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 تقديم

جامعررة سرربها بينجمينررا أن ترحرر  بجدبهررا الجرردد االقرردام  للعررام  –سرررة كليررة التربيررة يسررر أ   

م ، اأن تضع بين أيديهم دليل الكلية الذي أنجر  فري ررورته النها يرة  2014/  2013الجامعي 

لجلبرة  مرشردا  ليعبر عن ثمرة إدارة اعمل جماعي ممن شاركوا فيه اممن تعاان معهرم ليكرون 

 مهتمين االمتخصصين بالتعليم الجامعي ثانيا .الكلية أاال  الل

للمعلومات المجلوبرة لمرن يسرتعين بره  اقد حاالت لجنة إعداد أال دليل للكلية أن يكون شامد    

 فكانت محتوياته متدرجة في التسلسل بما يخدم األهداف الميمولة منه. ،

لكليرة االمراحرل التري افي هذا السياق كان من الضرراري إعجرال لمحرة تاريخيرة عرن نشرية ا  

 مرت بها قبل أن تتحول من معهد إعداد المعلمين إل  كلية ،إل  جان  أهداف الكلية ارسالتها.

شكل الهيكل اإلداري ج لا  أساسيا  فري هرذا الردليل ، لمرا يمملره مرن دارا  فري تحقيرق األهرداف   

 التربوية االتعليمية المرجوة.
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بنظم الكلية الوا حها  االقبول االتسرجيل االدراسرة اخصصت مساحة مقدرة لتعريف الجلبة   

 ااالمتحانات االمخالفات االعقوبات التيديبية ااألنشجة المقافية  االتربوية ااالجتماعية.

اطالما المستهدف بالمقام األال الجلبة فقد حرص عل  تقديم المعلومات  الوافية عن األقسام   

تبرار فيمرا قررات الدراسية ، حتر  يرتمكن الجالر  االخالعلمية من حيث التيسيس ااألهداف االم

 .بينها بوعي اافق ميوله اقدراته ارغباته

اتنته  لجنة إعداد الدليل الفررة لتتقدم بخالص الشكر االتقدير إلر  كرل مرن أسرهم اتعراان    

علرم من البذل االعجال خدمة للمجتمرع االتربيرة اال مد  في الم يدإظهار هذا السفر، اأفي معها 

 االمعرفة.

 االشكر من قبل ابعد هلل سبحانه اتعال  أن سهل لنا أمرنا اسير لنا قدرنا ايسر عملنا.

 لجنة إعداد الدليل                                                                                                                

 أ.د.نارر النا ي آدم        -      د.أحميد فرج الصغير

 د.عبدالهادي أحمد        -        د.محمد رالح أيوب

 

 

 كلمة عميد الكلية

توارررل الكليررة مسرريرتها اهرري عاقرردة العرر م االتصررميم علرر  حمررل رايررة التربيررة االتعلرريم    

للورول إل  المقارد ااألهداف النبيلة التري تسرتجي  لتنميرة المجتمرع التشرادي بشرريا ، ا لر  

خدل إعداد معلمين متمير ين ،اعبرر كوكبرة مبدعرة مرن خيررة أسراتذة امربري تشراد اليبيرا  من

 امصر ا السودان.

 اتجتهد الكلية في استيعاب األفكار الحديمة االنظريات التربوية االنفسية االعلمية الجديدة.   

ل اتحسرينه ،فضرد  تسع  الكلية إل  توفير التقنيات التعلم الحديمة من أجل تحقيق جودة األدا   

من سياسات قبول اتسجيل الجلبة اإعادة النظر فري المنراه   الفوقية األخرى بالبنيعن العمل 

 اتجويدها لتتماش  مع متجلبات سوق العمل.

تضع الكلية ضمن أالوياتها توفير المصادر االمراجرع االرداريات اتقنيرات التعلريم الحديمرة     

اتعمل الكلية عل  عمل موقع الكتراني لكي يتيح قردرا  كبيررا  مرن التي تخدم العملية التعليمية ، 

المعلومات االتواررل مرع األسراتذة االجلبرة اسرواهما ،اتشرجيع إقامرة المحاضررات االنرداات 

 وسا ط تربوية غير رسمية تتعامل مع الوسا ط التربوية الرسمية.اارش العمل ك

رفي من أجل بنرال اإلنسران الرذي يحقرق نجاحره كل هذا لتوفير المناخ التربوي االعلمي االمع   

 انجاح اآلخرين.

لمجتمرع ضرافة جيردة إلر  ررريد االسرابقة االدحقرة إ انيمل أن تكون دفعرة هرذا العرام ااألعروام

 التشادي التربوي االعلمي .
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غيرررهم التوفيررق االنجرراح ، اأن يجررداا فرري هررذا الرردليل مررا يخرردم انتمنرر  لكررل أسرررة الكليررة ا   

 يسعون إليه. رشدهم إل  ماطدبنا اي

اأخيررا  أشرركر كرل مررن أسررهم ايسرهم فرري تجرروير هرذا الصرررح العلمرري ،خدمرة ل نسرران االعلررم   

 االمعرفة ا التربية.

 اهللا من ارال القصد

 د.أحميد فرج الصغير

                                                                                                                  

 عميد الكلية

 

 

 

 نبذة تاريخية

 

تعميقا  للعدقات األخوية بين الشرعبين الشرقيقين الليبري االتشرادي المغلرة فري التاريي،اتنفيرذا    

م ،تررم إنشررال المعهررد الليبرري إلعررداد 1998التفاقيررة التعرراان العلمرري الموقعررة بررين البلرردين عررام 

د تربروي يعمرل علر  تخرري  معلمرين يتولرون تردريس المرواد تشراد ،كمعهر –المعلمين بينجمينرا 

 العلمية بالمدارس المانوية العربية،اكان المعهد يتبع مباشرة ازارة الخارجية الليبية آنذاك.

م بمدثررة أقسررام علميررة هرري 2000 -1999باشررر المعهررد مهامرره التعليميررة فرري العررام الدراسرري   

ت البدايررة التعليميررة فرري قاعررات مسررتعارة مررن المعهررد :الرياضرريات ا الفي يررال ا الكيميال،اكانرر

العالي للعلوم التربوية بينجمينا ) إيسيد ( ا ل  لعدم اجود مقرر خراص بالمعهرد ااسرتمر الحرال 

 2003/  2002م ،حيث تم تخري  دفعتران ،األالر  فري العرام الجرامعي 2003/2004حت  العام 

 م االمانية في العام التالي.

ي الررررون يكتسرررربون المعلومررررات التربويررررة االنفسررررية االمقافيررررة ل عررررداد  كرررران الجلبررررة اال  

المهني،االمعلومات االمرواد الدراسرية التخصصرية التري يجرالبون بتدريسرها بعرد تخرجهم،إلر  

جانرر  مررا يكتسرربونه مررن قرريم ااتجاهررات اخبرررات امهررارات تسرراعدهم علرر  النجرراح فرري تيديررة 

 رسالتهم التربوية االعلمية.

المعهد عل  عاتقه مرد المردارس المانويرة العربيرة بتشراد بمعلمري المرواد العلميرة فري اقد أخذ   

 التخصصات المار  كرها.

 2004/  2003استمر المعهد في أدال رسالته عل  الوجه األكمل حت  نهاية العرام الدراسري    

عرل أبرزهرا م لعردة أسرباب ل 2005/  2004م ، ثم توقفت الدراسة بالمعهد خدل العام الدراسري 

عدم توفر مقرر خراص بالمعهرد ،األمرر الرذي جعرل الحكومرة الليبيرة ترسرل لجنرة متخصصرة مرن 
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جامعة سربها إلر  تشراد للوقروف علر  المشراكل التري تواجره اسرتمرار الدراسرة بالمعهرد ، القرد 

 قدمت اللجنة المكلفة تقريرها للجهات المختصة.

شرين ضرم المعهرد إلر  م ب 2004( لسرنة  79م )بنال  عليه أردرت الحكومة الليبية قرارها رقر  

اطلرر  فيرره معالجررة المشرراكل العالقررة اخارررة ترروفير المقررر المناسرر  الخرراص جامعررة سرربها ، 

 بالمعهد ألجل استئناف الدراسة.

 

 

 

افي نفس العام أافدت جامعة سبها لجنة إل  تشاد  للنظرر فري أاضراع المعهرد ،ا لمعرفرة مرا   

 ة به.هو مجلوب الستمرار الدراس

خلصت اللجنة بعد اتصالها بوزير التعليم العالي بتشاد االسفير الليبري إلر  إمكانيرة االسرتفادة   

 من مبن  المدرسة الليبية بينجمينا ليكون مقرا  للمعهد.

م بشرررين  2005( لسرررنة  376تيسيسرررا  علررر   لررر  أرررردرت الحكومرررة الليبيرررة قرارهرررا رقرررم )   

 ح مقرا  للمعهد.تخصيص مبن  المدرسة الليبية ليصب

تنفيذا للقرار السرابق أرسرلت جامعرة سربها لجنرة السرتدم المقرر اإجررال الصريانة الدزمرة لره   

 ليكون مدلما  امتجلبات العملية التعليمية اتوفير التجهي ات المجلوبة له.

( بإيفرراد أعضررال هيئررة الترردريس مررن  259م القرررار رقررم ) 2005اأررردرت فرري نفررس العررام   

 ها لتولي إدارة المعهد ااإلشراف عليه .جامعة سب

م افقرا  للقروانين االلروا ح المعمرول بهرا  2005اهكذا استينفت الدراسة بالمعهد  فري نروفمبر   

 في الجامعات الليبية.

(بفرتح قسرم التراريي الجبيعري )  9م رردر قررار مجلرس جامعرة سربها رقرم ) 2005افي العرام   

 استكماال  لتخصصات العلوم األساسية بالمعهد. شعبتي علم النبات االحيوان ( ا ل 

م ترم تحويرل المعهرد العرالي  2007( لسرنة  8ابموج  قرار ازير التعليم العرالي الليبري رقرم )  

 إلعداد المعلمين إل  كلية المعلمين أسوة ببقية مؤسسات التعليم العالي الليبي.

(بشرين  2007/  1819ي رقرم )م رردر قررار السريد ر ريس الروزرال التشراد2007افي العرام   

 منح كلية المعلمين بتشاد التابعة لجامعة سبها تصريحا دا ما بم االة مهنة التعليم.

( ترم الموافقرة علر  فرتح  5م ابنالا  عل  اجتماع مجلس جامعة سبها رقرم ) 2008افي العام   

لرر  تلبيررة قسررم علررم االجتمرراع،ثم عرردل اسررم القسررم ليصرربح قسررم الفلسررفة اعلررم االجتمرراع ،ا 

 الحتياجات المدارس المانوية العربية بتشاد لمعلمي الفلسفة.

 م . 2010اأضيف قسم التربية  اعلم النفس في العام   
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اتخضررع الكليررة  للرروا ح النافررذة المنظمررة للعمليررة التعليميررة بالجامعررات الليبيررة، اترردرس بهررا   

السررنة الدراسررية ، اتبرردأ الدراسررة فرري  المنرراه  المنرراظرة لمميدتهررا تقريبررا  ، اتتبررع الكليررة نظررام

تنتهري فري النسرف المراني مرن شرهر يونيرو ، امردة الدراسرة  منتصف شهر سبتمبر من كل عرام

أربع سنوات يتحصل خدلها الجال  عل  درجة )البكالوريوس ( فري العلروم االتربيرة ، ادرجرة 

 )الليسانس ( في التربية.

لمرين إلر  مسرم  كليرة التربيرة اأرربح هرذا االسرم م تغيرر مسرم  كليرة المع 2010افي العرام   

 الرسمي للكلية ، اهو نفس المسم  المعمول به في الجامعات الليبية.

