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جامعة طرابلس كلية التربية طرابلس ب آليات توثيق مشاريع التخرج وبيانات خريجي  

 

العلمية  رؤساء    يقوم.  1 للتخرجباألقسام  المستهدفين  الطلبة  أسماء  )طلبة  كل  بداية    في  تحديد  دراسي  فصل 

بالقسم ليتم التأكد من حصول  منسق التوثيق والمعلومات    بالتنسيق مع  مشاريع التخرج وطلبة التربية العملية( 

 من عدمه. (يميل جامعيإ) لكتروني جامعيإ بريد  الطالب على

العلميةي .  2 األقسام  رؤساء  بأسماء    قوم  قائمة  وإ بإحالة  للتخرج  المستهدفين  وقائالطلبة  الجامعية  مة  يميالتهم 

بدوره يقوم  بالقسم والذي    منسق البحوث واالستشارات والتدريب ل  يميل جامعيبأسماء الطلبة الذين ليس لهم إ

 .نسخة لقسم البحوث واالستشارات والتدريب   ةحالبإ

العلمية  .  3 األقسام  رؤساء  والمعلومات  يقوم  التوثيق  منسقي  طريق  الطلبة   عن  للتخرج  بإلزام  المستهدفين 

 : على الرابط التالي  هم إيميل جامعي بتعبئة نموذج طلب إيميل جامعييوليس لد 

http://cloud.uot.edu.ly/register/student/ 

 بإحضار   حضار ما يثبت بأنه قام بذلك فعالعلى أن يلزم الطالب بإ  ."(1صورة من النموذج "نموذج    مرفق)

ليتمكن قسم التوثيق والمعلومات من    صورة من نموذج التسجيل بعد تعبئته وصورة من رسالة تأكيد التسجيل

أن يدعي الطالب أنه قام بتعبئة بياناته وهو لم يقم بذلك فعال كما حدث في    يمراجعة الطلب في الجامعة ولتفاد 

 من الطلبة.  بعض بل  السابق من ق

ئيس قسم  ر لتعاون معبالتنسيق لورشة عمل با باألقسام العلمية البحوث واالستشارات والتدريب  ويقوم منسق. 4

 . هتخرجتوثيق بياناته ومشروع البحوث واالستشارات والتدريب ليتم فيها تعريف الطالب بكيفية 

 يقوم منسق البحوث واالستشارات والتدريب بالتأكد من النقاط التالية:  قبل البدء في عملية التوثيق. 5

 .بموافقة المشرف فإلى بي دي لنسخة النهائية من مشروع التخرج إقام بتحويل ا الخريجأن  •

 قام بحضور ورشة عمل عن توثيق بياناته ومشروع التخرج. ريجخالأن  •

ب • قام  الخريج  واالستأن  البحوث  قسم  قبل  المعد من  النموذج  والتدريب  االطالع على  شارات 

 (. "2نموذج  " مرفق صورة من النموذج )ليه من معلومات عند التوثيق. لمعرفة ما يحتاج إ

  

http://cloud.uot.edu.ly/register/student/
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والتدريب  .  6 البحوث واالستشارات  توقيع وختم رئيس قسم  للحصول على  التقدم  الطالب  لم  إ يحظر على  ن 

ال التالية  األطراف  من  كل  وختم  توقيع  على  إيتحصل  على  الحصول  طلب  نموذج  في  تخرج  الفادة  مذكورة 

 وكشف الدرجات: 

 المشرف األكاديمي  •

 منسق الدراسة واالمتحانات  •

 رئيس القسم  •

 مية المكتبة العل •

 المخازن  •

، يلزم الطالب الخريج  للحصول على توقيع وختم رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب التقدم    بلق.  7

طرابلس  جامعة  خريجي  وبيانات  التخرج  مشاريع  توثيق  نموذج  إ  بتعبئة  باستعمال  الجامعي إلكترونيا    يميله 

 على الرابط التالي:  وذلك بالدخول على موقع مركز البحوث واالستشارات والتدريب 

https://uot.edu.ly/rcc/ 

كما هو موضح  منظومة توثيق بيانات الخريجين ومشاريع التخرج من قائمة منظومات المركز باختيار        

 في الصورة التالية: 

 

