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 أحكام عامة 

 ( 1مادة )

 نظام تطبيق أحكام الالئحة

أحكام هذه الالئحة على الطلبة الدارسين بجامعة طرابلس األهليةة لنيةد درجةة بالبكةالوريوس أو   تسري

 الليسانس(.

 ( 2مادة )

 الجامعة بالتعريف 

في ليبيا وقد تحصلت علةى االعتمةاد المسسسةي  ةخاصجامعات الالجامعةة طرابلةس األهليةة هي إحدى  

وتحصلت علةى االعتمةاد البرامجةي لبرامجاةا التعليميةة خةالد م، 2018 عاممن مركز ضمان الجودة  

 م.2018/2019العام الجامعي 

 تحقيق الريادة والتميز:  رؤية الجامعة ❖

تخةت  بةالتعليم الجةامعي والبحة    جامعة طرابلس األهلية مسسسةة تعليميةة  :  رسالة الجامعة ❖

، باتبةا  أفضةد األسةاليب العلميةة، لتعزيةز مكانتاةا بةين والبيئةةالعلمي، وتاةتم بخدمةة المجتمة   

 .الجامعات بالداخد والخارج

 :أهداف الجامعة ❖

عةةةداد خةةةريجين مةةةسهلين فةةةي كافةةةة فةةةرو  العلةةةم والمعرفةةةة، وتطةةةوير ماةةةارات إ .1

وتطةةةةوير اتليةةةةات واألسةةةةاليب   سةةةةائد التعلةةةةيم والةةةةتعلمولطةةةةالب ، وتحةةةةدي  ا

 المستخدمة في العملية التعليمية .

دعةةةةم وت ةةةةجي  أعضةةةةاي هيئةةةةة التةةةةدريس والطةةةةالب بمختلةةةة  بةةةةرام  الجامعةةةةة  .2

التعليميةةةةةة، ومسةةةةةاعدة وتحييةةةةةز الماتمةةةةةين علةةةةةى إجةةةةةراي البحةةةةةو  العلميةةةةةة 

 ون رها لالستيادة مناا.

الم ةةةةتر  مةةةة  الجامعةةةةات والايئةةةةات والمسسسةةةةات العلميةةةةة بالةةةةداخد التعةةةةاون  .3

والخةةةةارج، وتقةةةةديم االست ةةةةارات لاةةةةا، وتوبيةةةةق الصةةةةالت والةةةةروابط البقافيةةةةة 

 والعلمية م  المسسسات األخرى.
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رفةةةةة  قةةةةةدرات القيةةةةةادات األكاديميةةةةةة وااداريةةةةةة ، وتنميةةةةةة ماةةةةةارات المةةةةةوارد  .4

 اداري .الب رية بالجامعة، وتحسين األداي األكاديمي وا

ت وتحسةةةةةين كافةةةةةة األن ةةةةةطة والعمليةةةةةا تطةةةةةوير البنيةةةةةة التحتيةةةةةة للجامعةةةةةة   .5

م وفةةةةق المعةةةةايير المحليةةةةة لبرامجاةةةةا التعليميةةةةة ، والسةةةةعي ا عتمادهةةةةا برامجيةةةةا

والدوليةةةةة، واسةةةةتحدا  بةةةةرام  اكاديميةةةةة متطةةةةورة لمواكبةةةةة التطةةةةورات الحديبةةةةة 

 بما يتناسب م  احتياجات سوق العمد.

وح اليريق...الجةةةةةةةودة نةةةةةةةة العلمية...ال ةةةةةةةيافية...العمد بةةةةةةةراألما قييييييييم الجامعييييييية:

 .داب المانة ... التواصد اليعّاد ... التعليم المستمرةآلتزام بوالتميز...اا

 مواصفات خريج الجامعة:

 أن يكون لديه المعار  والمياهيم األساسية في مجاد تخصصه. -أ

 تخصصه.أن يكون لديه الكياية المانية في مجاد  -ب 

 أن يكون لديه القدرة على مواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديبة. -ج

 أن يتمت  بماارات بحبية واسعة في مجاد تخصصه. -د 

 تصاد والتواصد م  اتخرين والقدرة على العمد ضمن اليريق الواحد.أن يتمت  بماارات اال -هة

 اذ القرار.أن يكون لديه روح المبادرة وحّد الم كالت واتخ -و

 .أن يتمت  باألخالق الحميدة والسلو  الحسن -ح
 

 

 ( 3مادة )

 بالجامعة مدة الدراسة 

 مدة الدراسة بالجامعة من بمانية إلى ع رة فصود دراسية، حسب البرنام  الذي يدرسه الطالب.

 ( 4مادة )

 لغة الدراسة 

 .الدراسة واالمتحانات في الجامعةاللغة العربية واللغة االنجليزية هي لغة 
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 ( 5مادة )

 األقسام العلمية بالجامعة 

 -أقسام علمية هي:  تسعةتضم الجامعة  

 قسم القانون. ▪

 قسم اادارة. ▪

 قسم المحاسبة. ▪

 قسم الاندسة المعمارية والتخطيط العمراني. ▪

 قسم اللغة اانجليزية. ▪

 .العلوم الصيدالنيةقسم  ▪

 قسم المختبرات الطبية. ▪

 قسم تقنية المعلومات . ▪

 قسم التمويد والمصار  . ▪

 ( 6مادة )

 الدرجات العلمية 

 تمنح جامعة طرابلس األهلية الدرجات العلمية اآلتية:

 بالليسانس( القانون .  ▪

 بالبكالوريوس( اادارة . ▪

 بالبكالوريوس( المحاسبة . ▪

 بالبكالوريوس( تقنية المعلومات.  ▪

 .قسم الاندسة المعمارية والتخطيط العمراني.بالبكالوريوس(  ▪

 ليسانس( اللغة اانجليزية .بال ▪

 . العلوم الصيدالنيةبالبكالوريوس(  ▪

 بالبكالوريوس( المختبرات الطبية . ▪

 ب البكالوريوس( التمويد والمصار  . ▪
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 ( 7مادة  )

 المقرر الدراسي

 الذي يقره القسم والجامعة، ضمن الخطة الدراسية.   المحتوى العلميهو 

 ( 8مادة )

 البرنامج الدراسي

والخطةة  وفق ااطار الزمنةي المحةدد لةه  الذي يدرسه الطالب    البرنام  الدراسي هو التخص  العلمي  

 .ةالدراسية المعتمد 

 ( 9المادة)

 تصنيف المقررات 

 .برنام كد لية بالجامعة حسب الخطة الدراسية تصن  المقررات الدراس

 ( 10مادة )

 رمز المقرر 

 .برنام دراسية لكد الخطة اليتم ترميز المقررات الدراسية وفق 

 ( 11مادة )

 أستاذ المقرر

،  ةريطة بالبرنةام مقةررات دراسةية  مقةرر/  تدريس المخت ، الةذي يككلّة  بتةدريس  الهو عضو هيئة  

حصوله على مسهد عاٍد بالماجستير أو الةدكتوراه( فةي ذات التخصة ، ويجةب عليةه االلتةزام بةالن م 

 -وكذل  االلتزام بأخالقيات وآداب المانة وعليه : واللوائح المعمود باا في الجامعة 

 جعة.أ( تقديم نيسه لطلبة المقرر، وتحديد األيام والساعات المكتبية التي يتواجد فياا للمرا

وفةق أسةاليب التقيةيم المنصةو  علياةا بالمةادة   التقييم والمتابعة أبنةاي الدراسةةب(  تحديد أسلوب  

 ( من الئحة الدراسة واالمتحانات .37ب

 .المتاحةالكتب المستخدمة للمقرر الدراسي والمواق  االكترونية والمراج  ج(  تحديد 
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 ( 12مادة )

 المرشد األكاديمي

 -اتتي:ب ويقوم لطالب على اار اد األكاديمي ا ةيتولى مامعضو هيئة تدريس 

فصةد   كةدلونتائجةه    تدوين كافة المقررات التي درسةاا الطالةب  و  بطاقة الطالب الدراسية  إعداد    -أ

، والتأكد من بطاقةالبورصدها  سط التراكمي العام دراسي، وحساب كد من المعدد اليصلي والمتو

 .الدراسة واالمتحانات إدارة من ومة م  مطابقتاا 

 .واانذارات  تدوين حاالت انقطا  الطالب وإيقا  القيد   -ب 

 .تامالرد على استيسارات الطالب فيما يخ  دراس  -ج

 إبالغ القسم المخت  ومكتب التسجيد بالوض  األكاديمي للطلبة الخاضعين ار اده.  -د 

 المنجزة خالد اليصد الدراسي إلى رئاسة ككد قسم . األعمادتقديم تقرير ميصد فيما يخ   -ه

 ( 13مادة )

 الوسائل التعليمية وتقنيات التعلّم 

وتحسين األداي فق معايير الجودة  تنييذ العملية التعليمية و  فيالمساعدة    التعليمية والتقنية  تستخدم الوسائد

 -بالجامعة كالتالي:

 .وأدوات العرض  القاعة الدراسية والمعمد المناسبين -أ

 وسائد اايضاح الالزمة لتنييذ العملية التعليمية. -ب 

 ورقية والكترونية. بما تحويه من كتب ومراج  ودوريات علمية المكتبة العلمية  -ج

  بكة المعلومات الدولية باانترنت(.  -د 

 ( 14مادة )

 )اساليب تقييم الطالب( ختبارات واالمتحانات  اال

مقرر الدراسي المسجد وكافة أساليب تقييم ال  على كد طالب حضور كافة االختبارات واالمتحان الناائي

 -به م  مراعاة اتتي:

 صطحاب  بطاقة التعري  الجامعي.ا -أ
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ولةو كانةت خاليةة مةن     يح ر على الطالب المتقدم لالمتحان اصةطحاب أي كتةاب أو ورقةة -ب 

الكتابة، أو الحاسبات المبرمجة، عةدا مةا يسةمح بةه أسةتاذ المقةرر، كمةا يكمنة  اصةطحاب أو 

 متحان.استخدام الاوات  المحمولة داخد قاعة اال

يح ر على الطالب التحةد  أبنةاي االمتحةان، أو القيةام بةأي عمةد مةن  ةأنه ااخةالد بةن م  -ج

 االمتحانات.