م تغيرت إدارة الكلية حس  قرار السيد ازير التعلريم العرالي االبحرث العلمري 2012افي العام   

 عمل بها.( بشين اإلشراف عل  سير العملية التعليمية امتابعة سير ال 997رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –جامعة سبها  –أسماء عمداء كلية التربية 

 أنجمينا

 عبر مراحل مسمياتها المتعددة
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من                                  إل                  لمين :         المعهد العالي إلعداد المع  

م2004/  2003            م  2000/  1999              د الدرهوبي   د.رمضان خليفة محم  

توقفت    م             2005/ 2004     ــــــــــــــــــ                                                     

 الدراسة

 

كلية التربية : –كلية إعداد المعلمين  –المعهد العالي إلعداد المعلمين   

م 2012/  2011م                 2006/  0520                رالح الرقيق د.مسعود أمحمد   

 

:كلية التربية    

م                  إل  حينه 2013/  2012                          د.أحميد فرج الصغير      أ.  

 

 

 

 

 

 رسالة اأهداف الكليةرؤية ا 

 

 الرؤية :

ن مؤهلين افاعلين في إخراج معلمين تربويي المتمي تسع  الكلية إل  الت ام باألدال    

للنهوض بالعملية التربوية االتعليمية االبحمية عل  مستوى المجتمع التشادي المعارر 

.اعل  المستوى اإلقليمي  

رسالة:ال  

المساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات المدارس المانوية العربيرة التشرادية مرن المعلمرين  -

 في االختصارات العلمية ااألدبية.
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علميرررا  اتربويرررا  امهنيرررا  ااكتسرررابهم الكفرررالات المتصرررلة بالمنظومرررة إعرررداد المعلمرررين  -

 التعليمية بما يضمن رفع كفالة معلم المدارس المانوية العربية بتشاد.
  .التفاعل بين الكلية االمجتمع في إنجاح العملية التربوية االتعليمية -

: األهداف   

ت التعليم المانوي ، افي هذا السياق تهدف الكلية إلعداد كفالات قادرة عل  اإليفال بمتجلبا

 يمكن أن نحدد أهم األهداف في اآلتي :

المتخصصة في مجال التدريس المانوي.إعداد اتيهيل الكوادر البشرية  -1  

المساهمة في تدريس العلوم األساسية التجبيقية ااألدبية. -2  

لمعرفي.المساهمة في نشر المقافة العلمية بما يواك   التجور العلمي اا -3  

تقديم الخدمة ااالستشارات العلمية في مجال التربية االتعليم. -4  

.تبادل الخبرات مع المراك  االمؤسسات  ات العدقة بالعملية التربوية االتعليمية – 5  

 

 

 الهيكل التنظيمي للكلية

 :الهيكل التنظيمي 

أسلوبا  إداريا  منظمرا   بينجمينا تشاد في بنا ها التنظيميجامعة سبها  –تتبع كلية التربية 

ال يكرراد يختلررف كميرررا  عررن مميدتهررا كررم الكليررات ا الجامعررات الليبيررة المنرراظرة ،اهررذا 

األسرررلوب يتناسررر  ااألهرررداف المررريمول تحقيقهرررا ، ايررردفع إلررر  راح العمرررل الجمررراعي 

يتكرون الهيكرل التنظيمري ا التعااني االتكاملي سوال فري الجوانر  اإلداريرة  أا العلميرة،

 :النحو التاليعل  

يترأس الهيكرل التنظيمري للكليرة اهرو المسرئول عرن كافرة الشرئون اإلداريرة العميد:  .1

،إل  جان  تصريف أمورها  ااألقسام العلمية التابعة لها الكلية عمل الخارة بتسيير

العلميررة االماليررة فرري حررداد السياسررة الترري ترسررمها الكليررة اافقررا  ل حكررام االلرروا ح 

 ل بها في الجامعات الليبية . االقرارات المعمو

ينوب عن العميد حال غيابه، كمرا انره المسرئول عرن الشرئون العلميرة اكيل الكلية:  .2

 .امتابعة العملية التعليمية باألقسام العلمية 
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 ان الجدبيرة مرن حيرث التسرجيل االقبرولاهرو المسرئول عرن الشرؤ مسجل الكليرة: .3

 اكل ما يتعلق بذل .

 :مجالس الكلية 

 لس الكلية من:تتكون مجا

 األقسرامارؤسرال يترأسه عميد الكلية ايتكون أعضا ه مرن الوكيرل  مجلس الكلية: .1

 العلمية االمسجل.

 ه من أعضال هيئرة التردريس ايترأسه ر يس القسم ايتكون أعضا  مجلس القسم: .2

 بالقسم.

ايتكون من عميد الكلية ر يسرا اعضروية اكيرل الكليرة ارؤسرال  مجلس األساتذة: .3

ضررافة إلرري عرردد مررن أعضررال هيئررة الترردريس بالكليررة مررن  اي الرردرجات األقسررام إ

 العلمية يختارهم عميد الكلية أا من ينوب عنه.  

ايتكون من اكيل الكلية ر يسا ابعضوية أعضرال  مجلس االمتحانات االمراقبة: .4

من هيئة التدريس يتم اختيارهم اتحديد أعدادهم من قبرل عميرد الكليرة أا مرن ينروب 

مسجل ، ايهتم هرذا المجلرس بريمور الدراسرة ااالمتحانرات بالكليرة اينسرق ا ال عنه.

 مع إداراتها  ات العدقة.

 :األقسام العلمية للكلية 

يوزع الجدب ابتدال من السنة األال  عل  األقسام العلمية التي تشركل الجسرم األساسري 

 :للكلية اهي 

 الرياضيات.قسم  .1

 الفي يال.قسم  .2

 الكيميال.قسم  .3

 .)شعبتي النبات االحيوان ( ريي الجبيعيالتاقسم  .4

 .) شعبتي الفلسفة اعلم االجتماع(الفلسفة اعلم االجتماعقسم   .5

 التربية اعلم النفس.قسم  .6
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يتم قبول الجلبة اتوزيعهم عل  هذه األقسام في كل عام افقا  ل سس التي يقرها مجلس    

ليم المانوي العربي مع األخذ في الكلية  افي ضول احتياجات المجتمع التشادي من معلمي التع

 االعتبار رغبات الجلبة االدرجات الحارلين عليها في الشهادة المانوية.

ايجوز بقرار من مجلس الجامعة إضافة أقسام أا شع  تخصصية أخرى بنال عل  اقتراح مرن 

 مجلس الكلية.

 :الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية 

 ربية في إحدى التخصصات اآلتية : درجة البكالوريوس في العلوم االت .1

 الرياضيات ،الكيميال ، الفي يال ،التاريي الجبيعي .

 في إحدى التخصصات اآلتية :التربية اإلجازة الليسانس في  .2

 الفلسفة اعلم االجتماع ، التربية اعلم النفس .

 :نظام القبول 

ضررافة إلرر  يشررترط لقبررول الجرردب للدراسررة فرري مرحلترري البكررالوريوس االليسررانس باال

 ما يلي:الشراط المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات  

أن يكون حارد علي الشهادة المانوية العامة، أا ما يعادلها من الشهادات المعترف  .1

 بها.

أن يكون حارد علي النسبة المقررة للقبول بالكلية افق النظم التي يحددها مجلرس  .2

 القبول االمعادالت بالكلية.

 ن سير اسلوك.شهادة حس .3

 شهادة الصحيفة الجنا ية. .4

 شهادة رحية. .5

 أن يتعهد بدفع الرسوم الدراسية التي تحددها الكلية. .6

 طوال مدة الدراسة بالكلية. نظام االنتظام يتم قبول الجدب افق  .7

 يجوز قبول عدد من الجدب كمنتسبين في ضول العدد الذي تحدده الكلية. .8

ت أخرري أا معاهرد معتررف بهرا مرن داخرل تشراد يجوز قبول طلبة منتقلين من جامعا .9

 أا من خارجها افق ما يحدده مجلس المعادالت ااالنتقاالت من شراط اقواعد.
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 هذا ايتم قبول الجدب في الكلية افق الفئات التالية :

 طدب منتظمون  : -1

 اهم الجدب  المتفرغون للدراسة في جميع األقسام. 

 طدب منتسبون :  -2

المتفرغون اال يشترط حضورهم للمحاضرات الدراسرية ايرتم قبرولهم اهم الجدب غير 

 في األقسام األدبية التي تحددها الكلية.

 :نظام الدراسة 

تعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدراسة االتعليم بالكليرة، ايجروز التردريس بغيرهرا  .1

 في بعض المقررات  ات الجبيعة الخارة بعد موافقة مجلس الكلية.

افرررق نظرررام الدراسرررة  لنيرررل درجرررة البكرررالوريوس االليسرررانس الدراسرررة بالكليرررة تكرررون .2

أسربوعا  32، مدة كل سنة دراسرية أربع سنوات جامعية السنوي، امدة الدراسة بالكلية

بما في  ل  االمتحانات النها ية اعجلة نصف العام، التي تكون مردتها أسربوعين، حيرث 

 في كل عام. يقرر مجلس الكلية بدل الدراسة انهايتها

   التخصص من السنة الجامعية األالي.يبدأ  .3

ترروزع المقررررات الدراسررية افررق الجررداال المرفقررة فرري الرردليل، اتبررين المقررررات العامررة  .4

( فري مجرال ، الليسرانس االتخصصية الدزمرة لنيرل اإلجرازة المتخصصرة )البكرالوريوس

 التدريس.

ة بالكليرة تجديرد قيردهم فري موعرد علي جميع الجدب الدارسرين بكافرة المراحرل األساسري .5

أقصرراه أسرربوعين مررن بدايررة السررنة الدراسررية، ايكررون التجديررد بررالتوقيع علرري النمررو ج 

الخاص بذل  ايتضمن المواد الدراسية للسنة المقيد بها الجال  إضافة إلي ما لم ينجر ه 

 من السنة السابقة.

برا عرن الدراسرة بسرب  غيرر إ ا لم يجدد الجالر  قيرده فري المواعيرد المحرددة، يعتبرر غا  .6

 مشراع، اتحتس  له ضمن سنوات الدراسة بالكلية.
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يجوز للجال  ألي سرب  مرن األسرباب التري تقبلهرا الكليرة اقرف قيرده لمردة سرنة دراسرية  .7

ااحدة فقط المرة ااحدة فقط خدل دراسته بالكلية بتقديم طل  كتابي لمسجل الكلية فري 

ة الدراسررية، اال تحسرر  مرردة إيقرراف القيررد مررن مرردة أقصرراها ثدثررة أشررهر مررن بدايررة السررن

 ضمن سنوات الدراسة.

عل  الجالر  طروال مردة الدراسرة بالكليرة االلتر ام بمتابعرة المحاضررات اإعرداد البحرو   .8

االرردراس النظريررة االعمليررة، افرري جميررع األحرروال ال يحررق للجالرر  التقرردم لدمتحرران 

% 25ر كترابي مسربق عرن بردان عرذبره فيهرا النها ي ألية مادة أا مقرر ت يد نسربة غيا

 من مجموع الساعات المقررة للمادة، ايررد للجال  في هذه المادة درجة رفر.

يقوم عضو هيئة التدريس بررد الحضور االغيراب فري كرل محاضررة اتسرليمه لمسرجل  .9

الكلية شرهريا، ليترول  مسرجل الكليرة توثيرق اإبردب الجردب المعنيرين بره الفرت نظررهم 

 اآلثار المترتبة عل   ل .اتحمل  ياببعدم تكرار الغ

يجرروز ل قسررام العلميررة المتخصصررة بعررد  موافقررة مجلررس الكليررة إجرررال مررا تررراه  .10

مناسبا من تغيير في المقررات الدراسية، ا ل  بالتعديل أا اإلضافة أا الحذف افقرا لمرا 

 تقتضيه التجورات العلمية، عل  أن تعتمد هذه التعديدت من قبل مجلس الجامعة.

