عن طريق رئيس القسم بالتنسيق مع منسق  -

 . الدراسة واالمتحانات

 . منسق الدراسة واالمتحانات بالقسمم العرض من قبل يقد -

 آلية تطوير البرامج التعليمية : -21

اللجنة العلمية  يتم تحسين وتطوير البرامج التعليمية عن طريق  -

 مجلس القسم .ب

 مناقشة واالعتماد .لفي مجلس القسم ل مقترح التطوير يتم عرض  -

 والسنوية بالقسم :آلية إعداد التقارير الدورية واإلحصائية  -21

عن طريق  ُتعد التقارير بشكل غير دوري وكل ما اقتضت الحاجة -

 .رئيس القسم ومنسق الدراسة واالمتحانات

 آلية النظر في الشكاوي : -22
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إذا تعذر يتم النظر فيها عن طريق رئيس القسم وتقدم الشكاوي  -

اإلجراء  ذلك تحال إلى اللجنة العلمية بالكلية للنظر فيها واتخاذ

 المناسب.

 آلية جرد المعامل :  -23

 يتم الجرد بشكل غير دوري ووفق االحتياج لذلك. -

 .يقوم بالجرد  مشرف المعمل بالتعاون مع المهندس المكلف  -

 ما يتم الجرد سنويًا عن طريق لجنة الجرد بالجامعة.ك -

 :تقيم أداء المعيدين التابعين للقسم  آلية -24

تقييم عضو هيئة التدريس المعاون له يتم تقييم المعيد عن طريق  -

 وفق عمله.

 يدون التقييم ضمن نموذج تجديد العقد . -

 : تقيم البرامج التعليمية بالقسم آلية -25

 قسم بشكل غير دوري .يتم تقييم البرامج التعليمية بال -

يتم التقييم عن طريق مجلس القسم حيث يتم مناقشة مقترحات  -

 التطوير واعتماد ما اتفق عليه.
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 : اختيار المتعاونين بالقسم آلية -26

يتم اختيار المتعاونين الداخلين حسب رغبة أعضاء هيئة التدريس  -

 واحتياج القسم .

_____________________________________ 
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 دليل إجراءات قسم اهلهدسة الهفطية

 الجدول الدراسي :  إعداد آلية .1

 بشكل دوري مع بداية كل فصل دراسي بعد الجدول الدراسي  -

 .عنه مع موعد التسجيل اإلعالنويتم 

مجلس القسم بالتشاور مع أعضاء هيئة  تتم مناقشته في اجتماع  -

 . التدريس.

يكلف منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم بإعداده وفق ما ورد  -

باالجتماع مع مراعاة أن يكون المقرر ومتطلبه في نفس الفترة 

 كل ما أمكن.الزمنية 

 . النهائية على مجلس القسم العتمادهانسخة ال تعرض 

  جدول االمتحانات النهائية : إعداد آلية .2

النهائي لالمتحانات بالتزامن مع إعداد الجدول الدراسي  ُيعد الجدول  -

  .بالتشاور مع أعضاء هيئة التدريس في بداية الفصل

منسق الدراسة   عن طريقُيعد جدول االمتحانات النهائية   -

 .القسم لالعتماد رئيسل إلى بالقسم ويحاواالمتحانات 

تحال النسخة النهائية لقسم الدراسة واالمتحانات قبل أسبوعين من  -

 موعد إجراء االمتحانات النهائية .
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 هيئة التدريس :  أعضاءتوزيع المقررات علي  آلية .3

 يعقد اجتماع مجلس القسم قبل بداية الفصل الدراسي . -

حسب  على أعضاء هيئة التدريس يتم توزيع المقررات -

 .التخصص والرغبة 

كما يحق لرئيس القسم تكليف عضو هيئة تدريس بتدريس  -

 مقرر ما  لدواعي المصلحة العامة.

 آلية تشكيل اللجان بالقسم : .4

 تشكل اللجان بالقسم كلما اقتضت الحاجة وبشكل غير دوري . -

 .يتم تشكيل اللجان عن طريق مجلس القسم  -

 تشكل اللجان الطارئة عن طريق رئيس القسم بعد التشاور . -

 : األكاديميينآلية توزيع ملفات الطلبة الجدد علي المشرفين  .5

تحال ملفات الطلبة الجدد  المنسبين للقسم من قسم الدراسة  -

 واالمتحانات في بداية كل فصل دراسي.