 .االمتحانات المن مة لسير لجنة الن ام والمراقبة تعليمات التقيد بكافة  -د 

 عضو هيئة التدريس بحضور االمتحان الناائي للمقرر الذي يقوم بتدريسه. زمتيل -ه

بورقةة أسةئلة االمتحةان الناةائي عضو هيئة التدريس بضرورة موافاة القسم المخةت     زمتيل -و

 .ام على األقد من بداية االمتحانات الناائيةمرفقة بااجابة النموذجية قبد بالبة أي

 ( 15مادة  )

 األنشطة الطالبية 

ج أوقةات الةدروس العمليةة وخةار  مفي أوقات فةراها  مبالجامعة ممارسة ن اطاتا  نيللطلبة المقيد يجوز   

 -ي:تتا وتتمبد هذه األن طة في والن رية

 إقامة المعارض والمسابقات العلمية. -أ

 الرياضةية المختةةةةةةةةةةةلية.األن طة  -ب 

 األن طة الينةية والبقةةةةةةةةةةةةةةةةافية. -ج

 ( 16مادة  )

 اسة واالمتحانات درمنظومة التسجيل وال

ام ال خصةية واالكاديميةة ورصةد درجةاتام وتوبيةق بيانةاتالطالب  للجامعة من ومة خاصة لتسجيد   (أ

 تضمن االتي:ت

 .ال خصيةه بيانات يحتوي على طالب للإداري مل   ▪

والمقررات التي تمت   تحتوي على المقررات التي أنجزها الطالب    البطاقة الدراسية للطالب   ▪

 . أبناي عملية تسجيله بالقسم عامة أخرىمعادلتاا من مسسسة 

 الدراسة واالمتحانات.مكتب توبق جمي  البيانات بمعرفة مكتب التسجيد و  (ب 
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 الفصل الثاني 

   نتقالوالقيد واالالقبول 

 ( 17مادة )

 القبول والقيد

 -لقبود للدراسة بالجامعة:العامة ل روط ال -أ

 أن يكون حاصالم على  اادة إتمام المرحلة البانوية العامة أو التخصصية أو ما يعادلاما.  •

م. •  أن يكون الئقام صحيا

 وفةق اللةوائح  خرى تيرضةاا الجامعةة  رسوم أ  ة  ة وأييأن يتعاد الطالب بدف  الرسوم الدراس •

 والت ريعات المعمود باا في الجامعة.

    احضار كافة المستندات المطلوبة للتسجيد والمتمبلة في: -ب 

  اادة بانوية أصلية أو ما يعادلاا. ✓

  اادة ميالد. ✓

 .الليبين( بب ممكن إصدار وبيقة باللغة االنجليزية ((لغير بصورة من جواز السير  ✓

 الوطني.الرقم  ✓

 الدرن(. + ال اادة الصحية بالتحليد البالبي ✓

 صور  خصية. 10عدد  ✓

 ( 18مادة )

 التسجيل المتأخر 

تعطي اليرصة للتسجيد المتأخر لحاالت الغياب الم رو  على أن ييي الطالب بال روط التي  

 ن ير هذا التأخير.   الجامعةحددها ت

ن من  التسجيد في اي فصد دراسي بعد مضي اسبوعي وفي كد األحواد ال يجوز للطالب 

 . والجامعة ل  اليصد االبعد تقديم مبرر يقبله القسم  بداية التسجيد في ذ 
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 ( 19مادة  )

 نتقال للجامعة شروط اال

مةن مركةز ضةمان  خاصةة معتمةدةاو عامةة  معاهد عليةا  او    يجوز انتقاد الطالب من جامعات أو كليات 

 -إلى الجامعة  وفق ال روط التالية:الجودة 

بدايةة اليصةد  مةنمسةتنداته فةي موعةد ال يقةد عةن أسةبو  الى الجامعة  أن يقدم طالب االنتقاد   -أ

 الدراسي المراد التسجيد به.

مةا ودراسةة    ال تقد مدة الدراسة بالجامعة للطالب المنتقد عن نص  المدة المقةررة للتخةرج   -ب 

 %( من مقررات القسم المنتقد إليه.50ب نسبته

 .معتمد من إدارة المسسسةصلي من الجاة المنتقد مناا أحضار ك   درجات إ -ج

 يعادلاا.استمارة أصلية اتمام المرحلة البانوية أو ما  وبيقة نجاح أوحضار إ -د 

    .17لمادة في اموافاة مكتب التسجيد والقبود بكافة المستندات المطلوبة  -ه

 ( 20مادة )

 نتقال إجراءات اال

رقةم   واد يحيد مكتب التسجيد بالجامعة طلبات االنتقاد المستوفية لل روط المنصو  علياةا فةي المة

راد اانتقاد إليه اتمام  ( من هذه الالئحة إلى  17،19ب عملية المعادلة ومن بةم إحالتاةا إلةى   القسم المك

 -مكتب التسجيد الستكماد بقية ااجرايات كالتالي:

 بالمقررات التي اجتازها الطالب في الجاةة المنتقةد مناةا(  تحسب للطالب المقررات المنجزة (أ

 .وفق خطته الدراسية التي تمت معادلتاا في القسم المنتقد إليه 

% مةةن 50يةةتم معادلةةة المقةةررات الدراسةةية المنتقةةد باةةا الطالةةب للجامعةةة بمةةا ال يتجةةاوز  (ب 

 .يه وفق ما يراه القسمالمقررات الدراسية وفق خطة القسم المنتقد ال
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 ( 21مادة )

 تغيير التخصص

طبقا لل روط     خالد فترة دراسته بالجامعة لب تغيير تخصصه مرة واحدة  ايجوز للط

 التالية : 

 يكون ميصوال من القسم المنقود منه أو موقوفا عن التسجيد .   ال  أن .1

ب نموذج  موافقة من القسم المنتقد إليه من القسم المنتقد منه حصد على  تان ي .2

 . طلب االنتقاد ( 

 باانذارات المتحصد علياا بالقسم المنقود منه. ن يتم نقد الطالب أ .3

 لتخصصه السابق ماما كانت االسباب .  العودةال يجوز للطالب  .4

إخالي طرفه من القسم المنقود منه وتسجيله  ال يعتبر هذا التغيير نافذا إال بعد  .5

   .  والدراسة واالمتحانات بمن ومة التسجيد  

 ( 22مادة )