 :نظام االمتحانات 

 يقوم مجلس االمتحانات االمراقبة، بتسيير االمتحانات النها ية، حيث يقوم بما يلي: .1

 اإلشراف علي تسيير االمتحانات ااالنضباط داخل القاعات. -

 تسليم اتسلم أاراق اإلجابة. -

 اضع األرقام السرية عل  أاراق اإلجابة قبل التصحيح. -

 ررد احساب متوسط درجات كل طال . -

 إعداد قوا م نتا   امتحانات الجدب. -

 كل ما يتعلق بسير االمتحانات اتنظيمها. -

يتول  عضو هيئة التدريس عمل االختبرارات الج  يرة فري المقرررات الدراسرية التري  .2

عن اختبار تحريرري ااحرد يقوم بتدريسها خدل السنة الدراسية بحيث ال يقل عددها 

ن نترا   االختبرارات الج  يرة، اعليره ايترول  عضرو هيئرة التردريس إعرد لكل مقررر
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إعادة أاراق اإلجابة للجدب لدستفادة منها في معرفرة أاجره القصرور فري إجابراتهم 

اعليرره تقررديم كشررف ررررد النتررا   كررامد إلدارة الكليررة قبررل موعررد االمتحانررات بوقررت 

يرث كاف، أما أاراق االمتحانات النها ية فتسلم إل  مجلس االمتحانرات االمراقبرة، ح

 تحفظ لمدة سنة كاملة بعد إعدن النتا  . 

تخصص درجات االختبارات الج  يرة ألعمرال السرنة، علر  أن يكرون توزيرع درجرات  .3

 المواد عل  النحو التالي:

% مررن درجررة النهايررة 30المررواد الترري تحترروي علرر  دراسررة معمليررة تخصررص ال -

% 50ال% المتحانرات العملري، اتخصرص 20العظم  لدختبارات الج  ية، اال

 المتبقية لدمتحان التحريري النها ي.

% لدمتحرررران 60% لدختبررررارات الج  يررررة، ا40المررررواد النظريررررة تخصررررص  -

 التحريري النها ي.

% للمرواد النظريرة علر  أن 100تخصص المتحانات التكميلري الدرجرة النها يرة  -

يحتفظ الجالر  بدرجرة الجر ل العملري بالنسربة للمرواد التري تحتروي علري عملري، 

% فري حالرة اجتيرازه 50جميرع األحروال تعجر  للجالر  درجرة النجراح فقرط  افي

 ألي مقرر مهما كانت الدرجة المتحصل عليها الجال  في االمتحان النها ي.

يجوز للكلية استبدال نظام االختبارات الج  ية بنظام التقييم المستمر عرن طريرق  -

دراسررات الميدانيررة أا إعررداد البحررو  أا أاراق العمررل أا التجررارب أا القيررام بال

 التجبيقية.

يحظر عل  الجال  المتقدم لدمتحان النها ي ممارسة أعمال الغش ا ل  باررجحاب  .4

أي كتاب أا ارقة )الرو كانرت خاليرة مرن الكتابرة عردا مرا يسرمح بره أسرتا  المرادة أا 

مجلس االمتحانات( أا الكدم أثنرال االمتحران أا القيرام بريي عمرل مرن شرينه اإلخردل 

 م االمتحانات.بنظ

 تقدر درجات الجال  في كل مادة افقا للنس  التالية: .5

 البيان التقدير

 %100% إل  85من  ممتاز

 %85قل من أ % إل 75من جيد جدا
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 %75قل من أ % إل 65من  جيد

 %65قل من % إل  أ50من مقبول

 %50قل من % إلي أ35من  ضعيف

 %35قل من من رفر% إل  أ ضعيف جدا

 

% فما فوق من مجموع 50بر الجال  ناجحا إ ا تحصل عل  نسبة حيث يعت

الدراسي. الدرجات للمقرر   

 يحس  التقدير السنوي عل  أساس متوسط درجات الجال  في السنة. -

يحسرر  التقرردير العررام علرر  أسرراس متوسررط درجررات الجالرر  طرروال مرردة دراسررته  -

 . (5قرة رقم افقا للنس  المئوية المحددة )بالفبالكلية، ايكون التقدير 

تعتمد النتا   النها ية المتحانات سنوات النقل مرن قبرل مجلرس الكليرة بعرد التصرديق  .6

عليها من قبل مجلس االمتحانات االمراقبة، اتعتمد النتا   النها ية المتحانات سرنة 

التخرررج االحصررول علرر  اإلجرررازة الجامعيررة مررن قبررل مجلرررس الجامعررة ا لرر  بعرررد 

 من مجلس االمتحانات االمراقبة ثم مجلس الكلية.  التصديق عليها من قبل كل 

نقل الجال  من السنة األال  إل  السنة المانيرة إ ا كران ناجحرا  فري جميرع المقرررات ي .7

أا كان راسبا  في ما ال ي يد عن مقرررين،اال يحرق للجالر  االنتقرال بمقرررات السرنة 

مهمررا كرران عرردد مقررررات األالرر  إلرر   المالمررة أا السررنة المانيررة إلرر  السررنة الرابعررة 

 اإلعادة.

مع مراعاة سرية االمتحانات يجوز للجال  الراس  فيمرا ال ي يرد عرن مرادتين التقردم  .8

 بجل  المراجعة الموضوعية ألاراق إجابته افق اإلجرالات االضوابط التالية:

أن يقدم الجال  طل  مراجعة إل  مسجل الكلية خدل مدة ال ت يد عن أسبوع من  -

   .إعدن النتا

يشكل مجلس االمتحانات االمراقبة لجنرة للمراجعرة مرن ثدثرة أعضرال مرن هيئرة  -

التدريس بالكلية لهم دراية بموضوع المرادة، علر  أن يكرون بيرنهم أسرتا  المرادة 
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موضرروع طلرر  المراجعررة، اعلرر  اللجنررة المكلفررة إعررداد تقريررر بخصرروص  لرر  

 ي التكليف.   اتقديمه لمجلس االمتحانات في ظرف ثدثة أيام من تاري

إ ا ثبت رحة إدعال الجال  يتم تعديل النتيجرة، ايوضرع نسرخة مرن التقريرر فري  -

 ملف الجال ، ايسالل عضو هيئة التدريس لعدم دقته في التصحيح.

إ ا لم تمبت رحة إدعال الجال  فيترت  عل   ل  مسراللة الجالر  الرذي ال يمبرت  -

الجالرر  بهررذه اإلجرررالات إدعرراله اعلرر  مجلررس االمتحانررات االمراقبررة إخجررار 

 االضوابط عند تقديمه لجل  المراجعة.

 : اإلنذار االفصل من الدراسة 

 ينذر الجال  في الحاالت التالية:

   لمدة ت يد عل  شهر .إ ا انقجع عن متابعة دراسته ألي سب   - 1

 إ ا تحصل عل  تقدير ضعيف - 2

فرري إحرردى الحرراالت يفصررل الجالرر  اينتهرري حقرره فرري االسررتمرار فرري الدراسررة ا لرر  ا 

 التالية:

 إ ا انقجع عن الدراسة لسب  غير مشراع مدة سنة دراسية كاملة. -

 إ ا تحصل عل  تقدير عام ضعيف جدا في نهاية أي سنة دراسية . -

 إ ا استنفذ الحد األقص  لمدة الدراسة المقررة في هذه الد حة. -

 إ ا رس  سنتين متتاليتين أيا كان متوسط تقديره العام. -

 الفات التيديبية :المخ

إ ا أقدم الجال  عل  ارتكاب فعل يشركل مخالفرة للروا ح اأنظمرة الكليرة المعمرول بهرا  .1

االتري يكرون  سوال تم  ل  بداخلها أا في أي من ملحقاتها تجبق بشينه أحكام تيدي 

الجال  خاضعا  ألحكام من تاريي تسجيله بالدراسة احت  زاال هذه الصرفة عنره إمرا 

 غال تسجيله أا فصله اهي:ه أا بإلبتخرج

يعد مخالفة تيديبية كرل فعرل سروال أخرذ ررورة إيجابيرة أم كران مجررد امتنراع إ ا  -

 شكل مخالفة للوا ح ااألنظمة المعمول بها في الكلية. 

ال تخررل أحكررام التيديرر  المنصرروص عليهررا بهررذه الد حررة بالعقوبررات المنصرروص  -

، اإ ا شرركل الجالرر  جريمررة عليهررا بقررانون العقوبررات االتشررريعات المكملررة لهررا
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جنا ية تعرين علر  الكليرة إبردب جهرات االختصراص فرورا بالواقعرة دان أن يرؤثر 

  ل  عل  سير اإلجرالات التيديبية بالكلية في مواجهته.

تسري أحكام التيدي  عل  الجال  سوال أرتك  المخالفة بصرفته فراعد أررليا أا  -

 ة حكم المخالفة التامة.كان شريكا اييخذ الشراع في ارتكاب المخالف

 تقسم المخالفات التيديبية إل  التالي:      

سرروال  االعترردال علرر  أعضررال هيئررة الترردريس االعرراملين االجرردب بالكليررة - 1

بالضرب أا اإليذال أا الس  االقذف ا التهديرد أا االهانرة ايتحقرق االعتردال 

افي هرذه الحالرة إ ا تم بصورة علنية  أا ارتك  كتابة أا مشافهة أا غيرها. 

يررتم إيقرراف الجالرر  عررن الدراسررة مرردة تترررااح مررن سررنة دراسررية إلرر  سررنتين 

 دراسيتين اإ ا أعاد إل  ارتكاب الفعل يفصل من الكلية.

سرروال بررإتدف أا تخريرر   االعترردال علرر  األمرروال االمرافررق التابعررة للكليررة - 2

لررة يوقررف األداات االمعرردات أا سرررقتها أا االسررتيدل عليهررا،افي هررذه الحا

 الجال  سنة دراسية كاملة افي حال تكرارها يفصل من الكلية.

 كلية.سير الدراسة ااالمتحانات للاإلخدل بنظام  - 3

 السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الجال  . – 4

 الجرا م المخلفة بالشرف .  - 5

 .عدم إرجاع ما سلم للجال  عل  سبيل األمانة أا اإلعارة - 6

 يعد من مخالفات اإلخدل بنظام سير الدراسة ااالمتحانات ما يلي: - 7

ت اير اإلفادات أا الشهادات أا الوثا ق الرسمية سروال كانرت ررادرة عرن الكليرة أا  -أ 

 خارجها،إ ا كانت  ات رلة بإجرالات الدراسة أا االنتفاع بمرفق الكلية. 

ايعرد انتحراال للشخصرية  أا لغيرره،ال لتحقيرق منفعرة للفاعرل انتحال الشخصرية سرو -ب 

دخول طال  بدال من طال  آخر في االمتحانات، ايعتبرر مرن اتفرق معره أا سرهل لره  لر  

 شريكا له ايخضع للعقوبة.

افي هاتين الحالتين يعاق  الجال  بالوقوف  عن الدراسة مدة ال تقل عرن سرنة دراسرية 

 اإ ا كان عا دا يفصل من الكلية .

 اعرقلة سير المحاضرات أا الدراس العلمية بيية رورة كانت.إثارة الفوض   -ج 
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ااالمتحانرات أا التقيريم  التيثير عل  األساتذة أا العراملين فيمرا يخرص سرير الدراسرة -د 

 العملية التعليمية.سير مما يتعلق ب أا غيرها

الغررش فرري االمتحانررات أا الشررراع فيرره بييررة رررورة مررن الصررور ايعتبررر مررن قبيررل  -هررـ 

ع في الغش مجرد إدخال الجال  إل  قاعرة االمتحانرات كرل مرا لره عدقرة برالمنه  الشرا

افي هذه الحالة يخضع الجالر  للتفتريش ايخررج مرن قاعرة  الدراسي موضوع االمتحان

االمتحان إ ا ارتك  مخالفة لتعليمات لجنة االمتحانات ايعتبر امتحانره ملغيرا  فري المقررر 

فيره درجرة ررفر افري حالرة تكرراره للغرش فري نفرس الذي ارتكر  فيره المخالفرة ايمرنح 

السررنة الدراسررية يمررنح درجررة رررفر فرري جميررع المقررررات الدراسررية  افرري حالررة تكررراره 

 الغش في سنة أخرى يفصل من الدراسة.

أية مخالفات للوا ح االرنظم المتعلقرة بنظرام العمرل فري الكليرة االمرافرق التابعرة لهرا  –  

لشهادة أمام لجان التحقيق أا التيدي  المشكلة افقرا  ألحكرام اكذل  االمتناع عن األدال با

 هذه الد حة.

