
 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

(2020)  لجنة الدراسة واالمتحانات  



 

1 
 

 اءــم األحيـقس
 

 مقدمـــــة:

يتمتع ، و 2005- 2006قسم األحياء هو أحد أقسام كلية التربية / طرابلس بجامعة طرابلس والـــــــــــذي تأسس         

س اإلمكانيات كر  ن القسم ي  إوبشكل عام ف .طرابلسومنذ تأسيسه بسمعة علمية متميزة ضمن جامعة  األحياءقسم 

 علم األحياءللحفاظ على أعلى مستوى علمي حيث يقوم القسم بتوفير برنامج دراس ي و بحثي واسع ضمن تخصص 

 إلنجاز هذا باإلضافة . ته العازمين بجد للحصول على درجة البكالوريوس منهوذلك لتوفير الفرص العلمية لطلب

 . م األحياءية في مختلف حقول علالعديد من البحوث العلم

تؤهل الخريجين للعمل كبيولوجيين حيثما تبرز الحاجة لهم في ميـادين  بقسم األحياءن املواضيع التي تدرس إ        

 قـــررات. و تتضـــمن املوخاصـــة مجـــال التـــدر س بـــوزارة التربيـــة والتعلـــيم وكـــذا االـــال الط ـــي وال را ـــي والصـــنا يالعمـــل 

ألعضــاء وعلــم تصـــ يف علــم الحيــوان وعلــم النيـــات و علــم و ــا ف ا :مثــل علــم األحيـــاءاملعطــاة املواضــيع األساســية فــي 

وقــد أخــذ قســم األحيــاء  .جنـة والعديــد مــن العلــوم األخــرى النبـات وعلــم الوراوــة و علــم البي ــة وعلــم الطفيليــات و علــم األ 

 وفــ  برنــامج أـكـاديمي متكامــل يخضــع علــى عاتقــه إعــداد وتــوفير احتياجــات االتمــع مــن معلمــ
ر
ويــا  وتًر

ر
ين مــؤهلين علميــا

 للوا ح وقوانين جامعة طرابلس، واللوا ح الخاصة بكلية التربية طرابلس.

 : رؤية القسم 

         ،
ر
، وعلميـــا

ر
دعـــم مســـيرة بنـــاء الـــوطن بـــالكوادر املؤهلـــة مـــن خـــكل بـــرامج  عليميـــة ولعـــداد كـــوادر متميـــزة وقافيـــا

 ،
ر
حثيا ، ملواكبة متطلبات سوق العمـل. كمـا عسـاى القسـم إحـى تحسـين وتطـوير معـايير جـودة البـرامج مـن خـكل ًو

ر
ومهنيا

 املراجعة املستمرة لخطط القسم وأهدافه ورسالته، وذلك لتواكب التغيرات املستمرة الحتياجات االتمع.

 

: رسالة القسم  

تخـــــريج كـــــوادر ذات كفـــــاءة عاليـــــة مـــــن معلمـــــين ســـــة و ـــــي عســـــاى قســـــم األحيـــــاء إليصـــــال رســـــالة ســـــامية ومقد  

 متخصصين في العلوم والتربية، ولعدادهم للعمل في مجاالت التعليم وعلوم الحياة بفروعها ااختلفة. 
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 القسم:أهداف 

 :العامةأوالً: األهداف 
ــم النبات(.مواكبة التطور العاملي في كل االاالت العلمية خاصة في علوم الحياة )علم الحيوان  -أ   وعلــــــ

بالخبرات العلمية والفنية في مجال علوم الحياة وتطوير  إعداد الكوادر لدمجها باالتمع ومؤسسات الدولة  -ب

  مؤسساته العلمية والصحية والبيئية.

 ج. رفع مستوى األداء واللودة للمساهمة بالنهوض بكلية التربية طرابلس بشكل خاص وجامعة طرابلس بشكل عام

  إحى مصاف اللامعات العاملية املتقدمة.

 :التعليميةثانيًا: األهداف 

   تطوير وتحديث املناهج العلمية بشقيها النظري والعملي.  -أ

حاث والطلبة.  -ب   تطوير الكفاءات العلمية واألداء لدى أعضاء هي ة التدر س والب 

 العملية. يهدف القسم إحى اعتماد التقنيات الحديثة في ااختبرات  -ج

أحد الوسا ل  يبالنظم واللوا ح املنظمة للعملية التعليمية داخل الكلية   ي عتبر معرفة الطالب اللاما      

ي ف األكاديميومن هنا يبرز دور االرشاد   ، ساعده على اجتياز سنواته الدراسية دون حدوث مشاكل أو عقبات يالت

نظامها التدر س بالكلية من خكل نظام يقوم بتعريف الطالب بالكلية و تفعيل العكقة بين الطالب وأعضاء هي ة 

  الدراس ي
 
تتناسب مع  يمن مجاالت وفرص دراسية ملساعدة الطكب على اختيار التخصصات الت هحيتوالطكبي وما ت

 ،ممكن فضل وجهأالدراسة على ي وكذلك معاونتهم على السير ف ،وتواف  ميولهم ورغباتهم، قدراتهم وامكاناتهم

 .قدمها الكليةت يمكانيات التقص ى درجة من الخدمات واإل أن احى يديمستف والتغلب على ما ععترضهم من عقبات

 أهداف جلنة الدراسة واالمتحانات:

 ساى للنة الدراسة واالمتحانات بقسم األحياء إحى تقديم خدمات إرشادية للطلبة  ساهم في مساعدتهم 

 وتنمية معارفهم في مجال تخصصهم، بما يتف  مع معايير اللودة بالكلية واللامعة 
ر
 انجازتفي احتياجاتهم في أكاديميا

ية من حيث تطبي  هذه الخطة العلم سيرة الطكبومتابعة م ،املقررات الدراسية وف  الخطة الدراسية املوضوعة

كيفية التعامل مع ارشادهم لو وتوفير كافة سبل الدعم لهم الدراسية ومساعدتهم لكندماج في البي ة اللامعية 
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ات التي قد تواجههم خكل فترة الدراسة وتحسين تحصيلهم العلمي لتحقي  أعلى  املشاكل وتذليل كافة الصعًو

 ملرحلة التخرج.وصمعدالت النجاح 
ر
 وال

:األكادمييرشاد اإل  
الخريجين  التي يمكن أن يتحصل عليها عملالومجاالت  ماالقسم ورسالتهالكلية و  هداف عريف الطالب بأ        

م الختيار التخصصات من الكلية وأوجه الرعاية والخدمات التي توفرها الكلية لطكبها كما يتم تبصيرهم وتوجيهه

 تك م قدراتهم وامكاناتهم. املناسبة التي

 األكادميي:رشاد اإل أهمية

 :إلى األكاديميرشاد يهدف ال 

 الطالب في االعداد والتخطيط ملستقبله العلمي. مساعدة -1  

 لالتقدم في مستواه الدراس ي و احى استمراره في التي تؤدي  باإلرشاداتتوجيه الطالب  -2   
ر
 .لتفوق صوال

  .له نحو التخرج الطري  ديتمهو  لدراسيةاختيار املقررات امساعدة الطالب في  -3  

    تحقي  النجاح امل شود. معاونة الطالب على تجاوز عثراته ل -4   

 .وتذليل الصعاب أمامهم نواعهاأبكافة  الطالب حل مشاكل -5   

 

 :األكادمييمهام املرشد 

 ف خاص لكل طالب من الطكب الذين اعداد مل -1
 
ويحتوى امللف على استمارة  ،مهمة االشراف عليهمليه إوكلت أ

، نسخة من كل فصل دراس ي على حدة، نتا ج قا مة املقررات الدراسيةالشخصية، نماذج التنزيل،  بيانات الطالب

 له عليها خكل دراسته. رات في حالة تحص  املخص درجات كل الفصول، نماذج اإلنذ

 .استفساراته كل الرد علىو  توجيه الطالب -2

 .قدراتهو  على امكانياته بناءر  كل فصللالدراسية تحديد املقررات مساعدة الطالب في عملية التنزيل و  -3

 ن جميع الطكب ععرفون املكان وال مان الذى تبدأ فيه ااحاضرات.أالتأكد من  -4
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 مشاكل قد يتعرض لها الطالب. يلحل أ القسمبين الطكب وادارة  هو حلقة الوصل األكاديمييكون املرشد  -5

بالتدخل احاولة حل هذه  األكاديميعضاء هي ة التدر س يقوم املرشد أمشكلة بين الطالب وأحد ي عند حدوث أ -6

 املشكلة.

