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الئحة نظـام الـدراسـة واالمتحانات والتأذيب

بكلـ ــية تقنية المعلومات

الئحة نظام الدراسة واالمتحانات والتأذيب

قــــرار رقن (

سنة 2013-2012

) لسنة ( )2013-2012بشــأى الئحــة نظــام الــدراسة

واالهتحــانات والتأذيب بكلية تقنية الوعلوهات ـ جاهعة طرابلس
بعد االطالع:
 عمى القانكف رقـ ( )1لسنة 1375ك.ر بشأف المؤتمرات الشعبية كالمجاف الشعبية.
 كعمى القانكف رقـ ( )1لسنة  1992إفرنجي بشأف تنظيـ التعميـ العالي.
 كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ ( )285لسنة  2006مسيحي بشأف الئحة أعضاء ىيئة
التدريس الكطنيف بالجامعات في الجماىيرية العظمى.
 كعمى قػرار المجػنة الشعػبية العامة رقـ ( )286لسنة  2006مسيحي بشأف الئحة نظاـ الدراسة
كاالمتحانات كالتأذيب بالجامعات كمؤسسات التعميـ العالي الميبية.
 كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ ( )22لسنة  2008مسيحي بشأف الييكؿ التنظيمي
لمجامعات.
 كعمى مكافقة المجنة الشعبية لكمية تقنية المعمكمات بمحضر اجتماعاتيا رقـ ( )6كرقـ ()11
لسنة  2008مسيحي.
 كعمى القرار رقـ ( )535لسنة 2007ـ بشأف استحداث كمية تقنية المعمكمات.
 كعمى القرار رقـ ( )1871لسنة 2008ـ بشأف تشكيؿ لجنة إدارية لتسيير العمؿ بكمية تقنية
المعمكمات.
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كعمى محضر االجتماع الثاني عشر ألعضاء ىيئة التدريس بكمية تقنية المعمكمات المنعقد
يكـ  2012/12/9ـ بشأف إعداد ألئحة نظاـ الدراسة كاالمتحانات كالتأذيب لكمية تقنية
المعمكمات.

(( قــــــــررت ))
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انفصم األول
أحكـــــــــــــــــــام عامــــــــــة
يــــادج ()1
تطثيك انالئحح
تطبؽ أحكاـ ىذه الالئحة عمى الدراسة كاالمتحانات كالتأذيب بكمية تقنية المعمكمات /ػ جامعة
طرابمس كتسرم أحكاميا عمى طالب مرحػمة اإلجػازة المتخصػصة (البكالوريوس) بكمية تقنية
المعمكمات /ػ جامعة طرابمس.

يــادج ()2
تؼــشيــــف انكهــيح
كمية تقنية المعمكمات ىي إحدل كميات جامعة طرابمس كمقرىا مدينة طرابمس.

يــادج ( )3
أهــــذاف انكهــــيح
تسعي كمية تقنية المعمكمات إلى تحقيؽ أىدافيا بإتباع أساليب التعميـ الجامعي الحديث الذم يتـ
مف خاللو تككيف اإلنساف المتعمـ القادر عمى الفيـ كالبحث كالدراسة كاستعداده لتنمية كتطكير
إمكانياتو كمكاىبو في مجاؿ تخصصو كانفتاحو عمي جميع فركع العمـ المرتبطة بمجاؿ تخصصو
كاكسابو الميارة كالثقافة العممية الحديثة  ،كذلؾ لتزكيد المجتمع بالخبراء لممساىمة في التخطيط
كالتنمية.
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كتيدؼ كمية تقنية المعمكمات خاصة إلى تحقيؽ اآلتي :ػ
أ ) إعداد المتخ صصيف في مجاالت تقنية المعمكمات كفؽ برامج دراسية متكاممة تكفؿ الحصكؿ
عمى اإلجازة العممية التي تمنحيا الكمية  ،كالمنصكص عمييا في المادة (.)7
ب) التعاكف مع الكميات كالجامعات األخرل في تدريس مقررات تقنية المعمكمات لطالبيا.
ج) إجػراء البحػكث كالػدراسات العممية كعقد المؤتمرات كالندكات العممية كتكطيد الصالت كتبادؿ
الخبرات مع الييئات ك المؤسسات العممية األخرل داخؿ البالد كخارجيا.
د) المساىمة في نشر الثقافة العممية.
ق) تقديـ االستشارات العممية كالفنية لممؤسسات كالييئات العامة كالخاصة في مجاؿ تقنية
المعمكمات.

يـــادج ()4
يــذج انــذساعــح تانكهــيح
تككف مدة الدراسة بالكمية عمى النحك التالي :ػ
أ ػ ثمانية فصكؿ دراسية " أربع سنكات " لمحاصميف عمى الثانكية العامة أك ما يعادليا.
كيتـ تكزيع خطة الدراسة "البرنامج الدراسي" بكؿ قسـ عمى المدة المحددة.
ب ػ يجكز منح مدة إضافية لمف يتكقع تخرجيـ خالؿ مدة ( )2فصكؿ دراسية عمى النحك التالي:ػ
يجكز إضافة مدة سنة دراسية (فصميف دراسييف) لممدة المذككرة في (أ) بناء عمى اقتراح القسـ
المختص كمكافقة لجنة الدراسة كاالمتحانات.
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يـــادج()5
نغــح انــذساعــح
لغة الدراسة كالتعميـ كاالمتحانات في الكمية ىي المغة العربية بجانب المغة االنجميزية.

يـــادج ()6
ألغـــاو انكهــــيح
تتككف كمية تقنية المعمكمات مف األقساـ التخصصية التالية:ػ
أ ػ قسـ الحاسب اآللي.
ب .قسـ شبكات الحاسب اآللي.
ج .قسـ ىندسة البرمجيات.
يدرس الطالب أربع فصكؿ دراسية مقررات تقنية المعمكمات األساسية ك مكاد عامة يتـ دراستيا
مف القسـ العاـ عمى أف يحدد مجمس الكمية شركط التنسيب ألحد أقساـ الكمية قبؿ أك بعد انقضاء
ىذه المدة كانجاز الكحدات المطمكبة عمى أف يراعى في ذلؾ حاجة المجتمع لمتخصص كسكؽ
العمؿ ثـ رغبة الطالب.
يجكز لمجمس الجامعة إضافة أك إلغاء أك تعديؿ أم قسـ بناء عمى اقتراح مجمس الكمية.

يـــادج ()7
انــذسخاخ انؼهًــيح
تمنح كمية تقنية المعمكمات /جامعة طرابمس بناء عمى اقتراح مجمس كمية تقنية المعمكمات
الدرجات العممية التالية شرط عدـ اإلخالؿ بالشركط كاألسس المنظمة كالمنصكص عمييا في ىذه
الالئحة-:
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1ػ اإلجازة المتخصصة (البكالوريوس ).
2ػ اإلجازة العالية (الماجستير).
 -3اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه ).
 -4البرامج الخاصة ك الدكرات التي تنظميا لكائح مستقمة.

يــــادج ()8
انًمشس انذساعي
ىي المادة ذات المحتكل المنيجي التعميمي كالذم يقره القسـ كالكمية ضمف الخطة الدراسية أك
البرنامج الدراسي  ،كيحدد كؿ مقرر بعدد مف الكحدات بحيث تكضح عدد المحاضرات األسبكعية،
ككذلؾ الدركس العممية كالتماريف أك التدريب كتقسـ مفردات كؿ مقرر عمى مجمكع المحاضرات
المحددة لذلؾ المقرر.
كتتبع الدراسة بالكمية نظاـ المقررات حسب اعتمادىا عمى بعضيا البعض كيككف لكؿ مقرر
دراسي:
 ) 1أستاذ يكمفو القسـ كيككف مف بيف أعضاء ىيئة التدريس القاريف بالكمية أك مف بيف المتعاكنيف
مف خارجيا مع كجكد معاكنيف مثؿ المعيديف كمساعدم بحاث كفنييف.
 )2كتاب منيجي ككتب مرجعية يحددىا أستاذ المقرر حسب تكصيؼ المقرر المعتمد مف القسـ.
 )3قاعة دراسية كمعمؿ (حسب طبيعة كؿ مقرر ).
 )4جدكؿ أسبكعي.
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كيجكز أف يككف لممقرر الكاحد أكثر مف مجمكعة بشرط إال يزيد عدد طالب كؿ مجمكعة عف
( )40طالبا كفي حالة تجاكز ذلؾ تضاعؼ الساعات المحتسبة لعضك ىيئة التدريس.
كال يجكز ألم طالب دراسة أم مقرر ما لـ يكف مسجال بو رسميا كعمى الطالب المسجؿ بالمقرر
الحصكؿ عمى درجة النجاح المقررة إلنجازه.