 تسجيل الطلبة الوافدين 

 :  ي يجب عند تسجيد طالب وافد إحضار ما يل

   .االنسخة األصلية لل اادة البانوية أو ما يعادلا .1

اعتمادها من مركز   يجب من خارج ليبيا  أو ما يعادلاا إذا كانت ال اادة البانوية .2

 . ضمان الجودة  

   . وإقامتهصورة من جواز سير الطالب  .3
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 الثالثالفصل 

 نظام الدراسة واالمتحانات بالجامعة

 ( 23مادة  )

 الفصل الدراسي

م دراس م، بااضافة ليتةرة التسةجيد  مدة الدراسة اليعلية لكد فصد دراسي أربعة ع ر أسبوعا ال التةي  يا

بداية الدراسة لكد تزيد عن أسبوعين، وال تدخد ضمن المدة المقررة للدراسة، ويقرر مجلس الجامعة 

 . فصد دراسي

 ( 24مادة  )

 تجديد القيد 

ويكون تجديد القيد بالتوقي  على نمةوذج التنزيةد   تجديد قيده في بداية كد فصد دراسي    الطالب   على

م  المبدئي المك  م   يالمواد الدراسية التعد لذل  متضمنا إال بعةد  سيدرساا الطالب وال يعتبر التسجيد ناائيةا

 دراسة واالمتحانات. التسديد الرسوم وإصدار نموذج التنزيد الناائي من من ومة 

 

 ( 25مادة  )

 وقف القيد 

كتةب مين طيلة فترة دراسته ألسباب يقبلاا القسةم المخةت  وييجوز للطالب إيقا  قيده ليصلين دراس

يجوز للطالةب إيقةا  قيةده كما دراسة واالمتحانات وال تحتسب مدة إيقا  القيد ضمن مدة الدراسة .ال

  ال سون العلمية . إدارة ليصد دراسي بال  بعد موافقة ةبصورة استبنائي

 ( 26مادة  )

 االنقطاع عن التسجيل 

مةن إدارة بالجامعةة، إذا انقط  الطالب عن التسجيد لمدة سنة دراسية واحدة بالجامعة بعذر مقبود 

له في هذه   يجوز  دون احتساب ذل  من المدة الدراسية المحددة، وال  تهدراسيسمح للطالب مواصلة  

م إال في الحاالت التالية: الحالة وق  قيده  -وال يعتبر االنقطا  هيابا م روعا

 رضية قاهرة تعيق تحصيله الدراسي.  رو  م -أ
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 . وفاة ولي أمر الطالب  -ب 

  رو  استدعتاا المصلحة العامة ،أو  رو  خارجة عن إرادته.  -ج

 ( 27مادة  )

 االسقاط واالضافة

 -بعد تنزيد المواد أن يسقط أو يضي  مقرر على النحو التالي:طالب يحق لل

  ار من بداية الدراسة  للطالب اسقاط أي مقرر بعد  سمح ال ي -1

   للطالب اضافة أي مقرر بعد مرور اسبوعين من بداية الدراسة .  سمح ال ي -2

 ( 28مادة  )

 تسلسل المقررات 

ة على الطالب التسجيد في المقررات أود بأود وذل  حسب التسلسد المحدد للمقةررات المعتمةد   يجب 

 بالقسم على النحو التالي  :بالخطة الدراسية 

 سةبقيهأ  ةلةه بمراعةاال يجوز للطالب التسجيد في مقرر مالم يكون قد اجتاز المقةرر السةابق   -1

 .المواد (

وفق الخطة الدراسية  % فما فوق من المقررات 75 ما نسبته  يجوز للطالب في حاد إنجازه -2

 مراعاة األسبقية. م تنزيد المواد % 85نسبة عام ال يقد عن نجاح وبمعدد  للقسم 

 ( 29مادة  )

 الحد األدنى والحد األعلى لتسجيل المواد 

 . وحدة (  15الحد األدنى لتسجيد المواد خالد اليصد الدراسي ال يقد عن ب  -1

 . وحدة  21الحد األعلى لتسجيد المواد خالد اليصد الدراسي ال يتجاوز  -2

وحدة   24ام فما فوق تنزيد إذا كان معدله العام جيد جد  رس بالسنة األخيرة االد  يجوز للطالب  -3

 . دراسية
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 ( 30مادة  )

 حساب المعدل 

الضرب  م بجم  حاصد ب   في عدد وحداته  دراسي حسب المتوسط اليصلي بضرب درجة كد مقرر ي

 الوحدات التي درساا الطالب في اليصد الدراسي.  ويقسم على مجمو  

 حسب المعدد العام للطالب بالطريقة نيساا م  مراعاة اتتي: ي

   التي رسب فياا الطالب. درجات الرسوب في المقررات  حتساب إعدم  -1

ذى يليه  ال درجات السابقة للمواد المختارة لرف  المعدد بحي  ال يتعدى التقدير العدم احتساب  -2

 على للوحدات المسموح باا خالد اليصد الدراسي . بما ال يتجاوز الحد األ و

 

 ( 31مادة )

 دراسي  اعادة دراسة مقرر

التةي اجتازهةا بنجةاح بعةد موافقةة القسةم العلمةي دراسية  الالمقررات    أحد اسة  عادة درإيجوز للطالب  

 .تجةاوز سةتة مقةررات دراسةيةت    علةى أال    من معدلةه التراكمةي   فرهبته في الرالمخت  في حالة  