 –قــــرر تهمهــــم مــــن الك حــــة الدراســــية مثــــل عــــدد ســــاعات امل يبتعريــــف الطــــكب بــــالبنود التــــ األـكـــاديمييقــــوم املرشــــد  -7

 لخ إ والعملي و علمهم بوضعهم األكاديمي....عمال السنة أدرجات 

 .متطلبات التخرج وكيفية استيفائهاف الطالب على ن ععر  أ األكاديميعلى املرشد  -8

 * 
 
 ين:الطلبة املستجد

 عام بكليةوف  آلية معينة ينظمها املسلل ال ستجدينيتم استقبال الطلبة امل     

ين  الرغبات وف الطكب لألقسام   سيبوعلى إورها يتم ت طرابلس \التربية  مصحًو

قدرته على  د املطلوب للفصل األول بناءر ويحدد قسم األحياء العد بنماذج التسليل

 .االستيعابية

  تسجيل بالقسم:ال

للنة  تقومإجراء مقابلة شخصية للطالب من قبل ر يس القسم أو يتم وف        

، ا كان هناك إقبال كبير على القسمذإ بول امتحان قإجراء ب الدراسة واالمتحانات

  ملن تنطب  عليه قسمتكون املفاضلة بين املتقدمين للقبول في الو 
ر
جميع الشروط وفقا

 ة.ختبارات القبول واملقابلة الشخصينتيجة او  للقسمللقدرة االستيعابية 

 الشروط العامة للقبول بقسم األحياء:

 على الشهــــــــــــــــــون حاصـــــــــأن يك -1
ر
 حسب ال سبة املعتمدة ما ععادلها  ، أوأو التخصصية ية العامةادة الثانو ــــــــــــــــــك

 .ألجل التسليل بالكليات للقبول 

 جريها القسم.ي   التي شخصيةالقابلة املأن يجتاز بنجاح أي اختبار، أو  -2

  يكون ال   أن -3
ر
 .صحيا

 أن يكون حسن السيرة والسلوك.  -4
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 بالتالييكو   املسوغات واملستندات املطلوبة بعد القبول بالقسم:
ً
 مصحوبا

ً
 :ن الحضور شخصيا

 .ملف معل  -

 صور شخصية. 4عدد  -

 التسليل. عملية ومة اإللكترونية بعدظالشخصية والتي يتم سحبها من املن استمارة بيانات الطالب -

 :بداية كل فصل دراسي جديد إدارة القسمألية 

 مل اجتماع م  ع ➢
 
يفهم  بالطلبة اللدد رصغ  هعن قوانينشاملة لعطائهم نبذة و بنظام التدر س بالقسم لتعر 

ول ااملكحظات حول كيفية ت سي  اللدبكافة  كذلك ، وت ويدهمبالكلية واالمتحانات ولوا ح الدراسة

من قبل للنة  وطريقة التعامل مع املنظومة اإللكترونيةبالكامل  االلكتروني التنزيل أليةلتوضيح  ةالدراسي

  .كمها من املسلل العام بالكليةالدراسة واالمتحانات لحين صرف األرقام اللامعية لهم واست

وعددها اإلل امية  طيلة مدة الدراسة منها: املقررات التخصصيةعدد املقررات الواجب دراستها  عريف الطلبة ب ➢

 11)متطلبات الكلية( وعددها ) التربوية قرراتاملكذلك و ، وعددها )مقررين( االختياريةاملقررات و مقرر(  31)

ومدى أهميتها  كل مقرر  متطلباتو  (،مقرر  11))متطلبات اللامعة( وعددها  األساسية د العامةاملواو  مقرر(

 .في الفصول الكحقة عند التنزيل

االلكترونية باألرقام اللامعية التي تم منحها من قبل املسلل العام للكلية، توجيه الطلبة للدخول للمنظومة  ➢

 /http://edt.uot.edu.ly :وذلك من خكل املتصفح الرسمي لكلية التربية

مراجعة امل س  وتبليغه إلدراك هذا  يتممشاكل في فتح املنظومة االلكترونية  الطلبة عند مواجهة  هامة: ملحوظة #

 ين.األمر واملساعدة في تقديم كافة الحلول للطلبة املستجد  

 :يندألية التنزيل للطلبة املستج

 تقوم للنة الدراسة واالمتحانات بالقسم بإعداد جدول م  
 
ددصغ لتوضيح ما ي املواد اإلل امية  ر للطلبة الل 

 كالتاحي:  في الفصل الدراس ي األول  التي يجب تنزيلها
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 اإللزامية للاملواد 
 
 ين طلبة املستجد

 
 األول: الدراسي ني بالفصلاملسجل

  (.1كيمياء عامة * جيولوجيا، ،1حيوان عام  ،1نبات عام ) مواد التخصص: •

 يتعذر تنزيلها في الفصل األول  1 كيمياء* تنويه: # 
ر
دد أحيانا م قساالستيعابية ل القدرةبسبب  لكل الطلبة الل 

عطى
 
 بالفصل الثاني.للبعض للقسمين فك تتوفر للميع الطلبة ويتم تنزيلها  الكيمياء ألنها مادة عامة و 

ر
 الحقا

ية علم): ملواد التربويةا • تتعارض مع مواد التخصص من  اختيار االموعات التي اليتم و  (النفس العام، أصول تًر

 . للمحاضرات ال مني حيث التوقيت

ية )ات للتنزيل: خيار عدة فهناك أما املواد العامة  • ، أو لغة 1، أو حاسوب1ة ، أو دراسات قرآني1لغة عًر

 وليس اللميع بحيث  ،(1انجليزية
 
 وأيضللطالب  تدر سية(وحدة  18) عدد الوحدات رقد  قد ت

ر
يجب الت سي   ا

 .مع مواد التخصص واملواد التربويةفي الفترة ال منية تتعارض  بحيث ال

 
 
 لفصل األول(ا) اجلدد لجدول الدراسي للطلبةر لمنوذج مصغ

 رقم القيد الجامعي: ..................................   ...............................................................الرباعي: ....... االسم

 
 للطلبة أثناء التنزيل.

ً
ق؟ = رقم القاعة التي يتم إعطاء املحاضرات فيها.    م؟ = رقم املجموعة املتاحة والتي يتم إضافتها الحقا  

  

 

 

 األيام 8-10 10-12 12-2 2-4

 السبت ( )عملي(3)م 1نبات   ( ق ؟2+ م1)م 1حيوان

 
 )م؟( 1لغة عربية

 ق؟
 االحد )م؟( ق؟ 1دراسات قرأنية 

 
 علم النفس العام )م؟(

 ق؟
 االثنين ق؟ 1كيمياء 103أصول تربية )م( ق

 )م؟( )عملي( 1حيوان 
 )م؟( 1حيوان

 ق؟
 الثالثاء  

 
( 2)م 1نبات 

 ق؟

 (1)م 1نبات

 ق ؟
 االربعاء ق؟ 1كيمياء 

 الخميس  )م؟( ق؟ 1نبات ( )عملي(1)م 1نبات ( )عملي(2)م 1نبات
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 طرابلس:  - تسجيل يف منظومة الدراسة واالمتحانات اخلاصة بكلية الرتبيةخطوات ال
 /http://edt.uot.edu.lyقــم بالدخول على موقــع الكلية  -1

