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 قةالبري -جامعة النجم الساطع 

 كلية الهندسة التقنية

 الداخلية للكليةالالئحة 

 
 لوالفصل األ

 بالكليةتعريف ال

 (1مادة )ال

 أهداف الكلية
 

يبيا وفة في لالكليات الهندسية المتميزة والمعر  ى"أن تكون إحد المستقبلية رؤيتهاانطالقا من دسة تعمل كلية الهن
ة الجود وأن تسهم في التنمية المكانية والمستدامة وأن تكون ضمن الكليات المعترف بها دوليًا طبقًا لمعايير

إلبداع بتكار واإعداد خريجين مميزين يتمتعو بالقدرة علي التفكير واال"تستمد من رؤيتها في  التي رسالتها، الدولية"
في مجالهم التخصصي، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من إجراء األبحاث العلمية المتقدمة للمنافسة علي 

 صوال ً ذلك و و  "،المستوي اإلقليمي والدولي، وأن تصبح الكلية مركزًا متميزًا لتنمية وتطوير المجتمع وخدمة البيئة
 :التالية هاأهدافإلى 

تخدم و للكلية والوطن  نتماءالاتعزز وثقافية ورياضية  نسانيةوإاعية توفير بيئة مالئمة علمية واجتم .1
 التطور العلمي.

 والتميز. بتكارالوابداع إلتشجع او  تقديم برامج علمية مواكبة للتقدم العلمي  .2
أن تكون مخرجات الكلية قادرة علي ، و سوق العمل حتياجاتاأقسام جديدة بالكلية تلبي  استحداث  .3

 .المنافسة في سوق العمل
 ذوي معارف ومهارات وقيم. متخصصينإعداد مهندسين  .4

مراكز ن مع الكليات والجامعات و و ادعم التعو ، المكانية تقديم االستشارات الهندسية لمشاريع التنمية .5
 .ى البحوث األخر 

 

 (2مادة )ال

 هيكلية الكلية
 

 :التالية األقسام العلمية ريقةالب -النجم الساطع التابعة لجامعة التقنية تضم كلية الهندسة  .أ

 القسم العام. (1)
 النفطيةقسم الهندسة  (2)

 قسم الهندسة الكهربائية وااللكترونية. (3)
 قسم الهندسة الميكانيكية. (4)
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 .والمعادن قسم هندسة علم المواد (5)
 قسم الهندسة الكيميائية. (6)
 .الجيوماتيكيةقسم الهندسة  (7)

حداث است أومية أخرى الجامعة إنشاء أقسام عل مجلسويجوز بناًء على اقتراح من عميد الكلية وموافقة 
 .مجلس الكلية، ويحق لألقسام استحداث شعب تخصصية بناءًا على موافقة دراسات عليا

قييم وت مكتب الجودة. 2 مسجل الكلية. 1اآلتية:  اإلداريةتضم كلية الهندسة فروع المكاتب والوحدات  .ب
 إلمتحاناتقسم الدراسة وا. 5 قسم البحوث واإلستشارات. 4 قسم العالفات الثقافية والمؤتمرات .3 األداء

تدريب مكتب الدراسات وال .9قسم شؤون المكتبة . 8 قسم النشاط الطالبي. 7 قسم الوسائل التعليمية. 6
 .مكتب الشؤون اإلدارية والمالية. 11. مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس 10

 .داءاألادالت ولجنة المناهج واللجنة العلمية لتحسين لجنة المعاللجان اآلتية: تضم كلية الهندسة و  .ج
 

 (3مادة )ال

 لغة الدراسة

 
م كل قس . و يحدد مجلس الكلية لغة التدريس فيبالكليةاللغتان العربية واالنجليزية هما لغتا التدريس  .أ

 .أكاديمي

 استدعت طبيعة المقررات ذلك إذاخاصة  أحوالفي  أخرى استعمال لغة  ريقر  أنيجوز لمجلس الكلية  .ب
 .الجامعة مجلسبموافقة 

 

 (4مادة )ال

 الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

 
ازة اإلج يةالتقن تمنح كلية الهندسةعليه بعد استيفاء وإتمام متطلبات التخرج المعتمدة من القسم العلمي المختص 

الماجستير  )ة العلمية العاليمع إمكانية منح اإلجازة  ،(.B.Scالعلمية التخصصية الجامعية )البكالوريوس العلمية 
M.Sc. بل( في المستق. 

 

 الفصل الثاني

 نظام القبول واالنتقال

 (5مادة )ال

 شروط القبول في الكلية
 

 افة إلىوباإلضالتقنية  الهندسةيشترط لقبول الطالب في الكلية لنيل اإلجازة العلمية )البكالوريوس( في مجال 
 :ما يلي لجامعةاعام  سجلالعامة التي يقررها مالشروط 
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الثانوية التخصصية )ذات العالقة  أو عامةأن يكون الطالب حاصاًل على الشهادة الثانوية ال .1
مجلس حددها يقبول التي ( وذلك وفق نسب اللمتوافقة مع األقسام العلمية بهابتخصصات الكلية وا

 الكلية.
 في بداية كل عام دراسي للتأكد من مالئمة الطالب لطبيعة قبول تجري امتحانات أنيجوز للكلية  .2

 .الدراسة في الكلية
 قة جهة، وفي حالة كان المتقدم موظفًا يجب أن يقدم موافلطالب متفرغًا للدراسة في الكليةأن يكون ا .3

 .ه تفرغًا كاماًل لمواصلة الدراسةالعمل على منح
 .حياً ن األمراض المعدية والئقًا صم ا ً اليأن يكون خ .4
 ف ما لم يكون جنحة مخلة بالشر  أوأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه في جناية  .5

 .ه اعتبارهإليقد رد 

ام لعمسجل اال تقبل الكلية حملة الثانويات ما قبل سنة التسجيل مهما كانت تقديراتهم إال بعد موافقة ال .6
 :التاليةللجامعة وفقًا للشروط 

في  لينالمتقدم قد حصل على معدل الثانوية بما ال يقل عن المعدل األدنى للطلبة المقبو أ. أن يكون 
 .العام الدراسي المتقدم له

 .( الواردة أعاله5،  4،  3،  2،  1الشروط )  ب. أن تتوفر فيه 
 .كلية سبق له الدراسة فيهج. أن ال يكون مفصواًل من أي  
 .لكليةالطالب بالقسم الذي تحدده اد. يقبل  

ئح حسب القوانين واللوا إضافة أي بند من بنود هذه المادة أولكلية الحق في تغيير ايكون لمجلس  .7
 .المعتمدة

 
 (6مادة )ال

 نظام الطالب الدارسين على حسابهم الخاص
 

 على الطالب العرب واألجانب الراغبين في الدراسة بالكلية مراعاة األتي :
 .مجلس الكليةعلى موافقة الحصول  .أ

 .ي المادة الخامسة من هذه الالئحةأن تتوافر فيهم الشروط الواردة ف .ب
 .كة ما لم يستثنى من ذليلانظم الميتعهد الطالب بدفع رسوم ونفقات الدراسة وفق اللوائح وال .ج
 .قامة اعتيادية طوال فترة الدراسةأن يثبت إقامته بليبيا إ .د
 .بها في الكليةباللوائح المعمول  يشترط توفر مكان للدراسة والقبول .ه

 

 (7مادة )ال

 ليبياعلى الشهادة الثانوية العامة من خارج  نظام الطالب الحاصلين
 

والبحث  العالييلزم هؤالء الطالب بضرورة معادلة شهادتهم والتصديق عليها من اإلدارة المختصة بوزارة التعليم 
المعادلة النهائية، وال  إجراءات استكمالحين  إلىلية أو ويجوز للكلية إلحاق الطالب بالدراسة وفق معادلة  العلمي.
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 501قرار  العاليالئحة تنظيم التعليم  (11يعد الطالب منتقال فعليا إال بعد استيفاء كافة اإلجراءات المطلوبة. م)
 م.2010لسنة 

 

 

 (8مادة )ال

 االنتقال إلى الكلية
 

ا رج ليبيالجامعات األخرى المعترف بها من خا أويجوز قبول المسجلين بإحدى كليات الهندسة بالجامعات الليبية 
مدة ال  ن يدرس بها، ويشترط في الطالب المنقول إلى الكلية أالعاليوزارة التعليم قرها توالضوابط التي وفقًا للقواعد 

لدفعة ويجب ان تكون منطبقة عليه شروط القبول للكلية لنفس ا أربع فصول دراسية. أوتقل عن سنتين دراسيتين 
 التي قبلت بالكلية.