يــادج ()9
أعــــــتار انًمــــــــــشس
يتكلى تدريس كؿ مقرر عضك ىيئة تدريس متخصص أك أكثر كيجكز أف يككف مف المتعاكنيف
شريطة حصكلو عمى االقؿ عمى اإلجازة العالية (الماجستير) في ذات التخصص كيقكـ أستاذ
المقرر بتنفيذ ما يخصو كفقا لما يرد بيذه الالئحة كالتشريعات النافدة.
ك في حاؿ كجكد أكثر مف عضك ىيئة تدريس لممادة يجب تحديد منسؽ لؤلشراؼ ك التنسيؽ.
يخصص أستاذ المقرر جزء مف المحاضرة األكلى في بداية كؿ فصؿ دراسي لآلتي :ػ
1ػ تقديـ نفسو لطمبة المقرر كتحديد األياـ كالساعات المكتبية التي يتكاجد فييا لممراجعة.
 2ػ تكضيح محتكيات المقرر كمكاعيد االختبارات الفصمية كاالمتحاف النيائي ككيفية حساب أعماؿ
الفصؿ.
3ػ تحديد الكتب كالمراجع المستخدمة لممقرر الدراسي.
4ػ تحديد أسمكب التقييـ كالمتابعة أثناء الدراسة.
5ـ تنفيذ التعميمات الصادرة عف مجمس إدارة الكمية أك قسـ الدراسة كاالمتحانات ذات العالقة
بمقرره.
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كيجكز أف يساعد أستاذ المقرر في تنفيذ ميامو أحد المعيديف أك مساعدم البحاث كالفنييف متى
كاف ضركريا.

يـــادج ()11
ندــُح انذساعــح وااليتحـاَاخ
مع عدـ اإلخالؿ بمياـ رئيس قسـ الدراسة كاالمتحانات كمسجؿ الكمية كمجمس إدارة الكمية بيا،
تشكؿ بالكمية لجنة تسمى لجنة الدراسة كاالمتحانات يرأسيا رئيس قسـ الدراسة كاالمتحانات بالكمية
كتككف عضكيتيا مف:
1ػ مسجؿ الكمية (مقرر لمجنة).
 2ػ منسؽ الدراسة كاالمتحانات بكؿ قسـ مف األقساـ العممية بالكمية عمى أف يككف مف بيف أعضاء
ىيئة التدريس لذلؾ القسـ .كيحسب لو ما يعادؿ ست ساعات أسبكعية نظير قيامو بيذه الميمة،
تتكلي المجنة المياـ اآلتية:
 )1اقتراح مكاعيد بداية كنياية الدراسة لكؿ فصؿ.
 )2اقتراح مكاعيد امتحانات األعماؿ الفصمية كالنيائية لكؿ فصؿ.
 )3اقتراح مكاعيد التسجيؿ كاإلضافة كاإلسقاط كأعداد النماذج الخاصة بذلؾ.
 ) 4دراسة طمبات الطالب المتعمقة بالغياب عف االمتحانات بمبررات مقبكلة كطمبات منح فرص
استثنائية لمطمبة المتعثريف حسب الحاالت التي تنص عمييا ىذه الالئحة كاعداد مقترحات لمعرض
عمى مجمس إدارة الكمية.
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 )5دراسة جميع القضايا المتعمقة بالدراسة كاالمتحانات بالكمية كأعداد التكصيات لمعرض عمى
مجمس إدارة الكمية.
 )6اإلشراؼ عمى جميع االمتحانات الفصمية كالنيائية بالكمية كاتخاذ التدابير الالزمة إلنجاحيا.
 ) 7البث في طمبات النقؿ بيف األقساـ كانتقاؿ الطالب مف الكمية كالييا بالتنسيؽ مع األقساـ
المختصة كمسجؿ الكمية.
 ) 8ما يحاؿ إلييا أك يكمفيا بو مجمس إدارة الكمية عمى أف تعرض ىذه االقتراحات كالتكصيات
عمى رئاسة الجامعة التخاذ القرار المناسب بشأنيا.

يـــادج ()11
األعـــتار انًشــشف
تكمؼ الدراسة كاالمتحانات بالقسـ أستاذان مشرفا لكؿ طالب يتبع القسـ المعني كيككف مف بيف
أعضاء ىيئة التدريس يتكلى متابعة الممؼ االكاديمي لمطالب ك تكجيو الطالب في اختيار
المقررات أثناء التسجيؿ كاألشراؼ عمى برنامجو الدراسي ،عمى اف يتـ احتساب ساعتيف اسبكعيان
مقابؿ االشراؼ ك متابعة مجمكعة مف  20طالب مف طالب الدرسات الجامعية.

يــــادج ()12
انــثشَايــح انــذساعــي
يكزع البرنامج الدراسي (الخطة الدراسية ) لكؿ قسـ مف أقساـ الكمية عمى ثمانية فصكؿ دراسية
(أربع سنكات) عمى أف يتضمف برنامج اإلجازة المتخصصة (البكالكريكس)  130كحدة دراسية
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عمى االقؿ بما في ذلؾ المقررات العامة التي تطمبيا الكمية كالجامعة كبما يتفؽ كالمادة ( )13مف ىذه
الالئحة.

يــــادج ()13
تصُيف انًمشساخ
تنقسـ المقررات التي تدرس باألقساـ بكمية تقنية المعمكمات إلى:
أوال :مقررات عامة تتطمبيا الجامعة بما ال يتجاكز  %10مف إجمالي عدد الكحدات الالزمة لتخرج
الطالب.
ثانيا :مقررات عامة إلزامية غير تخصصية بما ال يتجاكز  %20مف مجمكع الكحدات الدراسية
الالزمة لتخرج الطالب.
ثالثا :مقررات إلزامية تخصصية لممرحمة العامة بما ال يتجاكز  %30مف مجمكع الكحدات الدراسية
الالزمة لتخرج الطالب.
رابعا :مقررات تخصصية يقرىا القسـ الذم ينتمي إليو الطالب كتشمؿ:ػ
أ) مقررات دراسية نظرية كعممية في مجاؿ تخصص القسـ بما ال يقؿ عف  %35مف مجمكع
الكحدات الدراسية الالزمة لتخرج الطالب.
ب) مقررات اختيارية يحددىا القسـ بما ال يتجاكز  %15مف مجمكع الكحدات الدراسية الالزمة
لتخرج الطالب ،كيجكز أف تككف مف مقررات قسـ أخر.
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تكزع ىذه المقررات الكاردة في الفقرات أوال ـ ثانيا ـ وثالثا  ،ورابعا عمى البرنامج الدراسي لمحصكؿ
عمى اإلجازة الم تخصصة بما يتفؽ كخطة كؿ قسـ كبػما ال يتجاكز مدة ثمانية فصكؿ دراسية(أربع
سنكات).
كيتكلى كؿ قسـ إعداد الالئحة الخاصة بآلية تنفيذ كتكزيع درجات أعماؿ الفصؿ كالمناقشة النيائية
لمقررات الدراسة الحقمية أك الميدانية أك التدريبية كمشاريع الدراسة كالبحث عمى أف تعتمد مف قبؿ
مجمس إدارة الكمية.

يــادج ()14
سيــض انًمشس ويحتىياته
أ) يرمز لكؿ مقرر بثالثة أرقاـ تدؿ خانة المئات منيا عمى مستكل المقرر.
ب ) يسبؽ األرقاـ الثالثة عدد ثالثة احرؼ لمداللة عمى القسـ المختص.
ج) تعادؿ الكحدة الدراسية ساعة كاحدة لممحاضرة النظرية ك ساعتيف لمعممي ك ثالث ساعات
لمتماريف في األسبكع لكؿ مف فصمي الخريؼ كالربيع ،كأما في فصؿ الصيؼ فتحدد عدد الساعات
األسبكعية لمكحدة الدراسية بما يتناسب مع طكؿ الفترة في فصؿ الصيؼ.
د) يككف لكؿ مقرر مفردات لمحتكياتو كيحفظ في القسـ المختص كقسـ الدراسة ك االمتحانات
كمكتب التسجيؿ كالتكثيؽ مع نشر نبذة مختصرة عف المقرر بدليؿ الكمية.
ق) تحسب الكحدات الدراسية الميدانية كالندكات العممية كما في حكميا بعدد كحدات يتناسب مع
مدتيا كينص عمييا في البرنامج الدراسي لمقسـ.
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يـــادج ()15
انىعـــائم انتؼهيــًيح
إضافة إلى أستاذ المقرر تستخدـ كافة الكسائؿ المساعدة عمى تنفيذ العممية التعميمية كتحسيف
األداء بالكمية كعمى األخص:
1ػ األشخاص المساعديف مف معيديف ،مساعدم بحاث  ،كفنيي معامؿ كمف في حكميـ.
2ػ القاعة الدراسية كالمعمؿ المناسبيف.
3ػ األجيزة كالمعدات كالمختبرات كالمكاد كغيرىا مف كسائؿ اإليضاح الالزمة لتنفيذ العممية
التعميمية كيتـ تكفيرىا مف ميزانية الجامعة أكمف مكارد الكمية (رسكـ أك استثمار أك ما في
حكميما).
4ػ المكتبة العممية بما تحكيو مف كتب كمراجع كدكريات عممية.
5ػ شبكة المعمكمات الدكلية.
6ػ المكتبة اإللكتركنية.