بعد اتباع الخطوات الكزمة  وقم بتسليل الدخول وكلمة املرور  املستخدم،اسم  :كتابة رقم القيد في الخانتين -2

  .للدخول 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتقل احى داخل الواجهة ااخصصة لكل طالب كما مبين في الصورة: ا -3

 

 .احى امللف الشخص ي من اجــــل  عب ة كل البيانات الشخصية في كل الخاناتقم بالدخول  -4

 امللف الشخص ي( ال بعد ملء بيانات)ال يمكن استخدام املنظومة إ
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ة اضغط على زر  -5  .حفظبعد التأكد من صحة البيانات املطلًو

مجرد  غيبالدخول على الرقم السري  غيير  بعد حفظ البيانات يجب  -6  يمكن السري الير الرقم اإلعدادات ًو

 (.الرجاء االنتباه) ال برقم القيد والرقم السري اللديدالدخول للمنظومة إ

 سيتم اعتماد القوا م النها ية لطكب الكلية لهذا الفصل والفصل القادم عن طري  التسليل في املنظومة. -7

ية حسب ما و  -8 واالسم باللغة اإلنجليزية حسب ما ورد في كتيب العا لة رد في الرجاء كتابة اسم الطالب باللغة العًر

 .جواز السفر

ال سبة للطكب الليبيين عليهم كتابة الرقم الوطني  -9 بال سبة للطكب األجانب عليهم كتابة رقم جواز السفر ًو

 .في خانة الرقم الوطني رقم 12املتكون من 

 قسم الدراسة واالمتحانات قبل انتهاء املدة ااحددة للتسليل.أي طالب لم تتعرف املنظومة عليه يجب مراجعة -10

 لكي ععتمد القوا م النها ية الخاصة باملنحة.مسلل الكلية سيتم إعطاء كل البيانات املسللة في املنظومة احى  -11
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 تم على مرحلتني:ي تنزيل املواد

 :تنسيق الجداول الدراسية :املرحلة األوىل

للبدء  يهاعل لكطكعالتي تم تجهيزها ولعدادها بالصفحة الرسمية لقسم األحياء تم تنزيل اللداول الدراسية ي

 ، الدراس ي الحاحي لفصلل تم تنزيلها من قبل كل طالبفي ت سي  املواد التي سي
ر
لة الثانية من عملية للمرح تمهيدا

 .التنزيل

 :بمنظومة الجامعةالتنزيل اللكتروني  :املرحلة الثانية 

 فتح املنظومة  يتم
ر
االطكع على بعد  اللداول الدراسية من قبل الطلبةمباشرة من ت سي  كل  االنتهاءبعد  أليا

 حسب ما يناسبه ) ول واختيارااللد
ر
ليستعدوا ( كل االموعات مفتوحة دون قيودمع العلم بأن االموعات كك

 .ة التي  عقب هذه املرحلةتالية الللمرحل

 التنزيل:مرحلة هامة أثناء توجيهات *

➢  
 
أسبوع  مدةوالتي  ستغرق  تنزيل املوادمرحلة وعدم التوتر أوناء  ي بالصبر والهدوءالتحل

وفي حالة لم يتمكن الطالب من تنزيل املقرر ضافة املواد أسبوع أخر إل هناك و  ،كامل

 إليجاد حلول له. وتبليغه باألمراملشرف األكاديمي مراجعة  تماملطلوب أوناء أسبوع التنزيل ي

باختيار االموعات املناسبة سواء في املواد التربوية أو العامة أو مواد التخصص ألنه  اللداول الدراسيةت سي   ➢

اللداول  يتم تنزيللذلك ، لن يتم  غيير أي مجموعة ألي طالب تحت أي  رف إن حدث خطأ في عملية التنزيل

 
ر
 الت سي ، وال عسمح كذلك بالتعارض  لتتم عملية مبكرا

ر
 بعد، وكذلك يمنع فيما لحدوث املشاكل  تكفيا

ر
  منعا

ر
 باتا

 التسليل في مجموعة والحضور في مجموعة أخرى.

 تنزيل  ➢
ر
سمح وحدة تدر سية وال 18عسمح للطكب عامة  فيما عدا الفصول األخيرة واملتوقع تخرجهم.  12أقل من ب ع 

 في تنزيل أي مقرر دون انجاز متطلبه األساس ي. وز تجابال عسمح ألي طالب ال ➢

الطكب الذين قاموا بإيقاف القيد ولم يقوموا بفتح القيد مراجعة املسلل العام ليتم فتح القيد لهم يجب على  ➢

 والبدء بتنزيل املواد خكل أسبوع التنزيل.
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عدم التواصل مع للنة املشرف األكاديمي و مراجعة في حالة مواجهة الطالب أي مشكلة في عملية التنزيل عليه * 

الدراسة واالمتحانات بالقسم أوناء عملية التنزيل، فلن يتم التعامل مباشرة مع أي طالب مالم يتم مراجعة مشرفه 

، و  األكاديمي
ر
 يتم حلها بقدر اإلمكان خكل أسبوع التنزيل.أوال

ية فلن عسمح ألي طالب باالمتحان النهائي ملقررين في نفس اختيار املواد بالت سي  مع جدول االمتحانات النها  حسن* 

 .يوم واحدالتوقيت، ولن عسمح للطكب بشكل عام باالمتحان النهائي ألكثر من مقررين في 

إليها وخاصة للمواد  دراس ي الحاحي واالموعات املضافللفصل ال ها الطالبتنزيل كافة املواد التي يدرس * التأكد من

له على نتيجة ألي مقرر لم يتم تنزيله التربوية أو ال عامة، ففي حالة دخوله لكمتحانات النصفية والنها ية وتحص 

حسب وسيفقد الطالب الدرجات و عيد دراسة املقرر، وعليه 
 
 مراجعة مشرفه  يجبباملنظومة لن ت

ر
ولبكغه  فورا

 باملشكلة حتى يتم تداركها.

تدون بسلل الطالب الدراس ي باملنظومة على الطالب سرعة اإلبكغ عنها * أي مواد مفقودة من الفصول املاضية ولم 

 .ملشرفه األكاديمي حتى يتم إضافتها له

 ألية إضافة املقررات:

 في حالتين:  بعد أسبوع التنزيل سمح للطالب بالضافةي  

 .12إن كانت عدد وحداته أقل من  ➢

بعد التأكد من قبل املشرف األكاديمي وتوضيح  ن كان في الفصول األخيرة ومتوقع تخرجه، وستتم اإلضافةإ ➢

 الوضع األكاديمي للطالب.

كذلك إن دد املطلوب لهذا الفصل الدراس ي، الع استيفاءألي طالب في حالة قفل املقرر و سمح باإلضافة ع   ال ➢

 وحدة دراسية،  21تجاوزت عدد وحداته 
ر
 إن لم ينج  املتطلب األساس ي له. وأيضا

 التنزيل اإللكرتوني:ألية حل مشاكل 

  طلب كتابة الطالب على يجب
ً
 :كالتالي بالتفصيل املشكلة طبيعة فيه ملشرفه األكاديمي موضحا

،وكثي وكتابة الرقم اللاماي في الطلب وعدد الفصول التي تم انجازها  االسمكتابة  ❖
ر
وكم عدد  سابقا

 ،باستثناء املتوقع تخرجهم 12 :الحد األدنىحيث يجب أن يكون الفصل الحاحي بالوحدات التي تم تنزيلها في 

 .21 :والحد األعلى
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عدم التمكن من تنزيل املواد خكل أسبوع التنزيل بوضوح وكتابة املواد املفترض تنزيلها هذا ذكر سبب  ❖

 الفصل بأرقام االموعات إن وجدت.

