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 المصطلحات الجامعية. 2
اختينيار ختصنيص   يف جمموعة من التخصصات املرتبطة ببعضها، وتهدف إىل افساي اجملنيال للطالنيب    يه: الكلية .1

 .أكثروي الكلية ختصص واحد أو  مناسب له، وقد 

تقع ضمن حقل ختصصي مع ، وهنيي مبنينية علنيى اسنيس     ( Courses)هو جمموعة من املقررات : التخصص   .2

دراسنية هنيذه املقنيررات     اكمالنيه  وينال الطالب عند. مية معينة وتهدف مجيعا إىل  قيق أهداف عامة موحدهتنظي

 .الذي التحق به التخصصبنجاي درجة البكالوريوس يف 

جمموعنينية منينين املفنينياهيم واملبنينيادي والنظرينينيات املرتابطنينية املتكاملنينية النينييت  ويهنينيا جمموعنينية        :(Course)املقصص    .3

 .كاسم مستقل له عدد من الساعات املعتمدة الدراسيةاخلطة وحدات دراسية تظهر يف 

منازل  أربعاملقرر وييري إىل الكلية ومستوف املقرر ورقمه ويتألف من  بعنوادهو الرقم الذي يرتبط :  قم املق   .4

 -:وقد اعتمدت اجلامعة نظام الرتقيم ا تي يف ملء املنزلة الرابعة من اليم  يف رقم املقرر

 

 الرقم الكلية/ املقرر الرقم كليةال/ املقرر

 1 كلية التكنولوجيا و العلوم التطبيقية 1 املقررات التأسيسية

 3 األسريةكلية التنمية االجتماعية و  2 كلية الزراعة

 5 كلية الرتبية 4 واالقتصادية اإلداريةكلية العلوم 
   6 مقررات العلوم التطبيقية

 

 وأ األول  منين رقنيم املقنيرر ملئني  بنيرقم ينيدل علنيى مسنيتواه فيمنيا إذا كنياد منين املسنيتوف             كما أد املنزلة الثالثة من النييم 

 .ةوالثانية فتدالد على رقم املقرر ضمن املستوف الواحد ضمن الكلية املعني األوىلالرابع، وأما املنزلت   وأالثال   وأالثاني 

 :ية يدل على ما يأتييف كلية الرتبعلم البالغة ملقرر ( 5243)وكمثال على ذلا فاد رقم 

،  والرقمنياد  (الثنياني املسنيتوف  )ينيدل علنيى مسنيتوف املقنيرر     ( 2)الرتبينية، والنيرقم    ييدل على رقم الكلينية وهني  ( 5)الرقم  

 .يدالد على رقم املقرر ضمن املستوف والكلية( 43)

ب على الطالب منها واالختيارية اليت يتوج اإلجباريةهي اخلطة اليت تتضمن مجيع املقررات : الد اسيةاخلطة  .5

 .يف حقل ختصصه( الدرجة العلمية)دراستها بنجاي حتى يتمكن من احلصول على شهادة التخرج 

علنيى   رلنيذلا املقنير   األسنيبوعية هي وحدة وزد علمية للمقرر وترتجنيم عملينيا يف عنيدد احلصنيص     : الساعة املعتمدة .6

 .مدف فصل دراسي

النيه بنجنياي حتنيى يتسنينى للطالنيب أد يأخنيذ املقنيرر        هو املقرر السابق النيذي جينيب اكم   :املتطلب السابق للمق   .7

 .املعري

العامة اليت علنيى مجينيع طنيالب اجلامعنية يف أي كلينية       واألكادمييةهي املقررات الثقافية  :املق  ات التأسيسية .8

اهلدف من تدريسها فهو بناء قاعدة عامة ميرتكة من املعارف واملهارات األساسنيية   أما. أد يدرسوها االتحقوا به

 .يع الطالبلدف مج

هي املقنيررات النييت تعنيد الطالنيب لدراسنية مقنيررات ختصنيص معني  وتتكامنيل معنيه ويتوجنيب             :املق  ات األساسية .9

 .للتخرج الدراسيةبنجاي من ضمن خطته  اكماهلاعلى الطالب 
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هنينيي املقنينيررات املتكاملنينية واملرتبطنينية بتخصنينيص معنيني  حينيني  تنينيؤدي إىل زينينيادة معنينيارف        :املقصص  ات التخصصصصية  .11