 

 (9مادة)

 ة االنتقاليلآوشروط 

 
لطالب إلجراءات النقل ومصدق عليه من ا هالمعد اذجملء النمعلى الطالب الذي يرغب في االنتقال التقدم ب .1

 .قبل بدء السنة الدراسية أسبوعينمسجل الكلية في مدة ال تقل عن وولي أمره بمكتب 
 :التاليةالمستندات والوثائق  لنماذجيرفق با .2

سي على أن يبين السجل الدراه دراستها بالكلية المنقول منها، سجل دراسي يبين المواد التي سبق ل .أ
 .ة المسئولة بالكلية التي درس بهاويكون ذلك معتمد من الجهيها الطالب، الدرجات المتحصل عل

ة معتمدملية والوحدات الد لمحتوى المقررات الدراسية مبينا بها عدد الساعات النظرية والعتوصيف معتم .ب
 .لكل مقرر

حقه  ولم يصدر في الب تفيد بأنه مسجل كطالب نظامي،رسالة معتمدة من الكلية التي درس بها الط .ج
 .تأديبي أوقرار فصل أكاديمي 

 منقولالجامعة ال أوالكلية  لفصله من الدراسة في أن ال يقل المعدل العام للطالب عن النسبة المحددة .د
 .منها

لها ن ثم تحويلدراستها وم مجلس الكليةاالنتقال والمستندات المرفقة معها إلى  نماذجيتولى مسجل الكلية إحالة . 3
 .باألقسام إلتمام عملية التقييم األكاديمي إلى لجنة المعادالت العلمية

 ها.إليشهادة الثانوية على النسبة المعتمدة للقبول للكلية المنتقل . أن يكون الطالب حاصال في ال4
 اسة.دة الدر مطيلة  يكون مقيما بليبيا إقامة اعتياديةكان المتقدم للدراسة من غير الليبيين يشترط فيه أن  إذا. 5
 

 

 (10)المادة 

 اعتماد المواد الدراسية للطالب المنتقلين
 

 للطالب المنتقلين وفقا لما يلي:يتم اعتماد المواد الدراسية 
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ية التقن% من كليات الهندسة المطابقة لنظام كلية الهندسة 55تعتمد درجة النجاح في كل مادة نسبة  .1
 .النجم الساطعبجامعة 

 من كليات الهندسة الغير مطابقة لنظام( CC)أعلى  أو% 65تعتمد درجة النجاح في كل مادة نسبة  .2
 ، وذلك حسب نسبة النجاح بالكلية المنتقل منها.النجم الساطعبجامعة التقنية الهندسة كلية 

 
 (11مادة )ال

 لجنة المعادالت العلمية
 

 رئيس القسم المختص، رئيس القسم العام والمسجل.تتكون هيكلية لجنة المعادالت العلمية من كل من: 
ها دراست فق توصيف المقررات التي سبق لهتختص هذه اللجنة بالتقييم العلمي واألكاديمي للطالب لمعرفة مدى توا

ن م عليه م كتابيًا بمحضر يتم التوقيعمع توصيف المقررات المطلوبة بالقسم ويبدي أعضاء لجنة المعادالت أرائه
يجة في نت وعلى اللجنة البث .الدراسية التي سيدرس بها الطالب قبلهم وعلى ضوء هذا التقييم يتم تحديد المرحلة

 ها كحد أقصى.إليراق المعادلة أو من إحالة  شهر زاو تتجدة ال المعادلة في م
 

 

 الثالثالفصل 

 نظام التسجيل وإيقاف القيد
 

 (12مادة )ال

 التقويم الجامعي
 

لكلية العميد  كما يحدد القرار موعد عطلة نهاية العام، ويحق العاليتبدأ الدراسة وتنتهي بقرار من وزارة التعليم 
داية ها مع بيإلالتنسيب  نسب، ويبدأ التسجيل بالكلية بمجرد وصول وانتهاء كل فصل دراسيمواعيد بدء تحديد 
 ويخطر بها وكيل الجامعة للشؤون العلمية ومسجل عام الجامعة. .كل عام

 

 (13مادة )ال

 التسجيل
 

 ل الفترة التي تعلن عنهاإلى الكلية أن يتم إجراءات التسجيل خالقبول الحاصل على على الطالب  -1
 .الكلية

من  عن أسبوع ، على أن ال تزيد مدة التأخيرمجلس الكليةوافقة ال يسمح له بالتسجيل المتأخر إال بم -2
 .نهاية فترة التسجيل

ب عن موعد التسجيل بعذر قهري يقوم بتقديم طل إلى الكلية قبولالحاصل على في حالة تأخر الطالب  -3
اسة مدعم بالمستندات الدالة على ذلك إلى مسجل الكلية في فترة ال تزيد عن شهر من تاريخ بدء الدر 

 .عذر الطالبقبول  أوالحق في رفض لكلية المجلس و 
لك من مسجل لوبة واعتماد ذستكمال جميع الوثائق والمستندات المطالحضور الطالب شخصيًا  يتوجب -4

 .الكلية

 مسجل بالكلية بعد أن يعطى رقما دراسيا.عتبر الطالب ي -5
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 (14مادة )ال

 تجديد القيد
 

عتبر أ ا وإال منهل و خالل األسبوع األ أوعلى الطالب المنتظم بالكلية إتمام إجراءات تجديد القيد قبل بدء الدراسة 
 ، على أن العة عن التأخيربعد بيان أسباب مقن ، وفي هذه الحالة يجوز له أن يوقف قيدهغائبًا بدون عذر

 .مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة، وال تحتسب دراسيفصل الالالمدة شهر من بداية  اوزتتج
 

 

 (15مادة )ال

 شروط إيقاف القيد
 

 لكليةل امسجقاهرة يقتنع بها  أواعتيادية  تعذر علية االستمرار بالدراسة ألسباب إذايجوز للطالب إيقاف قيده 
 :التالية وعند توفر الشروط

 االعتيادية: األسباب .1
 تقديم طلب إيقاف قيد مصحوبًا بالوثائق والمستندات الدالة على األسباب التي تجعله .أ

صل ى األقل قبل نهاية الفيتقدم بطلب إيقاف قيده في مدة ال تقل عن )أربعة أسابيع( عل
 .الدراسي

ت منفصلين في الحاال أويين لاالقيد فصلين دراسيين متت إيقافمدة  تتجاوزيراعى أن ال  .ب
 االعتيادية.

