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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 

ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم وَالهِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت      ۚ  َيْرفَِع اَّلله
   خَبِير    َتْعَمُلونَ   بَِما   وَاَّللهُ 

 صدق هللا العظيم 
 11المجادلة اآلية  " 

 
 
 

(. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن  ل هللا عليه وسلمهللا )ص قـال رسول  
أراد اآلخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم، العلم جنة وطلبه  

لعلم منار  كرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه صدقة، وا اعبادة، ومذ 
الوح في  وأنس  الجنة،  في  في  ورفيق  الغربة،  في  وصاحب  الخلوة،  شة، 

ال  عند  وزين  الضراء،  في  وعون  السراء،  في  على    ، خالء ودليل  وسالح 
 األعداء. 
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 جامعة طرابلس األهلية  
 العلم وهج  
 

 وطموح تحقيق الحلم والمستقبل 
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 مقدمةال
 

 الطلبة والطالبات: 

ر مكتب املسجل العام بجامعة طرابلس األهلية أن يضع بين أيديكم هذا الدليل ــــس  ــــي

الجامعة خريج  بمواصفات  تمنحها  متضمنا  التي  العلمية  والدرجات  التخصصات   ،

الدراسة   ونظام  واالمتحانالجامعة  للدراسة  الداخلية  والالئحة    ات والقبول، 

 والتأديب بالجامعة. 

 

 

 
 
 
 
 

 ام ـــعــل الــسجـــالم                                                                                 
 ي ــومــ ي التـ الــارف الجــشــال . أ
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 امعة طرابلس األهليةــنبذه عن ج
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 ة طرابلس األهلية. ـعـــامــــ: معلومات عامة عن ج أولا 
 ـن الجامعة: نبذة ع -1

التعليم  إحدى  تعتبر جامعة طرابلس األهلية       ليبياجامعات  في  أنشئت  الخاص  جامعة ال، حيث 

( رقم  القرار  على  عن  33بناًء  الصادر  العالي  أمانة(  العلمي  التعليم  (والبحث 
ً
  -1999عام    )سابقا

 م. 2000

م  سق  هي: قسم اإلدارة،  و بدأت الجامعة مسيرتها العلمية منذ إنشائها بمجموعة من التخصصات  

ق   ق  املحاسبة،  القانون،  اإل سم  ق  سم  واملصارف،  اإل ستثمار  اللغة  ق  سم  تقنية  سم  نجليزية، 

ق  املعلومات املعمارية،  الهندسة  العمراني  سم    والتخطيط 
ً
أخيرا وتم  ق  ,   العلوم    سميإضافة 

 . الطبية.  املختبرات و  النية الصيد

   
 
جـــ وت الف  ـــقدم  األهلية  طرابلس  ل  ــــ امعة  ال  كتسابإلها  ـــ الب  ـطرصة  واملهارات  تلك   الزمةاملعرفة  في 

 عضاء هيئة التدريس،  وده العطاء املتميز أل ناخ علمي يس  التخصصات في م
 
املناهج املتطورة    مقدـــ وت

 تطلبات البيئة التعليمية. تفي ملو  حديثةوتوفر املعامل والتقنيات ال  ،في جميع التخصصات

ا  دليل  تقدم  أن  األهلية  طرابلس  جامعة  أسرة  وغيرهم  لطالبويسر  في  لطالبها  منها  مساهمة   ،

 لية التعليمية. مالع سيرتقديم املعلومات املطلوبة ل

 

 تحقيق الريادة والتميز    :ةـعـامــ ة الج ــــرؤي  ❖
 

ــة ❖ ــالة الجامعـ امعة طـــرابلس األهليـــة معسســـة تعليميـــة  تخـــتم بـــالتعليم الجـــام   والبحـــث ــــــــج :رسـ

ــي، وخدـــــــتم بخدمـــــــة املجتمـــــــع والبعلـــــــة، باتبـــــــاع أ ضــــــل األســـــــاليب العلميـــــــة، لتع يـــــــ  مك  ــــانـــالعلمــــ
 
ين ــــــــــها بــــــــــت

 .ات بالداخل والخارجـــامعــــالج
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 :ةــعـــامــــــداف الجـــــــأه      ❖

إعـــــــــــــداد خـــــــــــــريجين مـــــــــــــعهلين اـــــــــــــ   ا ـــــــــــــة  ـــــــــــــروع العلـــــــــــــم واملعر ـــــــــــــة، وتطـــــــــــــوير مهـــــــــــــارات الطـــــــــــــال   .1

، وتحــــــــــــــــديث وســــــــــــــــائل التعلــــــــــــــــيم والــــــــــــــــتعلم  وتطــــــــــــــــوير ا ليــــــــــــــــات واألســــــــــــــــاليب املســــــــــــــــتخدمة اــــــــــــــــ  

 العملية التعليمية .

ــاء هيلــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــدر س والطــــــــــــــــــــال  بمختلــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــرامج الجامعــــــــــــــــــــة  .2 دعــــــــــــــــــــم وترــــــــــــــــــــجيع أعضــــــــــــــــــ

ميــــــــــــــــــة، ومســــــــــــــــــاعدة وتحفيــــــــــــــــــ  املهتمــــــــــــــــــين ع ــــــــــــــــــ  إجــــــــــــــــــراء البحــــــــــــــــــو  العلميــــــــــــــــــة ون ــــــــــــــــــرها التعلي

 لالستفادة مندا.

ــة بالـــــــــــــــــــــــداخل  .3 ــات العلميــــــــــــــــــــ ــات واملعسســــــــــــــــــــ ــع الجامعـــــــــــــــــــــــات والهيلــــــــــــــــــــ ــلدا مــــــــــــــــــــ ــاون امل ــــــــــــــــــــ التعــــــــــــــــــــ

والخـــــــــــــــــــــــارج، وتقـــــــــــــــــــــــديم االست ـــــــــــــــــــــــارات لهـــــــــــــــــــــــا، وتوثيـــــــــــــــــــــــ  الصـــــــــــــــــــــــالت والـــــــــــــــــــــــرواب  الثقا يـــــــــــــــــــــــة 

 والعلمية مع املعسسات األخرى.

اديميــــــــــــــــــة واإلداريــــــــــــــــــة ، وتنميــــــــــــــــــة مهــــــــــــــــــارات املــــــــــــــــــوارد الب ــــــــــــــــــرية ر ــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــدرات القيــــــــــــــــــادات األ   .4

 بالجامعة، وتحسين األداء األ اديمي واإلداري .

ــا   .5 تطــــــــــــــــوير البميــــــــــــــــة التحتيــــــــــــــــة ل جامعــــــــــــــــة  وتحســــــــــــــــين  ا ــــــــــــــــة األن ــــــــــــــــطة والعمليــــــــــــــــات ل دامجهــــــــــــــ

 و ــــــــــــــــــــــــ  املعــــــــــــــــــــــــاييد امل ليــــــــــــــــــــــــة والدوليــــــــــــــــــــــــة، 
ً
التعليميــــــــــــــــــــــــة ، والســــــــــــــــــــــــ   إلعتمادهــــــــــــــــــــــــا برامجيــــــــــــــــــــــــا

ــة بمــــــــــــــــا يتناســــــــــــــــب  واســــــــــــــــتحدا  بــــــــــــــــرامج ا اديميــــــــــــــــة ــة التطــــــــــــــــورات ال ديثــــــــــــــ متطــــــــــــــــورة ملوادبــــــــــــــ

 حتياجات سوق العمل.إمع 

 

ــة: ❖ ــي  الجامعـــــــــ  الجـــــــــــودة ... العمـــــــــــل بـــــــــــرو  الفريـــــــــــ  األمانـــــــــــة العلمية...ال ـــــــــــفا ية...  قـــــــــ

 .التعليم املستمرآدا  املهنة ... التواصل الفّعال...والتمي ...اإللل ام بـ

 

 

 

 

 

 

 



  م2019/2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــ جامعة طرابلس األهلية  ـــــ ـ دليل الطالبـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
8 