مرن االسرتفادة مرن مرافرق  الحرمرانأا  باإلنرذارافي هاتين الحرالتين يعاقر  الجالر  إمرا 

الكلية مردة ال تقرل عرن شرهر ، أا اإليقراف عرن الدراسرة مردة ال تقرل عرن شرهر اال ت يرد 

 عل  سنة ااحدة.

ا للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الجال  الجامعي، كرل مرا مرن يعد سلوكا منافي  

، اكل ما تعارض مع اآلداب ااألخدق المتعارف عليهاشينه اإلسالة إل  الكلية اكل ما ي

 من شينه اإلخدل بسير العملية التعليمية حس  األرول المتعارف عليها بالكلية.

 تعد من الجرا م المخلة بالشرف ما يلي:

جرا م االعتدال عل  العرض الو تمت برضا الجرف المعتدى عليه افري هرذه الحالرة  - أ

 يكون الجرف اآلخر شريكا في الجريمة.

 تعاطي المخدرات االمسكرات أا التعامل معها بيي رورة من الصور . -ب 

 تداال األشيال الفاضحة أا توزيعها أا عرضها. -ج 

 قا للقوانين االلوا ح النافدة.كل ما من شينه أن يخل بالشرف اف -د 



 18 

افي هذه الحاالت فإن الجال  يعاق  باإليقاف عن الدراسة مدة ال تقل عن سرنة دراسرية 

ااحردة اال ت يررد عررن سررنتين دراسريتين،افي حالررة تكرارهررا مررن قبرل الجالرر  يفصررل مررن 

 الكلية.

 

 الكليةب العلمية قساماأل

 

اضريات ، الكيميرال ، الفي يرال ، نظررا للحاجرة بدأت الكلية باألقسام العلميرة البحترة ا الري

الماسة للمعلمين في المواد العلمية في المدارس العربية في تشراد، لدرجرة أن هردد أحرد ازرال 

م بررين يسررع  إلررردار مرسرروم يجبررر ترردريس المررواد العلميررة فرري 1994التربيررة الوطنيررة عررام 

سرية، بردل اللغرة العربيرة ، اقرد لغة الفرنالمرحلتين اإلعدادية االمانوية في المدارس العربية بال

 ، { 13،  9، 7م ، المواد 1994ازارة التربية الوطنية//276تهديده بالفعل .}مرسوم رقم  نفذ

اهذا اتجاه لم يكن مقبوال من قبل المهتمين بالتعليم العربي في تشراد ، علر  اعتبرار أنره 

لجدب من االسرتمرار فري تلقري تعلريمهم يقصي من التعليم االتكوين إعداد كبيرة من التدميذ اا

 اتكوينهم العلمي باللغة العربية التي اختاراها منذ البداية .

فجرحررت الدالررة التشررادية علرر  معظررم الرردال العربيررة ، فرري إطررار التعرراان المشررترك ، 

 المساهمة في توفير المعلمين للمواد العلمية في المؤسسات التعليمية العربية في تشاد .

لمبادرة من الشع  الليبري ، إنشرال مؤسسرة علميرة لتكروين المعلمرين محليرا فري فكانت ا

 داخل البدد ، بدل نقلهم من الخارج .

ثم تجورت األقسرام بالكليرة ازادت ا قسرم التراريي الجبيعري ، االفلسرفة اعلرم االجتمراع 

 االتربية اعلم النفس عل  التوالي .

قررات تخصصية  خارة بالقسرم ، اأخررى مقرررات اكان توزيع المواد بجميع األقسام ، إل  م

 ,ااألقسام هي:عامة 

 أاال  : قسم الرياضيات

يعد قسم الرياضيات من األقسام التي افتتح بها المعهد العالي إلعداد المعلمين في تشاد سنة      

مع القسرمين اآلخررين  –م ، الذي أربح اآلن كلية التربية بينجمينا ،جامعة سبها 2000-1999

 الفي يال االكيميال .
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مررنهم فرري الرردفعتين األالررين قبررل  14معلمررا   54خرررج القسررم منررذ تيسيسرره حترر  اليرروم حرروالي   

يعملون كلهم بالمردارس المانويرة  ( دفعات7معلما  بعد  ل  في) 39انتقال المعهد لجامعة سبها ا

 .ايوارل البعض في الدراسات العليا بمنحة من جامعة  سبها ألاا ل الدفعات

 أهداف القسم : 

 تتممل أهداف القسم في اآلتي :  

 إعداد معلمين أكفال )أكاديميا  اتربويا  ( لتدريس الرياضيات في المرحلة المانوية العربية.

 تكوين باحمين في مجال الرياضيات ل سهام في تجوير المادة.

 فيه إيجابيا . رإعداد معلمين زاي قدرة للتفاعل مع المجتمع االتيثي

 هذه هي المقررات االساعات االمواد الدراسية بالتفصيل.ا

 السنة األال 

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 6 2 + 2 1رياضة عامة  110رض  1

 4 2 هندسة تحليلية 111ر ض  2

 4 2 جبر خجي 112ر ض  3

 5 2 مبادئ اإلحصال ااالحتماالت علمي 114م ع  4

 4 2 اللغة العربية 101م ع  5

 4 2 الدراسات القرآنية 102م ع  6

 4 2 المقافة السياسية 103م ع  7

 4 2 علم النفس العام 104م ع  8

 4 2 اللغة االنجلي ية 105م ع  9

 4 1+2 مبادئ الحاسوب االبرمجة عملي 115م ع  10

 4 2 مدخل إل  التربية 106م ع  11

 47 22 المجموع

 

 السنة المانية

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م
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 6 2 2رياضة عامة  220رض  1

 4 2 أسس رياضيات 221ر ض  2

 6 2 المعادالت التفاضلية العادية 222ر ض  3

 4 2 1الميكانيكا  223ر ض  4

 4 2 هندسة فضا ية 224ر ض  5

 4 2 2رياضة مدرسية 225ر ض  6

 2 1 تربويعلم النفس ال 210م ع  7

 4 2 أسس المناه  211م ع  8

 2 1 طرق التدريس العامة 212م ع  9

 4 2 مناه  البحث العلمي 213م ع  10

 40 20 المجموع

 

 

 السنة المالمة

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 1التحليل الحقيقي  330رض  1

 6 2 1التحليلي المرك   331ر ض  2

 4 2 1الجبر المجرد  332ر ض  3

 4 2 التحليل المتجهي 333ر ض  4

 4 2 2الميكانيكا  334ر ض  5

 4 2 إحصال رياضي 245ر ض  6

 4 2 2رياضة مدرسية  246ر ض  7

 2 1 اإلرشاد االتوجيه التربوي 335م ع  8

 4 2 طرق التدريس االتجبيقات الخارة 321م ع  9
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 2 1 علم نفس النمو 322م ع  10

 4 2 الوسا ل التعليمية 324م ع  11

 40 20 المجموع

 

 السنة الرابعة

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 6 3 معادالت تفاضلية ج  ية اتكاملية 440رض  1

 4 2 2تحليل حقيقي  441ر ض  2

 4 2 2تحليل مرك   442ر ض  3

 4 2 2جبر مجرد  443ر ض  4

 4 2 التحليل العددي 445ر ض  5

 4 2 3رياضة مدرسية  455ر ض  6

 4 2 مشراع التخرج 449م ع  7

 4 2 التقويم االقياس 430م ع  8

 4 2 التربية العملية 432م ع  9

 36 18 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسم عضو هيئة التدريس

الشهادة 

 المتحصل عليها

 التخصص

 

 طرق تدريس الرياضيات دكتوراه عبدالمجيد عبدالعزيز 1

 إحصاء دكتوراه ناصر النائي آدم 2

 إحصاء دكتوراه معتصم األمين 3

 رياضيات ماجستير بحر النور باسى 4

 أعضال هيئة التدريس بالقسم
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 ثانيا  : قسم الفي يال

م ،ابرردأ القسررم  1999-2000أفتررتح القسررم مررع تيسرريس معهررد إعررداد المعلمررين الليبرري عررام    

بعشرة طلبة اخرج ثدثة دفعات ، اتم قبول معظم أاال   الخريجين فري الوظيفرة العامرة بتشراد 

 ايقومون بمهامهم التدريسية عل  أتم حال في المانويان العربية بجمهورية تشاد .

 أهداف القسم :

 سد حاجات المدارس المانوية العربية في تشاد من معلمي الفي يال.

عنارر اطنية قادرة عل  مواجهة تحديات العصر امتابعة مستجداته العلمية االمعرفيرة  إعداد

. 

 إعداد أخصا يين في مجال الفي يال بإمكانهم القيام بالبحث العلمي.

 اهذه هي المقررات االساعات االمواد الدراسية بالتفصيل.

 

 السنة األال 

 حداتعدد الو عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 ميكانيكا اخواص مواد 110ف   1

 4 2 في يال )حرارة اروت اضول ( 111ف   2

 6 2+2 رياضة عامة 110ر ض  3

 4 2 كيميال عامة 110كم  4

 2 2 في يال معمل 111ف   5

 4 2 اللغة العربية 101م ع  6

 4 2 الدراسات القرآنية 102م ع  7

 4 2 المقافة السياسية 103م ع  8

 4 2 علم النفس العام 104م ع  9
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 4 2 اللغة االنجلي ية 105م ع  10

 4 1+2 مبادئ حاسوب ابرمجة عملي 115م ع  11

 4 2 مدخل إل  التربية 106م ع  12

 48 27 المجموع

 

 السنة المانية

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 ميكانيكا متوسجة 220ف   1

 4 2 الكهربا ية االمغناطيسية 221ف   2

 4 2 رياضة في يا ية 220ف   3

 4 2 ديناميكا حرارية 223ف   4

 2 2 في يال معمل ع 221ف   5

 2 2 معمل كيميال علمي 110كم  6

 2 1 علم النفس التربوي 210م ع  7

 4 2 أسس المناه  211م ع  8

 2 2 طرق التدريس العامة 212م ع  9

 4 2 ه  البحث العلميمنا 213م ع 10

 32 19 المجموع

 

 السنة المالمة

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 ميكانيكا متقدمة 330ف   1

 4 2 النظرية الكهرامغناطيسية 331ف   2

 4 2 الفي يال الذرية االج يئية 332ف   3
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 4 2 إلكترانات 333ف   4

 4 2 بيعيةالبصريات الج 334ف   5

 2 2 معمل الكترانات ع 333ف   6

 2 1 اإلرشاد االتوجيه التربوي 335م ع  7

 4 2 طرق التدريس االتجبيقات الخارة 321م ع  8

 2 1 علم نفس النمو 322م ع  9

 4 2 الوسا ل التعليمية 324م ع  10

 34 18 المجموع

 

 السنة الرابعة

 عدد الوحدات اتعدد الساع اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 ميكانيكا الكم 440ف   1

 4 2 في يال الجوامد " الحالة الصلبة " 441ف   2

 4 2 في يال نواية 442ف   3

 4 2 في يال إحصا ية 443ف   4

 4 2 في يال معمل متقدم ع 444ف   5

 4 2 مشراع التخرج 449م ع  6

 4 2 التقويم االقياس 430م ع  7

 4 2 ة العمليةالتربي 432م ع  8

 32 16 المجموع

 

 

 أعضال هيئة التدريس بالقسم
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الشهادة  أسم عضو هيئة التدريس 

 المتحصل عليها

 التخصص

 فيزياء دكتوراه التجاني زكريا 1

 فيزياء دكتوراه يعقوب إدريس حلولو 2

 فيزياء ماجستير محمود بوبه 3

 طرق تدريس الفيزياء ماجستير أحمد عزام 4

 

 

 

 

 

 ما : قسم الكيميالثال

قسم الكيميال هو من احد أقسام كلية التربيرة جامعرة سربها فررع تشراد أنجمينرا اكران مرن برين   

منذ تيسريس هرذه الكليرة بينجمينا،اقرد سراعد بت ايرد المردارس  إنشاؤهم تم األقسام المدثة التي

 ها.هلين لتدريس مادة الكيميال فيالمانوية العربية التشادية بالمعلمين المؤ

 أهداف القسم :

الهرردف الهررام للقسررم :إعررداد أسرراتذة مررؤهلين لترردريس مررادة الكيميررال فرري المرردارس المانويررة    

 العربية التشادية.

