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 نبذة عن الجامعة 
 

جامعـة طرابلـس األهليـة هي إحدى الجامعات الخاصـة يـي ليبيـا وتـد ت عـل  ععـم االعتمـاد املنس ـ   مـن 

م، وت عــل  ععـــم االعتمــاد اللباممـــي للبامميــا التعليميـــة  ــ   العـــام 2018مركــض اــماج الجـــودة يــي ســـنة 

لقـــــــــد بـــــــــدرت هـــــــــذن الجامعـــــــــة مســـــــــ ب  ا العلميـــــــــة منـــــــــذ إ  ـــــــــا  ا بممموعـــــــــة مـــــــــن  .م2019-2018الجـــــــــام ي 

التخععــات هــيم تســم ا دارة، تســم اقساســبة، تســم القــانوج، تســم االســ امار واملعــارف، تســم الل ــة 

 إاـافة تســن  العـيدلة والتقنيــة 
ا
االنمل زيـة، تسـم تقنيــة املعلومـات، تســم اليندسـة املعماريــةا وتـم ر  ــبا

 طبية..ال

وتقــــــــدم جامعــــــــة طــــــــرابلس األهليــــــــة الفرصــــــــة لط ك ــــــــا الك ســــــــا  املعرفــــــــة وامليــــــــارات العلميــــــــة يــــــــي تلــــــــ    

ــديم املنــــا   املتطـــورة يــــي  ــة التــــدر س وتقـ ــاا هيتـ ــاا املتم ــــز ألعاـ ــ  اســــودن العطـ ــي منــــاد علنـ ــات يـ التخععـ

لتقنيـات التعليميـة جميع التخععات واستخدام استباتيمية التعليم العالي السديث، وتـوف ب املعامـل وا

 وجميع متطلبات البيتة التعليمية.

ــي  ــا يـــــ ــا، مســـــــاهمة م  ـــــ ــا و  بهـــــ ــة رج تقـــــــدم دليـــــــل الطالـــــــ  لط ك ـــــ ــة طـــــــرابلس األهليـــــ و ســـــــر رســـــــرة جامعـــــ

تقــــــــديم املعلومـــــــــات املطلواـــــــــة  نمـــــــــاخ العمليـــــــــة التعليميــــــــة، ومواكبـــــــــة طلبـــــــــة و ريمـــــــــي هـــــــــذن الجامعـــــــــة 

 للتطور العلن 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

اليات جامعة طرابلس األهليةدليل   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تميـــــــيدم

لجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةموعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة من و   ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةموم    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمومةةةةةةةةةةةةةةةةةة و    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و  ع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و

م نسةةةةةةةةةةةةةةةناجولةةةةةةةةةةةةةةةةجو ءةةةةةةةةةةةةةةةا  و ةةةةةةةةةةةةةةة و  نةةةةةةةةةةةةةةةمومةةةةةةةةةةةةةةة و ل  ةةةةةةةةةةةةةةة   ول   ةةةةةةةةةةةةةةةة    و   ةةةةةةةةةةةةةةة و

)رتســــــــــــــــــام تع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكولانهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاو ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةموم   ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاو   ا    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمول      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمو

لتع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكو  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ووعلميــــــــــــــــــــة، مراكــــــــــــــــــــض، إدارات وم اتــــــــــــــــــــ  ...إلــــــــــــــــــــ  

ا ةةةةةةةةةةةةمو     ةةةةةةةةةةةةا و  ع ةةةةةةةةةةةةكومةةةةةةةةةةةة ولع نةةةةةةةةةةةةاوم ةةةةةةةةةةةةاو  ةةةةةةةةةةةة  و سةةةةةةةةةةةة و ةةةةةةةةةةةة  و  ع ةةةةةةةةةةةةكوم 

و
 
لب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   و  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ولا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةو  ع ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ومالجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمول  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

و   نءا و لج   .
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