يـــادج ()16
طـــالب انكهـــــيح
يتـ قبكؿ كقيد الطالب بالمرحمة الجامعية بالكمية كطالب نظامييف كجميعيـ متفرغكف لمدراسة
النظامية بإحدل المجمكعات أك بإحدل أقساـ الكمية كفؽ الشركط كاألسس كالضكابط المنصكص
عمييا في ىذه الالئحة كيتكلى كؿ طالب في بداية كؿ فصؿ دراسي تجديد قيده كفقا لمنماذج
كاإلجراءات المعتمدة بالكمية كعميو المكاظبة عمى حضكر المحاضرات كالدركس كالرحالت
الميدانية المقررة كاعداد الكاجبات كاألكراؽ كالتقارير العممية المكمؼ بيا كاجراء االختبارات
13
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كاالمتحانات حسب ما يتـ إق ارره ،كعمى الطالب التقيد بالمكائح كالنظـ كالتعميمات المنظمة لسير
العممية التعميمية كالمحافظة عمى مظير كنظافة الكمية كالقاعات الدراسية كمخالفة ذلؾ تعد مف
المخالفات التي يعاقب عمييا.

يــادج ()17
اندـــذول انــذساعـي
يراعى عند كضع الجدكؿ الدراسي ما يمي:
1ػ استعماؿ الػقاعػات الدراسية كالمعامؿ مف الساعة ( )8الثامنة صباحا كحتى الساعة ( )8الثامنة
مساء لفصؿ الخريؼ كمف الساعة ( )8الثامنة صباحا كحتى الساعة ( )8الثامنة مساء بالنسبة
لفصمى الربيع كالصيؼ.
2ػ تكزيع المقررات الدراسية عمى أياـ األسبكع الدراسي كاعتبار يكـ الجمعة عطمة رسمية.
 3ػ ال يسمح بأف يككف ألم مقرر أكثر مف محاضرتيف في اليكـ الكاحد باستثناء المقررات
المعممية.
4ػ تجنب تعارض مقررات المستكل الكاحد.
5ػ تجنب تعارض المقررات كالمقررات األخرل غير التمييدية ليا قدر اإلمكاف.
6ػ مدة المحاضرة ساعة ك نصؼ عمى أف تخصص العشرة دقائؽ األخيرة منيا استراحة.
كيعمف الجدكؿ الدراسي أسبكعا عمى األقؿ قبؿ بداية التسجيؿ كعمى الطالب كاألستاذ المشرؼ
مراعاة عدـ تعارض الجدكؿ الدراسي األسبكعي لممقررات المسجؿ بيا الطالب.
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ال يجكز لمطالب التسجيؿ في مقررات تتعارض أكقات تدريسيا كيتحمؿ الطالب النتائج المترتبة
عمى مخالفة ىذا الشرط.
كما ال يجكز تغيير مكاعيد الجدكؿ الدراسي األسبكعي ألم مقرر إال بعد مكافقة الدراسة
كاالمتحانات بالقسـ كالكمية.

يــادج ()18
حضىس االختثاساخ وااليتحاَاخ نًمشس
عمى كؿ طالب حضكر االختبارات كاالمتحاف النيائي لممقرر المسجؿ بو في كؿ فصؿ كالتقيد
بما يمي:
)1اصطحاب بطاقة التعريؼ التي تكضح أنو مسجؿ في ذلؾ الفصؿ الدراسي.
 )2يحظرعم ى الطالب المتقدـ لالمتحاف اصطحاب أم كتاب أك كرقة كلك كانت خالية مف الكتابة
أك الحاسبات المبرمجة عدا ما يسمح بو أستاذ المقرر كما يمنع اصطحاب أك استخداـ اليكاتؼ

المحمكلة داخؿ قاعة االمتحاف.
 )3يحظر عمى الطالب الكالـ أثناء االمتحانات أك القياـ بأم عمؿ مف شأنو اإلخالؿ بنظـ
االمتحانات.
 ) 4التقيد بالتعميمات المنظمة لسير االمتحانات كالمراقبة كالصادرة مف الكمية أك لجنة االمتحانات
كالمراقبة كالمراقبيف بقاعة االمتحانات ،ككذلؾ مالحظات أستاذ المقرر.
 )5التقيد بالتشريعات النافذة كالمنظمة لسير الدراسة كاالمتحانات بالجامعات الميبية .مع عدـ
اإلخالؿ بالمكاد ( )40( ، )39ك( )60مف ىذه الالئحة.
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يـــادج ()19
انُشــاط انـؼــاو
يجكز ألم طالب مقيد بالكمية ممارسة األنشطة العامة بمرافؽ النشاط العاـ المتكفرة بالكمية أك
الجامعة في أكقات فراغو كخارج أكقات الدركس العممية كالنظرية كمف بيف األنشطة العامة:
1ػ إقامة المعارض كالمسابقات العممية.
2ػ األنشطة الرياضية المختمفة.
3ػ األنشطة الفنية كالثقافية.
4ػ المخيمات ،كيخصص لذلؾ يكماف خالؿ العاـ الدراسي عمى أف يحددىما مجمس إدارة الكمية.

يـــادج()21
احتفـــاالخ انــتخــشج
تنظـ الكمية عقب نياية كؿ فصؿ دراسي حفؿ تخرج يتـ خاللو-:
1ػ تكزيع الشيادات كتكريـ المتفكقيف كالمتميزيف مف الطمبة.
2ػ تكريـ أعضاء ىيئة التدريس المشيكد ليـ ببذؿ الجيد كتحسيف األداء.
3ػ تكريـ العامميف المتميزيف.
يحدد مجمس إدارة الكمية مكعد كتاريخ الحفؿ بالتنسيؽ مع رئاسة الجامعة.