 ة:ـعـامـجـــج الـــريـــات خــفـواصــم  -2  

 أن يكون لديه املعارف واملفاهيم األساسية ا  مجال تخصصه. -أ

 أن يكون لديه الكفاية املهنية ا  مجال تخصصه. - 

 أن يكون لديه القدرة ع   موادبة التطورات العلمية والتقنية ال ديثة. -ج

 أن يتمتع بمهارات بحثية واسعة ا  مجال تخصصه. -د

 التصال والتواصل مع ا خرين والقدرة ع   العمل ضمن الفري  الواحد.أن يتمتع بمهارات ا  -هـ

 أن يكون لديه رو  املبادرة وحّل امل كالت واتخاذ القرار. -و

 باألخالق ال ميدة والسلوا ال سن.أن يتمتع   - 

 : األهلية  األقسا  العلمية والدرجات التي تمنحها جامعة طرابلس -3

 :ا تيةعلمية القسام األتضم الجامعة  * 

 قسم اإلدارة.  -أ

 قسم امل اسبة.  - 

 قسم القانون.  -ج

 قسم التمويل واملصارف. -د

 نجلي ية. إل قسم اللغة ا -هـ

 . تقنية املعلوماتقسم  -و

 . والتخطي  العمراني قسم الهندسة املعمارية -ز

 ة. بيالط   خت داتاملقسم   - 

 ة.نيالصيدال العلوم  قسم  -ط

 

 

 جامعة طرابلس األهلية الدرجات العلمية ا تية: تمنح *

 )البكالوريوس( ا  اإلدارة . 
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 ا  القانون .  س(ــــــــــعسانــــــ)الل  

 )البكالوريوس( ا  امل اسبة .

 )البكالوريوس( ا  الهندسة املعمارية والتخطي  العمراني. 

 ا  اللغة اإلنجلي ية . (  ســـــــ عسانــــــ)الل  

 .  ا  تقنية املعلومات البكالوريوس() 

 )البكالوريوس( ا  التمويل واملصارف .  

 الطبية .  ملخت دات)البكالوريوس( ا  ا 

 . ةنيالصيدال   العلوم )البكالوريوس( ا   

 

 : مكتبة الجامعة -4

سنة       ا   الجامعة  مكتبة  وتض 2001أن ئت  املكتبة  م  آال 3000)ماي يدم  ثالثة  ا  (  عنوان    مختل   ف 

 .نجلي يةإل التخصصات باللغتين العربية وا

 تب واملصادر العلمية واألدبية والفكرية املختلفة.املكتبة ع   مجموعة متنوعة من الكدما تحتوي      

عدد و  املكتبة   تضم 
ً
 دبيد   ا

ً
م    ا تم    ار عمن  وقد  التخرج،  متطلبات  من  دج ء  الطلبة  أنج ها  التي  التخرج 

 ت(.)اإلنلدن  ضا ة عدد من ال واسعب وربطها بال بكة الدولية للمعلوماتإتحديث املكتبة ب

 امعة:ــبالج اق ـــلتحإلا -5

 تية:األهلية و   الضواب  وال روط ا  يتم قبول الطلبة بجامعة طرابلس

بالق    -أ ا  الدراسة  بدا من  ــــ للطالب ال    سم املطلو  حسب رغبته، و   الضواب  واإلجراءات املعمول 

 والالئحة الداخلية للدراسة واالمتحانات بالجامعة.قبل وزارة التعليم  

 ع   شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، - 
ً
أن يكون الطالب املتقدم للدراسة بالجامعة حاصال

  املعمول بدا داخل الجامعة.و   اإلجراءات والنظم  

 تحدد املستندات املطلوبة للقبول من مجلس الجامعة.  -ج

 الجامعة. املعمول بدا ا   تقبل الجامعة الطلبة املنتقلين من جامعات أخرى و   إجراءات القبول  -د
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تبين    -هـ التي  العلمي لكل    واملقررات التي درسها، وامل توى ي لدط ا  الطالب املنتقل أن يقدم املستندات 

 . عليدا  لالتي تحص  مندا، وعدد الساعات، والوحدات ا   ل مقرر والدرجات والتقديرات

نسبة    -و يدرس  أن  األهلية  طرابلس  جامعة  إل   املنتقل  الطالب  ا   و    الدراسة  من  لدة    %50ي لدط 

 بالقسم املنتقل إليه. ةالخطة الدراسية املعتمد

 نظا  الدراسة بالجامعة:  -6

 نظام الدراسة بالجامعة هو نظام الفصل الدراس ي املفتو   -أ

ــقسم العام الجام   بالجامعة ال  ثالثة  صول  -   الصي     –الربيع –دراسية )الخري   ي 

 : وهي للتسجيل  المطلوبةالمستندات  -7

 دلها. االمسخة األصلية لل هادة الثانوية العامة أو ما يع -أ

 تعبلة املل  الخاص بالتسجيل. -ج

 ( صور شخصية حديثة.10عدد ) -د

 شهادة ميالد.  -هـ

 شهادة ص ية.  -و

 بإتباع اللوائح والنظم والقوانين والقرارات املعمول بدا ا  الجامعة.  -ز
ً
 التعهد دتابيا

عليا و   املتطلبات    أو معاهد  تتم معادلة املواد بالمسبة للطلبة املنتقلين ل جامعة من جامعات أخرى   -ي

 واإلجراءات ا تية: 

 املنقول مندا. يكون مفصوال من املعسسة  ال أن  -1

 املنتقل مندا.  ملعسسةاملقررات معتمد من ابالدرجات، ومفردات تقديم د    -2

 

 

 

 

   ي  بالجامعة:قيتنظا  ال -8
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التقيتبع  ت     نظام  إجراء    م يالجامعة  ع    يعتمد  شهريةالذي  واختبارات  نصفي  باإلضامتحان  إل   ،  ا ة 

الطالب ع   مناق ته الدراس ي  تقييم  الفصل  أثناء  العلمي  ا  باإلضا ة  ،ون اطه  الفصل  متحان  ال   نداية 

 الدراس ي. 

أربعون و    وتقدر    تقدر  للطالب،  العلمي  والم اط  الفصلية  لالختبارات  االمتحان    ستون درجة  ع    درجة 

 .  الندائي 

 . واالمتحان الندائيب خالل الفصل الدراس ي تحتسب تقديرات  ل مقرر ع   أساس أعمال الطال  

نداية  ل  صل دراس ي، حيث يضر  عدد الوحدات الدراسية    يتم    ا   العام( للطالب  حسا  )املتوس  

كل مقرر ا  عدد النقاط التي حصل عليدا الطالب ا  ذلك املقرر، ثم تجمع النواتج لجميع املقررات، وبعد ل

 . التي درسها الطالب ا  ذلك الفصلذلك يقسم املجموع العام ع   العدد الك   للوحدات الدراسية 

 : وتوزع الدرجات والرموز والنقاط والتقديرات و   الجدول ا تي
 

 التقدير الدرجة  
 ممتاز %  ما  وق 85

  % 85% إل  أقل من 75من  
ً
 جيد جدا

 جيد  % 75% إل  أقل من 65من  

 مقبول  % 65%إل  أقل من  50

 ضعي   %  50% إل  أقل من 35من 

  %  35أقل من 
ً
 ضعي  جدا

  ا تي :سا  تقدير تحصيل الطال  لقسمي العلوم الصيدالنية واملخت دات الطبية يتم إحت  

واملخت  -1 الصيدالنية  العلوم  لقسمي  األول   السنة  تحصيل طال   تقدير  الجدول   يتم  ا   دما  الطبية  دات 

 (1رقم )

 

 

 

 

 من السنة الثانية و     يتم تقدير تحصيل الطال  لقسمي العلوم الصيدالنية واملخت  -2
ً
دات الطبية إعتبارا

 (. 2الجدول رقم )



  م2019/2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــ جامعة طرابلس األهلية  ـــــ ـ دليل الطالبـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
12 