 ريس باإلشراف األكاديمي على الطالب يكلف عضو هيئة التد -

عن طريق  وفق الساعات المتاحة في معدل األداء األسبوعي 

 .رئيس القسم

 آلية اختيار المشرف األكاديمي : .6

 ديمي للطالب عن طريق رئيس القسم يتم اختيار المشرف األكا -
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 اختيار منسق الدراسة واالمتحانات : آلية .7

 .كل سنتين يتم االختيار بشكل دوري -

بالتشاور في مجلس يتم اختيار منسق الدراسة واالمتحانات  -

 ،مع إمكانية  التغيير إذا اقتضت الضرورة ذلك .القسم العلمي

 اختيار منسق الجودة : آلية .8

 يتم االختيار بشكل غير دوري. -

 بناءًا على رغبة عضو هيئة التدريس يتم اختيار منسق الجودة  -

 مجلس القسم. ويعتمد في

  اختيار مشرف المشاريع : آلية .9

 هيئة التدريس أعضاءيتم اختار مشرف المشروع بالتنسيق بين  -

 . ومنسق المشاريع

ال يتجاوز عدد المشاريع لعضو هيئة التدريس عن مشروعين خالل  -

 نفس الفترة.

  آلية اختيار رئيس القسم العلمي : .11

 .كل سنتين يتم االختيار بشكل دوري -

 .القسم العلميبالتشاور في مجلس يتم اختيار  -

 في حال تعذر ذلك. بتكليف من عميد الكلية   يتم االختيار -
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  آلية تقديم وقبول مقترحات المشاريع : .11

 موعد تسجيل المشروع. أثناء اإلجراءيتم هذا  -

إلى منسق المشاريع أعضاء هيئة التدريس مقترحات المشاريع  يقدم -

 بالقسم.

المقترحات وتعديلها إذا لزم تم تحال لمنسق تكلف لجنة لدراسة  -

 المشاريع.

 العتمادها بمجلس القسم .تعرض المقترحات  -

  آلية الترشيح للدورات وورش العمل : .12

عن طريق مجلس القسم ووفق شروط الترشيح إضافة  يتم الترشيح -

رغبة عضو هيئة التدريس  والفئات  و إلى التوافق بين حاجة القسم 

 المستهدفة .

 آلية ترشيح المعيدين للدراسة : .13

ما يتم ترشيح المعيدين للدراسة عن طريق مجلس القسم ووفق  -

 .تنص عليه اللوائح

 : أعضاء هيئة التدريس للدراسة آلية ترشيح  .14

ما للدراسة عن طريق مجلس القسم ووفق  األعضاءيتم ترشيح  -

 .تنص عليه اللوائح
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 آلية توزيع المعامل علي المهندسين: .15

 المعامل علي المهندسين يتم بشكل غير دوري .توزيع  -

 .رغبتهيكلف  المهندس من  قبل رئيس القسم وحسب  -

  آلية التنسيق بين األقسام العلمية : .16

يتم التنسيق عن طريق رؤساء األقسام العلمية بخصوص المقررات  -

 المشتركة.

تزويد القسم بأعضاء هيئة القسم العلمي بشأن  مخاطبةيتم  -

 لتغطية المقررات المشتركة.تدريس 

 اختيار المتعاونين بالقسم : آلية .17

المستندات يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس المتعاونة حسب  -

 واالحتياج . المقدمة 

تعرض المستندات على مجلس القسم ألخذ قرار التعاون ن عدمه مع  -

 تحديد المقررات التي تناسب تخصصه.

 آلية توزيع المراقبات : .18

 يتم توزيع المراقبات عن طريق منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم  -

 . القسم العتماد رئيسيعرض على  -

 آلية أعداد برنامج التعريف بالقسم : .19

 .في بداية الفصل الدراسييناقش البرنامج في مجلس القسم  -



59 
 

 إعداد العرض وتقديمه .ب هيئة تدريس يكلف عضو -

 آلية تطوير البرامج التعليمية : .21

 تحسين وتطوير البرامج التعليمية عن طريق مجلس القسم . يتم -

بناءًا على مالحظات خرجي القسم واحتياجات سوق العمل يتم  -

 استحداث بعض المقررات أو تعديلها .