 القاهرة: األسباب .2

ت األسباب القاهرة لذوي االحتياجات الخاصة واألمراض المزمنة والنفسية وإصابايراعى  .أ
 .ويلة، على اعتبار هذه المدة إيقاف قيدالحوادث والتي تتطلب العالج لفترات ط

 .القيد أربع فصول دراسية في الحاالت القاهرة إيقافمدة  تتجاوزيراعى أن ال  .ب
 

دة المدة المحد) ضمن مدة الدراسةفي كال الحالتين ال تحتسب مدة إيقاف القيد المذكورة  .3
 .(28في المادة )الحقا إلتمام متطلبات التخرج المنصوص عليها 

 

 

 الرابعالفصل 

 نظام الدراسة
 

 (16مادة )ال

 درجة البكالوريوسنظام الدراسة للحصول على 
 

على  لنظامها التعليمي، وتنظم الدراسة فيها أساساتأخذ الكلية بنظام الوحدات )الساعات المعتمدة(  .1
 ذلك. إطار، وتوضع الخطط الدراسية في المغلق النظام الفصلي أساس
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 الوحدة الدراسيةأن  أساسيجري حساب الساعات المعتمدة لكل مقرر دراسي في الخطة الدراسية على  .2
ثالث  أو )تمارين( ساعتان للتدريبات النظرية أوهي عبارة عن محاضرة نظرية لمدة ساعة واحدة 

 لمعملية.اساعات للتدريبات 
ا كل منهما ستة عشر أسبوع إلى فصلين دراسيين مدةالتقنية ة الهندسة تنقسم السنة الدراسية بكلي .3

 .جازة فصلية مدتها أسبوعانأويفصل بينهما 
يجوز بقرار يصدره عميد الكلية بناء على و  .أسابيعل دراسي صيفي مدته ثمانية يجوز تنظيم فص .4

 طة الدراسية لتتناسب معتوصية مجلس الكلية تقصير الفصل الدراسي عن هذا الحد وذلك بتعديل الخ
 .هذه المدة

 

 (17مادة )ال

 الخطط الدراسية
 
لب ، يلتزم كل طافي إحدى مجاالت التخصص بالكلية التقنية الهندسيةللحصول على درجة البكالوريوس في  .1

 :يالتالمفصلة على النحو كل قسم و ب)الخطة الدراسية( هو معتمد  ماحسب وحدة دراسية  162 إلى 146بدراسة 
 
 وحدة  40 ال يقل عددها عن هندسيةالعامة و النسانية و اإلعلوم المقررات  1

2 
 مقررات تخصصية إلزامية

 جامعة / كلية / أقسام()مقررات 
 حسب الخطة الدراسية لكل قسموحدة  115إلى  95

حسب الخطة الدراسية لكل  اتوحد 6 ال يقل عددها عن مقررات تخصصية اختيارية 3
 قسم

 

 لعدم شمول مقررات تخصصية اختيارية بخطتها الدراسية.بعض األقسام العلمية ويراعى خصوصية 

 

 ضمنقبل البدء بالدراسة يجوز وضع برنامج لغة انجليزية مكثف وتقنية معلومات كفصل دراسي استثنائي  .2
 المخطط الدراسي للرفع من مستوى مدخالت الكلية في اللغة االنجليزية والحاسوب.

 

 

 (18مادة )ال

 الدراسية البرامج

 
طرف  مندراسي  مقررالمتزامنة لكل  أوسابقة ال مقرراتالالمقررات الدراسية و  منةمتضالدراسية  برامجتعد ال

 :لكلية للموافقة ويراعي في ذلك ما يليمجلس او  لجنة المناهج وتعرض على ،األقسام المختصة
 يوضع وصف ألهداف كل مقرر دراسي ومحتوياته ومخرجاته يتناسب مع عدد وحداته المخصصة له. .1

 والتمارين وعدد الوحدات لكل مقرر.يذكر عدد الساعات الدراسية النظرية والعملية  .2

 .لكل مقرر دراسي أن وجدت المتزامنة أوتطلبات السابقة الميحدد كل قسم  .3

 تصنف المقررات التي ترد في الخطة الدراسية ضمن خمسة مستويات إلتمام البرنامج تصاعديا. .4
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 .ل(و المستوى األ) ل والثاني موحدا بالنسبة لجميع األقسامو يكون البرنامج الدراسي للفصلين األ .5

وأي  األخيرة )المستوى الرابع والخامس( األربعةول تقتصر المقررات االختيارية في كل قسم على الفص .6
 .مسبقا عميد الكليةخروج على هذا يستوجب موافقة 

ال يجوز للطالب أن يدرس أي مقرر دراسي قبل أن يدرس متطلبه السابق، وفي حال حدوث ذلك يقوم  .7
 اء تسجيله وإبالغ القسم المعني.مسجل الكلية بإلغ

لسابق أن يدرس المقرر ومتطلبه ا األكاديمييجوز بموافقة عميد الكلية وتوصية القسم واقتراح المرشد  .8
بق كان قد دخل االمتحان النهائي للمتطلب السا إذا أوكان تخرجه يتوقف عليه،  إذافي الفصل ذاته 

 ولم ينجح في المقرر.

 الكلية والقسم والمستوى وحقل المعرفة وتسلسل المقرر. إلىيعطى كل مقرر دراسي رقما يرمز  .9

 

 (19مادة )ال

 مستويات المواد الدراسية
 

 :التاليوفق الجدول ة الجامعية البكالوريوس على خمسة مستويات المسجلون لنيل الدرج يوزع الطلبة
 المقرراتترقيم  الوحدات المعتمدة السنة الدراسية

 127 - 111 43 –صفر  االتجاه العام
 248 - 231 90  -  44 الثانية
 366 - 351 129  -  91 الثالثة
 486 - 471 162  -  130 الرابعة

ية ج العلمويساعد هذا التصنيف في وضع المناهمع مراعاة الرموز الدالة بترقيم المقررات الموضوعة قبل الترقيم 
  .تصاعديا

 

 (20مادة )ال

 القسم العام
 

على  فواإلشرا مساعدة الطلبة الجددإرشاد و الكلية رئيس لقسم االتجاه العام وتكون مهمته توجيه و  عميديكلف 
 العلمية.برنامجهم الدراسي إلى أن يتم تحديد تخصصهم بأحد األقسام 

 

 (21مادة )ال

 التنسيب لألقسام التخصصية

 
 21ازهم قسام العلمية الذين تم اجتياألجلس الكلية توزيع الطالب على م يتوليمع بداية الفصل الدراسي الثالث 

 :العتباراألخذ في امع ووفقا لمقترحات األقسام العلمية بالكلية  من المقررات األساسية التمهيدية وحدة دراسية
 رغبة الطالب. -1

 ل.و تقديره في العام الدراسي األ -2



 

10 

 كلية الهندسة التقنية –مكتب الجودة وتقييم األداء مدير إعداد 

 قسم.القدرة االستيعابية واإلمكانيات العامة لكل  -3

 .اإلستراتيجيةالسياسة العامة للكلية والخطة  -4

 .الهندسة النفطية والكيميائية يلقسماختبار مالئمة ومفاضلة  -5

 

 (22مادة )ال

 ألقسام التخصصيةاب األكاديميمشرف ال
 

مقررات في اختيار ال الطالب لمساعدتهمالقسم العلمي من بين أعضائه مشرفًا أكاديميا لمجموعة من  رئيس يكلف
 فقةإال بعد موا الطالب في أي مقرر لتسجي وال يتم والقيام برصد نتائج المقررات الدراسية لكل فصل دراسي

 رئيس القسم العلمي المختص.و  المشرف األكاديمي
 

 (23مادة )ال

 الحد األدنى واألقصى للعبء الدراسي
 

دة حدًا ( وحدة معتم24( وحدة معتمدة حدًا أدنى و)15بين )سي للطالب في الفصل الواحد العبء الدرا حاو يتر  .1
 ( وحدة معتمدة حدًا أقصى.27أعلى، و)

تبقية قل عدد الوحدات المعتمدة الم إذا( 15للعبء الدراسي للطالب أقل من ) ويجوز أن يكون الحد األدنى .2
 وحدة معتمدة. (12للتخرج عن )

كلية ( وحدات معتمدة وذلك بموافقة عميد ال9لطالب إلى )العبء الدراسي ل إنقاصكما يجوز عند االقتضاء  .3
 وبعد أخذ رأي المرشد األكاديمي.