 التقدير  الدرجة 

 ممتاز  وق %  ما 85

  % 85% إل  أقل من 75من  
ً
 جيد جدا

 جيد  % 75% إل  أقل من 65من  

 مقبول  % 65%إل  أقل من  60

 ضعي   %  60% إل  أقل من 40من 

  %  40أقل من 
ً
 ضعي  جدا
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لدراسة والمتحانات  ا  لئحة
 والتأديب بجامعة طرابلس األهلية

 م 2019/ 2020
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 واالمتحانات والتأديب بالجامعة  الدراسةالئحة 

 س الجامعة:ــــــــــــمجل
 -: على  االطالعد ــــبع

 م ب أن تنظيم التعليم العال . 1992( لسنة 1القانون رقم )   -

(  قرار   -
ً
 الهيكل التنظيمي ل جامعات.  اعتماد م ب أن2008( لسنة 22رقم ) ال جنة ال عبية العامة )سابقا

(  قرار   -
ً
 تنظيم التعليم العال . الئحة إصدار م ب أن 2010( لسنة 501رقم ) ال جنة ال عبية العامة )سابقا

 م.2015-12-10محضر اجتماع مجلس جامعة طرابلس األهلية املنعقد      -

 عة. ـــامـــــة الجــــــحـصل ـــــيه مــــوع   ما تقتض   -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــرر( ـــــــــ)قــ  
 ة ـــامــام عــك ــأح

 ( 1ادة )ـــــم
 

 تطبيق أحكا  الالئحةنظا   
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سرى 

 
)البكــالوريوس أو    درجــةأحكام هذه الالئحة ع   الطلبة الدارسين بجامعة طرابلس األهليــة لنيــل   ت

 اللعسانس(.
         

 (2ادة )ـــــــم                                             

 مدة الدراسة بالجامعة 

ج الــذي يدرســه مــن ثمانيــة إلــ  ع ــرة  صــول دراســية، حســب ال دنــام االزمــة لتخــرج مــن الجامعــة مــدة الدراســة 

 .الطالب
 

 ( 3ادة )ــــــم    

 لغة الدراسة
 امعة. ــمتحانات ا  الج دراسة واإل اله  لغة واللغة االنجلي ية اللغة العربية 

 

 (4ادة )ــــــم     

 األقسا  العلمية بالجامعة 
 

 -أقسام علمية ه : ةتضم الجامعة تسع
 

 قسم القانون.  ▪
 قسم اإلدارة.  ▪
 قسم امل اسبة.  ▪
 قسم التمويل واملصارف.  ▪
 قسم تقنية املعلومات .  ▪
 . والتخطي  العمراني قسم الهندسة املعمارية ▪
 نجلي ية. إل قسم اللغة ا ▪
 ة. نيالصيدال العلوم  قسم  ▪
 الطبية  خت داتقسم امل ▪

 

 (5ادة )ـــــــم

 الدرجات العلمية                                                             
 

 
 
 عة طرابلس األهلية الدرجات العلمية ا تية:ـــامــــــ نح جـــمــــــت
 

 ا  القانون .  س( ـــــــعسانـــــــــ)الل   ▪
 )البكالوريوس( ا  اإلدارة .  ▪
 )البكالوريوس( ا  امل اسبة . ▪
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 )البكالوريوس( ا  التمويل واملصارف .  ▪
 )البكالوريوس( ا  تقنية املعلومات.  ▪
 . والتخطي  العمراني)البكالوريوس( ا  الهندسة املعمارية  ▪
 نجلي ية . إل اللغة اا    ( س ـــــانــــعســـــــالل  ) ▪
 ة . نيالصيدال العلوم   )البكالوريوس( ا    ▪
 الطبية .  خت دات )البكالوريوس( ا  امل ▪
  
 

 

 ( 6ادة  )ــــــــم   

 المقرر الدراسي 
 

 الذي يقره القسم والجامعة، ضمن الخطة الدراسية.  ،مل توى العلمي ا هو 
 

 (7ادة )ـــــــم

 البرنامج الدراسي 
 

والخطة الدراسية له،  امل دد  الطالب و   اإلطار ال مني    درسهالدراس ي هو التخصم العلمي الذي يال دنامج  

 املعتمدة. 
 

 (8ادة)ــــــم                                              

 تصنيف المقررات
 

 . برنامج كل لتصن  املقررات الدراسية بالجامعة حسب الخطة الدراسية 

 (9ادة )ـــــــم

 رمز المقرر ومحتوياته
 

 . برنامج يتم ترمي  املقررات الدراسية و    ل خطة دراسية لكل 

 

 (10ادة )ـــــــم

 أستاذ المقرر 
 

  بتدر س املقررات  م،  تعضو هيلة تدر س املخ  هو 
ّ
كل ، شريطة حصوله ع   معهل الدراسية بالقسمالذي ي 

( الددتوراهعاٍل  أو  التخصم،  املاجستيد  ذات  ا   ا  (  بدا  املعمول  واللوائح  بالنظم  االلل ام  عليه  ويجب 

 -:الجامعة ودذلك االلل ام بأخالقيات وآدا  املهنة وعليه 
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 اجد  يدا للمراجعة.أ( تقديم نفسه لطلبة املقرر، وتحديد األيام والساعات املكتبية التي يتو 
 . تحديد أسلو  التقييم واملتابعة أثناء الدراسة   (

اقع اإللكلدونية جدت ج(  تحديد الكتب واملراجع املستخدمة للمقرر الدراس ي واملو  .إن و 
   

 ( 11ادة )ــــــــم                                           

 المرشد األكاديمي
 -مهمة اإلرشاد األ اديمي ع   الطال  ويقوم با تي:عضو هيلة تدر س يتول  

إعداد بطاقة الطالـب الدراسـية  وتـدوين  ا ـة املقـررات التـي درسـها الطالـب  ونتائجـه لكـل  صـل دراسـ ي،   -أ

وحسا   ل من املعدل الفص   واملتوسـ  اللدادمـي العـام  ورصـدها بالبطاقـة، والتأدـد مـن مطابق دـا مـع 

 منظومة الدراسة واالمتحانات.

 نذارات.تدوين حاالت انقطاع الطالب وإيقاف القيد واإل   - 

 الرد ع   استفسارات الطال   يما يخم دراس دم.  -ج

 إبالغ القسم املختم ومكتب التسجيل بالوضع األ اديمي للطلبة الخاضعين إلرشاده.  -د

ل قسم . -ه
 
 تقديم تقرير مفصل  يما يخم األعمال املنج ة خالل الفصل الدراس ي إل  رئاسة  

 ( 12ادة )ــــــم

   وتقنيات التعل  الوسائل التعليمية 
 

تســــــتخدم الوســــــائل التعليميــــــة والتقنيــــــة املســــــاعدة اــــــ  تنفيــــــذ العمليــــــة التعليميــــــة وتجويــــــدها وتحســــــين األداء 

 -بالجامعة  التال :

 القاعة الدراسية واملعمل املناسبين وأدوات العرض. -أ

 وسائل اإليضا  الالزمة لتنفيذ العملية التعليمية. - 

 دتب ومراجع ودوريات علمية ورقية والكلدونية.املكتبة العلمية  بما تحويه من  -ج
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 شبكة املعلومات الدولية )اإلنلدنت(.  -د

 (13ادة )ــــــــم
 )اساليب تقيي  الطالب( ختبارات والمتحانات  ال

ع ــ   ــل طالــب حضــور  ا ــة االختبــارات واالمتحــان الندــائي و ا ــة أســاليب تقيــيم املقــرر الدراســ ي املســجل بــه مــع 

 -ا تي:مراعاة  

 اصطحا   بطاقة التعري  الجام  . -أ

يحظــر ع ــ  الطالــب املتقــدم لالمتحــان اصــطحا  أي دتــا  أو ورقــة  ولــو  انــت خاليــة مــن الكتابــة، أو  - 

منـــع اصـــطحا  أو اســـتخدام الهواتـــ   ال اســـبات امل دمجـــة، عـــدا مـــا يســـمح بـــه أســـتاذ املقـــرر، دمـــا ي 

 امل مولة داخل قاعة االمتحان.