 .ه يف جمال ختصص رئيسالطالب ومهارات

 النييت هي املقررات اليت خيتارها الطالب من مقررات تقدمها اجلامعة من خالل الكلينية   :املق  ات االختيا ية .11

 .الدراسيةوذلا ضمن خطته  ايتخصص الطالب فيه

 .أسبوعا( 16)هو الفرتة الزمنية املمتدة ب  بدء الدراسة ونهايتها، ومدتها : الد اسيالفصل  .12

 .هو معدل عالمات مجيع املقررات اليت درسها الطالب يف الفصل الواحد جناحًا ورسوبًا :لفصلياملعدل ا .13

 الدراسنينييهنينيو جممنينيوع عنينيدد السنينياعات املعتمنينيدة النينييت يسنينيمح للطالنينيب بتسنينيجيلها يف الفصنينيل     : الد اسصصيالعصصب   .14

 .الواحد

 ننيات يتعيامتحاننيات و منين   الواحنيد الدراسي هي األعمال اليت يقوم بها الطالب خالل الفصل  :الفصلية األعمال .15

 .تدريسالوأحباث وتقارير وأعمال خمفية أو تطبيقية    إشراف عضو هيئة 

بنيدء الدراسنية وانتهائهنيا واالمتحاننيات النهائينية      التسجيل ويصدر سنويًا و يتضمن مواعيد : التقويم اجلامعي .16

 .والعطل الرمسية

النينييت تقنينيدمها اجلامعنينية بهنينيدف   لكلينينياتا فالطنينيالب املسنينيجلود يف احنينيد  :الطصص ا املسصص لور لد لصصة علميصصة  .17

متفرغ  أو غري متفنيرغ  حسنيب إمكاننياتهم     ًاطالب وااحلصول على إحدف درجات اجلامعة العلمية، وقد يكون

 .وظروفهم

مقنيررات  / التعليم املستمر لدراسنية مقنيرر   ركزالطالب امللتحقود مب :الط ا غري املس لني لد لة علمية .18

 . تقدمها اجلامعة، وليس بهدف احلصول على درجة علميةملختلفة اليتا معينة من الكليات

وب  املرشدين وأعضاء هيئة  أنفسهموجيري فيه التفاعل املباشر فيما ب  الطالب : الد اسيامل كز /الف ع  .19

للطنيالب فيمنيا يتعلنيق     األخنيرف واملينيورة واخلنيدمات    واإلرشنياد تدريس العنيامل  يف املينيداد النيذين يقنيدمود النصنيح      ال

 .واحتياجاتهم بدراستهم

وهو اليخص الذي يقدم التوجيه للطالب فيما يتعلق خبطة دراسته واملقررات اليت تناسبه منين الكلينية    :امل شد .21

 .إضافة إىل املساعدة على التغلب على امليكالت اليخصية اليت تؤثر يف دراسته

ومساعدته علنيى حنيل    هو االختصاصي يف امليداد الذي ييرف على سري دراسة الطالب :تد يسالعضو هيئة  .21

 ننينياتيتعيالنينينياطات األكادميينينية للطالنينيب وتصنينيحيح ال   متابعنينيةإضنينيافة إىل  ،النينييت تعرتضنينيه  الدراسنينييةاملينينيكالت 

على البحوث والتقارير اليت يقدمها يف أي من املقررات، إضافة إىل تنفيذ تعليمات اجلامعة خبصوص  واإلشراف

حلقة االتصال اليخصي ب  الطالب واجلامعة، وله دور عقد االمتحانات وتصحيح أوراقها ورصد نتائجها، وهو 

 .أساسي يف حل ميكالت الطالب وتيجيعهم على االستمرار يف الدراسة

 سياسة القبول. 2
وهنيذا هنيدف تيسنيره طبيعنية التعلنييم املفتنيوي وعلنيى الطنيالب النيراغب  يف           ،تتبنى اجلامعة يف سياسة القبول أسلوبًا مرنًا

- :افر لديهم اليروط ا تيةااللتحاق باجلامعة أد تتو

% 55احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا بغنيض النظنير عنين سنينة التخنيرج ولكنين مبعنيدل ال يقنيل عنين           (1)

  .للتوجيهي اجلديد% 65للتوجيهي القديم و 

 .والتخصصات يف مجيع الكلياتالفرع العلمي  يقبل طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة  (2)