ولم يتمكن الطالب من تنزيلها،  في املنظومة اإللكترونية املواد املفترض تنزيلها لهذا الفصل إذا لم تظهر ❖

التاحي يجب مراجعة كل متطلبات املقررات من قبل ف السبب قد يكون أحد متطلبات املقرر لم يتم انجازه ًو

الطالب مع املشرف، أو قد يكون السبب فقدان نتيجة مادة سابقة فلن تفتح للطالب املواد إذا كانت هناك 

مراجعة ملخص املواد للتأكد من كل املواد التي تم انجازها في  جبنتا ج مفقودة ولم تدرج في املنظومة في

 الفصول السابقة.

أكثر من مجموعة  ختيارااقفال بعض املواد على الطلبة وقت التنزيل خاصة املواد التربوية والعامة فيجب  ❖

 لتتم عملية اإلضافة.مناسبة لتنزيله 

 

 في حالة طلب إضافة مواد:: ملحوظة #

مادة التخصص مغلقة فلن تتم اإلضافة، وذلك لوصول املقرر للعدد ااحدد لهذا الفصل باستثناء إذا كانت  ∆

قبل األخير املتوقع تخرجهم  بعض مواد التخصص اإلل امية لطلبة الفصل األول والثاني، واستثناء لطلبة الفصل ما

 .تاحيالدراس ي الالفصل 

وية يرجى اختيار  ∆ أكثر من مجموعة للمادة التربوية أو العامة في الطلب املقدم فقد تكون إذا كانت املادة عامة أو تًر

 االموعة التي يختارها الطالب مغلقة فيجب كتابة أكثر من مجموعة لتسهيل اإلضافة بدون عراقيل.

 .12إضافة املواد ستكون فقط لألولوية ملن عدد وحداته أقل من  ∆

سمح بالتجاوز إال لطلبة الفصل ما ∆  قبل األخير  لن ع 
ر
 غير. لوضعهم األكاديمي فقط ال  سهيك

 

 من لم يتمكن من الحضور  #
ر
ملراجعة املشرف ارسال شخص ينوب عنه لتسليم الشكوى، فلن يتم حل  شخصيا

 الستكم الشكاوى من الطلبة. ألخير واملعلن عنهاشكاليته إن تجاوز اليوم ا

في تحديد مواعيد املراجعة،  همراجعة الدورية باالتفاق معضرورة امل ملشرفيهمموا الشكاوى على الطلبة الذين قد   #

وذلك للتأكد من اتمام حل اإلشكالية التي واجهتهم في عملية التنزيل، فعدم حضور الطالب ومراجعته ملشرفه عسبب 

 عرقلة لعمل للنة الدراسة واالمتحانات بالقسم.
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 ية:تثبيت التنزيل اإللكرتوني يف امللفات األكادمي

سحب نموذج التنزيل، ملخص الدرجات، نتيجة  يتمبعد مرحلة التنزيل اإللكتروني في منظومة الكلية   

 الفصل املاض ي و سليمها للمشرفين 
ر
 ما بأن للنة الدراسة واالمتحانات بالقسم  علما

ر
تحدد أخر يوم لتثبيت دا ما

ويتم للقسم  عبر إعكنات إلكترونية على الصفحة الرسميةا فترة زمنية يتم تبليغ الطلبة بهالتنزيل لدى املشرفين في 

ة من قبل الطلبة الستكمتبليغ املشرفين باملوعد النهائي   .النماذج املطلًو

  عليهف حلها يتم ولم التنزيل عملية في مشاكل لديه من ستثنىع   
 
 التنزيل نموذج سحب وعدم بالصبر يالتحل

 ضرورة مع للمشرف املاض ي الفصل نتيجة بتسليم يقوم أن يجب ولكن املشاكل كافة حل لحين الدرجات وملخص

وتكلف للنة الدراسة واالمتحانات بالقسم كافة املشرفين بإعداد قا مة بأسماء  واآلخر الحين بين مشرفه مراجعة

لكنقطاع لفه تحويل مب إنذاره من تخلف عن عملية التثبيت في امللف األكاديمي، فمن لم يكمل نواقص ملفه سيتم

و سليم  مشرفيهمفيجب على جميع الطلبة سرعة مراجعة  ،بإيقاف التنزيل وللغا ه من املنظومة إعكم الطالب مع

ة  قبل منه أي عذر  ولالالنماذج املطلًو سيتحمل كل طالب كامل املسؤولية في حالة عدم تنفيذ املطلوب منه ولن ي 

 .كان

 ملحوظة هامة:  

 تتحمل للنة الدراسة واالمتحانات بالقسم فلناملشرف األكاديمي  لغير املطلوب  سليمهاعدم  سليم أي نماذج من * 

 ضياعها وعدم وضعها بامللف األكاديمي. مسؤولية

موا مشاكلهم للمشرفين ضرورة الدخول للمنظومة والتأكد من حل إشكالية التنزيل لديهم على كل الطلبة الذين قد  * 

ة، وفي حال التأكد من ذلك عليهم سرعة سحب النماذج و سليمها للمشرف والتأكد من إضافة املواد  املطلًو

 األكاديمي.

*يجب على كل الطلبة النظاميين التأكد من تجديد بطاقة التعريف لهذا الفصل والتأكد من وجود الصورة وختم 

 ...املسلل على البطاقة حتى يتم التأكد من  عريف الطالب واستمراره بالدراسة

بشكل دوري في أوقات تواجدهم بالقسم وذلك  األكاديميين مشرفيهمى جميع طالبات قسم األحياء مراجعة عل* 

النماذج وامللخصات بملفاتهم األكاديمية كل  للتأكد من وجودو من قبل املشرف  ةعهم األكاديمياوضكافة أملراجعة 

 واملراجعة....ومن لم يمتثل لهذا التنويه عليه تحمل تبعات تخلفه عن الحضور 
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 الطلبة من كليات أخرى )املعادالت اخلارجية(: انتقال

 صول دراسية.% وتتم معادلة أربع ف50معدل ال يقل عن يتم قبول الطلبة ب ➢

شابهة لوحدات مقررات القسم، أما إذا كانت عدد الوحدات امليتم معادلة املقررات املشابهة وعدد وحداتها  ➢

املقررات حسب الكليات األخرى خارج جامعة طرابلس، البد من طلب مفردات مختلفة، أو تختلف مسميات 

 .ال رات حتى يتم النظر في معادلتها أوملقر املناهج لتلك ا

إذا كانت املواد ذات  سميات مختلفة وخاصة غير التخصص كاملواد التربوية يتم الرجوع لألقسام ااختصة  ➢

ولذا كانت املواد عامة  ذ اعتماد القسم ااختص على نموذج املعادلةمع أخللنظر في إمكانية معادلتها، بالكلية 

 )متطلبات اللامعة( ألن جميع مفردات كليات جامعة طرابلس مشابهة فيتم معادلتها مباشرة.

يتم معادلة املواد التي رسب فيها الطالب باإلضافة للمواد التي أنج ها ويتم توز عها على عدد الفصول التي  ➢

 ب في الكلية املنتقل منها، ويتم إلغاء املواد التي ال تتناسب مع متطلبات القسم.درسها الطال

 (املعادالت الداخلية) تغيري التخصص:

 من شروط تغيير التخصص:

 في القسم امل سب إليه. فصلين دراسيينأال يكون قد قض ى أكثر من  ➢

 بحقه قرار فصل. أال يكون قد صدر ➢

 املنتقل إليه مع عدم املمانعة باالنتقال من القسم املنتقل منه.أن يحصل على موافقة القسم  ➢

 أن يجتاز امتحان القبول بنجاح في القسم املنقول إليه إن اشترط القسم ذلك. ➢

عد   ➢  إال بعد إخكء طرفه  هذا التغيير ال ع 
ر
 من القسم املنقول منه و سليله عند املسلل العام.نها يا

التراكمي العام اللديد للطالب املنتقل من قسم لقسم أخر من درجات املقررات الواردة حتسب املتوسط على أن ي  *

في برنامج القسم املنتقل إليه و شمل درجات املقررات التي درسها الطالبة بالقسم املنتقل منه، والتي تمت معادلتها 

 .بالقسم لبببرنامج القسم املنتقل إليه، أما عدا ذلك فيحفظ في امللف األكاديمي للطا
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 ألية تغيري التخصص:

 ام ومن وم ـــعليه من املسلل الع حصول لامن قبل الطالب ويتم  النموذج الخاص بتغيير املساريتم  عب ة       

شريطة أن يتم الحصول على قبول القسم املنتقل  إخكء الطرف من القسم،التوجه به لر يس قسم األحياء ليتم 

 .جريه القسم األخربعد خضوعه لتقييم خاص ي   إليه

  إيقـــاف القيــد: ألية

 

 وفق القواعد والجراءات 
ً
 ـاآلتية: يجوز للطالب وقف قيده مؤقتا

1.  
 