الطالـــــــب التحـــــــد  أثنـــــــاء االمتحـــــــان، أو القيـــــــام بـــــــأي عمـــــــل مـــــــن شـــــــأنه اإلخـــــــالل بـــــــنظم يحظـــــــر ع ـــــــ   -ج

 االمتحانات.

اقبة املنظمة لسيد االمتحانات. -د  التقيد بكا ة تعليمات لجنة النظام واملر

 يلل م عضو هيلة التدر س بحضور االمتحان الندائي للمقرر الذي يقوم بتدر سه. -ه

ا ــاة القســم املخــتم بورقــة أســللة االمتحــان الندــائي مر قــة يللــ م عضــو هيلــة التــدر س بضــرورة  -و مو

 باإلجابة النموذجية قبل ثالثة أيام ع   األقل من بداية االمتحانات الندائية.
      

 ( 14ادة  )ـــــــم

 الطالبية   األنشطة
العمليـة والنظريـة يجوز للطلبة املقيدين بالجامعة ممارسة ن اطاخدم ا  أوقـات  ـراغهم وخـارج أوقـات الـدروس 

 -وتتمثل هذه األن طة ا  ا تي:

 إقامة املعارض واملسابقات العلمية. -أ

 األن طة الرياضـية املختـــــــــــلفة. - 

 األن طة الفنـية والثقــــــــــــــــا ية. -ج
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 (15)ادة ـــــــم                                            

 والمتحانات راسة دمنظومة التسجيل وال 
 

 ل جامعــــة منظومــــة خاصــــة لتســــجيل الطــــال  وتوثيــــ  بيانــــاخدم الرخصــــية واال اديميــــة ورصــــد درجــــاخدم  (أ

 وتتضمن ا تي:

 مل  إداري للطالب يحتوي ع   بياناته الرخصية. ▪

البطاقة الدراسية للطالب  تحتوي ع   املقررات التي أنج ها الطالب  واملقررات التـي تمـت معادل دـا  ▪

 معسسة أخرى أثناء عملية تسجيله بالقسم .من  

 توث  جميع البيانات بمعر ة مكتب التسجيل ومكتب الدراسة واالمتحانات.  ( 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني        
 نتقالالقبول والقيد واإل

 
 ( 16ادة )ــــــــــم

 القبول والقيد 
 

 -ال روط العامة للقبول للدراسة بالجامعة: -أ

 ع   شهادة إتمام املرحلة الثانوية العامة أو التخصصية أو ما يعادلهما.   •
ً
 أن يكون حاصال

• .
ً
 ص يا

ً
 أن يكون الئقا

أن يتعهـــــد الطالـــــب بـــــد ع الرســـــوم الدراســـــية وأيـــــة  رســـــوم أخـــــرى تفرضـــــها الجامعـــــة  و ـــــ  اللـــــوائح  •

 والت ر عات املعمول بدا ا  الجامعة.
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 جيل واملتمثلة ا :   احضار  ا ة املستندات املطلوبة للتس - 

 شهادة ثانوية أصلية أو ما يعادلها. ✓

 شهادة ميالد. ✓

 صورة من جواز السفر )لغيد الليبين( . ✓

 الرقم الوطني. ✓

 ال هادة الص ية )التحليل الثالثي + الدرن(. ✓

 صور شخصية.  10عدد  ✓

 
 
 
 

 ( 17ادة  )ــــــــم

 ر ــأخــيل المتــجـالتس                                                 
تعطي الفرصة للتسجيل املتأخر ل االت الغيا  امل روع ع   أن يفي الطالب بال روط التي  

 تحددها الجامعة نظيد هذا التأخيد.

بداية  وا   ل األحوال ال يجوز للطالب التسجيل ا  اي  صل دراس ي بعد مض ي اسبوعين من 

 التسجيل ا  ذلك الفصل االبعد تقديم م در يقبله القسم والجامعة. 

 ( 18ادة  )ــــــــم

 نتقال للجامعةشروط اإل 
أو   عامة  أو  ليات  جامعات  من  الطال   انتقال  العليا  خاصة  يجوز  املعاهد  أو  امعتمدة  و   جامعة   لإل  

 -:ال روط التالية

االنتقال   طالب  يقدم  أن     ) املراد  أ  الدراس ي  الفصل  بداية  قبل  أسبوع  عن  يقل  ال  موعد  ا   مستنداته 
 التسجيل به.

 . دارة املعسسة املنتقل منداإمعتمد من  (    أن تتضمن مستنداته ع   د   الدرجات 
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 أو استمارة أصلية إلتمام املرحلة الثانوية أو ما يعادلها.  نجا  ج(   أن تتضمن مستنداته وثيقة
%(  50ودراسة نسبة )  ال تقل مدة الدراسة بالجامعة للطالب املنتقل عن نص  املدة املقررة للتخرجد(     

 .   من مقررات القسم املنتقل إليه

ا اة مكتب التسجيل والقبول بكا ة املستندات املطلوبة ا  املادة   . (16)ه (   مو
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 (19ادة )ـــــــم       

 نتقال إجراءات اإل  
 

يحيـــــل مكتـــــب التســـــجيل بالجامعـــــة طلبـــــات االنتقـــــال املســـــتو ية لل ـــــروط املنصـــــوص عليدـــــا اـــــ  املـــــواد رقـــــم 

راد اإلنتقــال إليــه إلتمــام  عمليــة املعادلــة ومــن ثــم إحال دــا إلــ  مكتــب ( مــن هــذه الالئحــة إلــ  القســم 18،16)
 
املــ

 -التسجيل الستكمال بقية اإلجراءات  التال :

تحســب للطالــب املقــررات املنجــ ة )املقــررات التــي اجتازهــا الطالــب اــ  الجهــة املنتقــل مندــا( التــي تمــت  (أ

 معادل دا ا  القسم املنتقل إليه و   خطته الدراسية .

% مـــــن املقـــــررات 50معادلـــــة املقـــــررات الدراســـــية املنتقـــــل بدـــــا الطالـــــب ل جامعـــــة بمـــــا ال يتجـــــاوز  يـــــتم ( 

 الدراسية و   خطة القسم املنتقل اليه و   ما يراه القسم.
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 ( 20ادة )ــــــم

 تغيير التخصص

 يجوز للطالب تغييد تخصصه مرة واحدة  خالل  لدة دراسته بالجامعة  طبقا لل روط التالية :

 ال يكون مفصوال من القسم املنقول منه أو موقو ا عن التسجيل . أن  .1

ا قة من القسم املنتقل إليه .2  .  )نموذج طلب إنتقال( ان يتحصل ع    مو

 أن يتم نقل الطالب باإلنذارات املتحصل عليدا بالقسم املنقول منه. .3

 ال يجوز للطالب العودة لتخصصه الساب  مهما  انت االسبا  .  .4

ال يعت د هذا التغييد نا ذا إال بعد إخالء طر ه من القسم املنقول منه وتسجيله  .5

 بمنظومة التسجيل والدراسة واالمتحانات .  

 

 

 

 (21ادة )ـــــــم                                     

 تسجيل الطلبة الوافدين 

ا د إحضار ما ي   :   يجب عند تسجيل طالب و

 المسخة األصلية لل هادة الثانوية أو ما يعادلها.   .1

من مرد  ضمان  معادل دا إذا  انت ال هادة الثانوية أو ما يعادلها من خارج ليبيا يجب .2

 الجودة . 

إقامته.   .3  صورة من جواز سفر الطالب و
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 الفصل الثالث                                                                  
 نظا  الدراسة والمتحانات بالجامعة

 
 ( 22ادة  )ــــــــم

 ي ــدراســل الـــالفص
 

، باإلضـا ة لفلـدة التسـجيل التـي ال ت يـد 
ً
 دراسـيا

ً
مدة الدراسة الفعلية لكـل  صـل دراسـ ي أربعـة ع ـر أسـبوعا

عـــة بدايـــة الدراســـة لكـــل  صـــل أســـبوعين، وال تـــدخل ضـــمن املـــدة املقـــررة للدراســـة، ويقـــرر مجلـــس الجامعـــن 

 دراس ي.