 ( وحدة معتمدة في أي من الحاالت اآلتية:27طالب بالتسجيل في الحد األقصى )ويسمح لل .4
 .جيد جدافي حالة حصوله على معدل تراكمي ال يقل عن تقدير  .أ

 ته.كان ذلك سيؤدي إلى تخرجه في الفصل ذا إذا .ب
د على الحد األعلى للعبء الدراسي المسموح به في الفصل الدراسي الصيفي هو مقرران دراسيان وبما ال يزي .5

 ذاإ( وحدات معتمدة 10وحدات معتمدة، ويجوز للطالب التسجيل في ثالثة مقررات وبما ال يزيد على ) (7)
كان ذلك سيؤدي إلى تخرجه في نهاية  إذا أوكان حاصال على معدل تراكمي ال يقل عن تقدير ممتاز 

 .القسم العلمي المختصورئيس  األكاديميالمشرف  وبعد موافقة الفصل الصيفي
 
 

 (24مادة )ال

 المواظبة
 

لحد اعن  نسبة غيابه زادت إذاو على الطالب متابعة الدروس النظرية والعملية في جميع المقررات المسجل بها 
 :التالية اإلجراءاتالمسموح به تتخذ 

من بداية الفصل  %25غيابه  نسبة زتاو تج الذي في المقرر الجزئيمن التقدم لالمتحان  الطالبيحرم  .أ
  فيالنهائي يحرم من التقدم لالمتحان كما  .عذر يقبله القسم العلمي بالكلية االمتحان الجزئي بغير إلى
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 إلىنهاية االمتحان الجزئي من  %25نسبة غيابه  زتاو تج إذافي حال تكرار الغياب،  ،المقرر نفس
 .ويعطى تقدير ضعيفاالمتحان النهائي بغير عذر بداية 

لفصل اية ابدمن  %25غيابه  نسبة زتاو تج مقررأي في النهائي من التقدم لالمتحان الطالب يحرم  .ب
 .ويعطى تقدير ضعيفبغير عذر االمتحان النهائي بداية  إلى

 الغياب.ال تحسب مدة الغياب المشروع ضمن مدة  .ج
 
 

 (25مادة )ال

 لجنة المناهج العلمية
 

ي تعديل ف أوتراه مناسبًا من تغيير  إجراء مايجوز للكلية بناءًا على محضر مجلس القسم العلمي المختص 
د لمية بعالحذف وفقًا لما تقتضيه التطورات العلمية والتحديث في المناهج الع أوالمقررات الدراسية باإلضافة 

 الكلية.مجلس و  لجنة المناهجاعتمادها من 
 تختص هذهو  .وعضو عن كل قسم علمي، لجنة المناهجالعلمية من كل من: رئيس  هجانتتكون هيكلية لجنة المو 

ويبدي . ومدى مطابقتها للحداثة ومواكبة العصر والجودة باألقسامللمناهج التي تدرس اللجنة بالتقييم العلمي 
ء على ضو من قبلهم و  من مقترحات بمحضر يتم التوقيع عليه هميإلم كتابيًا فيما يقدم أرائه هجانأعضاء لجنة الم

 مناقشة واعتماد المناهج المستحدثة من مجلس الكلية.يتم رير هذا التق
 

 (26مادة )ال

 مدة الدراسةالحد األدنى واألعلى ل -أ
 

 مانيةثمدة الدراسة في الكلية للطالب الحاصلين على الثانوية العامة للحصول على شهادة البكالوريوس  .1
 التسجيل بالدراسة.  دراسية اعتيادية منذفصول 

اًل عشر فص حدال يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب في الدراسة لنيل درجة البكالوريوس على أ .2
 .كحد أقصى دراسيا اعتياديا

منح ت، وال مجلس الكلية يقرهتقدم بعذر مقبول  إذايجوز منح فصلين أضافيين للطالب ولمرة واحدة فقط  .3
يد عم، ويكون ذلك بقرار من دراسية وحدة 130ما يتعدى  أتمقد هذه الفرصة إال في حالة كون الطالب 

 .الكلية

حدة و  58ما يتعدى  أتم إذا) فوق المستوى الثالث فما ب يمنح الطالب المفصولين في السنوات المتقدمة .4
، حث العلميوالب العاليوزارة التعليم وفق اللوائح المعتمدة من بدونه  أوفرصة استثنائية بمقابل دراسية( 

حدود وتشترط الكلية أن تكون عدد مرات الفرص االستثنائية في كل سنة دراسية من السنوات المتقدمة م
 .لجامعةمسجل عام اعتمده يوفق ما 

 

 التدريب العملي -ب

 
 .أمكنالصيف طيلة فترة دراسته بالكلية ما  يجب أن يقوم الطالب بالتدريب العملي خالل فصل (1
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ترة ف( خالل دراسته بالكلية وال تزيد كل يجب أن ال تقل مدة التدريب العملي عن )أثنى عشر أسبوعاً  (2
 .()ستة أسابيععن 

 .المعد له بكل تفاصيلهريب العملي على الطالب االلتزام ببرنامج التد (3

 .بقدر اإلمكان من تخصص الطالب قريبيجب أن يكون التدريب العملي المعد للطالب  (4

يها ، كما يطلب من المؤسسة التي تلقى فن فترات التدريبيجب على الطالب إعداد تقرير عن كل فترة م (5
 .ديم تقرير عن النشاط الذي قام بهالطالب تدريبه تق

ل عن طريق لجنة تشك غير مرضي أوصيفي مقرر دراسي يقيم بدرجة مرضي تعتبر كل فترة تدريب  (6
 .من أعضاء هيئة التدريس لكل قسم

 

 (28مادة )ال

 منح شهادة البكالوريوس

 
 :التاليةأستوفى الشروط  إذا الهندسة التقنيةيمنح الطالب شهادة البكالوريوس في 

 .الدراسية المعتمدةبنجاح جميع المقررات الدراسية في الخطة أن يتم  .1
( من  ية خالل المدة المسموح بها في الفقرة ) أملالمتطلبات للحصول على الدرجة العأن يستكمل جميع  .2

 .( 26المادة ) 
 

 الفصل الخامس

 نظام االمتحانات والتقييم

 

 (29مادة )ال
يتولى عضو هيئة التدريس القائم بتدريس المقرر عمل اختبارات في المقرر المكلف بتدريسه خالل  .1

له  ويجوز .المتحانات النهائيةابما فيها الفصل الدراسي بحيث ال يقل عددها عن اختبارين لكل مقرر 
 صلالف بداية من أسبوعان أقصاها مدة بموافقة عميد الكلية تأجيل االمتحان النهائيعند االقتضاء 

  االمتحان. إجراءويعطي الطالب تقدير غير مكتمل لحين  التالي االعتيادي الدراسي
ة عضو هيئالتوزيع من قبل  أوأما عن طريق النشر في لوحة اإلعالنات  النتائجبعد كل امتحان تعلن  .2

تطلب  إذاالقصور  جهأو يبين له اجعة درجته و ويمكن الطالب من مر  المسئول عن االمتحان التدريس
 .النموذجية اإلجابةذلك بموجب  األمر

 لىإ لغيابه لم يقدم عذرا مقبوال إذايعطى صفرا لهذا االمتحان جزئي غاب الطالب عن أي امتحان  إذا .3
 ستاذلألفي موعد مناسب  وتعقد امتحانات بديلة للطلبة المقبولة أعذارهم ،المادة ومسجل الكلية أستاذ
 . لئو المس

د تخلف الطالب عن دخول امتحان نهاية الفصل الدراسي لمادة ما دون عذر يقبله المسجل والعمي إذا .4
 عد راسبا فيما تخلف فيه.ي

مسجل  يقبله قهري  أو مرضي لعذر كان ماقرر لم النهائي االمتحان عن الطالب تخلف أن ثبت إذا .5
 .بذلك التسجيل إدارة العميد ويبلغ ،(مكتمل غير)تقدير للطالب حسب الكلية عميدو 
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 يادياالعت الدراسي الفصل بداية من أسبوعان أقصاها مدة خالل (مكتمل غير)تقدير إزالة الطالب على .6

 إلدارة النتيجة وتقديم والقسم دةالما أستاذ مع باالتفاق فيه تخلف فيما له يعقد امتحان بإعداد وذلك التالي

 يبتغ الذي االمتحان في )صفر( تقدير التسجيل إدارة له ترصد ذلك وخالف المدة هذه خالل التسجيل

 .عنه

رصد في سجله ( يجوز لمجلس الكلية 6في حال عدم زوال العذر خالل المدة المحددة في الفقرة ) .7
حين زوال السبب وترصد نتيجة امتحان غير مكتمل في الفصل  إلىالدراسي الحرف )م( غير مكتمل 

 الدراسي الذي تم دراسة المادة فيه. 