 األهداف الخارة  للقسم

 توفير كوادر علمية فاعلة في الحقل التعليمي التشادي.

 دية العربية.توفير المعلمون المتخصصون في مجال الكيميال للمدارس المانوية التشا

 تنمية قدرات الجدب في المجال التجبيقي للكيميال عبر التجارب المعملية.

 تبادل الخبرات بين طدب القسم االمعامل في الكليات األخرى المماثلة في التكوين ااإلعداد.
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 اهذه هي المقررات االساعات االمواد الدراسية بالتفصيل.

  

 

 

 

 

 

 

 السنة األال 

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 كيميال عامة 110كم  1

 6 4 رياضة عامة 110ر ض  2

 4 1+2 في يال عامة 116م ع  3

 4 2 اللغة العربية 101م ع  4

 4 2 الدراسات القرآنية 102م ع  5

 4 2 المقافة السياسية 103م ع  6

 4 2 علم النفس العام 104م ع  7

 4 2 اللغة االنجلي ية 105ع  م 8

 4 1+2 مبادئ حاسوب ابرمجة عملي 115م ع  9

 4 2 مدخل إل  التربية 106م ع  10

 42 23 المجموع

 

 السنة المانية

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 1كيميال عضوية  220كم  1

 2 2 عملي 1كيميال عضوية  ع 220كم  2
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 4 2 1كيميال في يا ية  221كم  3

 4 2 1كيميال تحليلية  222كم  4

 2 2 عملي 1كيميال تحليلية  ع 222كم  5

 4 2 1كيميال غير عضوية  224كم  6

 2 1 علم النفس التربوي 210م ع  7

 4 2 أسس المناه  211م ع  8

 2 1 طرق التدريس العامة 212م ع  9

 4 2 مناه  البحث العلمي 213م ع 10

 42 18 المجموع

 

 السنة المالمة

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 2الكيميال العضوية  330كم  1

 2 2 عملي 2الكيميال العضوية  ع 330كم  2

 4 2 2الكيميال الفي يا ية  331كم 3

 2 2 عملي 2الكيميال الفي يا ية  ع 331كم  4

 4 2 2يلية الكيميال التحل 332كم  5

 2 2 عملي 2الكيميال التحليلية  ع 332كم  6

 4 2 2الكيميال الغير عضوية  333كم  7

 4 2 عملي 2الكيميال الغير عضوية  ع 333كم  8

 2 1 اإلرشاد االتوجيه التربوي 335م ع  9

 4 2 طرق التدريس االتجبيقات الخارة 321م ع  10

 2 1 علم نفس النمو 322م ع  11

 4 2 الوسا ل التعليمية 324ع م  12

 44 22 المجموع
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 السنة الرابعة

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 3الكيميال العضوية  440كم  1

 2 2 عملي 3الكيميال العضوية  ع 440كم  2

 4 2 3الكيميال الفي يا ية  441كم 3

 4 2 3الكيميال التحليلية  442كم  4

 3 2 عملي 3الكيميال التحليلية  ع 442كم  5

 4 2 3الكيميال غير العضوية  443كم  6

 4 2 الكيميال الحيوية 444كم  7

 2 2 عملي الكيميال الحيوية ع 444كم  8

 4 2 مشراع التخرج 449م ع  9

 4 2 التقويم االقياس 430م ع  10

 4 2 التربية العملية 432م ع  11

 44 22 المجموع

 

 

 

 

 

 أعضال هيئة التدريس بالقسم

 التخصص الشهادة المتحصل عليها أسم عضو هيئة التدريس 

 الكيمياء الحيوية  دكتوراه حسن خليل الشافعي 1

 الكيمياء الفيزيائية دكتوراه أحمد محمد مهاجر 2

 الكيمياء العضوية دكتوراه محمدنور آدم ساكن 3
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 كيمياء تقنية ماجستير بنيه عليو بينه 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا  :قسم التاريي الجبيعي

يعتبر قسم التاريي الجبيعي " األحيال " من األقسام الحديمة النشية نسربيا  فري الكليرة ، حيرث    

م 2005تم افتتاحه بعد أن ضم المعهد العالي إلعداد المعلمين سابقا  إل  جامعة سربها فري العرام 

ألحيرال فري المردارس المانويرة العربيرة التري تعراني مرن ا ل  لسد الحاجة الماسة لمعلمي مادة ا

 ندرة المعلمين المؤهلين تربويا  اعلميا  في هذا المجال الهام.

م بنرال  علر  قررار مجلرس جامعرة سربها 2006/2005افتتح القسم رسميا  فري العرام الدراسري   

ي " شرعبة علرم ،االذي ينص عل  فتح قسرم التراريي الجبيعر 2005( االصادر في العام 9رقم )

م بررنفس 2005/12/1النبررات اعلررم الحيرروان" اقررد برردأت الدفعررة األالرر  الدراسررية فعليررا  فرري 

 المناه  االنظم المعمول بها في جامعة سبها .

" طابررا  اطالبررة 45م عرردد "2012/2011اقررد تخرررج مررن هررذا القسررم حترر  العررام الدراسرري   

لسرابعة، امررن المنتظرر أن يتخرررج هررذا مروزعين علرر  أربعرة دفعررات مرن الدفعررة السادسرة إلرر  ا

 طالبا  اطالبة. 10م  2013/2012العام 
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أستا ا  جامعيرا  مرن حملرة الشرهادات الجامعيرة العليرا " برافسروراه ،  20ايضم القسم حوالي   

يدرسون المواد التخصصية " علوم الحيروان ، علروم النبرات  10دكتوراه ، اماجستير " منهم 

 ترأس القسم الدكتور محمد حسن أبكر منذ افتتاحه إل  اآلن .،علوم الجيولوجيا " اي

 أهداف القسم :

 يهدف القسم إل  اآلتي : 

 إعداد اتيهيل معلمين متخصصين في مجال التاريي الجبيعي للمدارس المانوية

 المساهمة في تدريس العلوم اإلحيا ية األساسية التجبيقية.

 ية.المساهمة في نشر المقافة االمعرفة العلم

(احرردة 172( مقررررا دراسرريا تخصصرريا ، ا)44ايرردرس فيرره الجالرر  خرردل السررنوات األربررع)  

 دراسية كاملة.

 اهذه هي المقررات االساعات االمواد الدراسية بالتفصيل.

 السنة األال 

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 النبات العام 110ع ح  1

 2 2 ات العام عمليالنب ع 110ع ح  2

 4 2 الحيوان العام 111ع ح  3

 2 2 الحيوان العام عملي ع 111ع ح  4

 4 2 كيميال عامة 110كم  5

 4 2 اللغة العربية 101م ع  6

 4 2 الدراسات القرآنية 102م ع  7

 4 2 المقافة السياسية 103م ع  8

 4 2 علم النفس العام 104م ع  9

 4 2 جلي يةاللغة االن 105م ع  10

 4 2+1 مبادئ حاسوب ابرمجة عملي 115م ع  11

 4 2 مدخل إل  التربية 106م ع  12
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 44 25 المجموع

 

 السنة المانية

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 تشريح نبات 220ع ح  1

 2 2 تشريح نبات عملي ع 220ع ح  2

 4 2 الدفقاريات 221ع ح  3

 2 2 الدفقاريات عملي ع 221ع ح  4

 2 1 علم الخليفة 222ع ح  5

 4 2 األنسجة ااألجنة 223ع ح  6

 2 2 األنسجة ااألجنة عملي ع 223ع ح  7

 4 2 األحيال الدقيقة 224ع ح  8

 2 2 األحيال الدقيقة عملي عملي 224م ع  9

 4 2 الكيميال العضوية 220كم  10

 2 2 العضوية عملي الكيميال عملي 220كم  11

 2 1 علم النفس التربوي 210م ع  12

 4 2 أسس المناه  211م ع  13

 2 1 طرق التدريس العامة 212م ع  14

 4 2 مناه  البحث العلمي 213م ع 15

 44 27 المجموع

 

 السنة المالمة

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 عامعلم الحشرات ال 330ع ح  1

 2 2 علم الحشرات العام عملي ع 330ع ح  2

 4 2 تصنيف نبات 331ع ح  3
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 2 2 تصنيف نبات عملي ع 331ع ح  4

 4 2 الفقريات 332ع ح  5

 2 2 الفقريات عملي ع 332ع ح  6

 4 2 البيئة العامة ع 333ع ح  7

 4 2 الكيميال الحيوية 334ع ح  8

 2 2 مليالكيميال الحيوية ع ع 334ع ح  9

 4 2 اإلحصال الحيوي 335ع ح  10

 2 1 اإلرشاد االتوجيه التربوي 335م ع  11

 4 2 طرق التدريس االتجبيقات الخارة 321م ع  12

 2 1 علم نفس النمو 322م ع  13

 4 2 الوسا ل التعليمية 324م ع  14

 44 26 المجموع

 

 السنة الرابعة

 عدد الوحدات عاتعدد السا اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 علم اظا ف أعضال النبات 440ع ح  1

 2 2 علم اظا ف أعضال النبات عملي ع 440ع ح  2

 4 2 علم اظا ف أعضال الحيوان 441ع ح  3

 2 2 علم اظا ف أعضال الحيوان عملي ع 441ع ح  4

 4 2 الجحال  االفجريات 442ع ح  5

 2 2 الجحال  االفجريات عملي ع 442ع ح  6

 4 2 الوراثة االتجور 443ع ح  7

 2 2 الوراثة االتجور عملي ع 443ع ح  8

 4 2 الجفيليات 444ع ح  9

 2 2 الجفيليات عملي ع 444ع ح  10

 4 2 مشراع التخرج 449م ع  11
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 4 2 التقويم االقياس 430م ع  12

 4 2 التربية العملية 432م ع  13

 40 25 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ال هيئة التدريس بالقسمأعض

الشهادة  أسم عضو هيئة التدريس 

 المتحصل عليها 

 مالحظات التخصص

  أحياء دكتوراه يحي عبدالسميع 1

  نبات دكتوراه موسى شنة صالح 2

  علوم األحياء دكتوراه محمد حسن أبكر 3
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  جيولوجيا دكتوراه الصديق أحمد عباس 4

  حيوانعلم ال ماجستير الشريف عمر حمو 5

  طب بيطري ماجستير عادل بشير 6

  علم الزراعة ماجستير عبدالرحيم آدم عبدهللا 7

  أحياء دقيقة ماجستير عائشة جمعة نهار 8

  أحياء ماجستير حواء محمد طاهر 9

 

 

 

 

 

 

 خامسا :قسم الفلسفة اعلم االجتماع 

اجتمراع مجلرس جامعرة سربها  م بنرال  علر  موافقرة 2008أفتتح قسم علم االجتماع فري العرام    

( الكن أضيفت إليه الفلسفة ليصبح قسم الفلسفة اعلم االجتماع ا ل  لتلبيرة احتياجرات 5رقم )

 المدارس المانوية التشادية لمعلمين الفلسفة.

( معلمررا  17م اكرران عررددهم ) 2011/2010اقررد خرررج القسررم أال دفعاترره فرري العررام الجررامعي   

 معلمة.

 أهداف القسم :

   اتيهيل اإعداد المعلمين المتخصصين في مجال تدريس الفلسفة اعلم االجتماع.تدري

 نشر المقافة العلمية بما يواك  التجور العلمي االمعرفي في مجال العلوم اإلنسانية.

 تيهيل اتدري  اتكوين باحمين متخصصين في الفلسفة اعلم االجتماع.