 

 (23ادة  )ــــــم                                           

 د ـــــي  ــد الق ــدي ـــتج
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ــل  ــ  نمـــوذج الت  يـ ــالتوقيع ع ـ ــد بـ ــة  ـــل  صـــل دراســـ ي  ويكـــون تجديـــد القيـ ــده اـــ  بدايـ ع ـــ  الطالـــب تجديـــد قيـ

  إال بعــــد 
ً
 املــــواد الدراســــية التــــي سيدرســــها الطالــــب وال يعت ــــد التســــجيل ندائيــــا

ً
عــــد لــــذلك متضــــمنا

 
املبــــدئي امل

 من منظومة الدراسة واالمتحانات.  تسديد الرسوم وإصدار نموذج الت  يل الندائي  

 (24مادة  )

 د ــي  ـــــف القـــوق

ــا القســـم املخـــتم ومكتـــب  ــبا  يقبلهـ ــلين دراســـيين طيلـــة  لـــدة دراســـته ألسـ يجـــوز للطالـــب إيقـــاف قيـــده لفصـ

الدراســة واالمتحانــات وال تحتســب مــدة إيقــاف القيــد ضــمن مــدة الدراســة .دمــا يجــوز للطالــب إيقــاف قيــده 

ا قة إدارة ال عون العلمية .   بصورة استثنائية لفصل دراس ي ثالث بعد مو

 ( 25)  ادةـــــــم

 النقطاع عن التسجيل  
الجامعـــة، ة بالجامعـــة بعـــذر مقبـــول مـــن إدارة إذا انقطـــع الطالـــب عـــن التســـجيل ملـــدة ســـنة دراســـية واحـــد

ــذه  ــ  هـ ــوز لـــه اـ ــية امل ـــددة، وال يجـ ــن املـــدة الدراسـ ــته دون احتســـا  ذلـــك مـ يســـمح للطالـــب مواصـــلة دراسـ

 إال ا  ال االت التالية:ال الة وق  قيده وال يعت د االنقطاع غيابا  
ً
 -م روعا

 ظروف مرضية قاهرة تعي  تحصيله الدراس ي. -أ

 و اة ول  أمر الطالب.  - 

 ظروف استدع دا املص  ة العامة ،أو ظروف خارجة عن إرادته.  -ج
                                             

                                                     

 ( 26ادة  )ــــــم

 السقاط والضافة

 -يحق للطالب بعد تنزيل املواد أن يسقط أو يضيف مقرر على النحو التالي:

 .ال يسمح للطالب اسقاط أي مقرر بعد شهر من بداية الدراسة   -1

    .  ال يسمح للطالب اضافة أي مقرر بعد مرور اسبوعين من بداية الدراسة  -  2
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 ( 27ادة  )ــــــم

 تسلسل المقررات 

وذلــــك حســــب التسلســــل امل ــــدد للمقــــررات املعتمــــدة يجــــب ع ــــ  الطالــــب التســــجيل اــــ  املقــــررات أول بــــأول 

 بالخطة الدراسية بالقسم ع   النحو التال   :

 املقـرراتال يجوز للطالب التسـجيل اـ  مقـرر مـالم يكـون قـد اجتـاز املقـرر السـاب  لـه )مراعـاة أسـبقيه  -1

.) 

الدراســية للقســم  %  مــا  ـوق مــن املقـررات  و ــ  الخطـة 75يجـوز للطالــب اـ  حــال إنجـازه مــا نسـبته   -2

 % ت  يل املواد مع مراعاة األسبقية.85وبمعدل نجا  عام ال يقل عن نسبة  

 (28مادة  )

 الحد األدنى والحد األعلى لتسجيل المواد 

 ( وحدة. 15ال د األدنى لتسجيل املواد خالل الفصل الدراس ي ال يقل عن )  -1

 وحدة.  21يتجاوز ال د األع   لتسجيل املواد خالل الفصل الدراس ي ال  -2

  ما  وق ت  يل  -3
ً
حدة  و  24يجوز للطالب الدارس بالسنة األخيدة إذا  ان معدله العام جيد جدا

 دراسية 

 

 (29ادة  )ــــــــم       

 حساب المعدل 

يحسب املتوس  الفص   بضر  درجة  ل مقرر دراس ي ا  عدد وحداته  ثم بجمع حاصل الضر  ويقسم  

 التي درسها الطالب ا  الفصل الدراس ي.ع   مجموع الوحدات  

 يحسب املعدل العام للطالب بالطريقة نفسها مع مراعاة ا تي: 
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 عدم إحتسا  درجات الرسو  ا  املقررات التي رسب  يدا الطالب.   -1

عدم احتسا  الدرجات السابقة للمواد املختارة لر ع املعدل بحيث ال يتعدى التقدير الذى يليه  -2

  د األع   للوحدات املسمو  بدا خالل الفصل الدراس ي . وبما ال يتجاوز ال

 

 

 

 

 ( 30ادة )ـــــــــم

 اعادة دراسة مقرر دراسي 

ا قــــة القســــم العلمـــــي  يجــــوز للطالــــب إعــــادة دراســــة أحــــد املقــــررات الدراســـــية التــــي اجتازهــــا بنجــــا  بعــــد مو

ســــتة مقــــررات دراســــية. وتحتســــب املخــــتم اــــ  حالــــة رغبتــــه اــــ  الر ــــع مــــن معدلــــه اللدادمــــي  ع ــــ  أال  تتجــــاوز 

 نتيجة االمتحان االخيد للمقرر.

   

 ( 31ادة  )ــــــم

 نسحاب من المقرر اإل

ا قة مكتب الدراسة واالمتحانات االنس ا  من مقرر دراس ي واحد قبل اسبوعين   يجوز للطالب بعد مو

 من بداية االمتحانات الندائية.  

 
 

 ( 32ادة )ــــــم
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 النذار والفصل  

 ينذر الطالب ا  ال االت التالية:

 ينذر إذا تحصل ع   معدل عام ضعي  ا  نداية أي  صل دراس ي وإنذاره .  -1

 إذا  تحصل ع   معدل عام اقل من الضعي  من نداية الفصل الذي يليه ) انذار ثاني (.  ينذر  -2

 يلغ  اي إنذار ا  حالة تجاوز معدل الطالب العام مقبول.  -3

 

 ( 33ادة )ـــــــــم

 يفصل الطالب من الجامعة 

 أو تحصل ع   اربعة 
ً
ر  انذارات متتالية بتقدياذا تحصل ع   انذارين متتاليين بتقدير عام ضعي  جدا

 عام ضعي   

 ( 34ادة  )ــــــــم                                               

 ب عن المحاضراتاغيال
(  ألي %25ع ــ  أســتاذ املقــرر رصــد ال ضــور والغيــا  اــ   ــل محاضــرة، وإذا زادت نســبة غيــا  الطالــب عــن )

 اـ  ذلــك املقـرر، وتحسـب 
ً
نســبة الغيـا  مـن بدايــة الفصـل الدراسـ ي، ويــدخل اـ  هــذه سـبب ـ ان  يعطــى صـفرا

 الفصلية.  المسبة التسجيل املتأخر، والغيا  الجماع ، والغيا  عن االمتحانات

 ( 35ادة  )ــــــــم                                            

 نجاز مفردات المقرر الدراسي إ
 

ع   األقل مهما  انت األسبا ،  فرداته  ( من م%75يتم إنجاز)  ال يتم إجراء االمتحان الندائي للمقرر ما لم  

 ويحال األمر إل  ال جنة العلمية.

 (36ادة )ـــــــــم                                                  

 ل ــص ـال الفــأعم
 -ا   ل مقرر مسجل به و   التال :يتم تقييم تحصيل الطالب أثناء الدراسة 



  م2019/2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــ جامعة طرابلس األهلية  ـــــ ـ دليل الطالبـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
28 

  بعة املستمرة خالل الفصل الدراس ي ،  باإلضا ة إل  استخدام عدة طرق للتقييم واملتاامتحان نصفيأ (   

 حسب طبيعة  ل مقرر. 