القسم العتماده من إحى  من املسلل العام للكلية لذلك( عد  تقديم طلب وقف القيد )وف  النموذج امل

في مدة  سب  االختبارات النها ية بأسبوعين املشرف األكاديمي بعد مراجعة وضعه األكاديمي، ور يس القسم 

 على األقل.

 م  أن يرف  بالطلب ع   .2
ر
 لوقف القيد.ذرا

ر
غا  سو 

أما إذا ، دراستهمدة خـكل  تاليينم متين أمنفصل اسواء كانفصليين دراسيين الحـد األعلى لوقف القيد  .3

ضطر الطالب لوقف قيده وقد تجاوز الحد األعلى )أكثر من فصليين دراسيين( فعليه أن يتقدم بطلب 
 
ا

رف  بعذر مقبول ليتم املوافقة على وقف القيد االستثنائي.  ملسلل الكلية م 

ى طلب ألية وقف القيد للفصل التاحي: البد أن يتقدم الطالب بطلب جديد للفصل الذي يليه وال ععتمد عل .4

منقطع عن  وقف القيد األول فكبد أن يتخذ إجراء وقف القيد لكل من الفصلين على حدة، ولال ععتبر

 الدراسة.

 :القيدفتح إعادة 

  )وف الكلية  سللالقيد بناءر على طلب يقدمه ملفتح يجوز للطالب الذي أوقف قيده إعادة       
 
لذلك(  عد  النموذج امل

الذي يلي فصل إيقاف القيد، ولذا لم يتقدم الطالب بطلب فتح القيد بعد انتهاء مدة وقف قبل موعد التنزيل للفصل 

 القيد ععتبر منقطع عن الدراسة، بدون عذر مقبول.
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 اإلنذارات:

 في الحاالت التالية:
ً
عْد الطالب متعثرا  ي 

 في نهاية أي فصلين دراسيين متتالين ➢
ر
ل على تقدير عام ضعيف جدا  .إذا تحص 

ل على تقدير عام ضعيف ملدة أربع فصول دراسية متتالية.إذا  ➢  تحص 

ل على الحد األعلى من اإلنذارات. ➢  إذا تحص 

يجب على الطالب تحسين مستواه الدراس ي، أو  غيير مساره لقسم أخر بالكلية قبل حصوله على التقديرات *   

 لين دراسيين.أي بعد فص بشكل متتاحي وقبل أن عستنفذ فرصة  غيير املسار  الضعيفة

 :آلية التعامل مع الطلبة املتعثرين

وتحويلها  األكاديميينحصر الطلبة املتعثرين لكل فصل دراس ي من قبل تقارير يتم إعدادها من قبل املشرفين  •

ت نماذج تتمثل في مجموعة من اإلنذارات  إنذار أول، إنذار )لللنة الدراسة واالمتحانات بالقسم التي أعد 

 . وتم توز عها على املشرفين ليتم متابعة كل طالب ولبكغه بوضعه األكاديمي(  عهدواني، نموذج 

إحالة قوا م الطلبة املتعثرين في كل فصل دراس ي لقسم الدراسة واالمتحانات التخاذ اإلجراء املناسب  •

 .بالخصوص

ر تتمثل في توجي •
 
هه لكيفية تنزيل املواد يقوم املشرف بإعطاء مجموعة من النصا ح واالرشادات لطالبه املتعث

ومساعدته على اختيارها أوناء مرحلة التنزيل بما يتناسب مع مستواه الدراس ي، وليحاد بعض الحلول املمكنة 

 .ليتجاوز مرحلة التعثر

تجتمع إدارة القسم بالطلبة املتعثرين وتقوم بالنصح واالرشاد وتوجيههم لتجاوز هذه املرحلة واقتراح بعض  •

ساعد ا
 
لطالب على اتخاذ القرار املناسب بما يتعل  بتحسين مستواه الدراس ي ولكمال دراسته الحلول  

 .بالقسم
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 االنقطاع عن الدراسة:

 إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع مدة فصليين دراسيين متتاليين.يفصل الطالب  ➢

له عذر يقبله مجلس إذا لم يتقدم الطالب للتسليل لفصل دراس ي أو لفصلين دراسيين كحد أقص ى وكان  ➢

حسب االنقطاع ضمن املدة الدراسية ااحددة إن كان الطالب لم يوقف  ه من الدراسة دون أن ي  مكن  الكلية ي 

ذلك عستنفذ الطالب فرص إيقاف قيده إن كان االنقطاع فصلين، وتبقى له فرصة أخيرة  قيده فيما سب  ًو

 إذا كان االنقطاع فصل واحد فقط.

نظر في مبررات ➢ االنقطاع إذا زادت مدة االنقطاع عن التسليل على أربع فصول دراسية ألي سبب كان  ال ي 

 سواء كانت متتالية أو متقطعة.

 

 :آلية التعامل مع الطلبة املنقطعني

 انتقال الطالب من القسم:: أوال

من  قد يكون االنقطاع بسبب انتقال الطالب من القسم إحى قسم أخر داخل الكلية، أو انتقال الطالب

نة الدراسة الكلية لكلية أخرى دون الرجوع للمشرف ولعكمه، فيتم استكم امللفات من املشرفين من قبل لل

م الطالب واالمتحانات بالقسم،   وحصر أسمائهم في قا مة خاصة عسهل الرجوع إليها في حال تقد 
ر
بطلب  مستقبك

 . صورة من كشوفات درجاته للقسم أو الكلية املنتقل إليهما

 :الطلبة املنقطعين بدون أعذار أو أسباب: ثانيا

  :الطلبة املنقطعين إحى قسمينينقسم 

 فصول دراسية. 4انقطاع أقل من  -أ

 فصول دراسية. 4انقطاع أكثر من  -ب
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 : التعامل في الحالة األولى

يبقى ملف الطالب ضمن ملفات املشرف األكاديمي وتطلب للنة الدراسة واالمتحانات بالقسم منه حصر 

 ألسماء الطلبة املنقطعين في قا مة خاصة 
ر
فيها عدد الفصول الدراسية التي انقطع فيها عن الدراسة دون أي  مدونا

 (.عدم إيقاف القيد)أسباب 

 :مل مع الحالة الثانيةالتعا

مللفات من قبل املشرف األكاديمي لللنة الدراسة واالمتحانات ولعداد قا مة بأسماء الطلبة يتم  سليم ا

 .والتي بدورها تقوم بتجميع كل امللفات وحصرها لكحتفاظ بها في أرشيف القسم

 

 :الفصل من الدراسة بالكلية

 من الكلية في الحاالت التالية:   
ً
 يعد الطالب مفصوال

ل على  ➢  .خكل فترة دراسته متتالية تإنذاراأربعة إذا تحص 

 إذا تجاوز الحد األقص ى للمدة املقررة لدراسته ولم يتخرج، بما ال يتعارض مع أحكام الك حة. ➢

ة تأديبية. ➢  إذا صدر قرار بالفصل ضده كعقًو

 .عذر مشروعإذا انقطع عن الدراسة مدة عامين دون  ➢
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 :االمتحانات النهائيةفرتة  خاللهامة  إرشادات

 جدول االمتحانات النهائية مقسم لفترات:

  ة*ـــــــــــــــــــــــالتربوية والعامملواد *ا:األولى لفترةا 

 الفترة الثانية والثالثة: *مواد التخصص* 

جميع  ويتواجد في موعد زمني يحدده قسم الدراسة واالمتحانات بالكيلةتبدأ  ❖

قبل بدء موعد االمتحان بنصف ساعة على األقل، وكذلك الحال الطلبة 

يتأكد الطالب من و ، بدؤهبال سبة ملواد التخصص في الفترتين الثانية والثالثة، كل امتحان حسب توقيت 

 موعد امتحاناته 
ر
االعكن عنه في جدول  ما تممن خكل مراجعة التوقيت ال مني لكل مادة وف   جيدا

ن أخطأ املوعد تحت أي االمتحانات بعد إجراء أخر  عديل عليه، فلن عسمح له بإعادة االمتحان ألي مقرر إ

  رف كان.