 جالي الفلسفة اعلم االجتماع.تشجيع الدراسات التخصصية العليا االدقيقة في م
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 اهذه هي المقررات االساعات االمواد الدراسية بالتفصيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة األال 

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 مدخل إل  علم االجتماع 101فل ع   1

 2 2 مدخل إل  الفلسفة 102فل ع   2

 4 2 جتماعيتاريي الفكر اال 103فل ع   3

 2 2 منجق قديم 104فل ع   4

 4 2 علم اإلنسان 105فل ع   5

 4 2 فلسفة يونانية 106فل ع   6

 4 2 إحصال ارفي 107فل ع   7

 4 2 اللغة العربية 107م ع  8

 4 2 الدراسات القرآنية 107م ع  9

 1 2 1المقافة السياسية  107م ع  10

 4 2 علم النفس العام 107م ع  11

 2 2 اللغة االنجلي ية 107م ع  12

 4 2+1 مبادئ حاسوب ابرمجة 107م ع  13

 4 2 مدخل إل  التربية 107م ع  14
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 53 29 المجموع

 

 

 

 السنة المانية

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 أساسيات البحث العلمي 201فل ع   1

 4 2 مذاه  عقلية 202فل ع   2

 4 2 1فلسفة إسدمية  203فل ع   3

 4 2 علم االجتماع االقتصادي 204فل ع   4

 4 2 التغير االجتماعي 205فل ع   5

 4 2 علم اجتماع التنمية 206فل ع   6

 4 2 علم االجتماع التربوي 207فل ع   7

 2 2 علم النفس التربوي 208م ع  8

 4 2 أسس المناه  209م ع  9

 2 2 تدريس العامةطرق ال 210م ع  10

 1 2 2ثقافة سياسية 211م ع  11

 1 2 اللغة الفرنسية 212م ع  12

 41 24 المجموع

 

 السنة المالمة

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 علم االجتماع الريفي 301فل ع   1

 4 2 مناه  البحث االجتماعي 302فل ع   2

 4 2 2سدمية فلسفة إ 303فل ع   3

 4 2 مذاه  ااقعية 304فل ع   4
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 4 2 فلسفة العلوم 305فل ع   5

 4 2 النظرية االجتماعية 306فل ع   6

 4 2 فلسفة األخدق 307فل ع   7

 4 2 إحصال تحليلي 308م ع  8

 2 2 اإلرشاد االتوجيه التربوي 309م ع  9

 4 2 طرق التدريس االتجبيقات الخارة 310م ع  10

 2 1 علم نفس النمو 311م ع  11

 4 2 الوسا ل التعليمية 312م ع  12

 1 2 3ثقافة سياسية  313م ع  13

 1 2 اللغة الفرنسية 314م ع  14

 2 2 التربية العملية المنفصلة 315م ع  15

 43 22 المجموع

 

 السنة الرابعة

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 علم النفس االجتماعي 401فل ع   1

 4 2 علم اجتماع السكان 402فل ع   2

 4 2 فلسفة التاريي االحضارة 403فل ع   3

 4 2 علم االجتماع الحضري 404فل ع   4

 4 2 فلسفة الجمال 405فل ع   5

 4 2 الخدمة االجتماعية 406فل ع   6

 4 2 فلسفة معاررة 407فل ع   7

 4 2 لقياسالتقويم اا 408م ع  8

 1 2 4ثقافة سياسية  409م ع  9

 2 2 التربية العملية المتصلة 410م ع  10

 4 2 مشراع التخرج 411م ع  11
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 39 22 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسا :قسم التربية اعلم النفس

م ،حيرث يدرسرون المرواد 2010-2011تم إنشال قسم التربية اعلم النفس في العرام الجرامعي   

 إل  مواد أخرى مكملة. ةتربوية االنفسية باإلضافال

كما أن اإلعداد حس  خجة القسم ايركر  علر  الجوانر  المهاريرة االفنيرة بغيرة الوررول إلر    

( مقررررا 43القرردرات المهنيررة العاليررة للترردريس. ايرردرس فيرره الجالرر  خرردل السررنوات األربررع)

 (احدة دراسية كاملة.144دراسيا تخصصيا ، ا)

 لقسم :أهداف ا

  -يسع  هذا القسم إل  تحقيق األهداف التالية :  

 إعداد الجال  مهنيا  اثقافيا  اأكاديميا .

الشهادة  أسم عضو هيئة التدريس

 المتحصل عليها

 مالحظات التخصص

  علم االجتماع دكتوراه محمد صالح أيوب 1

  فلسفة دكتوراه أبوبكر علي كوري 2

  طرق تدريس الفلسفة ماجستير سالميوسف عبدال 3

  الفلسفة اإلسالمية ماجستير األمين موسى عبدهللا 4

  علم االجتماع ماجستير عبدالقادر عبدهللا  5

  التاريخ والحضارة ماجستير حامد عبدهللا 6

 

 أعضال هيئة التدريس بالقسم 
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 تهيئة الجو المناس  للنشاط المقافي االتربوي

 اكتساب الجدب مهارات عبر األنشجة المختلفة للكلية لتنمية جوان  شخصية الجال  المعلم.

 قية في جميع المقررات الدراسية.ربط الجوان  النظرية بالجوان  التجبي

محاالة تقديم الحلول الناجحة للمشركدت ااألمرراض النفسرية التري يعراني منهرا أفرراد المجتمرع 

 التشادي.

 المساهمة في حل القضايا االجتماعية بالتنسيق مع المراك  المعنية االخارة بالتشرد.

 ألكاديمية من جهة أخرى.تحقيق التوازن بين النواحي العلمية االمقافية من جهة اا

 اهذه هي المقررات االساعات االمواد الدراسية بالتفصيل.

 

 

 

 السنة األال 

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 علم النفس العام 101ت ب نف  1

 4 2 مدخل إل  التربية 102ت ب نف  2

 4 2 تاريي التعليم في تشاد 103ت ب نف  3

 4 2 إحصال ارفي 104ع  م 4

 4 2 اللغة العربية 105م ع  5

 4 2 الدراسات القرآنية 106م ع  6

 4 2 المقافة السياسية 107م ع  7

 1 2 1اللغة الفرنسية  108م ع  8

 2 2 مبادئ حاسوب ابرمجة 109م ع  9

 

 السنة المانية

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م
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 4 2 علم النفس التربوي 201نف ت ب  1

 4 2 أسس المناه  التربوية 202ت ب نف  2

 4 2 اإلدارة التعليمية 203ت ب نف  3

 4 2 علم االجتماع التربوي 204ت ب نف  4

 4 2 طرق التدريس العامة 208ت ب نف  5

 4 2 مناه  البحث العلمي 209م ع  6

 1 2 2ثقافة سياسية  208م ع  7

 1 2 2للغة الفرنسية ا 209م ع  8

   المجموع

 

 السنة المالمة

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 اإلشراف التربوي 301ت ب نف  1

 4 2 علم نفس النمو 302ت ب نف  2

 4 2 الوسا ل التعليمية 303ت ب نف  3

 4 2 علم نفس اظا ف األعضال 304ت ب نف  4

 4 2 تربية المقارنةال 305ت ب نف  5

 4 2 التخجيط التربوي 306ت ب نف  6

 4 2 نظرية التعلم 307ت ب نف  7

 4 2 طرق التدريس االتجبيقات الخارة 308ت ب نف  8

 2 2 اإلرشاد االتوجيه التربوي 309ت ب نف  9

 4 2 إحصال تحليلي 310م ع  10

 1 2 3ثقافة سياسية  311م ع  11

 1 2 3رنسية اللغة الف 312م ع  12

 4 2 التربية العملية المنفصلة 313ت ب نف  13
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 السنة الرابعة

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 التقويم االقياس 401ت ب نف  1

 4 2 الصحة النفسية 402ت ب نف  2

 4 2 فلسفة التربية 403ت ب نف  3

 4 2 اقتصاديات التعليم 404ت ب نف  4

 4 2 علم النفس اإلداري 405ت ب نف  5

 4 2 علم النفس االجتماعي 406ت ب نف  6

 4 2 التربية الخارة 407ت ب نف  7

 4 2 التوجيه ااإلرشاد النفسي 408ت ب نف  8

 4 2 التربية البيئية 409ت ب نف  9

 4 2 4ثقافة سياسية  409م ع  10

 2 2 التربية العملية المتصلة 410ت ب نف  11

 4 2 مشراع التخرج 411م ع  12

   المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 أعضال هيئة التدريس بالقسم
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 مقررات المواد العامة

 هناك مواد عامة إجبارية عل  جميع الجدب بكرل األقسرام العلميرة، اهري موزعرة علر  جميرع  

 ( احدة دراسية.76( مقررا ، ا)21السنوات الدراسية ، اعددها )

الشهادة  أسم عضو هيئة التدريس

 المتحصل عليها

 التخصص

 طرق تدريس دكتوراه عبدالهادي أحمد عبدالكريم 1

 طرق تدريس دكتوراه عبدالواحد الجابر محمد 2

 علم النفس دكتوراه عثمان أحمد إبراهيم 3

 المناهج وطرق التدريس دكتوراه علي محمد قمر 4

 طرق التدريس    دكتوراه د.أحمد محمد موسى 5

 علم النفس التربوي ماجستير محمد الكبير مكي 6

 طرق تدريس ماجستير أبوبكر جبريل 7
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 انورد جداال برموز المقررات اأسما ها االساعات المجلوبة االوحدات التعليمية.

 عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 4 2 اللغة العربية 101م ع  1

 4 2 الدراسات القرآنية 102م ع  2

 4 2 المقافة السياسية 103م ع  3

 4 2 علم النفس العام 104م ع  4

 4 2 اللغة االنجلي ية 105م ع  5

 4 1+2 مبادئ حاسوب ابرمجة عملي 115م ع  6

 4 2 مدخل إل  التربية 106م ع  7

 2 1 علم النفس التربوي 210م ع  8

 4 2 أسس المناه  211م ع  9

 2 1 طرق التدريس العامة 212م ع  10

 4 2 مناه  البحث العلمي 213م ع 11

 2 1 اإلرشاد االتوجيه التربوي 335م ع  12

 4 2 طرق التدريس االتجبيقات الخارة 321م ع  13

 2 1 علم نفس النمو 322م ع  14

 4 2 الوسا ل التعليمية 324م ع  15

 4 2 مشراع التخرج 449م ع  16

 4 2 التقويم االقياس 430م ع  17

 4 2 تربية العمليةال 432م ع  18

 4 2+1 مبادئ حاسوب ابرمجة أدبي 215م ع  19

 5 2 مبادئ إحصال ااحتماالت عملي 214م ع  20

 4 2 مبادئ إحصال ااحتماالت أدبي 214م ع  21

 

 

 أعضال هيئة التدريس  

 التخصص الشهادة المتحصل عليها أسم عضو هيئة التدريس 

 ق تدريسطر دكتوراه عبدالواحد الجابر محمد 1

 علم النفس دكتوراه عثمان أحمد إبراهيم 2

 طرق التدريس    دكتوراه د.أحمد محمد موسى 3

 طرق تدريس دكتوراه عبدالهادي أحمد 4
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 لغة عربية دكتوراه محمد عمر الفال 5

 المناهج وطرق التدريس دكتوراه علي محمد قمر 6

 الدراسات اإلسالمية دكتوراه صالح الدين حسن 7

 الجغرافيا البشرية دكتوراه عبدهللا بخيت 8

 علوم سياسية ماجستير حسين عزو آدم 9

 لغة فرنسية ماجستير سعيد حسن  10

 لغة فرنسية ماجستير عبدالحق الشريف 11

 علم النفس التربوي ماجستير محمد الكبير مكي 12

 طرق تدريس ماجستير أبوبكر جبريل 13

 تقنية معلومات ماجستير حسن عبدهللا أبكر 14

 

 

 

 

مكتبة الكلية   

 

 :مقدمة

تعد المكتبة ج ل من هذه المؤسسة التربوية التعليميرة الهرا كيران إداري افنري ، حيرث تقروم    

باختيار ااقتنال الكت  االبحو  االمراجع  ، االداريات ، اتنظيمها تنظيما فنيا ، بهردف تقرديم 

 ين.الخدمات  المجلوبة ل ساتذة االجلبة االباحم

 إنشاء المكتبة

م مررن أجررل المسرراهمة  فرري أدال  24/12/2005تررم افتترراح مكتبررة الكليررة بتشرراد يرروم  السرربت    

الرسالة  التي أسس من أجلها المعهد ، أال اهي تخري  معلمرين متخصصرين أكفرال يسرتجيعون 

عهرد إلر  اإلسهام  في تنمية المجتمع اتجويره،ااستمرت المكتبة تقدم خردماتها حتر  تحرول الم

كليررة إعررداد المعلمررين ، ثررم إلرر  كليررة التربية،ابررذل  زاد االهتمررام بهررا مررن حيررث نوعيررة الكترر  

 االمراجع انوعيتها.
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 أهمية المكتبة :

 -ال ش  أن اعتماد الجلبة عل  المكتبة سيؤدي إل  نتا   مفيدة للغاية منها :   

 تحسين سبيل التعليم عند الجال .)ة(.