 مقترح التطوير يتضمن خطة التعديل . إلعدادلجنة  تكلف -

 يتم عرض التقرير في مجلس القسم لمناقشة واالعتماد . -

 رؤية ورسالة وأهداف القسم :آلية تطوير  .21

بعد القسم  عن طريق مجلستطوير رؤية ورسالة القسم يتم  -

 واألهداف. ر البرامج التي تتطلب استحداث الرؤيةتطوي

 آلية النظر في الشكاوي : .22

 .لرئيس القسم العلمي  تقدم الشكاوي  -

لجنة تشكل التخاذ ما يلزم من إجراءات يتم النظر فيها عن طريق  -

 االستماع ألطراف الشكوى.بعد 

____________________________________ 
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 دليل إجراءات قسم اهلهدسة البيئية

 : آلية إعداد الجدول الدراسي -1

في بداية الفصل الدراسي يقوم  الطالب بالتسجيل بالمقررات  -

 الدراسية ووفق ما يتفق مع المتطلبات األكاديمية.

يتم إعداد الجدول الدراسي عن طريق منسق الدراسة واالمتحانات  -

 بناءًا على المقررات المسجلة وخالل فترة تجديد القيد.  

 آلية إعداد جدول االمتحانات النهائية : -2

 بعد االطالع على الجدول  النهائي لقسم العلوم العامة . -

 قسم .يتم إعداد الجدول عن طريق منسق الدراسة واالمتحانات بال -

يعتمد الجدول ويحال لقسم الدراسة واالمتحانات بالكلية قبل  -

 أسبوعين من موعد إجراء االمتحانات النهائية  .

  آلية توزيع المقررات علي أعضاء هيئة التدريس : -3

يتم توزيع المقررات على أعضاء هيئة التدريس بشكل دوري كل  -

 فصل دراسي .

عى الخبرة عند توزع المقررات حسب التخصص الدقيق وترا -

 المفاضلة بين أعضاء هيئة التدريس. 

  آلية تشكيل الجان بالقسم : -4

 يتم تشكيل اللجان عن طريق مجلس القسم . -

  آلية توزيع ملفات الطلبة الجدد علي المشرفين األكاديميين: -5

 يتم توزيع الطالب على المشرفين بشكل دوري كل فصل دراسي. -

بحد أقصى ال يتجاوز يتم التوزيع عن طريق مجلس القسم   -

 ملف لكل مشرف أكاديمي و بالتساوي كل ما أمكن.21
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  آلية اختيار المشرف األكاديمي: -6

يخصص مشرف أكاديمي لكل طالب بالقسم وعن طريق مجلس  -

 القسم .

يحق للطالب التقدم بطلب تغيير المشرف األكاديمي موضحًا األسباب  -

 يق رئيس القسم. ويتم النظر فيه واتخاذ اإلجراء المناسب عن طر

 آلية اختيار منسق الدراسة واالمتحانات : -7

 يتم االختيار بشكل غير دوري . -

 يختار مجلس القسم منسق الدراسة واالمتحانات . -

يحق لمجلس القسم تغيير منسق الدراسة واالمتحانات في حال   -

 طلب إعفائه  أو لمقتضى المصلحة العامة.

 آلية اختيار منسق الجودة  : -8

 االختيار بشكل غير دوري .يتم  -

 يختار مجلس القسم منسق الجودة . -

يحق لمجلس القسم تغيير منسق الجودة في حال طلب إعفائه  أو  -

 لمقتضى المصلحة العامة.

  آلية اختيار مشرف المشروع : -9

 يتم اختيار مشرف المشروع بالتنسيق بين الطالب واألستاذ. -

 .يحال لمجلس القسم إلبداء الرأي واالعتماد -

 آلية اختيار رئيس القسم العلمي :  -11

 يتم اختيار رئيس القسم بشكل دوري كل سنتين قابلة للتجديد . -

 يتم االختيار عن  طريق مجلس القسم. -
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 آلية تقديم وقبول مقترحات المشاريع:  -11

تقدم  و تعرض مقترحات المشاريع المقدمة من أعضاء هيئة  -

 التدريس و الطالب علي مجلس القسم.

تشكل لجنة علمية من قبل رئيس القسم للنضر في المقترحات يتم    -

 المقدمة وقبولها .

تحال مقترحات  اللجنة لمنسق المشاريع ومنه لرئيس القسم  -

 لالعتماد.

  آلية توزيع المعامل علي المهندسين: -12

يتم توزيع المعامل على المهندسين عن طريق رئيس القسم وبشكل  -

 دوري مع مراعاة حاجة القسم . 

  لية تكليف المعيدين بالقسم:آ -13

يتم تكليف كل معيد للعمل مع عضو هيئة تدريس وفق التخصص  -

 وعن طريق رئيس القسم. 