علن ي   ❖
 
ر عن موعد االمتحان ما ي يد عن ربع ساعة من التوقيت امل

 
منع الطالب من الدخول لكمتحان إذا تأخ

طيلة فترة االمتحانات، إذ التعريف  بطاقة ضرورة إحضارات بالكلية، مع عنه من قبل قسم الدراسة واالمتحان

وعليها صورة الطالب مختومة من  لن عسمح ألي طالب بإجراء االمتحان، ويجب أن تكون مجددة القيد بدونها

 .قبل املسلل العام

ل من الطالبات عدم احضار  ❖ بعد دخول الطالب قاعة االمتحان عليه أن يقوم بإغكق الهاتف النقال ويفض 

 الحقا ب الشخصية واألشياء الثمينة معهن  
ر
شرفة على سير  من فقدانها فلن تتحمل الللنة خوفا

 
امل

 ياع أي متعلقات شخصية للطالبة.ض االمتحانات

  التأكد من كتابة اسمه على الطالب ❖
 
ستثنى األوراق التي ال ورقم قيده على ورقة اإلجابة واألس لة، بحيث  

 بل أستاذ املادة.صاحبها من التصحيح من ق   اسمتحتوي على 

 لى الطالب أن يقرأ األس لة ع ❖
ر
خط واضح، فيما عدا األس لة التي تتطلب  جيدا ويكتب إجاباته بقلم حبر جاف ًو

 .الرسم بالقلم الرصاص

أو املراقب وكتابة  األمر وبعد موافقة أستاذ املقرر  ورقة بجانب أوراق األس لة، إال إذا تطلبيمنع إخراج أي  ❖

 اسم الطالب عليها.

 على الطالب التزام الهدوء التام أوناء تواجده في قاعة االمتحان. ❖
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الكتابة كاألقكم، يمنع التحدث مع طالب آخر خكل االمتحان أو تمرير األدوات بين الطكب بما في ذلك أدوات  ❖

 وعلى الطالب أن يهتم قبل االمتحان بإحضار جميع األدوات التي يحتاجها خكل االمتحان.

يجوز لللنة املراقبة أو املكحظين املشرفين على قاعة االمتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرا ن تثير االنتباه  ❖

 موضوع االمتحان. بأن في حوزته أوراق أو أدوات أو أجه ة لها عكقة باملقرر 

 عند انتهاء وقت االمتحان عليه مراجعة ورقة اإلجابة  عند إنهاء الطالب االمتحان أو ❖
ر
قبل  سليمها  جيدا

 
 
 ت لكمتحان.عد  للمكحظ، وم التوقيع على قا مة الحضور التي أ

النزول بعد مغادرة الطالب لقاعة االمتحان عليه بالتوجه خارج القاطع ااخصص لقاعات االمتحانات و  ❖

مباشرة للساحة الخارجية لحين بدء الفترة الثانية وكذلك الحال مع الفترة الثالثة ملواد التخصص وذلك 

 لتفادي نشر الفوض ى والضوضاء التي ستؤور 
ر
 على سير االمتحانات. سلبا

وره سي  ا ❖ ان القانونية بحرمانه من إكمال االمتح للمسؤوليةض الطالب عر  لغش أو محاولة الغش بجميع ص 

ة املناسبة عليه وف  ما ه اللوا ح تنص   ومغادرة القاعة ومن وم عرضه على للنة التحقي  لتقرر فرض العقًو

 .قوانينوال

مشكلة أوناء فترة االمتحانات املقبلة، كتغيب عن إجراء أحد االمتحانات نتيجة لحدوث  الطلبة الذين تواجههم ❖

من مساعدة للطالب  ما يمكنهابحيث ستقدم  االمتحاناتالتوجه مباشرة لللنة املشرفة على يتم ، طارئ  رف 

 على هذا الظرف ودراسته  االطكعبعد 
ر
 لتحديد إمكانية قبوله أو رفضه.  جيدا

 إقصاء *حرمان* الطالب من حضور االمتحانات النهائية:أسباب  

في امللف األكاديمي ووجود نواقص تم اإلبكغ عنها من مشرفه  لفصل الحاحياواد مل االلكتروني تنزيلالعدم تثبيت  ➢

األكاديمي كنتيجة الفصل املاض ي ونموذج التنزيل وتقرير املواد الشامل لكل الفصول املنج ة، وقد تم أخذ 

اإلجراء بهذا الخصوص من قبل م س  الدراسة واالمتحانات بإحالة ملف الطالب لكنقطاع، ويتم اإلعكن عن 

من دخول االمتحانات  الطلبة الذين لم يقوموا بالتثبيت النهائي لكل املشرفين ألخذ العلم بحرمانهمأسماء 

 النها ية.

يحرم كذلك الطالب في حالة عدم إنجازه لكمتحانات النصفية أي ليس لديه أعمال سنة مالم يقدم عذر  ➢

 ين.املوافقة عليه من قبل ااختص  مقبول يتم 

 دخول للنة االمتحانات دون احضاره لبطاقة  عريفه مجددة القيد.يحرم الطالب كذلك من  ➢
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 مالحظة هامة:

سحب نسخة من االمتحانات النها ية، عليه  في حالة نسيان أحد الطلبة بطاقة التعريف الخاصة به أوناء سير ❖

الدراسة نموذج التنزيل للفصل الدراس ي الحاحي ولرفاق صورة شخصية معه، ومن وم  سليمه لللنة 

ستخدم كبديل لبطاقة التعريف. واالمتحانات بالقسم ليتم  اعتماده من قبل ر يس قسم األحياء لي 

جميع  يجب علىن الطالب من إجراء االمتحان، فغني عن البطاقة ولكن يفي بعدم حرماع   هذا النموذج ال ❖

 عهم خكل االمتحانات النها ية.الطلبة التأكد من احضار البطاقة م

 :جاحوعالمات الناالمتحانات 

 (100 -0) تقدر عكمة امتحان كل مقرر من صفر إحى م ـة درجـة ❖

  االمتحانات النصفية والنها ية كالتاحي: على درجاتالتقسيم  ❖

 درجة 25االمتحان النصفي األول =  ❖

كمتحان النظري لدرجة  15كمتحان العملي النصفي + لدرجات  10درجة )  25االمتحان النصفي الثاني =  ❖

 النصفي(

 كمتحان النظري النهائي( لدرجة  40كمتحان العملي النهائي+ لدرجات  10درجة )  50االمتحان النهائي =  ❖

 ف ❖
ر
 ككل. امتحـان املقــرر  فيدرجـة علـى األقــل  50ى املقرر إذا حصل عل يععـدُّ الطالب ناجحا
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 :(والطعون )التظلماتراجعة املواد طلبات م

جميع رصد عقب انتهاء االمتحانات النها ية للفصل الحاحي وبعد        

إذا ارتأى الطالب  من قبل أساتذة هذه املواد نتا ج املواد في املنظومة

للنة مراجعة أي مادة للتأكد من درجاته عليه بتقديم طلب ل

من  هذه الطلباتيتم استقبال و  بالقسم لدراسة واالمتحاناتا

ويتم  م الدراسة واالمتحانات بالكليةفي موعد زمني يقرره قس الطلبة

 اإلعكن عنه للميع الطلبة في الصفحات الرسمية لألقسام بالكلية

 على وسا ل التواصل االجتما ي

 