يـــادج ()21
يُظىيح انتغديم وانتىثيك انًشكضيح
يككف بالكمية منظكمة تسجيؿ كتكثيؽ مركزية تحفظ بيا بيانات الطالب ككؿ ما يتعمؽ بالدراسة
كاالمتحانات كعمى األخص-:
16
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أ ) ممؼ الطالب الشخصي كىك ممؼ إدارم بو بيانات شاممة عف الطالب كفؽ نمكذج يعد مف
قبؿ مكتب التسجيؿ.
ب) الممؼ الدراسي كيحتكم عمى بطاقة الطالب الدراسية بما فييا المقررات المسجؿ بيا
كالمقررات المعادلة كايقاؼ القيد كمعدلو الفصمي كالمعدؿ التراكمي العاـ كاإلنذارات أك حاالت
الفصؿ كالمراجعات المكضكعية كالتحقيقات كق اررات التأذيب مف تاريخ تسجيمو بالكمية إلي تاريخ
تخرجو أك فصمو أك انتقالو مف الكمية مف قبؿ قسـ الدراسة ك االمتحانات.
كتكثؽ البيانات بمعرفة مكتب التسجيؿ كالقسـ المختص كال يعتد بأم كثيقة صادرة تخص الطالب
ما لـ تكف مطابقة لبيانات المنظكمة.
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انفصم انثاَي
انقبول وانقيد واالنتقال
يـــادج ()22
انمثىل وانميذ
يحدد مجمس إدارة الكمية أعداد الطالب الذيف يمكف قبكليـ كفقا إلمكانيات األقساـ قبؿ بداية كؿ
فصؿ دراسي .كيشترط لقبكؿ مف يتقدـ لمدراسة بكمية تقنية المعمكمات لمحصكؿ عمى اإلجازة
المتخصصة (البكالكريكس ) باإلضافة إلى الشركط التي تحددىا التشريعات النافذة ما يمي:
أ ػ أف يككف حاصال عمى الشيادة الثانكية بحيث اليتجاكز تاريخ الحصكؿ عمييا السنتيف.
ب .أال يقؿ تقديره بالشيادة الثانكية عف جيد كيجكز لمجمس إدارة الكمية رفع ىذه النسبة بما يتفؽ
كالنسبة التي تحددىا التشريعات النافذة التي تعمف سنكيا فكر اإلعالف عف نتائج امتحانات الثانكية
العامة بدكرييا.
ج ػ يجكز قبكؿ الطالب الكافديف بمنح دراسية عمى نفقة المجتمع بنفس األسس كالقكاعد التي تقرر
بشأف قبكؿ الطالب الميبييف كيجكز لمجمس إدارة الكمية كضع شركط بخصكص قبكؿ الطالب
غير الميبييف لمدراسة عمى حسابيـ الخاص كفؽ التشريعات النافذة كبشرط أف يككف المتقدـ مف
غير الميبييف مقيما بميبيا إقامة اعتيادية طكاؿ مدة دراستو بالكمية كمستكفيا لكافة الشركط المتعمقة
بالمؤىؿ.
دػ أف يككف الئقا صحيا كخاليا مف األمراض المعدية كقاد ار عمى متابعة الدركس النظرية كالعممية
مع مراعاة ما تنص عميو المادة ( )26بخصكص إجراء اختبارات قبكؿ كمقابمة شخصية.
18
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ع .يجكز لمكمية إجراء اختبار قبكؿ كمقابمة شخصية لمتأكد مف استعداد الطالب لمدراسة بيا.
ىػ أف يتعيد الطالب المتقدـ مف غير الميبييف بدفع الرسكـ كنفقات الدراسة كفؽ المكائح كالق اررات
كالتشريعات الصادرة كالمعمكؿ بيا في الجامعات الميبية.
كػ أف يتفرغ لمدراسة بالكمية كطالب نظامي ،كأال يككف مسجال بأم كمية أك معيد آخر.

يـــادج ()23
ششوط االَتمال إنى انكهيح
يجكز لمطالب االنتقاؿ إلى كمية تقنية المعمكمات مف جامعات ككميات أخرل معترؼ بيا ،حيث
يتكلى مكتب التسجيؿ بالكمية تمقي طمبات االنتقاؿ عمى أف تككف مستكفية الشركط التالية:
أ) أف تنطبؽ عميو الشركط الكاردة في المادة ( )22مف ىذه الالئحة.
ب) أف يقدـ طالب االنتقاؿ مستنداتو في مكعد ال يقؿ عف ستة أسابيع قبؿ مكعد بداية الفصؿ
الدراسي المراد التسجيؿ بو.
ج) أف تتضمف مستنداتو شيادة أصمية تفيد بأنو غير مفصكؿ كغير مكقكؼ عف التسجيؿ كأال
يككف محاال لمجنة تحقيؽ أك تأديب أثناء تقديمو لمطمب ألم سبب كاف  ،ككشفان أصميا معتمدا مف
الجية المنتقؿ منيا عمى أف يحتكل ىذا الكشؼ عمى المقررات كالدرجات كعدد الكحدات مدعمة
بمفردات كؿ مقرر سبؽ لو دراستو كنظاـ الدراسة كالتقييـ.
د) أال يقؿ متكسط تقديره التراكمي عف  %50بالجية المنتقؿ منيا اك ما يعادليا نقطتاف مف اربع
نقاط.
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ق) أف تتضمف مستنداتو كثيقة أك استمارة أصمية إلتماـ المرحمة الثانكية التخصصية أك ما
يعادليا.
ك) يشترط عمى الطالب المنتقؿ لمحصكؿ عمى درجة اإلجازة المتخصصة دراسة %50عمى األقؿ
مف المتطمبات الالزمة لمتخرج بالقسـ المنتقؿ إليو.
ـ) األ يككف قد أمضى أكثر مف سنتيف دراسيتيف مف تاريخ حصكلو عمى الثانكية العامة أك ما في
حكميا.

يـــادج ()24
إخشاءاخ االَتمال إنى انكهيح
يحيؿ مكتب التسجيؿ بالكمية طمبات االنتقاؿ المستكفية لمشركط المنصكص عمييا في المادة ()23
مف الالئحة إلى األقساـ المعنية لمبث فييا كاحالة رأم القسـ بالرفض أك القبكؿ إلى قسـ الدراسة
كاالمتحانات كمكتب التسجيؿ الستكماؿ بقية إلجراءات بالنسبة لمطمبة المقبكليف عمى النحك
التالي:
أ) تسجيؿ كؿ المقررات الكاردة في برنامج القسـ المنتقؿ منو الطالب كتحسب لو المقررات المنجزة
التي تمت معادلتيا في القسـ المنتقؿ إليو فقط .كيطمب مف الطالب إعادة المقررات المتحصؿ فييا
عمى أقؿ مف  %50إذا كانت مف المتطمبات الالزمة لمتخرج بالقسـ المنقكؿ إليو الطالب.
ب) يحتسب في المتكسط التراكمي العاـ لمطالب المنتقؿ المقررات التي درسيا بكمية تقنية
المعمكمات فقط.
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يــادج ()25
يـــذج انذساعح نهطالب انًُتمهيٍ
بالنسبة لمطمبة المنتقميف إلى ىذه الكمية تحسب المدة الدراسية التي قضاىا الطالب في الكمية
المنتقؿ منيا ضمف المدة الدراسية المحددة في المادة ( ، )4كال يحسب فصؿ الصيؼ كايقاؼ القيد

بالجية المنتقؿ منيا في ىذه المدة المحددة.
يــادج ()26
انتُغية نهًدًىػاخ أو األلغاو
يسمـ الطالب المقبكؿ لمدراسة بالكمية كؿ الكثائؽ كالمستندات الرسمية التي يصدر بشأنيا
إعالف إلى مكتب التسجيؿ بالكمية  ،ثـ يقكـ بمؿء نمكذج الرغبات المعد لذلؾ  ،كيسممو إلى
مكتب التسجيؿ الذم يتكلى تنسيبو إلى إحدل المجمكعات أك األقساـ حسب النظاـ المتبع
بالكمية كحسب القدرة االستيعابية لممجمكعات كاألقساـ المحددة مسبقا كال يعتبر ىذا التنسيب
رسميا ما لـ يتـ اعتماده مف مجمس إدارة الكمية كادراجو في سجؿ القيد المركزم  ،كيجكز
لؤلقساـ إجراء اختبار قبكؿ كمقابمة شخصية لمتأكد مف استعداد الطالب لمدراسة بالقسـ.
كيعطى الطالب فكر تسجيمو ألكؿ مرة رقـ قيد يبدأ مف اليسار إلى اليميف عمى النحك التالي:
 الخانة األكلى ترمز لؤللفية.
 الخانة الثانية كالثالثة لمسنة الدراسية التي قبؿ فييا الطالب.
 الخانة الرابعة ترمز لم هكمية كتعطى رقـ ()18
 الخانة الخامسة كالسادسة كالسابعة كالثامنة كالتاسعة رقـ تسمسمي.
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يــــادج ()27
تغيـيش انـتخـصـــص
مع مراعاة المادة ( )29يجوز لمطالب تغيير تخصصو مرة واحدة خالل فترة دراستو بالكمية طبقا
لمشروط التالية:

أ) أال يككف قد أمضى أكثر مف فصميف دراسييف في القسـ المنسب إليو.
ب) أال يككف مفصكال مف القسـ المنقكؿ منو أك مكقكفا عف التسجيؿ.
ج) أف يحصؿ عمى مكافقة خطية مف القسـ المنتقؿ إليو مع عدـ الممانعة باالنتقاؿ مف القسـ المنتقؿ
منو.

د) ال يعتبر ىذا التغيير نافذان رسميا إال بعد إخالء طرفو مف القسـ المنقكؿ منو كتسجيمو
بمنظكمة التسجيؿ كالتكثيؽ المركزم.

يــادج ()28
انًتىعظ انتشاكًي انؼاو ػُذ تغييش انتخصص
 )1يحتسب المتكسط التراكمي العاـ الجديد لمطالب المنتقؿ مف درجات المقررات الكاردة في
برنامج القسـ المنتقؿ إليو كتشمؿ درجات المقررات التي درسيا الطالب بالقسـ المنتقؿ منو كالتي
تمت معادلتيا ببرنامج القسـ المنتقؿ إليو أما ماعدا ذلؾ فيحفظ في بطاقة الطالب الدراسية كفي كشؼ
الدرجات عند إصداره.