 .  ( من الدرجة الكلية للمقرر %40نسبة )لدرجة أعمال الفصل الدراس ي   (  تخصم 

نتائج  ع(    ج التقييم   أستاذ املقرر إطالع الطال  ع    وتسليم نسخة مندا    االمتحان النصفي وباق  طرق 

 للقسم املختم قبل بداية االمتحانات الندائية.

 

 

 

 ( 37ادة )ــــــم                                                  

 متحانات النهائية اإل
ـــــــــي
 
واالمتحانـــــات جـــــدول االمتحانـــــات الندائيـــــة قبـــــل بدايـــــة االمتحانـــــات الندائيـــــة عد مكتـــــب الدراســـــة ـ

علن عن الجدول بلوحة االعالنات والوسائل املتاحة مع مراعاة ا تي:  بأسبوع ع   األقل و  

ـعــــد مـــن مكتـــب الدراســـة  -أ
 
ع ـــ   ـــل عضـــو هيلـــة تـــدر س إعـــداد األســـللة وتوز ـــع الـــدرجات و ـــ  النمـــوذج امل

 ج يتم تسليمه لعضو هيلة التدر س(.واالمتحانات )نموذ

 تجرى االمتحانات النظرية خالل  لدة ال تتجاوز أسبوعين. - 

 تحدد مدة االمتحان النظري بفلدة زمنية ال تقل عن ساعة واحدة  وال ت يد عن ثالثة ساعات. -ج

 تحــــدد مــــدة االمتحــــان العم ــــ  بفلــــدة زمنيــــة يحــــددها مكتــــب الدراســــة واالمتحانــــات  بالتمســــي  مــــع رئــــعس -د

 القسم العلمي املختم واستاذ املقرر  حسب طبيعة املقرر الدراس ي.

ــتاذ املقــــــرر الدراســــــ ي تصــــــ يح االمتحانــــــات الخاصــــــة بــــــاملقرر، وتقســــــم الدرجــــــة و ــــــ  الخطــــــة  -ه يتــــــول  أســــ

الدراسية لكل قسم ، وتسلم النتيجـة إلـ  مكتـب الدراسـة واالمتحانـات  خـالل ثالثـة ايـام مـن تـاري  إجـراء 

 للمقرر  لتوثيقها ا  املنظومة املرد ية للدراسة واالمتحانات.االمتحان الندائي  
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يتــول  مكتـــب الدراســة واالمتحانـــات اــ  حـــال وجـــود خلــل اـــ  إجــراءات االمتحانـــات ووضــع األســـللة إحالـــة   -و

األمر إل  إدارة ال عون العلمية ل جامعة لتتول  بدورها دراسـة املوضـوع وللتحقـ  مـن ذلـك واحالـة االمـر 

التحقيــ  ، وبنـــاًء ع ــ  مـــا توصــلت إليـــه ال جنــة يجـــوز إلدارة ال ــعون العلميـــة اتخــاذ االجـــراءات الــ  لجنـــة 

 املناسبة ملعالجة الخلل .

      
 (38ادة )ـــــــم

 كراســات اإلجابــة 

ت  ع   أستاذ املقرر تسليم الندائية  ور  الندائية  ها  ص يحودراسات إجابة االمتحانات  النتيجة  إل     وتسليم 

 وال تقبل نتيجة أي مقرر مالم تسلم دراسات االجابة . متحاناتمكتب الدراسة واإل 

 (39ادة )ـــــــــــم                                          

 شراف على المتحانات النهائية اإل

تتول    (أ لجنة  بت كيل  الجامعة  رئعس  من  قرار  صدر  اي  ع    بإعمال  اإلشراف  والقيام  المتحانات 

اقبة و ا ة األمور املتعلقة بسيد االمتحانات وتنظيمها.   نظامال  واملر

ــ م     (40ادة )ـــــــ

 التقــديرات

ــ   ــــل مقــــرر لجميــــع االقســــام عــــدا قســــمين العلــــوم الصــــيدالنية واملخت ــــدات     يــــتم تقــــدير تحصــــيل الطالــــب اــ

 ( 1الطبية و   الجدول رقم )

 (:1جدول رقم )                                      

 التقدير النسب املئوية 

 ممتاز  % فما فوق  85

  %85% إلى أقل من 75من 
ً
 جيد جدا

 جيد % 75% إلى أقل من  56من 

 مقبول  % 65إلى أقل من  % 50من 
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 ضعيف %50% إلى أقل من 35من 

 ضعيف جدا   % 35أقل من 

 

 

 

 يتم احتسا  تقدير تحصيل الطال  لقسمي العلوم الصيدالنية واملخت دات الطبية  ا تي:

 ( 1واملخت دات الطبية دما ا  الجدول رقم ) يتم تقدير تحصيل طال  السنة األول  لقسمي العلوم الصيدالنية  -1

2-  
ً
 (.2) من السنة الثانية و   الجدول رقميتم تقدير تحصيل الطال  لقسمي العلوم الصيدالنية واملخت دات الطبية اعتبارا

 (:2جدول رقم )                                           

 التقدير المسب امللوية

 ممتاز %  ما  وق  85

  %85% إل  أقل من 75من 
ً
 جيد جدا

 جيد  % 75% إل  أقل من  56من 

 مقبول  % 65إل  أقل من   % 60من 

 ضعي  % 60% إل  أقل من  40من 

 ضعي  جدا  % 40أقل من 

 

  
 (41ادة )ـــــــم                                          

 ـونـــع  ــالط                                                                     
يجوز للطالب الطعن ا  نتيجة املقررات الدراسية التي رسب  يدا خالل  ثالثة أيام من تاري  إعالن النتيجة  

 . و   ا ليات املتبعة بالجامعة
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 (42ادة )ـــــــم                                           

 قرر ــــإعادة الم                                                                   
 .
ً
 يجوز للطالب إعادة املقرر أو املقررات الدراسية  التي تحصل  يدا ع   تقدير ضعي  أو ضعي  جدا

 
    

 ( 43ادة )ــــــــم                                           

 مشروع التخرج                                                              
 
ً
يقــــدم الطالــــب مقلــــد  م ــــروع تخرجــــه الــــ  القســــم املخــــتم )م ــــروع التخــــرج(، ع ــــ  أن ي ــــمل املقلــــد  وصــــفا

االســتفادة منــه  ومتطلبــات امل ــروع  وتــتم املتابعــة مــن قبــل األســتاذ امل ــرف ورئــعس للم ــروع  وأهدا ــه  ومــدى 

القســــم املخــــتم، و عتمــــد مــــن )الدراســــة واالمتحانــــات وال ــــعون العلميــــة بالجامعــــة(، ويــــتم  ــــل ذلــــك حســــب 

 -الخطوات التالية:

 عــن أ(     يبــدأ الطالــب اــ  امل ــروع بعــد اعتمــاده تحــت توجيــه وإشــراف األســتاذ 
ً
امل ــرف  الــذي يعت ــد مســعوال

 متابعة عمل الطالب ا  امل روع.

  (   يقوم الطالب بتسجيل امل روع ضمن مقررات الفصل األخيد.

ج(   يقــّيم امل ــروع مــن قبــل لجنــة مناق ــة ويــتم تكليفهــا مــن مــدير ال ــعون العلميــة بالجامعــة بالتمســي  مــع 

 واالمتحانات.القسم املختم ومكتب الدراسة  

 ( من هذه الالئحة.41د(    يعطى للطالب أحد التقديرات الواردة ا  املادة )

 طلــب تأجيــل مناق ــة امل ــروع  الــ  الفصــل الدراســ ي الــذي يليــه بعــذر يقبلــه 
ً
هـــ(   يجــوز للطالــب وامل ــرف معــا

 القسم العلمي املختم وإدارة ال عون العلمية.