 تقديم طلب املراجعة:

يكون عن طري  املنظومة اإللكترونية وهو عبارة عن نموذج يتم سحبه من املنظومة باملادة  تظلمتقديم ال    

ي سبب كان، عن طري  املنظومة أل  تظلمولن  عذر على الطالب تقديم ال املراد مراجعتها و سليمه للقسم للنظر فيه،

 عقب انتهاء االمتحانات النها يةقسم لليتم تنزيله في الصفحة الرسمية  الورقي الذي تظلمعليه سحب نموذج ال

ة  مباشرة  ليتسنى على الطلبة سهولة تقديمه ويتم مأل البيانات املطلًو
ر
قدم ليدويا للنة الدراسة واالمتحانات وي 

 .بالقسم

 

 كالتايل: ألية النظر يف مراجعة املواد تتم

حال قا مة •
 
 للقسم ااختص للبث فيها و سليمنا ما بأسماء الطلبة وطلباتهم بال سبة للمواد العامة والتربوية ت

 يفيد بالخصوص.

 

النصفية  االمتحاناتوأوراق  كشف أعمال السنة إلحضارأساتذة املواد  إخطاربال سبة ملواد التخصص يتم  •

 ويتم  شكيل للان خاصة لإلشراف على عملية املراجعة. والنها ية للمواد و سليمها لللنة الدراسة واالمتحانات
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 : هامة عند املراجعة ظاتمالح

قدم ملراجعة االمتحان النهائي الطلب*   فقط، وليس ملراجعة أعمال السنة. ي 

 * يح  للطالب مراجعة مادتين فقط وليس أكثر...

أن تكون مسللة بأصفار في ملف أي ملية رصد أعمال السنة * عند وجود خطأ في ع

 ، يتم حضور الطالب اإللكتروني الطالب
ر
 فيه رف  بطلب م   تظلمللقسم ويجلب معه نموذج ال شخصيا

ر
كتابي موضحا

 إعادة النظر كذلك في أعمال السنة وسيتم إدراجه ضمن قا مة خاصة، وتبليغ أستاذ املادة بذلك.

 في حضور أستاذ املادة والللنة املشرفة فض  * بال سبة لطلبات مراجعة مواد التخصص ي  
ر
ل حضور الطالب شخصيا

 نتيجة املراجعة.راجعة ليتسنى للطالب معرفة على عملية امل

وتصويب  من الطالب يتم قبول طلب املراجعةألي سبب كان،  بل أستاذ املادة* في حالة وجود خطأ بالدرجات من ق  

وتقديم تقرير كتابي من الللنة املشرفة على املراجعة و سليمه مل س  الدراسة واالمتحانات ليتم  عديله في  الخطأ

 املنظومة.

* وفي حالة عدم وجود خطأ بالدرجات يتم كذلك تقديم تقرير كتابي من قبل الللنة املشرفة على املراجعة لتبقى 

 الدرجة كما  ي عليه دون أي  عديل.

 
 
وذلك بالدخول للمنظومة  ،بلت* على الطلبة التأكد من  عديل نتا ج املواد التي تم تقديم طلبات املراجعة فيها وق

تسليمها واالحتفاظ بها ل رونية ملراجعة التعديل، وبعد التأكد من إتمام هذه املرحلة يتم سحب نتيجة الفصلاإللكت

 للمشرف األكاديمي في بداية الفصل التاحي.
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  :الرتبية العملية 

 ي إحدى متطلبات الدراسة اللامعية في كلية التربية للحصول على       

يتم في  في مجال التخصص، و ي تدريب ميداني محدد البكالوريوسدرجة 

لكل الطلبة عند وصولهم للمرحلة مدارس مرحلة التعليم املتوسط 

يتم من خكلها اإلشراف على عطاء الطالب وكيفية و األخيرة من دراستهم، 

 ومن وم تقييمه بما أنج ه... في مدارس التطبي   عامله مع الطلبة

وسعهم من جهد لينالوا النجاح في مهمتهم التي كلفوا  ما فياء، حيث يبذل اللميع هنا يتفاوت الطكب في العط

 فيستح  التفوق. جاز هذا التدريب امليداني بجدارةفي ان بكفاءتهبها، ولكن يتميز أحدهم عن البقية 

في املنظومة يتم تنزيل التربية العملية في الفصل األخير بعد إنجاز كل املتطلبات الدراسية للمقررات  ❖

 ملرحلة التخرج الطالب في مرحلة التطبي  العمليو عتبر اإللكترونية 
ر
 .النهائي تمهيدا

برنامج امل س  العام لاالجتماعات الدورية التي عشرف عليها  حضور كافةيل م على طالب التربية العملية  ❖

 والتعرف على مدارس التطبي  وكيفية تطبيقه فكرة عامة عن هذ البرنامجبالكلية ألخذ  التربية العملية

 .وقوانينها

ها م س  التربية العملية بالقسم في قا مة الطلبة  سليل ❖ عد  ختيار ال  امل س مراجعة ويجب  مبد ية ع 

 .املناسبة لكل طالبمدارس التطبي  

اللداول الدراسية لطالبات التربية  لتسليمبعد اختيار مدارس التطبي  يتم الت سي  مع مدراء املدارس  ❖

رفقة بالتوقيت ال مني للحصص و سليمها ، م  للداول التي تم ت سيقهااهذه احضار  العملية، ومن وم

 .لتقييم أداء الطلبة وتنظيم ال يارات الدورية عليهم اإلشراففي مرحلة لبدء لللقسم لعرضها على املشرفين 

ما بين  حصة 40ينج  الحد األعلى من الحصص األسبوعية ما يقارب على كل طالب في هذا البرنامج أن  ❖

مدة تطبي  هذا  في املدة ال منية التي ال تقل عن شهر ونصفحصة  20عن  وال يقل ،أساسية واحتياطي

كذلك أن عشارك في نشاطات املدرسة واإلشراف على الطلبة وكل ما تكلفه به إدارة املدرسة من  البرنامج،

 .خكل فترة التدريب امليدانيمية أعمال يو 
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 التخرج:استيفاء متطلبات 

 

 

 

 

 

 

التخر ج هو حصاد سنواٍت قضاها كل طالب  علٍم ساى واجتهد ووابر ليحق  أمنيته وأمنية كل من دعموه 

 .مثمراووقفوا إحى جانبه وقدموا له يد العون ليصل لهذا اليوم املنتظر، وعلى قدر الطموح واالجتهاد يكون الحصاد 

 نجاحه وتفوقه، فتهون 
ر
يأ ي هذا اليوم الذي حلم به لتر سم ابتسامة الفرح على وجهه وتنير محياه معلنة

علن فيها اسمه كخريج.عليه سنوات التعب واإلرهاق والسهر ألن هذه  ي اللحظة التي ي تظرها بفارغ ا  لصبر لكي ع 

ووب تخرجهن  ويرسمن  ابتسامتهن  سعيدات بما  هكذا يرتدي طالباتنا الع ي ات مع نهاية كل فصل دراس ي

ه، عشاركنهن  أحبائهن  هذه الفرحة، ها هن  اليوم يودعن  قسمهن  الذي ضمهن  ودعمهن   وصلن  إليه فرحات بما حققن 

ن ويودعن  أيام الدراسة فيه وصديقاتهن  الك ي عشن  معهن  أجمل أيام العمر في كليتهن  املوقرة، نودع نخبة جديدة م

 طالباتنا املتفوقات الك ي عكسن  صورة طيبة على حسن نشأتهن  فكن  مثال الطالبات املتميزات 
ر
لقا

 
  خ

ر
، متمنين وعلما

 لهن  دوام التوفي  في حياتهن  املستقبلية.