 

https://uot.edu.ly/rcc/
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جراءات ث واالستشارات والتدريب اتخاذ اإلعلى منسق البحو ال تأخر صدور إيميل جامعي للخريجفي ح. 8

 التالية: 

التخرجال .1 مشروع  على  المشرف  األستاذ  بمساعدة  واالستشارات   :توثيق  البحوث  منسق  يتفق 

األ  والتدريب  على  مع  التخرج  مشروع  على  المشرف  توثيق  ستاذ  على  الطالب  بياناته  مساعدة 

ليقوم بدوره باستعمال إيميله  الطالب التواصل مع مشرف مشروع التخرج    ومشروع التخرج. وعلى

 جامعي ليتسنى للطالب الدخول للنموذج وتعبئته بحضور المشرف.كأستاذ 

واالستشاراال .2 البحوث  منسق  بمساعدة  باأل توثيق  والتدريب  العلميةت  البحوث    :قسام  منسق  يقوم 

تعبئة النموذج وتوثيق بياناته  باستعمال إيميله الجامعي لمساعدة الطالب في  دريب  واالستشارات والت

 ومشروع التخرج. 

في حال عدم تجاوب المشرف وعدم    التوثيق بمساعدة رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب: .3

أو العلمي  بالقسم  والتدريب  للبحوث واالستشارات  المنسق ألي سبب من    وجود منسق  تجاوب  عدم 

بيانات الخريجين ومشاريع  يقوم    األسباب  القسم العلمي بجمع نماذج ورقية من نموذج توثيق  رئيس 

)نموذج   الخريجو (  3التخرج  بتعبئتها  نسخةقام  به  دي  مع سي  التخرج   ن  من مشروع  إف  دي  بي 

 لى رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب.وإحالتها إ

الخاص بقسم    يميلباستخدام اإلفي حال تم االتفاق على أن يقوم الطالب بتوثيق بياناته ومشروع التخرج  .  9

 البحوث واالستشارات والتدريب، يلزم الطالب بالحضور لمكان التوثيق ومعه ما يلي: 

 .هاتفه المحمول أو جهاز حاسوب  •

 نترنت في جهازه الخاص الذي سيستعمله للتوثيق.يجب توفر خدمات اإل  •

 . ف بموافقة المشرفمحولة إلى بي دي إ  النسخة النهائية من مشروع التخرج •

 . وعلى سي ديتر و سواء على الهاتف أو الكمبيفي جهازه  المشروع نسخة تخزين •

 يميل المشرف.إيميله الخاص وإ  •

 نموذج توثيق بيانات الخريجين ومشاريع التخرج. كل المعلومات المذكورة في  •

الطالب بتقديم صورة من نموذج توثيق مشاريع التخرج وبيانات خريجي جامعة طرابلس الذي قام   قومي .  10

لى  إ  درجات طلب الحصول على إفادة تخرج وكشف    مع نموذج مرفقا  ف بعد التوثيق  كنسخة بي دي إبتخزينه  
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العلمي منسق   بالقسم  والتدريب  واالستشارات  بجمع كل  وال  البحوث  يقوم  بدوره  وإذي  لرئيس  النماذج  حالتها 

 . قسم البحوث واالستشارات والتدريب 

عالم كل من سيقوم بتوثيق بياناته  إبالبحوث واالستشارات والتدريب    ومنسقواألقسام العلمية  رؤساء    يقوم.  11

لوح سواء  تخرجه  اآلومشروع  بمساعدة  أو  واالستشارات بخرين  ده  البحوث  قسم  رئيس  وختم  توقيع  أن 

ج وأن األمر قد مشاريع التخروالتدريب يأتي بعد التأكد من وجود االسم في منظومة توثيق بيانات الخريجين و

 لى أسبوع. أيام إ 3يأخذ بين  

ثبات  شارات والتدريب بالتأكد من وجود أسماء المتقدمين بمستنداتهم كإ. يقوم رئيس قسم البحوث واالست12

بالتوثيق   مشاريع  لقيامهم  منظومة  األسماء  التخرج،في  وجود  من  التأكد  نموذج  وعند  بتوقيع  طلب   يقوم 

إ على  الدرجاتالفادة  الحصول  اإل  وختمها،   تخرج وكشف  بعد  للطلبة  تسليمها  التسليم  ويتم  موعد  عالن عن 

 أو مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالكلية.  على موقع الكلية

 