 آلية الترشيح للدورات وورش العمل: -14

 يتم تبليغ جميع الفئات المستهدفة بالدورات ونوع الدورة. -

 يتم الترشيح والمفاضلة عن طريق مجلس القسم  .  -

 آلية ترشيح المعيدين للدراسة :  -15

 يتم ترشيح المعيدين بالقسم عن طريق مجلس القسم . -

 يراعى عنصر الكفاءة واالقدمية عند المفاضلة. -

 آلية ترشيح أعضاء هيئة التدريس للدراسة :  -16

 يتم ترشيح عضو هيئة التدريس بالقسم عن طريق مجلس القسم . -

 لة يراعى عنصر الكفاءة واالقدمية عند المفاض -
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 المشتركة:  آلية التنسيق بشأن المقررات الدراسية -17

يتم التنسيق بين رؤساء األقسام العلمية بخصوص المقررات  -

 المشتركة .

تحال مراسلة تتضمن أسم المقرر ورمزه المعتمد بالخطة الدراسية و  -

قائمة بأسماء الطلبة الراغبين في دراسة المقررات المشتركة إلى 

 القسم المعني بالشأن. 

  آلية اختيار مشرف المعمل : -18

 يتم اختيار مشرف المعمل بشكل غير دوري . -

 .  يتم تكليف عضو هيئة التدريس من  قبل رئيس القسم -

  آلية اختيار أعضاء هيئة التدريس المتعاونة بالقسم : -19

 يتم اختيار المتعاونين بالقسم عن طريق رئيس القسم العلمي. -

 يراعى عند االختيار حاجة القسم و المستندات المقدمة .  -

 التعاون الداخلي يتم عن طريق مجلس القسم. -

  آلية توزيع المراقبات بالقسم : -21

بالقسم بشكل دوري كل فصل دراسي أثناء يتم توزيع المراقبات  -

 االمتحانات النصفية .

يتم التوزيع بشكل متساوي بين أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة  -

 الظروف المكانية  .

 آلية إعداد برنامج التعريف بالقسم : -21

يتم إعداد البرنامج التعريفي عن طريق  لجنه تكلف من قبل مجلس  -

 القسم .

التدريس لتقديم العرض عن طريق مجلس ٍيتم بتكليف عضو هيئة  -

 القسم . 
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 آلية تطوير البرامج التعليمية : -22

يتم تحسين وتطوير البرامج التعليمية عن طريق تقرير يُعده  -

منسق الجودة بالقسم بناءًا على مقترح مقدم من عضو هيئة 

 تدريس بالقسم.

يتم عرض التقرير على مجلس القسم لتشكيل لجنة لدراسة  -

 المقترح .

يعرض تقرير اللجنة على مجلس القسم ويعتمد ومن تم يحال إلى  -

 وكيل الشؤون العلمية ومكتب الجودة بالكلية.

 آلية تطوير رؤية ورسالة وأهداف القسم : -23

يتم تطوير رؤية ورسالة عن طريق مجلس القسم بما يتوافق مع  -

 تطوير خطة البرامج التعليمية .

 ير الدورية واإلحصائية والسنوية بالقسم :آلية إعداد التقار -24

 ُتعد التقارير كل ما اقتضت الحاجة وعن طريق  رئيس القسم. -

 

 



65 
 

 آلية النظر في الشكاوي : -25

تقدم الشكاوي لرئيس القسم ويتم النظر فيها عن طريق مجلس  -

 القسم 

 آلية جرد المعامل : - 26

 يتم الجرد فقط سنويًا وعن طريق لجنة الجرد بالجامعة  -

 

------------------------------------------------------------------ 
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 دليل إجراءات الدراسات العليا 

 : قبول طلبة الدراسات العلياآلية  -1

االلتحاق بالدراسات العليا عن عن موعد تقديم طلبات  اإلعالنيتم  -

في نهاية كل سنة إدارة الدراسات العليا بالجامعة التنسيق مع  طريق 

 دراسية.

يتضمن اإلعالن بداية ونهاية موعد قبول الطلبات والمستندات  -

 إضافة إلى موعد إجراء امتحانات القبول .المطلوبة 

ات المقدمة والتأكد لجنة الدراسات العليا بالكلية لدراسة الطلب تجتمع -

  من استيفاء الشروط الواجبة للقبول.

تعد أسئلة االمتحانات عن طريق األقسام العلمية بالتنسيق مع منسقي  -

 الدراسات العليا .

تجرى االمتحانات في الموعد المحدد لكل التخصصات ويتم تصحيح    -

 األوراق وإعداد النتائج .

برئاسة لجنة الدراسات العليا بالكلية  تعتمد النتائج في اجتماع مجلس -

 مدير مكتب الدراسات العليا ومن ثم تحال لعميد الكلية لالعتماد.