ية الذي بإعداد وإعالن جدول االمتحانات النهائ المختصة األقساممع رؤساء  ن او بالتعمسجل الكلية  يقوم .8
أية  جل بإعدادكما يقوم المس ،عميد الكلية اعتمادها منوذلك بعد ، حدد الموعد والمكان لكل امتحاني

 . طلب منه ذلك إذااالمتحانات  شراف علىإلترتيبات إضافية ل

أن يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس من  لكليةامجلس القسم وبعد الحصول على موافقة  لرئيسيجوز  .9
عضو تعذر وجود  إذاخارجها بوضع االمتحان النهائي ألي مقرر  أومن داخل الكلية  أوالقسم نفس 
ي ، كما يجوز له أن يستعين بأكثر من عضو هيئة تدريس لالشتراك فتدريس المكلف به أساساً الهيئة 

 .االمتحان النهائي لذلك المقررضع و 

رئيس  إلىالفصل الدراسي مرصودة  أعماليقوم عضو هيئة التدريس المكلف بالمقرر بتسليم درجات  .10
الب ت التي تحصل عليها الطكاف يسمح برصد الدرجا تالقسم قبل بدء االمتحانات النهائية للمقرر بوق

 الدراسي.  في سجله

 
 (30مادة )ال

 النسب المئوية جدول
 سبم نتيجة الطالب عماًل بنظام النيتقي

   

 التقدير الدرجة
 ممتاز فأعلى 85
 جيد جداً   85أقل من  إلى 75
 جيد  75أقل من  إلى 65
 مقبول 65أقل من  إلى 50
 ضعيف  50أقل من  إلى 35

 ضعيف جداً   35أقل من 
 

 

 (31مادة )ال

عدم حصول الطالب عليها يعتبر راسبا في ذلك %( و في حالة 50درجة النجاح الصغرى لكل مقرر هي )
 .المقرر

 



 

14 

 كلية الهندسة التقنية –مكتب الجودة وتقييم األداء مدير إعداد 

 (32) مادةال
 : التاليتحتسب درجة المقرر الدراسي على النحو 

 المقرر الدراسي العملي فقط: .أ
  ويخصص وأنشطة%( من الدرجة النهائية لألعمال الفصلية من تجارب وتقرير 50يخصص )

 المتحان النهائي العملي والتحريري.ل%( 50)
 الدراسية التي تشمل على جزء عملي: اتالمقرر  .ب

%( للمادة 20%( للمادة النظرية )30%( من الدرجة لألعمال الفصلية و توزع منها )50يخصص )
لعملية اوتشمل درجة المادة  ،وتشمل درجة المادة النظرية على االمتحانات الجزئية والدورية ٬العملية
هائي االمتحان الن أما ٬اخل المعمل واالمتحانات العملية مناقشة والتقارير ونشاط الطالب دالعلى 

 %( للمادة النظرية. 50فيخصص له )
 المقررات الدراسية النظرية: .ج

المتحان الجزئي و ل%( 20%( من الدرجة النهائية لألعمال الفصلية و توزع منها )40يخصص )
ويتم ذلك بامتحان  ٬ائي%( لالمتحان النه60و يخصص ) ٬واألنشطة%( لالمتحانات الدورية 20)

 الطالب تحريريا في المادة التي درسها طيلة الفصل الدراسي. 
 مقررات ذات طبيعة خاصة: .د

( و ج ٬ب  ٬تستثنى المقررات ذات الطبيعة الخاصة من طريقة التقييم المنصوص عليها في الفقرات )أ 
كون على يالتقييم لهذه المقررات  و ,ص يحدد مجلس الكلية هذه المواد بناء على اقتراح من القسم المخت

 :التاليالنحو 
( من %40%( من الدرجة الكلية للمقرر واالمتحان النهائي )60السنة خالل الفصل الدراسي ) أعمال

ي فلطريقة المقررات الدراسية التي تنطبق عليها هذه ا أسماءيبين الدرجة الكلية للمقرر. الجدول المرفق 
 التقييم:

 

 ــم المادةاسـ ت
ـــ ــ ـــ ـــاتتوزيع الدرجــــ ــ ــ  ــ

 المجموع االمتحان النهائي عمال الطالب خالل الفصل الدراسيأ 
 % 100 % 40 % 60 رسم هندسي 1

  

 :مشاريع التخرج ) سنة التخرج (
 .عداد مشروع التخرج واإلشراف عليهيكون مجلس القسم المختص مسئول عن اختيار وتسجيل وإ  .1
في حقل  الكلية أو من القسمعضوين يكلف رئيس القسم المختص لجنة لمناقشة وتقييم المشروع من  .2

المشروع وبحضور مشرف المشروع وال يحق لمشرف المشروع المشاركة في المناقشة وتقييم الدرجات 
لبحث ومناقشة الطالب المخصصة لعرض المشروع وكتابة البحث وكذلك الدرجات المخصصة لتقييم ا

 .في محتوياته
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إجراء بعض التعديالت غير  أوفي حالة قبول مشروع التخرج مع التوصية باستكمال بعض النواقص  .3
هائية وتحجب النتيجة الن بوعين من تاريخ المناقشة للطالب،أس زاو تتجالجوهرية العتمادها في مدة ال 

 .التعديالت أويستكمل هذه النواقص للطالب حتى 

 .ة لتقييم المشاريعيلآلحق في وضع للكلية ا .4

 :اآلتيتحسب الدرجة في المشاريع بالشكل  .5

%( تخصص لتقييم 60%( لتقييم نشاط الطالب طيلة الفصل وتوضع من قبل األستاذ المشرف. )30) .6
%( لعرض 30)أن تشمل على  .المناقشة والتقييم الطالب في محتوياته من قبل لجنة البحث ومناقشة

س هيئة التدري أعضاءويتم ذلك من خالل لجنة ال يقل عددها عن اثنين من  ٬المشروع وكتابة البحث
 للقسم المختص. %( من الدرجة الكلية10و) .الكلية أوبالقسم 

تعديالت جوهرية فرصة فصل دراسي ع تخرجه ويحتاج إلى يجوز منح الطالب الذي لم يستكمل مشرو  .7
 ويمنح الطالب التاليخالل العام الدراسي اختيار مشروع جديد يستكمل  أوواحد إضافي الستكماله 

 .ير مكمل حسب تقييم لجنة المناقشةتقدير غ

لجنة  التعديالت في المدة المحددة والممنوحة للطالب من قبل أولم يستكمل الطالب هذه النواقص  إذاو  .8
 لكلية.امجلس  يقبلهالمناقشة فيعتبر الطالب راسبًا في المشروع ما لم يكن هناك عذر قاهر 

ا قييمهتفي حاالت تقديم تظلم ضد لجنة المناقشة يحق لعميد الكلية تشكيل لجنة تقييم للمشاريع المراد  .9
 ويكون الرأي للجنة فيما تراه.