 تلف المصادر الخارة بالمادة التي يدرسها.تعريفه عل  مخ

عرردم االعتمرراد علرر   المررذكرات الدراسررية المقررررة احرردها بررل علرر  مصررادر معرفررة ااسررعة 

 امتنوعة.

 اعتماد الجال  عل  نفسه  في اكتساب المعلومات االمادة العلمية.

لر  نقردها نقردا جمع الحقا ق االمعلومرات امناقشرتها االمقارنرة بينهرا االموازنرة برين اآلرال ع

 علميا سليما للخراج بنتا   علمية جديدة.

 التعرف عل  أرول كتابة التقارير االبحو .

 تنمية راح البحث  العلمي أثنال مرحلة الدراسة ابعدها.

 الخدمات  التي تقدمها المكتبة :

 -الخدمات  الغير مباشرة )فنية( اتشمل :

 للت ايد عمليات الفهرسة التصنيف.

 -مباشرة اتشمل :الخدمات ال

 خدمات اإلعارة بشقيها )الداخلية االخارجية(.

 ية.الخدمات البيليوغراف

 خدمات التوجيه ااإلرشاد للقرال.
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 : العمل بالمكتبةساعات 

تقررهرا الكليرة مرن اقرت ألخرر ، ابالنسربة للوقرت الحاضرر قرررت إدارة  العمل بالمكتبةساعات 

ميرع األيرام عردا أيرام الجمعرة االعجردت الرسرمية مرن الكلية ، أن تكرون  المكتبرة مفتوحرة فري ج

 مسالا. 18:  00رباحا حت  الساعة  08:  30الساعة 

 المكتبة:نظام 

النظررام المتبررع  فرري المكتبررة هررو نظلررم المكتبررة المغلقررة حيررث تررم تصررنيف الكترر  االمراجررع    

تقسريم فرراع  االداريات االموجرودة بهرا افقرا  لنظرام تصرنيف ديروي العشرري االرذي يرتم فيره

المعرفة المختلفة إل  عشرة فراع ، اتقسيم كل فرع منها إل  عشرة فراع داخليرة أخررى .... 

 اهكذا

 المكتبة:قوانين 

يمنع إدخال الكت  الخارجية إل  طاالة القرالة إال برإ ن مرن مردير المكتبرة ، اتتررك الحقا ر     

 كان المخصص لها.جميعها اأي مواد مصاحبة أخرى عند مدخل المكتبة في الم

 يج  االلت ام بالهدال التام داخل المكتبة.   

 يمنع  البصاق االتدخين ااستخدام الهاتف الجوال داخل  المكتبة.   

تمنع الكتابة أا اضع  أية عدمة عل  الكت  االمخجوطات االخرا ط التري تخرص  المكتبرة ،    

 أا ن ع أي ج ل منها.

من المكتبة إال في حاالت اإلعارة افق ما تسمح بره القروانين  يمنع إخراج أي كتاب أا مرجع   

    النافذة.

بالكتر  أا األثرا  المكتبري أا أي شريل   يلحقرهقانونرا ، عرن أي ضررر  مسرؤااليكون القارئ   

 من محتويات المكتبة .  

 عل  أي قارئ قبل مغادرة المكتبة أن يعيد إل  الموظرف الكتر  االمخجوطرات االخررا ط التري  

 استعارها لمجالعتها.

 

 

 الثقافي:النشاط 
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رك ت الكلية عل  هذا الجان  اأعجته اعتبارا كبيرا  ألنه يممل الج ل الهام في عملية اإلعرداد   

 الممالي للجدب المعلمين،ااضعت لذل  برنامجا  خارا  يتم تنفيذه عبر األقسام.

هرر  الجرردب اتنميررة فكررل قسررم قررام بوضررع خجررة فرري هررذا الخصرروص تسرراعد فرري كشررف موا  

 المسررراجدت الشرررعريةمهررراراتهم اإبرررراز قررردراتهم احرررمهم علررر  تنظررريم المسرررابقات المقافيرررة ا 

 امحاالة إخراج جميع المواه  األخرى بواسجة األنشجة المقافية المختلفة.

كمررا أعرردت الكليررة ابالتنسرريق مررع رؤسررال األقسررام اأعضررال هيئررة الترردريس مشررراعا  ثقافيررا    

جموعررة مرن المحاضرررات يقردمها األسراتذة كررل حسر  تخصصرره اينظمهرا القسررم يشرتمل علر  م

المعني يحضرها الجميع لتوسيع المدارك ،احقل المعارف ،ارفرع الكفرالات ، اتنميرة المواهر  

 عن طريق الممارسة االتدري .

المقافية قدمت الكلية عدد من المحاضرات العامة في الصحة االتربيرة اجرودة  أنشجتهااضمن 

كمناسربة عيرد ثرورة ل مسريات الشرعرية ابعرض المناسربات الوطنيرة  إحيالهاعليم فضد عن الت

 فبراير المجيدة. االجدال التالي يوضح بعض المحاضرات التي العامة التي نظمتها الكلية: 17

 الصفة المحاضر عنوان المحاضرة

مفرررررراهيم أساسررررررية للجررررررودة 

 اتع ي  ثقافتها

 كليةعميد ال د. إحميد فرج الصغير

كيف نساهم معا في خلرق بيئرة 

 رالحة

 عضو هيئة تدريس بالكلية د. موس  شنة موس  رالح

د. عبرررررررررررررردالهادي أحمررررررررررررررد  خصا ص المعلم المعارر

 عبدالرحيم

ر رررريس قسررررم التربيررررة اعلررررم 

 النفس بالكلية
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بعررض افرري اإلطررار  اترره رسررمت الكليررة خجررة تتعلررق بإقامررة النررداات العلميررة بالمشرراركة مررع  

ممررل نررداة بعنرروان )العدقررات المقافيررة بررين تشرراد اليبيررا )  المؤسسررات الجامعيررة العليررا بتشرراد،

ثرم توقيرع  الماضي الحاضر االمستقبل (باالشتراك مع المعهد العالي للعلوم التربوية بينجمينرا ،

ارة ممررل االتفاقيررة الترري اقعررت بررين الكليررة اكليررة قجررر لرر د اتفاقيررات مررع الجامعررات المحليررة،

ااالقتصاد بجامعة المل  فيصل تسمح بتبادل ال يارات ااألنشجة المقافية المشرتركة برين طردب 

مار الترري مررن شررينها إكسرراب الجرردب تصرر  فرري نفررس المضررالكليتررين ،بجانرر  نشرراطات أخرررى 

 المهارات ااالتجاهات التربوية المجلوبة.

 

 

 

 

 

 

 

 مالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االسم السنة الدفعة قسمال الذكور اإلناث العدد الكلي المجموع

28 

 رياضيات 8 1 9

 االولى
2002-

 م2003

المعهد 

العالي 

إلعداد 

 المعلمين

 كيمياء 4 1 5

 فيزياء 3 1 4

16 
 رياضيات 4 0 4

 الثانية
2003-

 كيمياء 7 5 12 م2004

20 

 رياضيات 6 0 6

 الثالثة
2005-

 م2006
 كيمياء 5 5 10

 فيزياء 4 0 4

19 

 رياضيات 6 1 7

 الرابعة
2006-

 م2007
 كيمياء 9 1 10

 فيزياء 2 0 2

22 

 رياضيات 4 1 5

 الخامسة
2007-

 م2008

كلية 

إعداد 

 المعلمين

 كيمياء 6 3 9

 فيزياء 7 1 8

19 

 رياضيات 5 0 5

 السادسة
2008-

 م2009

 كيمياء 1 2 3

 فيزياء 3 1 4

 طبيعي تاريخ 6 1 7
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 االولى     قائمة خريجي الدفعة

 م2002/2003العام الجامعي  

 القسم التقدير المعدل % اسم الطالب 

 ممتاز 88.2 عائشة أرمياءو قمبو 1

ت
يا
ض

يا
ر

 

 جيد جدا 76.7 عبدهللا حسين موسى 2

 جيد 68.5 علي موسى اسحاق 3

 جيد 66.9 محمد خير هللا زكريا 4

 جيد 65 شعيب عبدالرحيم أتيم 5

 مقبول 62.9 بريليونس مختار ج 6

 مقبول 62.8 كمال عبدهللا أحمد 7

 مقبول 61.7 عمر قوني إمام 8

 مقبول 60.7 عبدهللا محمد عبدهللا 9

 جيد جدا 79.4 سعاد إبراهيم أبكر 10

اء
مي

كي
 

 جيد 69 عبدهللا أبكر عمر 11

 جيد 67.8 جالل فضل محمد 12

 جيد 65.4 حسين هارون بالسم 13
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 مقبول 57.2 حمد أحمدالنور م 14

 جيد 65.4 عبدالعظيم علي محمد 15

اء
زي

في
 

 مقبول 63.5 جدو أبكر ابراهيم 16

 مقبول 62.4 فيصل غربال إبراهيم 17

 مقبول 57.5 عائشة عبدالرحيم تكو 18

 

 

 

 

 

 

 

 

     قائمة خريجي الدفعة الثانية

 م2003/2004العام الجامعي  

 القسم يرالتقد المعدل % اسم الطالب 

 جيد 69.4 حسم محمد أحمد 1

ت
يا
ض

يا
ر

 

 جيد 65.2 عبدهللا أمنيامي محمد 2

 مقبول 63.1 محمد عبدهللا حسين 3

 مقبول 55.7 علي آجي محمد 4

 جيد 74.2 احمد جبريل صالح 5

اء
مي

كي
 

 جيد 73.3 قسم هللا راد هللا علي 6

 جيد 73 محمد العاز الدخير 7

 جيد 71.6 هللامحمد ابراهيم عبد 8

 جيد 70.97 رقية عبدالكريم آدم 9

 جيد 69.9 عزيزة محمد آدم 10

 جيد 69 فاطمة الزهراء حسن 11

 جيد 65.5 مدينة محمود محمد 12

 مقبول 58.9 زين العابدين أحمد آدم 13
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    قائمة خريجي الدفعة الثالثة

 م2005/2006العام الجامعي  

 

 

 القسم التقدير المعدل % اسم الطالب 

 جيد جدا 76.14 بشير محمد أصيل 1

ت
يا
ض

يا
ر

 

 جيد جدا 75.85 محمد االمين مصطفى 2

 جيد 72.26 أليفة محمد كادر 3

 جيد 66.38 نصرالدين عبدهللا اسحاق 4

 جيد 66 أبكر عمر إدريس 5

 مقبول 64.69 عبدالرحيم جالل محمد 6

 جيد جدا 80.70 محمد بخيت الجزولي 7

اء
زي

في
 

 جيد جدا 75.77 أحمد قمبو حسن 8

 مقبول 63.43 عمر علي حسين 9

 مقبول 61.05 ميكائيل جبريل عبدهللا 10

ك جيد جدا 81.60 أبوبكر حسن السليك 11 ي م ي ا ء
 

 مقبول 58.7 أم كلثوم أحمد سليمان 14

 مقبول 58.3 يحيى زكريا علي 15

 مقبول 53.4 ور آدمخالد الن 16
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 جيد 69.55 كوثر آدم ضيف هللا 12

 جيد 69.21 كوثر بخيت الجزولي 13

 جيد 68.81 عبدالرزاق صغيرون إدريس 14

 جيد 67.50 زاكي الدين عبدهللا 15

 جيد 66.84 طاهر محمد زين محمود 16

 مقبول 63.57 سلمان أبكر آدم 17

 مقبول 62.84 فاطمة محمد قوني 18

 مقبول 59.11 وسى أبكرنعيمة دهباية م 19

 مقبول 54.72 حواء اورزي ساكن 20
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    قائمة خريجي الدفعة الرابعة