 )2بالنسبة لمطمبة المنتقميف مف قسـ إلى آخر داخؿ كمية تقنية المعمكمات تحتسب الكحدات
المنجزة كالمتكسط التراكمي العاـ مف جميع المقررات التي درسيا الطالب في القسـ المنتقؿ منو كالمنتقؿ
إليو تطبيقا المادة (.)59
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يـــادج ( )29
تغييش تخصص انطانة انًُتمم إنى انكهيح
ال يجكز لمطالب المنتقؿ إلى كمية تقنية المعمكمات مف كميات أك جامعات أخرل أف يغير
تخصصو طيمة مدة دراستو بالكمية.
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انفصم انثانث
نظام اندزاسة واالمتحانات
يــــادج ()31
انفصـــم انذساعـــي
مدة الدراسة الفعمية بكؿ مف فصمي الخريؼ كالربيع أربعة عشر أسبكعا دراسيان  ،كيضاؼ لممدة
السابقة أسبكعاف يخصص منيا أسبكع لالختبارات الفصمية األكلى كاألسبكع اآلخر لالختبارات
الفصمية الثانية تمييا فترة لالمتحانات النيائية ال تقؿ عف أسبكعيف كال تتجاكز ثالثة أسابيع أما
فصؿ الصيؼ فمدتو سبعة أسابيع دراسية ،كأسبكع كاحد لالمتحانات النيائية ،كيعطى لمتسجيؿ
بيذه الفصكؿ فترة ال تزيد عف أسبكع كاحد ،كال تدخؿ ضمف المدة المقررة لمدراسة.
كيككف ابتداء الدراسة بكؿ فصؿ عمى النحك التالي :ػ
1ػ فصؿ الخريؼ :كيبدأ في األسبكع األكؿ مف شير (سبتمبر ).
2ػ فصؿ الربيع :كيبدأ في مكعد ال يتجاكز األسبكع الثالث مف شير (فبراير ).
3ػ فصؿ الصيؼ :كيبدأ في األسبكع الثاني مف شير (يكليك ) كينتيي في األسبكع األكؿ مف شير
(سبتمبر )،مع عدـ اإلخالؿ بالمدة الدراسية المقررة لكؿ فصؿ دراسي.
كيجكز لمجمس إدارة الكمية عند الضركرة تغيير المكاعيد المذككرة أعاله بما يتفؽ مع المكاعيد
التي تقررىا رئاسة الجامعة بشرط عدـ اإلخالؿ بمدة الدراسة .كما يجكز لؤلقساـ بعد مكافقة ىذه
الم جنة إعداد برامج دراسية أك ميدانية خالؿ العطمة الصيفية عمى أف تحدد الكحدات الدراسية ليذه
البرامج كفؽ الخطة الدراسية لمقسـ المختص.
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يـــادج ()31
تغديم انًمشساخ
يبدأ التسجيؿ في المقررات الدراسية خالؿ األسبكع األكؿ مف الفصؿ الدراسي كيجكز إجراء تسجيؿ
مبدئي مسبقا.
كعمى الطالب الحضكر شخصيا لمتسجيؿ ،كال يعتبر ىذا التسجيؿ رسميا إال بعد تكقيعو مف
الطالب كاعتماده مف األستاذ المشرؼ كالقسـ المختص.

يـــادج ()32
انتغدـــيم انًتأخــــش
تعطى الفرصة لمتسجيؿ المتأخر لحاالت الغياب المشركع كفؽ المادة ( )38عمى أف يفي الطالب
بالشركط التي يحددىا مجمس إدارة الكمية نظير ىذا التأخير.
كفي كؿ األحكاؿ ال يجكز لمطالب التسجيؿ في أم فصؿ دراسي بعد مضي أسبكعيف مف بداية
التسجيؿ في ذلؾ الفصؿ إال بمكافقة مجمس إدارة الكمية.

يـــادج ()33
انًمشساخ انتًهيذيح
ال يجكز لمطالب التسجيؿ في أم مقرر إال بعد استيفائو لشركط المقررات التمييدية الكاردة بالبرنامج
الدراسي لمقسـ المختص ،كيجكز لمطالب التسجيؿ في مقرر ما كالمقرر التمييدم لو معا في الحاالت
التالية:
أ ) تكقؼ تخرجو عمى ذلؾ المقرر في ذلؾ الفصؿ.
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ب)عدـ تمكنو مف الحصكؿ عمى الحد األدنى لكحدات التسجيؿ المقررة لمفصؿ الدراسي كفؽ
المادة (.)34
ج ) في الفصؿ الرابع لتمكينو مف تجاكز الكحدات المطمكبة ( )35كحدة.
د ) في الفصؿ الثامف لتمكينو مف تجاكز الكحدات المطمكبة ( )88كحدة.
كيشترط لتطبيؽ الفقرات (ب ،ج ،د) أف يككف الطالب قد سبؽ دراستو لممقرر التمييدم كتحصؿ
عمى تقدير ضعيؼ فيو.

يـــادج ()34
انحذيٍ األػهى واألدَى نىحذاخ انتغديم
عند التسجيؿ يراعى اآلتي:
أ -ال يسمح لمطالب بالتسجيؿ بما ال يزيد عف إحدل كعشريف ( )21كحدة دراسية كحد أعمى كال
يقؿ عف أثنى عشرة ( )12كحدة دراسية كحد أدنى كيجكز رفع الحد األعمى إلى ( )25كحدة
دراسية لمف يككف متكسطة التراكمي أعمى مف  %75أك في حالة الفصؿ الدراسي األخير لتخرج
الطالب ثك في حالة الفرصة االستثنائية لمتخرج ،كذلؾ في كؿ مف فصمي الخريؼ كالربيع ،كأما
بالنسبة لفصؿ الصيؼ فالحد األعمى ىك عشرة ( )10كحدات دراسية فقط.
ب -يجكز لمطالب التسجيؿ في أقؿ مف الحد األدنى (فقرة أ) في فصؿ دراسي في حالة تعذر
السماح لو التسجيؿ في مقررات أخرل بناء عمى تطبيؽ المادة ( )33عمى أف يصدر قرار مف
مجمس إدارة الكمية بعدـ احتساب ىذا الفصؿ مف ضمف مدة الدراسة المحددة بالمادة (.)4
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يــــادج ()35
إضــــافــح انًمـــشساخ
يجكز لمطالب إضافة بعض المقررات الدراسية كفؽ المادة ( )34كفؽ نمكذج معد لذلؾ كتتـ
اإلضافة في مكعد أقصاه أسبكعيف مف بداية الفصؿ الدراسي.

يــــادج ()36
إعمــاط انًمـــشساخ
يجكز لمطالب الذم سجؿ بمقررات يزيد مجمكع كحداتيا عف الحد األدنى أف ينسحب فيما زاد عف
ذلؾ الحد بشرط أف يحصؿ عمى مكافقة األستاذ المشرؼ كرئاسة القسـ المختص كفؽ النمكذج

المعد لذلؾ عمى أف يتـ اإلسقاط في مكعد أقصاه ستة أسابيع مف بداية الفصؿ الدراسي.

يــــادج ()37
ولــف انمــــيذ
يجكز لمطالب المسجؿ بالفصؿ الدراسي كألم سبب يقبمو مجمس إدارة الكمية كقؼ قيده بما ال
يتجاكز فصميف دراسييف طيمة فترة دراستو كفؽ النمكذج المعد لذلؾ.عمى أف يقدـ طمب
إيقاؼ القيد خالؿ شير مف بداية الفصؿ الدراسي كال تحتسب مدة إيقاؼ القيد ىذه ضمف
مدة الدراسة المحدد بالمادة ( )4مف ىذه الالئحة.
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يـــادج ()38
االَمطاع ػٍ انتغديم
.1إذا انقطع الطالب عف التسجيؿ لمدة فصؿ دراسي كاحد بعذر يقبمو مجمس إدارة الكمية ُيم َكنو
الدراسة في الفصؿ الذم يميو كيحسب الفصؿ الذم تغيب فيو ضمف المدة المحددة لمدراسة بالكمية.
.2إذا انقطع الطالب عف التسجيؿ لفصؿ آخر خالؿ دراستو بالكمية بدكف عذر مقبكؿ ،يفصؿ
الطالب مف الكمية كينتيي حقو في االستمرار في الدراسة بالكمية.
.3إذا انقطع الطالب عف التسجيؿ لمدة فصؿ دراسي كاحد أك أكثر خالؿ دراستو بالكمية بعذر
مقبكؿ مف مجمس إدارة الكمية ُيم َكنو الدراسة دكف أف يحسب الغياب ضمف المدة الدراسية المحددة.
كال يجكز لو كقؼ قيده بعد ذلؾ إذا كاف غيابو ألكثر مف فصؿ دراسي كاحد.
كال يعتبر االنقطاع غيابا مشركعا إال في الحاالت التالية:
أ ) ظركؼ مرضية قاىرة تعيؽ تحصيمو الدراسي.
ب) كفاة أحد األقارب مف الدرجة األكلى أك كلي األمر.
ج ) ظركؼ استدعتيا المصمحة العامة ،أك ظركؼ خارجة عف إرادتو.
 .4ال ينظر في مبررات الغياب إذا زادت مدة االنقطاع عف التسجيؿ عمى أربعة فصكؿ دراسية
ألم سبب كاف سكاء كانت متتالية أك متقطعة.