متضمنة ثالث نسخ للقسم. كما تسلم  يالمبدئغير مجلدة للتسليم  عد مشروع التخرج من ثالث نسخي .10
 .التعديالت النهائية على المشروع إجراءبعد  القسم إلىنسخة الكترونية كال منها 

 

 (33) مادةال
 المعدل الفصلي

يحسب المعدل الفصلي للطالب في كل فصل دراسي بضرب الدرجة المتحصل عليها الطالب في عدد الوحدات 
 دة التيلوحدات المعتمل ىالمعتمدة لكل مقرر وتجمع النواتج بجميع المقررات ثم يقسم المجموع على العدد الكل

 .لب في ذلك الفصلالطا درسها
 

 (34) مادةال
 التراكميالمعدل 

 يحسب المعدل التراكمي للطالب بضرب الدرجة المتحصل عليها الطالب في عدد الوحدات المعتمدة لكل مقرر
 .لبحدات الدراسية التي درسها الطاوتجمع النواتج لجميع المقررات ثم يقسم المجموع على العدد الكلى للو 

 
 (35) مادةال

 ة بمثابةنموذج استالم النتيج أوالطالب بالنتيجة النهائية لالمتحانات من خالل لوحة اإلعالنات  إخطاريعتبر 
 .تهقرينة بإعالمه بنتيج
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 (36مادة )ال

 لجنة االمتحانات والمراقبة
 

هائية مع نهاية كل فصل دراسي بإصدار قرار ينص على تشكيل اللجنة لتسيير االمتحانات الن عميد الكليةيقوم 
يس واإلشراف عليها تسمى ) لجنة االمتحانات والمراقبة (، وللجنة الحق في أن تستعين بأعضاء هيئة التدر 

ة ائها وتختص اللجنومراقبة سير االمتحانات وكذلك توزيع مهام األعمال بين أعض لاو الجدوغيرهم في وضع 
 : التاليةباألمور 
 .سئلة واالمتحاناتاألراق أو استالم وتسليم  -1
 .راق اإلجابةأو الم وتسليم است -2

 .درجات وحساب متوسط درجات كل طالبرصد ال -3

 .تائج وقوائم الخريجين والمفصولينإعداد قوائم الن -4

 .متابعة سير االمتحانات -5

 ،نافذةوذلك بما يتفق واللوائح ال في حاالت الغش التي تضبط، ى لجنة االمتحانات والمراقبة البثتتول -6
رار ق العاليلجنة التحقيق المشكلة بقرار من عميد الكلية بحسب الئحة تنظيم التعليم  إلىبإحالتها 

 .م2010( لسنة 501)

 .رأت ذلك إذاراق اإلجابة قبل التصحيح أو ة على وضع األرقام السري -7

  

 (37مادة )ال
 راق اإلجابةأو  النتائج ومراجعةاعتماد 

 

 متحاناتتعتمد النتائج النهائية الو  .تعتمد النتائج النهائية في النظام الفصلي من القسم العلمي .1
 ة.سنوات النقل من عميد الكلية وتعتمد النتائج النهائية لسنوات التخرج من قبل رئيس الجامع

عد الطالب بأن يتقدم قررين دراسيين. على يزيد عن م الراسب طلب المراجعة فيما الللطالب يحق  .2
دفع و عن طريق مكتب التسجيل بالكلية ملء النموذج المعد للمراجعة إعالن نتائج الفصل الدراسي ب

على  الرسوم المقررة لمراجعة ورقة إجابته في امتحان نهاية الفصل الدراسي. وفي حالة الموافقة
لجنة الطالب المتقدمين بتظلم على نتائجهم. تتكون ال إجاباتمراجعة تشكل لجنة تختص ب، إلجراءا

لهم اختصاص في مجال المقرر موضوع المادة وبحضور الطالب أعضاء هيأة التدريس من ثالثة 
لوها من التأكد من خشاملة دقة عملية التقييم و الحالة  هذهفي  اإلجابةوتكون مراجعة ورقة المعني. 
. جزء منه أونسيان تصحيح سؤال بأكمله  أونقل مفرداتها  أوالمادية في جمع الدرجات  األخطاء

المتبعة  األصولتيجة المصححة حسب وتعتمد الن اللجنةوفي حال وجود خطاء، يتم تصحيحه من 
 ابيا.كت تبريرالة للطالب، ويجوز لعميد الكلية مطالبة عضو هيئة التدريس يلاالكفالة الم وإرجاع
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 الفصل السادس

 من الكلية الفصلو اإلنذار

 

 (38المادة )

 اإلنذار

 
 

  %50عن  التراكميقل معدله  إذايوجه مجلس الكلية إنذار للطالب لغرض تحسين تحصيله العلمي  .أ
خالل  اإلنذارذلك  إزالة. وعلى الطالب ل والذي تم فيه قيد تسجيل الطالبو باستثناء الفصل الدراسي األ

  .التاليةالثالث فصول 

 :التالية اإلجراءات إلى أكاديمي إنذارعلى  الطالب الحاصليخضع  .ب
يادة ز ( وحدة دراسية ويجوز 12) أكاديميالطالب المنذر للعدد الوحدات الدراسية  األعلىيكون الحد  .1

ج كان من شأن ذلك تمكين الطالب من التخر  إذا أول و األ اإلنذارفي حال ( 18) إلىعدد الوحدات 
 في الفصل نفسه.

طلب من من رسوبه فيها. وقد ي التالية الفصول الدراسيةالمواد الراسب فيها خالل  إعادةالطالب  على .2
من هذه  41 بما ال يخالف المادة (65%مقررات حصل فيها على تقدير اقل من جيد ) إعادةالطالب 
 . (اإلنذار، )لتمكينه من إزالة بذلك األكاديمي مرشده صىأو ما  إذ الالئحة

حصوله ل يلاالفصل الت خالل لو األ اإلنذار إزالةجزه عن الثاني للطالب بعد ع األكاديمي اإلنذاريوجه   .ج
 : التاليةالخيارات  متتاليين أكاديميين إنذارين. وللطلبة الحاصلين على لو األ اإلنذارعلى 

العواقب المنصوص عليها االعتبار بعين  األخذمواصلة الدراسة في التخصص الدراسي نفسه مع  .1
 ويوقع الطالب تعهدا بذلك. 39 في المادة

تخصص الجديد بعد تغيير التخصص و يتم تحديد المقررات المطلوبة ويحتسب المعدل التراكمي لل .2
%(  رفع 50من ) أكثركان معدل الطالب التراكمي في التخصص الجديد  إذاو . قبول الطالب فيه

  .اإلنذارو خالف ذلك يبقى الطالب تحت  األكاديمي اإلنذارعنه 

 .األكاديمية اإلنذاراتالصيفي في احتساب الفصول الدراسية فيما يخص الدراسي ال يدخل الفصل  .د

 

 

 (39مادة )ال

 قرار الفصل
 حاالت اآلتية :في ال بقرار من مجلس الكلية يفصل الطالب من الكلية

 .سبب مشروعبدون  متتاليينن دراسيين انقطع عن الدراسة لمدة فصلي إذا .1
 .صلين دراسيين من التحاقه بالكلية( بعد مرور ف% 35) أقل من كان معدله التراكمي  إذا .2
 .دراسته في التخصص نفسه أثناءة يلامتت أكاديمية إنذارات ثالثةحصل الطالب على  إذا .3

قسم جديد و  إلىمن القسم الذي كان يدرس فيه ثم حول  أكاديميين إنذارينالطالب على حصل  إذا .4
 . رآخأي قسم  إلىين بعد التحويل مباشرة وال يجوز له االنتقال يلامتت أكاديميين إنذارينحصل على 

 .سنوات في الدراسة بالكلية سبعقضى أكثر من  إذا  .5
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 .(2010لسنة  501) العاليمن الئحة تنظيم التعليم  32، 31نصوص المواد انطبقت عليه  إذا .6
الشروط وابط وعلى توصية من القسم العلمي وذلك وفقا للضويجوز منح الطالب فرصة استثنائية واحدة بناء 

 .يلاالتي تضعها وزارة التعليم الع

 (40مادة )ال
الحتفاظ الفصل من الجامعة مع ا أو األكاديمي اإلنذارالطالب والقسم المعنى بقرار  إبالغيتولى مسجل الكلية 

 بنسخة عن القرار في ملف الطالب الشخصي.
 