 مكتبة الجامعة. و(   تحفظ نسخة من م روع التخرج ا 

ز(    تكـــون ال قـــوق محفوظـــة للطالـــب إذا احتـــوى امل ـــروع ع ـــ  أي نـــوع مـــن أنـــواع االبتـكــار و ـــ  الت ـــر عات 

 النا ذة.
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 إذا تحصل ع   تقدير مقبول  ما  وق . 
ً
  (   يعت د الطالب ناج ا

 ط(  ال ي يد عدد الطلبة ا  امل روع الواحد ع   عدد اثنين من الطلبة .

 

 

 

 ( 44ادة )ــــــم    

 اإلفادة وكشف الدرجات
 

 يتم إصدار إ ادة التخرج ود   الدرجات من منظومة الدراسة واالمتحانات.

 (45ادة )ـــــــم                                             

 مــرتبة الشـــرف 
 

منح مرتبة ال رف األولـ  أو مرتبـة ال ـرف الثانيـة لكـل خـريج أنجـ  
 
متطلبـات التخـرج اـ  مـدة ال تتجـاوز عـدد الفصـول ت

 طــــوال مــــدة دراســــته بالجامعــــة، ويــــتم ذلــــك ع ــــ  النحــــو 
ً
الدراســــية ل خطــــة املقــــررة للقســــم، ولــــم يســــب  إدانتــــه تأديبيــــا

 -التال :

 (. %90تمنح مرتبة ال رف األول  ل  اصلين ع   متوس  ترادمي عام ال يقل عن) (أ

 (.%  85ع   متوس  ترادمي عام ال يقل عن) تمنح مرتبة ال رف الثانية ل  اصلين ( 
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 الفصل الرابع                                                   
 المخالفات التأديبية 

 
 (46ادة )ـــــــم

 لتزا  بالواجبات والسلوك الحسناإل
 

ــ  الطالــــب االللــــ ام بــــأداء واجباتــــه العلميــــة ع ــــ  أحســــن وجــــه، وال فــــا  ع ــــ   ســــمعة الجامعــــة، وأن يســــلك اــــ  ع ـ

، وأن يلل م بالقوانين واللوائح والنظم املعمول بدا.
ً
 جامعيا

ً
 يتف  مع وضعه باعتباره طالبا

ً
 تصر اته مسلكا

 

 (47ادة )ـــــــم                                              

 مخالفة القوانين واللوائح 
 

إذا   للتأديب  الطالب    ايخضع 
ً
 رتكب  عال

ً
، ل  مخالفا الجامعة  داخل  بدا  املعمول  واألنظمة  اللوائح  أو  لقوانين 

 ألحكام التأديب  كون وي
ً
 طيلة  لدة دراسته بالجامعة الطالب خاضعا

 
 ( 48ادة )ـــــــم     

  على أعضاء هيئة التدريس، أو العاملين، أو الطالب العتداء
عد من املخالفات اإلعتداء ع   أعضاء هيلة التدر س، أو العاملين، أو الطال  بأعمـال امل ـاجرة أو الضـر  أو   ي 

اإليـذاء أو السـب أو القــذف أو ال دديـد  ويتحقــ  االعتـداء إذا تــم بصـورة علنيــة بحضـور املعتــدى عليـه،  أو ارتكــب 

اقبة    الفعل شفاهية أو دتابة أو باإلشارة أو من خالل  اميدات املر
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 ( 49ادة )ـــــــــم    

 على أموال الجامعة العتداء
 

عــد مــن املخالفــات اإلعتــداء ع ــ  أمــوال الجامعــة  االســتيالء أو إتــالف للمعــدات أو األدوات التابعــة ل جامعــة أو  ي 

، وتقع املخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو باإلهمال.  إحد
ً
ا    ليا أو ج ئيا  املر

 
 

 (50ادة )ــــــــم                                            

 اإلخالل بنظا  الدراسة والمتحانات
 

عد من املخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما ي  :   -ي 

ت ويــر امل ــررات الرســمية، مثــل ال ــهادات  واإل ــادات  أو الوثــائ ، ســواء  انــت صــادرة عــن الجامعــة، أو    (أ

 عن غيدها، إذا  انت ذات صلة بإجراءات الدراسة.

عــــد مــــن انتحــــال الرخصــــية دخــــول  ( إنتحــــال الرخصــــية، ســــواء لتحقيــــ  مصــــ  ة للفاعــــل أو لغيــــده، و    

 عن طالـب آخـر ألداء االمتحـان، وتسـرى العقوبـة ع ـ  الطـالبين، و ـل مـن سـهل ذلـك أو ـ ان 
ً
طالب بدال

 ا  الفعل.
ً
 شريكا

 ج( إثارة الفوض ى أو ال غب وعرقلة سيد الدراسة أو االمتحانات بأية صورة  انت.

يخـم سـيد االمتحانـات أو التقيـيم أو النتـائج أو غيدهـا ممـا يتعلـ  د(  التأثيد ع   األساتذة أو العـاملين،  يمـا 

 ب عون الدراسة واالمتحانات.

هـ( ممارسة أعمال الغش ا  االمتحانـات، أو ال ـروع  يدـا بـأي صـورة مـن الصـور و عت ـد مـن قبيـل ال ـروع اـ  

 بإدخالهـــــا مـــــن ق
ً
بـــــل لجنـــــة الغـــــش إدخـــــال الطالـــــب إلـــــ  قاعـــــة االمتحانـــــات أي أشـــــياء لـــــم يكـــــن مرخصـــــا

 االشراف ع   االمتحانات.

 ألحـكـــام هــــذه و( االمتنــــاع عــــن اإلدالء بال ــــهادة أمــــام لجــــان التحقيــــ ، أو مجلــــس التأديــــب بال
ً
جامعــــة و قــــا

 الالئحة.
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 ( 51ادة )ـــــــم     

 السلوك المنافي لألخالق والنظا  العا  
 

 لألخالق وا دا  العامة األ عال 
ً
 منا يا

ً
عد سلو ا  -التالية:ي 

 اـ  الفعـل، 
ً
أ(   االعتداء ع   العرض ولو تم برضا الطـرف ا خـر، واـ  حالـة الرضـا  يعـد الطـرف ا خـر شـريكا

 ودذلك خدش ال ياء العام.

  (   تعاطي املخدرات أو املسكرات، أو التعامل بدا بأي صورة من الصور.

 ج(   تداول األشياء الفاض ة أو توز عها أو عرضها.

 ا من شأنه اإلخالل بال رف، أو املساس باألخالق وا دا  العامة.د(    ل م

   

 الفصل الخامس                                                                          
 العقوبات التأديبية 

 ( 52ادة )ــــــم
 

عاقــــــب الطالــــــب باإليقــــــاف عــــــن الدراســــــة ملــــــدة ال تقــــــل عــــــن أربعــــــة  صــــــول  دراســــــية، إذا ارتكــــــب أحــــــد األ عــــــال ي 

 ( من هذه الالئحة.)) عقوبة الفصل من الجامعة ((49املنصوص عليدا ا  املادة )

 
 (53ادة )ـــــــم                                          

 
عاقــب الطالــب باإليقــاف عــن الدراســة ملــدة ال تقــل عــن ســنة دراســية، إذا ارتكــب أحــد األ عــال املنصــوص ع ليدــا ي 

(، وتضـــــاع  العقوبـــــة عنـــــد العـــــودة، واـــــ  جميـــــع األحـــــوال ال يجـــــوز عـــــودة الطالـــــب ملواصـــــلة 50اـــــ  املـــــادة رقـــــم )

 الدراسة، إال إذا د ع قيمة األضرار التي أحدثدا بأموال الجامعة.
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 (54ادة )ــــــــم                                         

 
عاقب الطالب عن املخالفات املنصوص عليدا ا  املادة رقم )  -( ع   النحو التال :51ي 

ــن  ــل مـ ــيين،  ـ ــلين دراسـ ــ   صـ ــد ع ـ ــ ي، وال ت يـ ــل عـــن  صـــل دراسـ ــدة ال تقـ ــة ملـ ــن الدراسـ ــاف عـ أ(   يعاقـــب باإليقـ

 عند العود. -الواردة ا  الفقرتين )أارتكب املخالفات 
ً
 ندائيا

ً
  (، ويفصل الطالب من الدراسة  صال

 إذا ارتكــــــب املخالفــــــات امل ــــــددة اــــــ  
ً
 أو ج ئيــــــا

ً
 (  يعاقــــــب الطالــــــب بال رمــــــان مــــــن دخــــــول االمتحانــــــات  ليــــــا

.د(، وا  جميع األحوال يعت د امتحان املقرر الدراس ي الذي ارتكبت ا  املخالفة م -الفقرتين )ج
ً
 لغيا

ج(   يعاقــب  ــل مــن ارتكــب املخالفــة الــوارد  اــ  الفقــرة )هـــ( بإلغــاء نتيجــة االمتحــان اــ  دور واحــد ع ــ  األقــل، 

 عند العود.
ً
 ندائيا

ً
 ويجوز ملجلس التأديب إلغاء إمتحاناته لفصل  امل  ويفصل الطالب  صال

ن الدراســـة مـــدة ال ت يـــد ع ـــ   صـــل د(    يعاقـــب ع ـــ  املخالفـــات املنصـــوص عليدـــا اـــ  الفقـــرة )و( باإليقـــاف عـــ

 دراس ي واحد.