 م2006/2007العام الجامعي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم التقدير المعدل % اسم الطالب 

 جيد 66.17 هارون الطاهر عبدالرحيم 1

ت
يا
ض

يا
ر

 

 مقبول 60.50 سنبل عبدالحكيم دوتم 2

 مقبول 60.07 الشيخ بحر علي 3

 مقبول 59.99 جمال عبدالناصر آدم 4

 مقبول 59.36 حمن جمعةياني عبدالر 5

 مقبول 59.18 جبريل عربي هارون 6

 مقبول 56.70 علي حسن علي 7

 مقبول 63.99 عبدالكريم آدم حسين 8
 مقبول 59.71 أحمد محمد لم الدين 9 فيزياء

 جيد جدا 84.55 آدم محمد إبراهيم آدم 10

اء
مي

كي
 

 جيد جدا 82.97 عمر حسن جمعة 11

 جيد جدا 82.61 عربي عبدهللا ياسين عبدالكريم 12

 جيد جدا 77.94 عباس محمود طاهر 13

 جيد 68.87 يوسف تجاني آدم 14

 جيد 67.62 علي يوسف طاهر 15

 جيد 66.38 أحمد عبدهللا أحمد 16

 مقبول 59.78 محمد إسحاق بخيت 17

 مقبول 57.93 فاطمة زهرة معروف مرة 18

 قبولم 55.79 محمد صالح إبراهيم 19
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   قائمة خريجي الدفعة الخامسة

 م2007/2008العام الجامعي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم التقدير المعدل % اسم الطالب 

 ممتز 89.57 عبداللطيف هشام جبل 1

ت
يا
ض

يا
ر

 
 ممتاز 88.52 محمد نور داوود 2

 جيد جدا 75.97 عبدهللا موسى محمد 3

 مقبول 64.01 آدم بركة محمد سماني 4

 مقبول 54.94 عائشة ثريا هشام جبل 5

 جيد 71.32 عمر عثمان علي عزالدين 6

اء
زي

في
 

 جيد 69.93 آدم أبوبكر نصر 7

 مقبول 63.56 حسن علي عبدالكريم 8

 مقبول 60.52 يوسف حسن خميس 9

 مقبول 59.38 عبدالباسط أبكر حسين 10

 مقبول 59.21 سنوسي محمد سنوسي 11

 مقبول 56.25 عثمان بشير عبدالسالم 12

 مقبول 55.52 فاطمة عمر شريف 13

 ممتاز 85.29 محمد الطيب داوود 14

اء
مي

كي
 

 جيد جدا 76.79 فلمتة ابراهيم أبكر 15

 جيد 74.20 مختار األمين يعقوب 16

 مقبول 63.70 حسن اسحاق مصطفى 17

 مقبول 61.37 مال بشير جمع الدينآ 18

 مقبول 61.32 إبراهيم جبريل كالمه 19

 مقبول 60.25 يوسف ابراهيم حسن 20

 مقبول 59.78 احمد مكي اسحاق محمد 21

 مقبول 57.00 آمنة نزل بوكر 22
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   قائمة خريجي الدفعة السادسة

 م2008/2009العام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم التقدير المعدل % اسم الطالب 

 جيد جدا 80.79 يوسف رحمة هللا يوسف 1

ت
يا
ض

يا
ر

 

 جيد 67.22 محمد هارون آدم 2

 مقبول 64.71 أحمد علي يوسف 3

 مقبول 63.65 طاهر عبدالرحيم شبيكة  4

 مقبول 62.51 محمد جبريل محمد 5

 جيد جدا 76.47 فاطمة إبراهيم أبكر 6

اء
زي

في
 

 جيد جدا 75.03 أحمد الحاج محمد موسى 7

 جيد 74.80 مصطفى عبدالرحيم عبدهللا 8

 جيد 74.08 بدهللا نقاتومحمد ع 9

 مقبول 56.70 عائشة أزرق قصاري 10

اء
مي

كي
 

 مقبول 56.16 يوسف آدم محمود 11

 مقبول 55.92 حبستة نزل بوكر 12

 جيد جدا 75.43 محمد موسى محمد 13

ي
يع

طب
خ 

ري
تا

 

 جيد 74.94 جارالنبي محمد فضل احمد 14

 جيد 69.98 أسماء أمين فضيل 15

 جيد 68.49 دمحسين حسن آ 16

 جيد 65.53 محمد أحمد سنوسي 17

 مقبول 63.85 عبيد موسى عبيد علي 18

 مقبول 61.42 علي محمد مدني 19
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 قائمة خريجي الدفعة السابعة

 م2009/2010لعام الجامعي ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم التقدير المعدل % اسم الطالب 

 جيد جدا 79.82 بانا علي رابح 1
ت

يا
ض

يا
ر

 
  جدا جيد 75.52 محمد األمين حسن محمد 2

 جيد 72.80 حسن يحي عثمان 3

 جيد 68.55 أحمد رمضان محمد 4

 مقبول 62.54 عبداللطيف محمد أبكر 5

 مقبول 64.82 إدريس أحمد أبكر 6

يا
ز
في ء

 

 مقبول 64.04 جمال دهب النور 7

 مقبول 63.08 عثمان أحمد عثمان 8

 جيد 68.70 شريفة عمر إبراهيم 9

اء
مي

كي
 

 جيد 68.51 إدريس جارالحبيب محمد 10

 جيد 66.42 ابراهيم صفية محمد 11

 مقبول 63.37 حامد جمعة حامد 12

 جيد جدا 84.52 محمود احمد عيسى 13

ي
يع

طب
خ 

ري
تا

 

 جيد جدا 77.32 محمد عبدالكريم عيسى 14

 جيد جدا 75.79 تيسير ابراهيم ابكر 15

 جيد 70.18 محمد صوصل مهاجر 16

 جيد 69.41 عيسى حسن محمد 17

 جيد 68.62 اجدو عبدالكريم اوب 18

 جيد 68.15 عمر عبدهللا النور 19

 جيد 67.93 محمد آدم أحمد 20

 جيد 67.42 فاطمة زهرة أبكر جده 21

 جيد 66.74 ادريس جبريل دواس 22

 مقبول 63.95 عبدالرحمن زكريا مادري 23

 مقبول 62.92 دار السالم مولود عثمان 24

 مقبول 60.37 شريف صالح محمد 25
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 قائمة خريجي الدفعة الثامنة

 م2010/2011العام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم التقدير المعدل % اسم الطالب 

 جيد 73.05 أبكر موسى آدم 1

ت
يا
ض

يا
ر

 

 جيد 71.72 إدريس محمد عمر 2

 جيد 66.47 إدريس محمد بشر 3

 جيد 66.37 أبكر صديق مصطفى 4

 مقبول 63.43 أحمد لم الدين أحمد 5

 مقبول 60.28 محمد عبدالرحيم محمد 6

 مقبول 58.87 محمد ناصر عيسى موسى 7

 جيد جدا 83.91 عبداللطيف حسن السليك 6

اء
زي

في
 

 جيد جدا 77.55 محمد طاهر عالمو 7

 جيد 72.92 داوود موسى عبيد علي 

 جيد 66.19 عبدهللا عيسى الخبير 

 مقبول 56.47 يحي عبدهللا 8

 جيد جدا 75.31 محمد عبدهللا آدم 9

اء
مي

كي
 

 جيد 71.25 عبدالعزيز داوود آدم 10

 جيد 67.70 أبوبكر محمد أبكر 

 جيد 67.12 آدم هارون عبدهللا  

 جيد 65.25 آدم طاهر موسى 

 مقبول 61.74 صالح أحمد الجزولي 

 مقبول 60.92 أحمد األمين أحمد اسماعيل 

 مقبول 57.28 فائزة عبدالرحمن طاهر 11

 مقبول 54.83 إبراهيم أحمد رمضان 12
 

 

 يتبع
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 تابع: الدفعة الثامنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم التقدير المعدل % لباسم الطا 

 جيد جدا 80.06 بشير حسن السليك 13
ي

يع
طب

خ 
ري

تا
 

 جيد  72.87 حبيب محمد ابرص 14

 جيد  71.10 فاطمة بتول جمال 15

 جيد 70.05 عفيفة معروف مرة 16

 جيد 69.64 حواء حسن محمد نور 17

 جيد 66.17 فاطمة احمد محمد 18

 جيد 65.33 مكي خليل عبدالرجال 19

 مقبول 64.98 عثمان مصطفى محمد 20

 مقبول 63.23 لطيفة عبدالرحمن جابر 21

 مقبول 63.09 جنبة أبكر حمدان 22

 مقبول 61.84 خديجة محمد آدم جبريل 23

 مقبول 61.03 عزيزة عبدالرحمن حسين 

 مقبول 60.89 عائشة محمد صالح تجاني 

 ولمقب 60.17 منى ابراهيم سليمان 24

 مقبول 59.60 عبدالرسول آدم عثمان 25
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 قائمة خريجي الدفعة التاسعة

 م2011/2012العام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم التقدير المعدل % اسم الطالب 

 جيد جدا 80.094 مصطفى علي إسحاق 1
ت

يا
ض

يا
ر

 

 جيد جدا 75.605 أحمد مدو كيوم  2
 جيد جدا 75.405 رضوان عبد هللا عيسى  3
 جيد 71.788 حسن عيسى موسى  4
 جيد 68.270 أبكر عيسى انقاري  5
 جيد 66.005 سليمان فضل أحمد  6
 مقبول 64.464 يهوذا محمد علي  7
 مقبول 61.841 أمامة محمد إدريس 8
 مقبول 61.276 خديجة عثمان أحمد 9
 مقبول 56.502 حواء أزرق محمد موسى 10

 مقبول 60.143 أحمد عثمان رخيص 11
 مقبول 57.130 زكريا عوض دهب 12 فيزياء

 جيد جدا 78.084 ين الحاجنوال حس 13

اء
مي

كي
 

 جيد جدا 76.712 محمد ناجض قرجي 14
 جيد 73.715 مختار آدم عبد القادر 15
 جيد 69.058 حواري أزرق  16
 جيد 66.784 هارون عمر أبكر  17
 مقبول 64.137 أبكر يوسف إسحاق  18
 مقبول 62.830 أبكر حامد بشارة  19
 مقبول 56.567 سمية آدم بشر  20

 

 

 يتبع
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 القسم التقدير المعدل % اسم الطالب 

 جيد 72.206 صفية محمد أمين  1

ي
يع

طب
خ 

ري
تا

 

 جيد 70.179 بشارة حسين غالي  2
 جيد 68.968 أسماء بوبة أحمدو 3
 جيد 68.608 أمينة محمد آدم 4
 جيد 65.857 مهدي الزبير عثمان 5
 مقبول 63.687 عبد هللا أبكر عبده 6
 مقبول 63.486 بنتو محمد آجي  7
 مقبول 62.481 أحمد ابوبكر موسى  8
 مقبول 62.391 آدم إبراهيم بحر  9
 مقبول 61.179 مدو محمد موسى  10

 جيد جدا 76.910 محمد علي صالح دقو 11

ع
ما

جت
ال
 ا
لم
ع
 و

فة
س
فل

 

 جيد جدا 76.547 عثمان القوني جدة 12
 جيد 74.681 مصطفى محمد زين  13
 جيد 71.754 حسن برمة علي  14
 جيد 71.223 عبد هللا هارون الرشيد 15
 جيد 70.022 عبد المعطي عبد الرحيم  16
 جيد 69.988 علي الحبيب موسى  17
 جيد 69.837 نجمة محمد أحمد أبونا 18
 جيد 69.480 أحمد عمر الحبو 19

 جيد 67.731 عبد العزيز آدم مصطفى  20
 جيد 67.670 أبكر محمد هارون  21
 جيد 67.458 محمد أبكر آدم  22
 جيد 67.296 محمدو برمة علي  23
 جيد 65.413 موسى آدم  24
 جيد 65.385 محمد علي الشريف محمود 25
 جيد 65.162 إدريس عبد هللا قابي  26
 جيد 65.122 خديجة عيسى آجي  27

 

 

 