 .االمتحان االخير للمقرروتحتسب نتيجة 

 

   

 ( 32مادة  )

 االنسحاب من المقرر 

يجوز للطالب بعد موافقة مكتب الدراسة واالمتحانات االنسحاب من مقرر دراسي واحد قبد اسبوعين  

    .االمتحانات الناائية  اية من بد 
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 ( 33مادة )

 االنذار والفصل  

ة: ينذر الطالب في الحاالت التالي  

 .   دراسي وإنذارهنااية أي فصد   فيذا تحصد على معدد عام ضعي  إينذر  -1

 . ( انذار باني  بمعدد عام اقد من الضعي  من نااية اليصد الذي يليه تحصد على   إذا ينذر -2

   .الطالب العام مقبود معدد حالة تجاوزيلغى اي إنذار في   -3

 ( 34مادة )

 يفصل الطالب من الجامعة 

نذارات متتالية  و تحصد على اربعة اأ ام متتاليين بتقدير عام ضعي  جد اذا تحصد على انذارين 

 بتقدير عام ضعي  . 

 ( 35مادة )

 الغياب عن المحاضرات

على أستاذ المقرر رصد الحضور والغياب في كةد محاضةرة، وإذا زادت نسةبة هيةاب الطالةب عةن 

يعطى صيرام فةي ذلة  المقةرر، وتحسةب نسةبة الغيةاب مةن بدايةة اليصةد   ألي سبب كان    (  %25ب

االمتحانةات   والغيةاب عةنالدراسي، ويدخد في هةذه النسةبة التسةجيد المتةأخر، والغيةاب الجمةاعي،  

 اليصلية.

 

 ( 36مادة )

 نجاز مفردات المقرر الدراسي إ

ميرداتةه علةى األقةد مامةا كانةت ( من %75ال يتم إجراي االمتحان الناائي للمقرر ما لم يتم إنجازب 

 األسباب، ويحاد األمر إلى اللجنة العلمية.
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 ( 37مادة )

 أعمال الفصل 

 -يتم تقييم تحصيد الطالب أبناي الدراسة في كد مقرر مسجد به وفق التالي:

، بااضةافة إلةى اسةتخدام عةدة طةرق للتقيةيم والمتابعةة المسةتمرة خةالد اليصةد امتحان نصةييأ (   

 .حسب طبيعة كد مقرر الدراسي

 .( من الدرجة الكلية للمقرر %40نسبة بدرجة اعماد اليصد الدراسي ل ج(  تخص  

د(   على أستاذ المقرر إطال  الطالب على نتائ  االمتحان النصيي وباقي طرق التقييم وتسليم نسخة 

 مناا للقسم المخت  قبد بداية االمتحانات الناائية.

 ( 38مادة )

 االمتحانات النهائية 

بدايةة االمتحانةات الناائيةة بأسةبو  علةى مكتب الدراسة واالمتحانات جدود االمتحانات الناائية قبد    عد ي

 :م  مراعاة اتتيوالوسائد المتاحة  عن الجدود بلوحة االعالنات ويكعلن  األقد

مةن مكتةب  د ةعةةالنمةوذج المك عداد األسةئلة وتوزية  الةدرجات وفةق إعلى كد عضو هيئة تدريس  -أ

 ةرط مطالعتاةا مةن ق بةد رئةيس  بنموذج يتم تسليمه لعضو هيئة التدريس(  الدراسة واالمتحانات 

 الق سم .

 .بوعيناالمتحانات الن رية خالد فترة ال تتجاوز أس ىتجر -ب 

 وال تزيد عن بالبة ساعات.  تحدد مدة االمتحان الن ري بيترة زمنية ال تقد عن ساعة واحدة -ج

بالتنسيق مة  رئةيس   تحدد مدة االمتحان العملي بيترة زمنية يحددها مكتب الدراسة واالمتحانات   -د 

 حسب طبيعة المقرر الدراسي.  القسم العلمي المخت  واستاذ المقرر

 وتقسةم الدرجةة وفةق الخطةةخاصة بالمقرر،  الدراسي تصحيح االمتحانات  المقرر  اليتولى أستاذ   -ه

مةن تةاري    خالد بالبةة ايةام    مكتب الدراسة واالمتحانات لى  ، وتسلم النتيجة إ  الدراسية لكد قسم

 .ة للدراسة واالمتحانات من ومة المركزياللتوبيقاا في  االمتحان الناائي للمقرر جراي إ

 ووضة  األسةئلة  في إجرايات االمتحانات الدراسة واالمتحانات في حاد وجود خلد    مكتب تولى  ي -و

 ذل لتحقق من لإحالة األمر إلى إدارة ال سون العلمية للجامعة لتتولى بدورها دراسة الموضو  و

إليه اللجنة يجوز ادارة ال سون العلمية  ت ، وبنايم على ما تتوصلالتحقيق  لجنة    واحالة االمر الى

 .اتخاذ االجرايات المناسبة لمعالجة الخلد 
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 ( 39مادة )

 كراسييات اإلجابيية 

 وتسةليم النتيجةة الناائيةة على أستاذ المقرر تسليم كراسات إجابة االمتحانات الناائية فةور تصةحيحاا  

 م كراسات ااجابة.  سلّ نتيجة أي مقرر ما لم تك تقبد  متحانات والإلى مكتب الدراسة واال

 ( 40مادة )

 اإلشراف على االمتحانات النهائية 

يكصدر قرار من رئيس الجامعة بت كيد لجنة تتولى اا را  على االمتحانات والقيام بإعماد  (أ