يــــادج ()39
انتغـــية ػــٍ انًحـاضــشاخ
عمى الطالب متابعة الدركس النظرية كالعممية بالمقررات المسجؿ بيا ،كعمى أستاذ المقرر رصد
الحضكر كالغياب في كؿ محاضرة كتسميمو إلي مسجؿ أك رئاسة القسـ شيريا لتكثيقو كابالغ
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الطالب بو ،كاذا زادت نسبة غياب الطالب عف  %25ألم سبب كاف يعطى صف ار في ذلؾ
المقرر .كتحسب نسبة الغياب مف بداية الفصؿ الدراسي كيدخؿ في ىذه النسبة التسجيؿ المتأخر،
كالغياب الجماعي ،كتدخؿ مدة االمتحانات الفصمية كالنيائية في حساب ىذه النسبة.

يــــادج ()41
ػذو اعتكًال يحتىياخ يمشس
ال يتـ إجراء االمتحاف النيائي لمقرر ما لـ يتـ إنجاز  %75مف محتكياتو عمى األقؿ ميما كانت
األسباب كيحاؿ األمر إلي مجمس إدارة الكمية في األسباب التخاذ قرار بإلغاء المقرر أك تكممتو

بناء عمى الظركؼ التي أدت إلى ىذا األمر.

يــــادج ()41
أػـــًـــال انـفـــصـــم
يتـ تقييـ تحصيؿ الطالب أثناء الدراسة في كؿ مقرر مسجؿ بو كفؽ التالي:
أ) إجراء اختباريف عمى األقؿ عمى أف يخصص أسبكع لكؿ منيا تجرل فيو اختبارات المكاد
العامة كالتخصصية كتكقؼ خاللو المحاضرات كما تجرل باإلضافة إلى ذلؾ االختبارات العممية
كالشفكية كغيرىا مف طرؽ التقييـ كالمتابعة المستمرة خالؿ الفصؿ الدراسي.
ب) تجرم ىذه االختبارات عمى فترات منفصمة يحددىا أستاذ المقرر أك لجنة الدراسة كاالمتحانات
في بداية الفصؿ الدراسي عمى أف تنفذ قبؿ مكعد االمتحانات النيائية بكقت كاؼ كفؽ جدكؿ
معمف.
ج) تخصص لمجمكع ىذه االختبارات كالتقييـ نسبة  %50مف الدرجة الكمية لممقرر.
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د) يتكلي أستاذ المقرر إطالع الطالب عمى نتائج كؿ االختبارات أك ما في حكميا كتسميمو أكراؽ
اإلجابة فكر تصحيحيا كاعالف نتائج ىذه االختبارات بعد رصدىا كتسميـ نسخة منيا لمقسـ
المختص قبؿ بداية االمتحانات النيائية.
ىػ) تجرل امتحانات مكحدة لممجمكعات التي تدرس نفس المقرر كعمى أعضاء ىيئة تدريس
المقرر تنسيؽ األمر فيما بينيـ.

يــــادج ()42
االيتحــاَاخ انُهـائــيــح
يعمف مكتب التسجيؿ جدكؿ االمتحانات النيائية في بداية كؿ فصؿ دراسي كيتكلى أستاذ أك أساتذة
( كفي حالة تعذر ذلؾ يقكـ القسـ المختص بتكميؼ عضك ىيئة تدريس آخر) كؿ مقرر بأعداد
امتحاف نيائي (مكحد) شامؿ بنياية الفصؿ الدراسي كتخصص لو نسبة  %50مف الدرجة الكمية
لممقرر كيترؾ لمقسـ المختص تكزيع ىذه النسبة بيف الجزء النظرم كالعممي أف كجد مع مراعاة
اآلتي:
أ) تجرم االمتحانات العممية النيائية في مكاعيد تدريسيا األسبكعية خالؿ األسبكع األخير مف الفصؿ
الدراسي.

ب) تجرم االمتحانات النظرية النيائية خالؿ فترة ال تتجاكز ثالثة أسابيع كتبدأ بعد نياية الد ارسة
مباشرة.
ج) تحدد مدة االمتحاف النظرم النيائي لكؿ مقرر حسب االتي:
 1ػ المقررات التي ال تزيد عدد ساعاتيا األسبكعية عف ساعتيف بساعة كنصؼ كحد أقصي.
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 2ػ المقررات التي تزيد عدد ساعاتيا األسبكعية عف ساعتيف بساعتيف كحد أدني.
د) يترؾ لمقسـ المختص تقييـ المقررات الحقمية أك الميدانية كمشاريع الدراسة كالبحث.
ىػ) يتكلى أستاذ/ة أك (ة) كؿ مقرر تقييـ (تصحيح) االمتحانات الخاصة بالمقرر كتسميـ النتيجة
إلى الدراسة كاالمتحانات بالقسـ المختص العتمادىا مف أميف القسـ خالؿ أسبكعيف مف تاريخ أداء
االمتحاف النيائي لممقرر كتسمـ نسخة مف النتائج المعتمدة لمكتب التسجيؿ لتكثيقيا بمنظكمة
التسجيؿ كالتكثيؽ المركزم.
بناء عمي اقتراح مجمس إدارة الكمية تحديد المكافأة المالية الخاصة بالمراقبة
كتتكلي رئاسة الجامعة ن
ككذلؾ االمتحانات النيائية في كؿ فصؿ دراسي.

يــــادج ()43
كــــشاعـــاخ اإلخـــاتـــح
يسمـ أساتذة المقررات أكراؽ ككراسات إجابة االمتحانات النيائية فكر تقييميا كرصدىا إلي الدراسة
كاالمتحانات بالقسـ كيتكلى كؿ قسـ أك لجنة الدراسة كاالمتحانات بالكمية حفظ أكراؽ ككراسات
اإلجابة لالمتحانات النيائية بالكمية لمدة سنة كاممة كال يجكز اعتماد نتيجة أم مقرر ما لـ تسمـ
الكراسات المذككرة.
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يــــــادج ()44
يشالــثح االيتحــاَاخ انُهائــيح
يشكؿ مجمس إدارة الكمية بناء عمى اقتراح مف لجنة الدراسة كاالمتحانات لجنة لتسيير االمتحانات
النيائية كاإلشراؼ عمييا تسمي لجنة االمتحانات كالمراقبة ،تتكلي كافة األمكر المتعمقة بسير
االمتحانات كتنظيميا كعمى األخص ما يمي:
.1إصدار جداكؿ المراقبيف في االمتحانات النيائية كحصر غيابيـ.
.2تسميـ كاستالـ أكراؽ اإلجابة كفؽ النماذج المعدة لذلؾ.

.3أم مياـ أخرل يكمفيا بيا مجمس إدارة الكمية في ىذا الخصكص.

يــــادج ()45
تمـــذيش غـــائـة (ؽ)
يعطي الطالب عالمة(غ) إذا تغيب عف حضكر االمتحاف النيائي كلـ يبرر غيابو.
كيستبدؿ ىذا التقدير بتقدير ناقص (ف) إذا ما تـ قبكؿ تبريره في مدة أقصاىا ثالثة أسابيع مف
تاريخ ذلؾ االمتحاف  ،فإذا لـ يقدـ ما يبرر بو غيابو أكفي حالة عدـ قبكؿ المبرر في المدة
المحددة ،فيستبدؿ بالتقدير الناتج عف درجة أعماؿ الفصؿ كاعتبار درجة االمتحاف النيائي صفرا.