 الفصل السابع

 واددراسة المعادة إ
 

 (41مادة )ال
 رسب فيها.يعادة التسجيل في المقررات التي إ يجب على الطالب  .أ

 الدراسة أي مقرر دراسي سبق له اجتيازه بتقدير إعادة التراكمي معدله ألغراض رفع  ،يجوز للطالب .ب
 ( وحدة دراسية معتمدة خالل21) عنعدد وحدات اإلعادة  يلاإجمفيما ال يزيد يزيد عن جيد جدا، و 

  .بالكلية دراستهفترة 

 من مرة واحدة فقط. أكثرالمقرر المنجز بنجاح  إعادةال يجوز  .ج

 .األعلىعاد الطالب دراسة مقرر ما تحسب له العالمة أ  إذا .د

تسجل كافة المقررات التي درسها الطالب والتقديرات التي تحصل عليها في هذه  األحوالفي جميع  .ه
والتي يتم حذفها  اإلعادة أوتقديرات الرسوب  أماممع وضع رمز خاص  الدراسي سجلهت في المقررا

 عند حساب المعدل الفصلي والتراكمي.

عند إعادة الطالب دراسة أي مقرر فأن وحدات ذلك المقرر تدخل في حساب الوحدات المعتمدة  .و
 المطلوبة للتخرج مرة واحدة فقط.

 

 الثامنالفصل 

 التأديبيةواإلجراءات المخالفات والعقوبات 

 

 التأديبية والعقوبات المخالفات

 

 (42المادة )
 اللوائحو بأداء واجباته التعليمية على أكمل وجه وأن تتفق تصرفاته مع القوانين والنظم  االلتزاملطالب على ا

 د الجامعية المستقرة. يلافي الجامعة واألصول والتقالمعمول بها 

 

 (43)مادة ال
ومن ة. ارتكب فعال يشكل مخالفة للنظم والقوانين واللوائح المعمول بها في الجامع إذاتأديب لللطالب يخضع ا

 :بينها ما يلي
 .دريس والعاملين والطالب بالجامعةاالعتداء على أعضاء هيئة الت .أ
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 .ألموال والمرافق التابعة للجامعةاالعتداء على ا .ب

 .واالمتحاناتل بنظام سير الدراسة اإلخال .ج

 .ق والنظام العام واآلداب العامةالسلوك المنافي لألخال .د

 
 (44المادة )

لضرب ا أوبالجامعة أعمال الشجار  بالالط أوالعاملين  أومن مخالفات االعتداء على أعضاء هيأة التدريس  ديع
سواء  هور المعتدى عليتم بصورة علنية وبحض إذاالتهديد. ويتحقق االعتداء  أوالقذف  أوالسب  أواإليذاء  أو

 .ةباإلشار  أوكتابة  أوارتكب الفعل شفاهة 
 

 (45) المادة

ليها عارتكب احد األفعال المنصوص  إذاعن الدراسة لمدة ال تقل عن سنتين دراسيتين  يعاقب الطالب باإليقاف
 كان عائدا. إذاالمعهد  أو، ويفصل الطالب من الكلية  ة( من هذه الالئح44) في المادة

 

 (46المادة )
 أومعة األدوات التابعة للجا أوإتالف للمعدات  أومن مخالفات االعتداء على أموال الجامعة كل استيالء  ديع

صورة بجزئيا وتقع المخالفة سواء تمت  أوستعمال كليا مما يجعلها غير صالحة لالإحدى المرافق التابعة لها 
 .عمديهغير  أو عمديه

 

 (47المادة )

 المادة ارتكب األفعال المنصوص عليها في إذايعاقب الطالب باإليقاف عن الدراسة لمدة ال تقل عن سنة دراسية 
 ( وتضاعف العقوبة عند العود.46)
وال دفع قيمة األضرار التي أحدثها بأم إذا إالفي جميع األحوال ال يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة و 

 الجامعة.
 

 (48المادة )
 يلي: يعد من المخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما

عن  أوتزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات واإلفادات والوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة  .1
 كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة. إذاغيرها 

 لغيره، ويعد انتحال للشخصية دخول طالب بدال عن أوانتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل  .2
 ألداء االمتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكا فيه من الطالب. آخرطالب 

 الشغب وعرقلة سير الدراسة واالمتحانات بأية صورة كانت. أوإثارة الفوضى  .3

 ما يتعلقمغيرها  أوالنتائج  أوالتقييم  وأالعاملين فيما يخص سير االمتحانات  أوالتأثير على األساتذة  .4
 بشؤون الدراسة واالمتحانات.
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ع الشروع فيها بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشرو  أوممارسة أعمال الغش في االمتحانات  .5
أجهزة ذات عالقة بالمنهج  أوأدوات  أوراق أو  أيةقاعة االمتحانات  إلىفي الغش إدخال الطالب 

 االمتحانات ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة االمتحانات. الدراسي موضوع

 حة.الالئ مجالس التأديب المشكلة وفقا إلحكام هذه أواالمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقيق  .6

 .العاليمخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم  أية .7

 

 (49المادة )
ت ( من هذه الالئحة بالعقوبا48ارتكابه إلحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة )يعاقب الطالب عند 

 اآلتية:
لفات الوقف عن الدراسة لمدة ال تقل عن سنة دراسية وال تزيد على سنتين دراسيين كل من ارتكب المخا .1

 ئيا عند العود.ويفصل الطالب من الدراسة فصال نها ( من المادة المذكورة،2-1الواردة في الفقرتين )

( من 4-3ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين ) إذاجزئيا  أوالحرمان من دخول االمتحانات كليا  .2
 ة.المادة المذكورة، وفي جميع األحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها المخالف

( من 5قرة )خالفة الوارد بيانها في الفارتكب الم إذانتيجة امتحان الطالب في دور واحد على األقل  إلغاء .3
ند عالمادة المذكورة، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب فصال نهائيا 

 العود.

 اإذاإليقاف عن الدراسة مدة ال تزيد على سنة دراسية واحدة  أوالحرمان من حقوق الطالب النظامي  .4
 ( من المادة المذكورة.7-6يه في الفقرتين )المخالفات المنصوص عل إحدىارتكب 

 

 (50المادة )
أن في وجدت قرائن تدعو لالشتباه ب إذاالمشرفين على قاعة االمتحان تفتيش الطالب  أويجوز للجنة المراقبة 

ن قاعة كما يجوز لهم إخراج الطالب م أجهزة لها عالقة بالمقرر موضوع االمتحان. أوأدوات  أوراقا أو حيازته 
متحانه في ارتكاب أعمال الغش، وفي جميع األحوال يعتبر ا بدأ أوالف تعليمات لجنة االمتحان خ إذااالمتحان 

 ملغيا.
 

 (51المادة )
 ا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتية:يعد سلوكا منافي

الطرف اآلخر وفي حالة الرضا يعد الطرف اآلخر شريكا في االعتداء على العرض ولو تم برضا  .1
 الفعل.