 (55ادة )ـــــــــم   
عاقـــب الطالـــب باإليقـــاف عـــن الدراســـة ملـــدة ال تقـــل عـــن  صـــل دراســـ ي، وال ت يـــد ع ـــ   صـــلين دراســـيين   ـــل مـــن  ي 

 عند العودة.52إرتكب أحد األ عال املنصوص عليدا ا  املادة )
ً
 ( ويفصل الطالب ندائيا

 ( 56ادة )ـــــــــم  

 حق تفتيش الطالب أثناء المتحان 
 

يجــــوز ل جنــــة اإلشــــراف ع ــــ  االمتحانــــات أو امل ــــر ين ع ــــ  قاعــــات االمتحانــــات تفتــــعش أي الطالــــب م ــــتبه  يــــه   

 أو أدو 
ً
 .ات أو أجه ة لها عالقة باالمتحانبحوزته أوراقا

 

 
 

 (57ادة )ــــــــم                                            

 تطبيق األحكا  التأديبية
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حسب  
 
ت الالئحة  ا  هذه  التأديبية املنصوص عليدا  الدراسية ا  تطبي  األحكام  ل خطة   

ً
الدراسية و قا السنة 

 .للقسم

 ( 58ادة )ـــــــــم

 سريان العقوبات 
 

 ف.اقيالدراسة حرمان الطالب من التقدم إل  االمتحانات طيلة مدة اإل يلدتب ع   اإليقاف عن 
 

 الفصل السادس  
 إجراءات التأديب

 (59ادة )ــــــــم

 اإلبالغ عن وقوع مخالفة
 

 عن هذه  
ً
ع    ل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح واألنظمة املعمول بدا ا  الجامعة أن يقدم بالغا

اقعة إل  رئعس الجامعة. املخالفة،   عن الو
ً
 مكتوبا

ً
 يتضمن تقريرا

 (60ادة )ــــــــم

 لجنة التحقيق 
من ثالثة أعضاء من هيلة التدر س، يتكون  بموجب قرار يصدر عن رئعس الجامعة  تحقي   يتم ت كيل لجنة  

عن   بالغات  أو  شكاوي  من  إليدا  يحال  التحقي   يما  وتتول   ل جنة،   
ً
مقررا أحدهم  أعمال   ارتكا ويكون  أي 

 ورة بدذه الالئحة .ظمح
 

 (61ادة )ــــــــم  

 الطالب بموعد التحقيق   إعال
 

اليوم   ،ع   األقل، عن طري  لوحة اإلعالنات  واحد التحقي  قبل يوم  بموعد    يتم إعالم الطالب  وال يحسب 

 ا  حالة الضرورة واالستعجال. 
ً
 الذي تم  يه اإلعالم، ويجوز أن يتم التحقي   ورا

 

 

 ( 62ادة )ـــــــم       

 تقرير لجنة التحقيق 
 

بعد االن داء من التحقي ، أو عند عدم حضور الطالب للتحقي  بالرغم من إعالمه به تحيل ال جنة تقريرها إل  
التأديب   وقائمة  إمجلس   ، املوضوع  مستندات  بكا ة   

ً
مر قا التقرير  ويكون  ذلك،  يستوجب  بأسماء  ن  ان 

 ال هود أن وجدوا. 
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 (63ادة )ـــــــم

 لس تأديبـــمج
 

مجلــــس التأديــــب بالجامعــــة بموجــــب قــــرار يصــــدر عــــن رئــــعس الجامعــــة، ويتكــــون مــــن عضــــوين مــــن يــــتم ت ــــكيل 

أعضاء هيلة التدر س مـن ذوي الخ ـدة والدرايـة، واملست ـار القـانوني بالجامعـة وإضـا ة عضـو عـن الطلبـة ألنـه 

 يـه املثـول أمامـه، بمثابة محـامي للطالـب ، ويـتم إعـالم مـن تـتم إحالتـه إلـ  املجلـس املـذدور باملوعـد الـذي يمبغـ  

وذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيـام، وال يحتسـب اليـوم الـذي تـم  يـه اإلعـالم، واـ  حالـة عـدم ال ضـور يصـدر 

، ويحيلـــه إلـــ  رئـــعس الجامعـــة لالعتمـــاد، وال يجـــوز ملـــن اشـــلدا اـــ  لجنـــة التحقيـــ  أن يكـــون 
ً
ــا املجلـــس قـــراره غيابيـ

 بمجلس التأديب.
ً
 عضوا

 (64) ادةـــــــم

 الشهود ستدعاءإ
للمجلس   ويجوز  الطالب  أقوال  سماع  بعد  قراراته  التأديب  مجلس  له إيصدر  يجوز  دما  ال هود  ستدعاء 

 ستدعاء من قام بالتحقي .إ
  

 (65) ادةـــــــم
  

 نقضاء الدعوة التأديبية ا

إنقضاء   يعثر  وال  الجامعة،  من  انس ابه  أو  الطالب  بو اة  التأديبية  الدعوة  أو  تنقض ي  التأديبية  الدعوى 

اقعة  . ال كم  يدا ع   الدعاوى الجنائية أو املدنية الناشلة عن الو

 

 ( 66ادة )ـــــــم   

 إعالن قرار مجلس التأديب
 

للطالب   منه  نسخة  سلم 
 
وت الجامعة،  ا   اإلعالنات  بلوحة  التأديب  مجلس  قرار  علن  ثانية ي  نسخة  ودع 

 
وت

 بملفه الرخص ي.

 ( 67ادة )ــــــــم                                            
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 نقضاء الدعوة التأديبيةإ
 

من   انس ابه  أو  الطالب  بو اة  التأديبية  الدعوة  أو  تنقض ي  التأديبية  الدعوى  انقضاء  يعثر  وال  الجامعة، 
اقعة.  ال كم  يدا ع   الدعاوى الجنائية  أو املدنية الناشلة عن الو

 

 (68ادة )ـــــم                                              

 الطعن في قرارات مجلس التأديب
 

رئعس   من  اعتمادها  بعد  ندائية  الالئحة  هذه  ألحكام   
ً
طبقا تصدر  التي  التأديب  مجالس  قرارات  تعت د 

 الجامعة، وال يجوز الطعن  يدا، إال بالطرق القضائية املقررة بموجب الت ر عات النا ذة.  

 (69ادة )ـــــم 

 الحالت التي ل  يرد حك  فيها
 

( رقم )تسري أحكام قرار ال جنة  
ً
م ا   ل ما لم يرد ب أنه نم ا   2010( لسنة  501ال عبية العامة )سابقا

 هذه الالئحة.

 (70ادة )ـــــــم

 العمل بأحكا  هذه الالئحة
 
 من تاري  صدورها ، ويلغ   ل حكم يخال  أحكامها . ــــي  

ً
 عمل بأحكام هذه الالئحة اعتبارا

 جامعة طرابلس األهلية 

 طرابلس األهلية صدر ا  جامعة 

   بتاري 