يــــادج ()46
تمــذيش َالـــص (ٌ) تغـــثة انغــياب
يعطى الطالب تقدير ناقص (ف) في مقرر ما إذا حالت ظركؼ قاىرة دكف مكاصمة الدراسة أك
أداء االمتحانات كفؽ الشركط التالية:
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أ) أف يككف الطالب حاصال عمى نسبة (  )%50عمي األقؿ مف درجة أعماؿ الفصؿ في ذلؾ
المقرر.
ب ) أف تككف الظركؼ القاىرة التي أدت إلي طمب منحو تقدير ناقص قد ألمت بو خالؿ
األسبكعيف األخيريف مف الدراسة أك خالؿ فترة االمتحانات النيائية .كتتمثؿ ىذه الظركؼ في
إعاقة صحي ة مثبتة أك أف يككف نزيال بالمستشفى أك ظركؼ خارجة عف إرادتو أك في حالة كفاة
قريب مف الدرجة األكلي عمى أف يتـ إثبات ذلؾ رسميا.
ج) أال يككف الطالب قد استنفد نسبة الغياب المسمكح بيا في المقرر.
د) تبث لجنة الدراسة كاالمتحانات في طمبات منح تقدير ناقص كتقكـ ىذه المجنة بتبميغ قرارىا
بالخصكص لمقسـ المختص كمكتب التسجيؿ كالتكثيؽ كاألستاذ المشرؼ.

يـــادج ()47
تمذيش َالص (ٌ) تغثة ػذو اكتًــال يتطهثاخ انًمــشس
يعطى الطالب تقدير ناقص (ف) في مقرر ما مطالب فيو بتقرير أك دراسة أك بحث يتطمب كقتا أك
إمكانيات غير متكفرة أثناء تدريس ذلؾ المقرر خالؿ الفصؿ الدراسي ،كذلؾ بناء عمى تكصية
أستاذ المقرر.

يــــادج ( )48
اعتثذال تمذيش َالص
يستبدؿ تقدير ناقص (ف) بالتقدير الجديد الذم يتحصؿ عميو الطالب بعد أف يقكـ بأداء االمتحاف
النيائي أك يقدـ نتائج عممو النيائي في الكقت الذم يحدده أستاذ المقرر عمى أال يتجاكز المكعد
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نياية األسبكع الثالث مف الفصؿ الدراسي التالي .كاذا لـ يفي الطالب بااللتزامات المطمكبة في
الكقت المحدد ،يستبدؿ التقدير (ف) بالتقدير الناتج عف درجة أعماؿ الفصؿ الدراسي لمطالب
كاعتبار درجة االمتحاف النيائي صفرا.

يـــــادج( )49
انــتمـــــــذيــشاخ
يتـ تقدير تحصيؿ الطالب في كؿ مقرر كفؽ النسب المئكية كالتقديرات التالية عمى أف تقرب
كسكر الدرجة النيائية إلي أقرب عدد صحيح.
النسب المئوية

التقدير

مف  %85إلى 100

ممتاز

مف  %75إلي أقؿ مف %85

جيد جدان

مف  %65إلي أقؿ مف %75

جيد

مف  %50إلي أقؿ مف %65

مقبكؿ

مف %35إلي أقؿ مف %50

ضعيؼ

مف  %0إلى أقؿ مف %35

ضعيؼ جدان

ف

ناقص

غ

غائب

كال يعتبر الطالب ناجحا إال إذا تحصؿ عمى نسبة ( )%50فما فكؽ مف مجمكع الدرجات لممقرر.
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يـــادج ()51
إػــــالٌ انُتــائــح
يعمف أستاذ/ة كؿ مقرر نتائج االختبارات الفصمية ( االمتحانات الجزئية ) ،كما يتكلى األساتذة
رصد درجات أعماؿ الفصؿ في صكرتيا النيائية قبؿ مكعد االمتحانات النيائية بكقت كاؼ حتى
يتسنى رصدىا في بطاقات الطالب الدراسية أك قكائـ النتائج.
يتكلى القسـ المختص إعالف النتائج النيائية لكؿ مقرر عقب االمتحانات النيائية بعد اعتمادىا في
مدة ال تتجاكز أسبكعيف مف نياية االمتحانات النيائية عمى أف تحاؿ نسخ مف ىذه النتائج إلي
مكتب التسجيؿ كالتكثيؽ ليتكلى تكثيقيا كتزكيد األساتذة المشرفيف كالطالب بنسخ تكضح نتائج كؿ
طالب في المقررات المسجؿ بيا.

يــــادج ()51
طهة انًشاخؼح انًىضىػيح ألوساق اإلخاتح
مع مراعاة سرية االمتحانات يجكز لمطالب التقدـ بطمب المراجعة المكضكعية ألكراؽ إجابتو
عمى أال تزيد عمى مقرريف  ،مرة كاحدة لكؿ مقرر كفؽ اإلجراءات كالضكابط التالية:
أ ػ أف يقدـ طمب المراجعة إلى مسجؿ الكمية خالؿ مدة ال تزيد عمى أسبكعيف مف إعالف
النتائج.
ب ػ يشكؿ مجمس إدارة الكمية لجاف لممراجعة المكضكعية كبحسب طمبات المراجعة التي يتقدـ
بيا الطالب عمى أف تتككف كؿ لجنة مف ثالثة أعضاء ىيئة تدريس عمى األقؿ متخصصيف
مف بينيـ أستاذ المقرر كيجكز لمطالب المعني أكمف ينكب عنو حضكر المراجعة .كعمى كؿ
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لجنة إعداد تقريرمسبب بالخصكص يقدـ مجمس إدارة الكمية خالؿ الفترة التي يحددىا قرار
التكميؼ.
ج ػ إذا ثبتت صحة ادعاء الطالب تعدؿ النتيجة كتكدع نسخة مف التقرير في ممؼ الطالب كيقدـ
عضك ىيئة التدريس (أستاذ المادة) تبري انر مكتكبان لعدـ دقتو في التصحيح.
ىػ ػ إذا لـ تثبت صحة ادعاء الطالب جاز لمكمية اتخاذ إجراءات تأديبية في حقو  ،كعمى مكتب
التسجيؿ إخطار الطالب بيذه اإلجراءات عند تقديمو طمب المراجعة.

يــادج()52
حغــاب انًــتىعظ انــتشاكًــــي انؼـــاو
يتـ حساب المتكسط التراكمي العاـ عمى النحك التالي :ػ
 )1الدرجة المحتسبة:
أ) عند دراسة مقرر لمرة كاحدة تعتبر الدرجة المحتسبة ىي الدرجة المتحصؿ عمييا في ذلؾ
المقرر
ب)عند إعادة المقرر تحؿ آخر درجة تحصؿ عمييا الطالب محؿ الدرجة السابقة في ذلؾ المقرر.
 )2نقاط المقرر:
ىي ناتج ضرب كحدات المقرر في الدرجة المحتسبة لذلؾ المقرر.
)3النقاط التراكمية:
ىي مجمكع نقاط المقررات التي درسيا الطالب في كؿ الفصكؿ مطركحا منيا النقاط السابقة
لممقررات المعادة.
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)4الوحدات التراكمية:
ىي مجمكع كحدات المقررات التي درسيا الطالب في كؿ الفصكؿ مطركحا منيا كحدات
المقررات المعادة.
 )5المتوسط التراكمي العام:
ىك ناتج قسمة النقاط التراكمية عمى الكحدات التراكمية.
)6الوحدات المنجزة:
ىي مجمكع كحدات المقررات التي تحصؿ فييا الطالب عمى تقدير مقبكؿ فما فكؽ خالؿ دراستو
بالكمية.

يــادج ()53
انًؼــذل انفصـــهي وانحـــذ األدَــى نــه
يحسب المعدؿ العاـ الفصمي لكؿ فصؿ دراسي مف ناتج قسمة مجمكع نقاط المقررات لمفصؿ
الدراسي
(كفؽ فقرة ()2مف المادة ( ))52عمى مجمكع كحدات المقررات المسجؿ بيا الطالب في نفس
الفصؿ كيككف الحد األدنى لممعدؿ العاـ لمفصؿ الدراسي .%50

يـــادج()54
إػــــادج انًــــمشس
عمى الطالب أف يعيد دراسة أم عدد مف المقررات التي تحصؿ فييا عمى تقدير ضعيؼ فأقؿ
في فصؿ دراسي سابؽ في أكؿ فصؿ دراسي تدرس فيو تمؾ المقررات.
37

سنة 2013-2012

الئحة نظام الدراسة واالمتحانات والتأذيب

يـــادج ()55
اإلفـــاداخ وكشـــــف انـــذسخـــاخ
تعد الكمية نماذج خاصة بإفادات التخرج كأخرل خاصة بكشكؼ الدرجات تككف مستكفية لكافة
البيانات المطمكبة في مثؿ ىذه الحاالت تعبأ مف قبؿ المشرفيف الدراسييف لمطمبة كتراجع مف قبؿ
منسقي الدراسة كاالمتحانات باألقساـ العممية عمى أف يككف ما فييا مف بيانات شخصية أك
دراسية عف الطالب مطابقة لما ىك مكجكد ببطاقة الطالب كالدراسة بالقسـ كمنظكمة التكثيؽ
المركزم كما تتضمف أسماء كتكقيعات مف أعدىا كراجعيا كمعتمدة مف قبؿ رئيس القسـ
المختص كمسجؿ الكمية كعميد الكمية بيا.