 .خدش الحياء العام .2

  .التعامل فيها بأية صورة من الصور أوالمسكرات  أوتعاطي المخدرات  .3
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 .عرضها أوتوزيعها  أواألشياء الفاضحة  لاو تد .4

 للحشمة ارتداء األزياء المنافية أوإحدى مكوناتها  أوالظهور بمظهر غير الئق داخل المؤسسة التعليمة  .5
 .المبالغة في الزينة أو

 .لنافذةالمساس باآلداب العامة واألخالق المرعية وفقا للتشريعات ا أوكل ما من شانه اإلخالل بالشرف  .6

 .الجهات المختصة إبالغية لسلوك جريمة جنائية توجب على الكلشكل ا إذاوفي جميع األحوال 
 
 

 (52) المادة
صوص بالوقف عن الدراسة لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سنتين كل طالب ارتكب إحدى األفعال المنيعاقب 

ب ارتكا لكلية عندعميد ا( من هذه الالئحة، ويفصل الطالب نهائيا عند العود، ويتوجب على 51عليها في المادة )
وكه سل إلىولي أمر الطالب ولفت نظره ( من المادة المذكور استدعاء 5رة )المخالفة المنصوص عليها في الفق

 أصر الطالب على مسلكه توجب االستمرار في إجراءات التأديب. إذاوتحذيره من مغبة هذا السلوك، ف
 

 (53المادة )

 ة.في تطبيق اإلحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه الالئحة يحسب كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحد
 

 (54المادة )
لطالب االمتحانات طيلة مدة الوقف، وال يجوز ل إلىيترتب على اإليقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم 

 مدة سريان العقوبة. أثناء أخرى كلية  أي إلىاالنتقال 
 

 إجراءات التأديب

 

 (55) المادة
ذه هان يقدم بالغا عن  المعمول بها في الكلية على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح واألنظمة

 لكلية.عميد ا إلىالمخالفة، يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة 
 

 (56) المادة
ن هيأة المخالفات تكليف لجنة للتحقيق من ثالثة أعضاء م إحدىلكلية فور إبالغه عن ارتكاب عميد ايتعين على 

 التدريس يكون احدهم مقررا للجنة.
 

 (57المادة )
ويجوز  إعالمهوم الذي تم فيه الي بستحوال يالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على األقل يتم إعالم الطالب ب

 يتم التحقيق فورا في حاالت الضرورة واالستعجال. أن
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 (58المادة )
 لىإه بمه عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعال أويقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد االنتهاء من التحقيق، 

 .اللجنة التي كلفته
 

 (59المادة )
ة، لكليد اعميالرأي بمعاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من  إلىما انتهت لجنة التحقيق  إذا

ابطة ويتكون من ثالثة أعضاء هيأة تدريس من ذوي الخبرة وعضو عن المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن الر 
 التدريس. هيئة س أقدم أعضاءالطالبية، ويرأس المجل

ل تقال ة وذلك خالل مد أمامهويتم إعالن من تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول 
راره وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس ق ،وم الذي تم فيه اإلعالن من بينهايلا بستعن ثالثة أيام، وال يح

نة لمن اشترك في لج زوال يجو  .غيابيا، ويتم إعالن الطالب عن طريق لوحة اإلعالنات بالمؤسسة التعليمية
 يكون عضوا بمجلس التأديب. أنالتحقيق 

 
 (60) المادة

ء من د كما يجوز له استدعايصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهو 
 قام بالتحقيق.

 
 (61) المادة

ي إطار مجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كلية ف أولجامعة تشكيل التحقيق رئيس ايتولى 
 الجامعة.

 
 (62المادة )

ى رينة علقالتأديب بلوحة اإلعالنات في الكلية المسجل بها الطالب، ويعتبر ذلك  أويتم إعالن عن موعد التحقيق 
 العلم به.

 

 (63المادة )
 أما، لكليةعميد اتعد نافذة إال بعد اعتمادها من  يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات األعضاء، وال

لجامعات الجامعة، وتبلغ كافة رئيس انافذة إال بعد اعتمادها من تعد القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فال 
 منها. أيبالقرار وذلك للحيلولة دون تسجيل المفصول في ليبيا والمعاهد العليا في 

 
 (64المادة )

شخصي يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة اإلعالنات في الكلية المسجل بها الطالب وتودع نسخة ثانية بالملف ال
 للطالب.
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 (65) المادة
ها لحكم فيا أوانقضاء الدعوى التأديبية  رانسحابه من الكلية وال يؤث أوتنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب 

 المدنية الناشئة عن الواقعة. أوعلى الدعوى الجنائية 
 

 (66) المادة
 العتراضيجوز ا تصدر طبقا إلحكام هذه الالئحة نهائية بعد اعتمادها وال إلىتعتبر قرارات المجالس التأديبية 

 عليها إال بالطعن فيها أمام المحكمة المختصة.
 

 

 تاسعالفصل ال

 أحكام ختامية

 

 (67مادة )ال

 ة التدريسمهام أعضاء هيأ

 
مجلس بها من قبل ، بتدريس المقررات الدراسية المكلفين يقوم أعضاء هيئة التدريس، كل في تخصصه .1

 .متعارف عليها في التعليم الجامعيد الالي، وذلك تبعًا لألعراف والتقالمختص لقسما
صدار الكلية إل قوم بتسليمه إلى مسجللقسم والذي يامجلس  االلتزام بأخذ الغياب وتسليمه شهريًا إلى .2

 .اللوائح المعمول بهالنهائية حسب ا أوالحرمان من دخول االمتحانات الجزئية  أوقرار اإلنذار 

، وتنمية قييمه وإلزامه باألنشطة الدراسيةعلى عضو هيئة التدريس متابعة تحصيل الطالب وذلك بت .3
 .مي للطالبالتفكير العل

ية على عضو هيئة التدريس إعداد االمتحانات الجزئية والنهائية للمقرر الدراسي والتواجد قبل بدا .4
م ة لالمتحان النهائي موزع عليها درجات كل سؤال قبل استالاالمتحانات وتسليم اإلجابة النموذجي

 .كراسات إجابة االمتحان النهائي

 .مهارات الطالب في كتابة التقاريرإعداد التجارب العملية واإلشراف على تنفيذها وتنمية  .5

 .م بواجبات اإلرشاد وتسجيل الطلبةالقيا .6

 .ذلك في التهاون ة والنهائية وعدم حانات الجزئيبواجبات اإلشراف والمراقبة داخل قاعات االمتالقيام  .7

 .وااللتزام بحضور اجتماعات القسم المشاركة في األنشطة العلمية والثقافية .8

 .عميد الكليةاستشارية إال بعد أخذ موافقة  أوتربوية  أومع أي جهة ذات صفة علمية  ن او التععدم  .9

علمي القسم ال مجلسعلى عضو هيئة التدريس القيام باألعمال اإلدارية واللجان التي يكلف بها من قبل  .10
 .عميد الكلية، ومن قبل المختص

 .ولية عضو هيئة التدريستعبئة وتوقيع نموذج الحمل الدراسي تكون مسئ .11
ة كل فصل مبينًا على عضو هيئة التدريس تعبئة نموذج عن كل مقرر دراسي يقوم بتدريسه في نهاي .12

 .ريسهلمقرر الدراسي الذي يقوم بتدفيه الموضوعات التي تم تدريسها والتي لم يتم تدريسها من منهج ا

 دراسي في كل فصل دراسي. أسبوعل أو للطالب في  الدراسي المقرر وصف محتوى تسليم  .13
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 (68مادة )ال
 .المختلفة بالكليةارسين بالمراحل تسري أحكام هذه الالئحة على جميع الطلبة الد

 

 (69مادة )ال
ابقًا( )س يلاتطبق هذه البنود مع عدم اإلخالل باألحكام واللوائح الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم الع

 .الليبيةالمنظمة للجامعات اً و يلاح والبحث العلمي يلاووزارة التعليم الع
 

 (70مادة )ال
ت ، على أن يتم اعتماده من الجهات ذالكليةامجلس إضافة لمواد هذه الالئحة هو من اختصاص  أوأي تغيير 

 .القوانين واللوائح المنظمة لذلك االختصاص حسب
 

 (71مادة )ال
 هذهإشكال ينشأ عن تطبيق أي  أوالالئحة  هذهنص في يبث مجلس الكلية في الحاالت التي لم يرد بشأنها 

 الالئحة.

 

 (72مادة )ال
 الالئحة.  هذه أحكاممع  أحكامهاتلغى جميع مواد الالئحة السابقة التي تتعارض 

 

 (73مادة )ال

 اعتماد الالئحة
 

 .خ اعتمادها من قبل جهات االختصاصيعمل بأحكام هذه الالئحة من تاري

 