 والمراقبة وكافة األمور المتعلقة بسير االمتحانات وتن يماا. الن ام

 

 ( 41مادة )

 التقييديرات 

لجمي  االقسام عدا قسمين العلوم الصةيدالنية والمختبةرات   يتم تقدير تحصيد الطالب في كد مقرر   

 ( 1الطبية وفق الجدود رقم ب

 (:1جدود رقم ب                                     

 التقدير النسب المئوية 
 ممتاز  % فما فوق 85

 جيد جدام  %85% إلى أقد من 75من 

 جيد % 75% إلى أقد من  56من 

 مقبود  % 65إلى أقد من   % 50من 

 ضعي  % 50% إلى أقل من 35من 

 ضعي  جداٍ  % 35أقد من  

 

 اتتي: كالطالب لقسمي العلوم الصيدالنية والمختبرات الطبية تحصيد يتم احتساب تقدير 

 (1الجدود رقم ب كما فيتحصيد طالب السنة األولى لقسمي العلوم الصيدالنية والمختبرات الطبية تقدير  يتم  -1

 (.2ب اعتبارام من السنة البانية وفق الجدود رقملقسمي العلوم الصيدالنية والمختبرات الطبية طالب لاتحصيد تقدير  يتم  -2
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 (: 2ب رقم  جدود                                             

 التقدير النسب المئوية 
 ممتاز  % فما فوق 85

 جيد جدام  %85% إلى أقد من 75من 

 جيد % 75% إلى أقد من  56من 

 مقبود  % 65إلى أقد من   % 60من 

 ضعي  % 60% إلى أقد من  40من 

 ضعي  جدا % 40أقد من  

 

 ( 42مادة )

 الطعيون    

عالن تاري  إيام من أبالبة  خالد رسب فياا  التييجوز للطالب الطعن في نتيجة المقررات الدراسية 

 الجامعة . بة في عليات المتبوفق ات النتيجة 

 ( 43مادة )

 إعادة المقرر     

ضةعي  أو ضةعي  التي تحصد فياا على تقدير    المقرر أو المقررات الدراسية    إعادة  لطالب ل  يجوز

 .جدام 

 ( 44مادة )

 مشروع التخرج بحث  

بم ةرو  التخةرج(، علةى أن ي ةمد المقتةرح  يقدم الطالب مقترح م رو  تخرجه الةى القسةم المخةت  

م للم رو    مةن قبةد األسةتاذ   تابعةةوتةتم الم  ومتطلبةات الم ةرو     ومدى االستيادة منةه    وأهدافه    وصيا

الم ر  ورئيس القسم المخت ، ويعتمد من بالدراسة واالمتحانات وال ةسون العلميةة بالجامعةة(، ويةتم 

 -كد ذل  حسب الخطوات التالية:

الةذي يعتبةر  أ(     يبدأ الطالب في الم رو  بعد اعتمةاده تحةت توجيةه وإ ةرا  األسةتاذ الم ةر   

  رو .مسسوالم عن متابعة عمد الطالب في الم

 ب(   يقوم الطالب بتسجيد الم رو  ضمن مقررات اليصد األخير.
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من مدير ال سون العلمية بالجامعة بالتنسيق م    ويتم تكليياا  ج(   يقيّم الم رو  من قبد لجنة مناق ة

 مكتب الدراسة واالمتحانات.القسم المخت  و

 من هذه الالئحة.( 41د(    يعطى للطالب أحد التقديرات الواردة في المادة ب

 ليصةد الدراسةي الةذي يليةهالةى ا  للطالب والم ر  معام طلب تأجيد مناق ةة الم ةرو     يجوزهة(    

 .بعذر يقبله القسم العلمي المخت  وإدارة ال سون العلمية

 و(   تحي  نسخة من م رو  التخرج في مكتبة الجامعة.

ى أي نةو  مةن أنةوا  االبتكةار وفةق ز(    تكون الحقوق محيو ة للطالب إذا احتةوى الم ةرو  علة

 .الت ريعات النافذة

م إذا تحصد على ح(      .تقدير مقبود فما فوق يعتبر الطالب ناجحا

 .عدد ابنين من الطلبة ط(  ال يزيد عدد الطلبة في الم رو  الواحد على 

 ( 45مادة )

 اإلفادة وكشف الدرجات

 من ومة الدراسة واالمتحانات. منيتم إصدار إفادة التخرج وك   الدرجات 

 ( 46مادة )

 مييرتبة الشيييرف 

 عةدد تكمنح مرتبة ال ر  األولى أو مرتبة ال ر  البانية لكد خري  أنجز متطلبات التخرج في مدة ال تتجاوز 

تأديبيام طواد مدة دراسته بالجامعةة، ويةتم ذلة  علةى المقررة للقسم، ولم يسبق إدانته للخطة    اليصود الدراسية

 -النحو التالي:

 (. %90تمنح مرتبة ال ر  األولى للحاصلين على متوسط تراكمي عام ال يقد عنب (أ

 (.% 85تمنح مرتبة ال ر  البانية للحاصلين على متوسط تراكمي عام ال يقد عنب (ب 
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 الفصل الرابع

 المخالفات التأديبية 

 ( 47مادة )

 لتزام بالواجبات والسلوك الحسن اال

لتزام بأداي واجباته العلمية على أحسن وجه، والحيا  على سمعة الجامعةة، وأن يسةل  فةي العلى الطالب ا

م، وأن يلتزم بالقوانين واللوائح والن م المعمود باا. م يتيق م  وضعه باعتباره طالبام جامعيا  تصرفاته مسلكا

 ( 48مادة )

 القوانين واللوائحمخالفة 

م للقوانين أو اللوائح واألن مة المعمةود باةا داخةد الجامعةة ،  يخض  الطالب للتأديب إذا ارتكب فعالم مخاليا

 ويكون الطالب خاضعام ألحكام التأديب طيلة فترة دراسته بالجامعة.