يتم مراسلة إدارة الدراسات العليا بالجامعة بالخصوص لالعتماد  -

 النهائي  للنتائج وإعالنها.
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يتم تقسيم الطالب الناجحون على مجموعات لفصلين دراسيين وفق  -

 حان .نتائج االمت

يلتحق الطالب المحصلين على أعلى درجات بالفصل الدراسي األول من  -

 السنة و الطالب اآلخرين بالفصل الدراسي الثاني من السنة. 

 : اختيار منسقي الدراسات العليا باألقسامآلية  -

يتم ترشيح منسق الدراسات العليا باألقسام العلمية عن طريق مجلس  -

 .القسم العلمي  

يشترط أن تكون درجته العلمية أستاذ مساعد فما فوق باإلضافة إلى  -

 الكفاءة .

 : توزيع المقررات على أعضاء هيئة التدريسآلية  -

تحال المقررات المطلوب تدريسها عن طريق منسق الدراسات العليا  -

 إلى القسم العلمي المختص .

وذلك بعد يتم تخصيص أساتذة للمقررات حسب الرغبة واإلمكانيات  -

 عرضها ومناقشتها بمجلس القسم العلمي .

في حال تعذر تخصيص أساتذة قارين للمقررات يتم التعاون مع أساتذة -

   يرشحون في مجالس األقسام العلمية . 
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 : المتحانات النهائية ا آلية -

 االمتحانات بالتنسيق بين أستاذ المقرر والطالب .يتم تحديد موعد  -

الدراسة واالمتحانات بالمواعيد المتفق عليها إلعداد  يتم إعالم وحدة -

 الجدول النهائي لالمتحانات.

وعضوية منسقي يتم تشكيل لجنة االمتحانات برئاسة مدير مكتب  -

 .  األقسام باإلضافة إلى التابعين للمكتب

يتم اعتماد نتائج االمتحانات عن طريق مدير مكتب الدراسات العليا   -

 .بالكلية ثم تعلن

 :الرسائل البحثيةآلية  -

وحدة دراسية يحق للطالب التسجيل في رسالة  31بعد انجاز  -

 الماجستير .

 عن طريق الطالب أو األساتذة المشرفين.تقدم المقترحات  -

يتم إحالة المقترحات إلى اللجنة العلمية باألقسام العلمية لدراسة  -

 المقترحات وإبداء الرأي حول قبولها من عدمه.

يتم مراسلة مكتب الدراسات العليا بالكلية بخصوص المقترحات  -

 المقبولة .
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إلى إدارة الدراسات العليا تحال النماذج المخصصة للمقترحات المقبولة -

بالجامعة والتي بدورها تقوم بمراسلة وزارة التعليم لمطابقة عناوين 

 المقترحات .

مكتب الدراسات بعد صدور الموافقة يتم تكليف المشرف عن طريق  -

 العليا بالكلية .

يتم متابعة أداء الطالب وفق النماذج المعدة بالخصوص ووفق المدة  -

 (.511الزمنية المنصوص عليها  في الالئحة )

يحق لعضو هيئة التدريس اإلشراف على عدد سبع رسائل بحثية كحد  -

 أقصى في الفترة الزمنية الواحدة .

 : البحثيةمناقشة الرسائل آلية  -

عندما ينتهي الطالب من إعداد رسالته البحثية يتقدم عن طريق االستاذ  -

المشرف بتقديم طلب إلجراء الناقشة مرفق بتقرير يفيد بأن الطالب قد 

 أنجز رسالته.

يتم تقييم الرسالة من قبل مقيم سري وفق النماذج المعدة لذلك  -

 لية .كوبتكليف من مدير مكتب الدراسات العليا بال

في حال قبولها يتم إعالم المشرف لتقديم مقترح بأسماء اللجنة  -

 المناقشة مكونة ن ثالث أعضاء داخليين وعضويين خارجيين .
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يتم مراسلة  القسم العلمي المعني بالتخصص الختيار أعضاء اللجنة  -

المناقشة من ضمن المقترح المحال وذلك عن طريق مجلس القسم 

 ن اللجنة من  عضو خارجي وعضو داخلي .العلمي على أن تتكو

يحيل القسم محضر االجتماع متضمنًا أسماء اللجنة المناقشة المتفق  -

 عليها .

يتم إحالة النموذج المعد إلصدار قرار المناقشة عن طريق مدير   -

مكتب الدراسات العليا بالكلية إلى إدارة الدراسات العليا بالجامعة والتي 

 السيد رئيس الجامعة إلصدار قرار المناقشة .بدورها تحيله إلى 

  

 