 :التخرج مشاريعألية مناقشة 

نج  الطالب ):  4تنزيل مشروع التخرج وعدد وحداته  • الفصل ما قبل األخير  ية( أي فيوحدة دراس 120عندما ي 

: إلتمام اللانب العملي واللانب النظري للمشروع، ويتم توز ع الخريجين على املشرفين دراسيين( فصلين)

من  البحوث في العادة مواضيعطالبات ( ويتم اختيار  4بحيث يكون عدد الطلبة في كل مجموعة ال ي يد عن ) 

 .مأو ما يقترحه الطكب على مشرفيه قبل املشرفين
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يتم متابعة تطبي  الطكب لللانب العملي للبحوث خكل الفصل الدراس ي األول من قبل املشرفين وعمل  •

للبحوث خكل الفصل الدراس ي  النظري اللانب  إلنجازإنجازه عليهم لكستعداد  ما تماجتماعات دورية لعرض 

 ملرحلة املناقشة.  
ر
 التاحي تمهيدا

 مرحلة املناقشة:

لللنة الدراسة واالمتحانات واعتمادها من ملشار ع التخرج موعد لتسليم ال سخ املبد ية  تم تحديد أخري 

لتسليمها للممتحنين والبدء في وذلك عقب انتهاء الفصل الدراس ي، سم في فترة زمنية يتم اإلعكن عنها قبل ر يس الق

 سرعة طلب الوي  تها  شكيل للان التقييم، وتخصيص أيام املناقشة الفردية لكل مجموعة حسب جاه ي
ر
في دا ما

 تجهيز نسخ املشار ع. 

 تتألف من:و  يتم تشكيل عدة لجان من أعضاء هيئة التدريس بالقسم :املمتحنة اناللج 

 ما بينكاملة لمناقشة ل الفترة ال منية تتراوحوالخريجات فقط(  املمثل عن القسماملمتحن،  املشرف على املشروع،) 

 ونصف. قرابة الساعةما بين نصف الساعة إحى  عرض السيمينار والتقييم املغل 

 ملعلومات باملنظومة اإللكرتونية:امرحلة التدقيق على صحة 

 الدخول للمنظومة اللكترونية والتأكد مما يلي:يتم  املناقشة مرحلة بعد إتمام

األخص )  -1 ا ي والتأكد من كتابة   االسمكافة البيانات الشخصية تكون كاملة ًو باللغة اإلنجليزية   االسميكون ًر

 ويكون مطاب  ملا هو مذكور بجواز السفر، وكذلك مدى صحة تاريخ امليكد(  

كل املواد املوجودة بالسلل الدراس ي لكل طالب، والتي تمت دراستها خكل الفصول سواء كانت املنج ة أو التي تم  -2

، والتبليغ عن أي مادة مفقودة في أي فصل دراس ي، لسرعة إضافتها للخريج حتى ال الرسوب فيها في إحدى الفصول 

 تحدث له مشكلة  تتسبب له بالتأخير في استخراج اإلفادة.

كل فصل دراس ي تم إنجازه للمشرف ونتا ج إكمال نواقص امللف األكاديمي من حيث  سليم كل نماذج التنزيل  -3

للتأكد من هذا االمر،  يتم التواصل مع املشرفينو  امللففي حالة وجود نواقص ب ف أي إفادةاألكاديمي، فلن يتم صر 

 مراجعة املشرف األكاديمي ملعرفة مدى جاه ية امللف األكاديمي إلتمام إجراءات استخراج اإلفادة.يجب  وعليه
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 هامة: مالحظة

بعد التأكد من إضافة مشروع الفصل الحاحي سحب نتيجة  ج الذي لديه  رف استثنائيعلى الخرييجب   

مع سحب تقرير شامل للمواد يتضمن هذا الفصل التخرج بشكل يدوي والذي سيتم من قبل الدراسة واالمتحانات 

فصل في حالة الخريج الذي لم يتبقى هذا السبب عدم سحب نموذج التنزيل ل ه، وتبليغو سليمه للمشرف األكاديمي 

 للخريج بعد إتمام املناقشة من قبل  م تنزيل، وذلك لعدفقط له سوى مشروع التخرج
ر
للمشروع ألنه يضاف يدويا

 م س  الدراسة واالمتحانات.

ة على مشار ع التخرج والتي لكل خريج إلنجاز كل الة يتم تحديد فترة زمنية كافية بعد املناقش -4 تعديكت املطلًو

ها للنة التقييم قر 
 
 موعد لتسليم ال سخ النها ية املشروع. بأخرالخريج  خكل املناقشة، ويتم  إخطار ت

بعد التأكد من  سليم ال سخ النها ية ملشروع التخرج للقسم من قبل إدارة القسم وللنة الدراسة واالمتحانات،  -5

 يتم االستعداد ملرحلة استخراج إفادة التخرج. ولنهاء كل املواد الدراسية ولنجاز التربية العملية

 طلب اإلفادة: لالتقديم ألية  *

ةالتوجه ملسلل الكلية وطلب نموذج استخراج ا*   .إلفادة و عب ة البيانات املطلًو

 الستخراج اإلفادة. بالكلية لسداد القيمة املالية لخ ينةإدارة اعن  للمسؤولوم التوجه  *

طاقة التعريف و سليمه الدفع مع إيصالاحضار *   متحانات لللنة الدراسة واال  مالنموذج ًو

 .بالقسم

مراجعة ملف الخريج األكاديمي  للبدء في للمشرف األكاديميبتسليم النموذج  الدراسة واالمتحانات م س * يقوم 

من املنظومة اإللكترونية كشف الدرجات  نسخة من يتم سحبحيث  قررات الدراسية،لكل امل إنجازهوالتأكيد على 

وتوقيعه على النموذج ومن وم عسلم إحى م س  من قبل املشرف للتأكيد النهائي على صحة البيانات فيه  تهمراجعيتم ل

 الدراسة واالمتحانات ليتم مراجعة املنظومة وت
ر
 .موذج من قبل ر يس القسمويتم اعتماد الن، ثبيت كل املواد إلكترونيا

 من: قبلمن كشف الدرجات ونسختين من اإلفادة لكعتماد من األخيرة  سخة اليتم سحب *  
ر
 ،ر يس القسم كك

 ـــــــــــــيت عميدها وفي النهايةمن وم لية و مسلل الكومن  ،س قسم الدراسة واالمتحاناتر ي
 
 م اإلفادة م  سل

 من املسلل العام عند انتهاء كل هذه االعتمادات.
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 :التنزيل اليدويألية التعامل مع طلبة 

، 08، 07، 06 ) ين بأرقام القيد:داملقي  و يتبعون التنزيل اليدوي  كانوا الذين ،الكلية ككل طلبةعمل ألية خاصة ب

09 ،010 ،011 ): 

 صرف أرقام جامعية للطلبة من قبل املسلل العام بالكلية. ❖

التابعة اإللكترونية نتا ج باملنظومة لدراج كافة الو  ،إنجازها خكل السنوات املاضيةحصر املواد التي تم  ❖

 .كليةلل

 .البيانات الشخصية للطالب كافة والتأكد منتوجيه الطلبة للدخول للمنظومة  ❖

مراجعة كل املواد التي تم إنجازها بالفصول املاضية والتأكد من إدراجها جميعها باملنظومة، وفي حالة وجود  ❖

م واالمتحانات بالقسة م س  الدراس ليقوماألكاديمي بعض املواد املفقودة يقوم الطالب بمراجعة مشرفه 

. للمنظومة إضافتهاب
ر
 الحقا

 خكل الفصول الكحقة. لهم توضيح ألية التنزيل اإللكتروني ❖

متابعة الوضع األكاديمي للطكب ومساعدتهم في تنزيل املواد، والشد على أياديهم لتحسين مستواهم الدراس ي  ❖

 ملرحلة التخرج.
ر
 من قبل املشرفين وصوال

 
 