 ( 49مادة )

 عتداء على أعضاء هيئة التدريس، أو العاملين، أو الطالب اال

أو  الم ةاجرةعتداي على أعضاي هيئة التةدريس، أو العةاملين، أو الطةالب بأعمةاد  من المخاليات اا  يكعد 

ويتحقق االعتداي إذا تم بصورة علنية بحضور المعتدى   ذاي أو السب أو القذ  أو التاديد الضرب أو ااي

 اقبة أو من خالد كاميرات المر يعد  ياهية أو كتابة أو باا ارةعليه،  أو ارتكب ال

 ( 50مادة )

 عتداء على أموال الجامعة اال

األدوات التابعة للجامعة  عتداي على أمواد الجامعة كاالستيالي أو إتال  للمعدات أويكعد من المخاليات اا

م، وتق  المخالية سواي تمت بصورة عمدية أو بااهماد. أو إحد   المرافق كليا أو جزئيا

 

 ( 51مادة )

 اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات 

  -مخاليات ااخالد بن ام الدراسة واالمتحانات ما يلي:اليكعد من 
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أو الوبةائق، سةواي كانةت صةادرة عةن  واافةادات    تزوير المحررات الرسمية، مبد ال اادات     (أ

 الجامعة، أو عن هيرها، إذا كانت ذات صلة بإجرايات الدراسة.

انتحةاد ال خصةية دخةود  مةن  نتحاد ال خصية، سواي لتحقيق مصلحة للياعد أو لغيره، ويكعةد إب(  

حان، وتسرى العقوبة على الطالبين، وكد من ساد ذلة  طالب بدالم عن طالب آخر ألداي االمت

م في  .اليعد أو كان  ريكا

 ج( إبارة اليوضى أو ال غب وعرقلة سير الدراسة أو االمتحانات بأية صورة كانت.

د(  التأبير على األساتذة أو العاملين، فيما يخ  سير االمتحانات أو التقييم أو النتائ  أو هيرها مما 

 ب سون الدراسة واالمتحانات.يتعلق 

هة( ممارسة أعماد الغش في االمتحانات، أو ال رو  فياا بأي صورة من الصور ويعتبر من قبيةد 

م بإدخالاةا مةن  ال رو  في الغش إدخاد الطالب إلى قاعة االمتحانات أي أ ياي لم يكن مرخصا

 قبد لجنة اال را  على االمتحانات.

ادة أمام لجان التحقيق، أو مجلس التأديب بالجامعةة وفقةام ألحكةام هةذه بال ا  يو( االمتنا  عن اادال

 .الالئحة

 ( 52مادة )

 السلوك المنافي لألخالق والنظام العام 

م لألخالق واتداب العامة األفعاد التالية: م منافيا  -يكعد سلوكا

يعةد الطةر  اتخةر  عتداي على العرض ولو تم برضا الطةر  اتخةر، وفةي حالةة الرضةا أ(   اال

م في اليعد، وكذل  خدش الحياي العام.   ريكا

 ب(   تعاطي المخدرات أو المسكرات، أو التعامد باا بأي صورة من الصور.

 ج(   تداود األ ياي الياضحة أو توزيعاا أو عرضاا.

 بال ر ، أو المساس باألخالق واتداب العامة.د(   كد ما من  أنه ااخالد 
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 الفصل الخامس 

 العقوبات التأديبية 

 ( 53مادة )

، إذا ارتكةب أحةد األفعةاد أربعةة فصةود دراسةيةيكعاقب الطالب باايقا  عن الدراسة لمةدة ال تقةد عةن 

 بب عقوبة اليصد من الجامعة ((( من هذه الالئحة.49المنصو  علياا في المادة ب

 ( 54مادة )

يكعاقب الطالب باايقا  عن الدراسة لمدة ال تقد عن سنة دراسةية، إذا ارتكةب أحةد األفعةاد المنصةو  

(، وتضاع  العقوبة عند العودة، وفي جمي  األحواد ال يجةوز عةودة الطالةب 50علياا في المادة رقم ب

 معة.لمواصلة الدراسة، إال إذا دف  قيمة األضرار التي أحدباا بأمواد الجا

 ( 55مادة )

 -( على النحو التالي:51المخاليات المنصو  علياا في المادة رقم ب عنيكعاقب الطالب 

أ(   يعاقب باايقا  عن الدراسة لمدة ال تقد عن فصد دراسي، وال تزيد على فصلين دراسيين، كةد 

الدراسةة فصةالم ناائيةام ب(، وييصد الطالب من    -من ارتكب المخاليات الواردة في اليقرتين بأ

 عند العود.

م إذا ارتكب المخاليات المحةددة فةي  م أو جزئيا ب(  يعاقب الطالب بالحرمان من دخود االمتحانات كليا

المقرر الدراسي الذي ارتكبت في المخالية   ، وفي جمي  األحواد يعتبر امتحاند(  -اليقرتين بج

م   .ملغيا

في دور واحد على  االمتحاند  في اليقرة بهة( بإلغاي نتيجة ج(   يعاقب كد من ارتكب المخالية الوار

م عنةد   ليصد كامد    إمتحاناتهاألقد، ويجوز لمجلس التأديب إلغاي   وييصد الطالب فصةالم ناائيةا

 العود.

د(    يعاقب على المخاليات المنصو  علياا في اليقرة بو( باايقا  عن الدراسة مدة ال تزيد علةى 

 فصد دراسي واحد.

 ( 56دة )ما

كةد   يكعاقب الطالب باايقا  عن الدراسة لمدة ال تقد عن فصد دراسي، وال تزيد على فصلين دراسيين

م عند العودة.52األفعاد المنصو  علياا في المادة ب حد أرتكب إمن   ( وييصد الطالب ناائيا
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 ( 57مادة )

 حق تفتيش الطالب أثناء االمتحان 

   م تبه فيه  انات تيتيش أي الطالب االمتحانات أو الم رفين على قاعات االمتحيجوز للجنة اا را  على  

م أو أدوات أو أجازة لاا عالقة باالمتحان.ب  حوزته أوراقا

 ( 58مادة )

 تطبيق األحكام التأديبية 

م للخطة  الدراسية في تطبيق األحكام التأديبية المنصو  علياا في هذه الالئحة تكحسب السنة الدراسية وفقا

 للقسم.

 ( 59مادة )

 سريان العقوبات 

 التقدم إلى االمتحانات طيلة مدة اايقا .و الدراسة يترتب على اايقا  عن الدراسة حرمان الطالب من

 

 الفصل السادس

 إجراءات التأديب

 ( 60مادة )

 اإلبالغ عن وقوع مخالفة

واألن مة المعمود باا في الجامعة أن يقدم بالهةام عةن على كد من يعلم بوقو  مخالية للقوانين واللوائح  

 هذه المخالية، يتضمن تقريرام مكتوبام عن الواقعة إلى رئيس الجامعة.

 ( 61مادة )

 لجنة التحقيق 
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يتم ت كيد لجنة تحقيق بموجب قةرار يصةدر عةن رئةيس الجامعةة يتكةون مةن بالبةة أعضةاي مةن هيئةة 

التدريس، ويكون أحدهم مقررام للجنةة، وتتةولى التحقيةق فيمةا يحةاد إلياةا مةن  ةكاوي أو بالهةات عةن 

 باذه الالئحة . مح ورةارتكاب أي أعماد 

 

 ( 62مادة )

 إعالم الطالب بموعد التحقيق 

الطالب بموعد التحقيق قبد يوم واحد على األقةد، عةن طريةق لوحةة ااعالنةات، وال يحسةب يتم إعالم  

 ، ويجوز أن يتم التحقيق فورام في حالة الضرورة واالستعجاد.إعالمهاليوم الذي تم فيه 

 ( 63مادة )

 تقرير لجنة التحقيق 

بعد االنتااي من التحقيق، أو عنةد عةدم حضةور الطالةب للتحقيةق بةالرهم مةن إعالمةه بةه تحيةد اللجنةة 

م بكافةة  إن كان يستوجب ذ   تقريرها إلى مجلس التأديب   الموضةو  ،   خلييةات ل ، ويكةون التقريةر مرفقةا

 وقائمة بأسماي ال اود أن وجدوا.

 ( 64مادة )

 مجلس التأديب 

التأديب بالجامعة بموجب قرار يصدر عن رئيس الجامعة، ويتكون مةن عضةوين مةن يتم ت كيد مجلس  

إضافة عضو عن الطلبة و أعضاي هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية، والمست ار القانوني بالجامعة

فيةه ، ويتم إعالم من تتم إحالته إلى المجلةس المةذكور بالموعةد الةذي ينبغةي    ألنه بمبابة محامي للطالب 

المبود أمامه، وذل  خالد مدة ال تقد عن بالبة أيام، وال يحتسب اليوم الذي تم فيه ااعةالم، وفةي حالةة 

م، ويحيله إلى رئيس الجامعة لالعتماد، وال يجوز لمن ا ةتر   عدم الحضور يصدر المجلس قراره هيابيا

 في لجنة التحقيق أن يكون عضوام بمجلس التأديب.

 ( 65مادة )

 شهود ستدعاء الإ

كما يجةوز لةه  ويجوز للمجلس استدعاي ال اود  يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سما  أقواد الطالب  

 ستدعاي من قام بالتحقيق.إ
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 ( 66مادة )

 نقضاء الدعوة التأديبية ا

نقضاي الةدعوى التأديبيةة أو إتنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الجامعة، وال يسبر 

 الحكم فياا على الدعاوى الجنائية أو المدنية النا ئة عن الواقعة.

 ( 67مادة )

 الطعن في قرارات مجلس التأديب 

بعةد اعتمادهةا مةن رئةيس   تعتبر قرارات مجلس التأديب التي تصدر طبقام ألحكام هذه الالئحة ناائية  

 الجامعة، وال يجوز الطعن فياا، إال بالطرق القضائية المقررة بموجب الت ريعات النافذة. 

 ( 68مادة )

 الحاالت التي لم يرد حكم فيها

م( رقم بتسري أحكام قرار اللجنة ال عبية العامة   م في كد ما لم يةرد ب ةأنه 2010( لسنة  501بسابقا

 ن  في هذه الالئحة.

 ( 69مادة )

 العمل بأحكام هذه الالئحة

 يكعمد بأحكام هذه الالئحة اعتبارام من تاري  صدورها ، ويلغى كد حكم يخال  أحكاماا.

 

 

 

 

 

 جامعة طرابلس األهلية
 صدر في جامعة طرابلس األهلية

 م15/1/2020بتاريخ  

 