يــــادج ()56
ششوط انحصىل ػهى اإلخاصج انًتخصصح (انثكانىسيىط)
لمحصكؿ عمى اإلجازة المتخصصة ( البكالكريكس ) يشترط ما يمي:
أ) أف يككف الطالب مسجال بسجؿ القيد المركزم بالكمية.
ب) أف ينجز الطالب بنجاح متطمبات اإلجازة المتخصصة في القسـ المختص طبقا
لمبرنامج المعتمد مف مجمس إدارة الكمية كرئاسة الجامعة.
ج) أال يككف الطالب مقدما إلي لجنة تحقيؽ أك مجمس تأديب كلـ يتخذ قرار في شأنو
بعد.
د) أال يككف قد صدر قرار بفصمو مف الكمية.
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يــــادج ()57
اػتًاد اإلخاصج انًتخصصح ( انثكانىسيىط )
يتكلى األستاذ المشرؼ مراجعة البطاقة الدراسية لمطالب الخاضعيف إلشرافو دكريا كيحيؿ
البطاقات الدراسية بعد تدقيقيا بالنسبة لمطمبة الذيف أنجزكا المقررات المطمكبة لمتخرج إلي القسـ
كابالغ مكتب التسجيؿ بذلؾ ،كيقكـ مكتب التسجيؿ بعد نياية كؿ فصؿ دراسي بأعداد قكائـ
بأسماء الطمبة الذيف استكفكا شركط الحصكؿ عمى اإلجازة المتخصصة مف كاقع سجالت مكتب
التسجيؿ كالتكثيؽ كاحالة ىذه القكائـ لؤلقساـ المختصة لمراجعتيا ثـ إحالتيا خالؿ أسبكع كاحد
مجمس إدارة الكمية لمتصديؽ عمييا كمف ثـ تحاؿ لرئاسة الجامعة لالعتماد.

يــــادج ()58
يـــــشتـــــثح انشـــــشف
تمنح مرتبة الشرؼ األكلى كمرتبة الشرؼ الثانية لكؿ طالب يتحصؿ عمى درجة اإلجازة
المتخصصة (البكالكريكس) مف كمية تقنية المعمكمات شريطة اف يككف قد ( )1أنجز متطمبات
التخرج في مدة ال تتجاكز ثمانية فصكؿ دراسية ( )2كلـ يسبؽ إدانتو تأديبيا طكاؿ مدة دراستو
بالكمية كعمى النحك التالي :ػ
أ) تمنح مرتبة الشرؼ األكلي لمحاصميف عمى متكسط تراكمي عاـ ال يقؿ عف .%85
ب) تمنح مرتبة شرؼ الثانية لمحاصميف عمى متكسط تراكمي عاـ ال يقؿ عف .%75
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انفصم انشاتغ
اإلنراز وانفصم من اندزاسة
يـــــادج ()59
اإلَــــــــــــــــــــــزاساخ
ينذر الطالب في الحاالت التالية:
1ػ إذا لـ ينجز أم كحدة دراسية خالؿ أم فصؿ دراسي.
2ػ إذا قؿ المتكسط التراكمي العاـ لمطالب عف  ( %35ضعيؼ جدا ).
3ػ إذا قؿ المعدؿ الفصمي عف الحد األدنى  %50في أم فصؿ دراسي.
4ػ إذا لـ ينجز بنياية الفصؿ الدراسي الثاني أربع عشرة ( )14كحدة دراسية.
5ػ إذا انقطع عف متابعة دراستو ألم سبب كاف مدة تزيد عمى أسبكعيف في الفصؿ الدراسي.
6ػ إذا لـ ينجز ( )35كحدة دراسية عمى األقؿ في الفصكؿ الدراسية األربع األكلى.
7ػ إذا لـ ينجز ( )88كحدة دراسية خالؿ ثمانية فصكؿ دراسية مف بداية دراستو بالكمية ،كبالنسبة
لمطالب المنتقؿ لمكمية تككف ( )88كحدة مساكية لمجمكع ما حسب لو عند االنتقاؿ ،ككذلؾ ما
أنجزه بالقسـ المسجؿ بو حاليا .كما تككف ( )8الثمانية فصكؿ مساكية لمجمكع ما حسب لو عند

االنتقاؿ مضافا إليو ما قضاه بالقسـ المسجؿ بو .كيقكـ مكتب التسجيؿ كالتكثيؽ كاألستاذ المشرؼ
بتدكيف اإلنذارات بالمنظكمة في البطاقة الدراسية لمطالب كابالغ الطالب بيا أكال بأكؿ.
8ػ إذا جاكز عدد مرات الرسكب في أم مقرر أربع مرات خالؿ دراستو بالكمية.
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يــــادج ()61
انفصم يٍ انذاسعح تانكهيح
يعتبر الطالب مفصكال تمقائيا كيشطب قيده كينتيي حقو في الدراسة بالكمية في إحدل الحاالت
التالية-:
1ػ إذا انقطع عف الدراسة لسبب غير مشركع فصميف دراسييف خالؿ مدة دراستو بالكمية.
 .2إذا تحصؿ عمى تقدير تراكمي عاـ ضعيؼ جدا ألم فصميف دراسييف متتالييف كفؽ
المادة( )53ما لـ يكف ىذا التقدير بسبب تنفيذ المادة(.)76
3ػ إذا تحصؿ عمى أربعة إنذارات خالؿ مدة دراستو بالكمية.
4ػ إذا جاكز عدد مرات الرسكب في أم مقرريف أك أكثر أربع مرات أيا كاف معدلة.
5ػ إذا استنفذ مدة الدراسة المقررة في المادة( )4مف ىذه الالئحة.
6ػ إذا صدر بشأنو قرار فصؿ مف الكمية بناء عمى قرار صادر مف مجمس التأذيب.
كيقكـ األستاذ المشرؼ كمكتب التسجيؿ بتكثيؽ كضع الطالب كابالغو بو.
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انفصــــم انخــــايـــظ
املخانفات انتأذيبية
يـــادج()61
عمى الطالب االلتزاـ بأداء كاجباتو العممية عمى أحسف كجو كالحفاظ عمى سمعة الجامعة أك الكمية
أك المعيد بأف يسمؾ في تصرفاتو مسمكا يتفؽ مع كضعو باعتماده طالبا جامعيا كاف تتفؽ
تصرفاتو مع القكانيف كالمكائح كالنظـ المعمكؿ بيا في مؤسسات التعميـ العالي كاألصكؿ كالتقاليد
الجامعية المستقرة.

يــــادج ()62
يخضع الطالب لمتأديب إذا ارتكب فعال يشكؿ مخالفة لمقكانيف أك المكائح (كاألنظمة المعمكؿ بيا
في الجامعة أك المعيد  ،داخؿ الجامعة أك المعيد في أم مكاف مف ممحقاتيا ،بارتكاب فعؿ
تحظره القكانيف كالمكائح أك االمتناع عف أداء كاجب).
كيظؿ الطالب خاضعا ألحكاـ التأذيب مف تاريخ تسجيمو بالدراسة كحتى زكاؿ ىذه الصفة بتخرجو
أك إلغاء تسجيمو.

يــــادج()63
ال يجكز لمطالب ارتكاب المخالفات التالية:ػ
أ ػ االعتداء عمى أعضاء ىيئة التدريس أك الطالب أك العامميف بالجامعة.
ب ػ االعتداء عمى أمكاؿ الجامعة أك المرافؽ التابعة ليا.
ج ػ اإلخالؿ بنظاـ الدراسة كاالمتحانات.
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د ػ ارتكاب أم سمكؾ مناؼ لؤلخالؽ أك يمس النظاـ العاـ كاآلداب العامة.

يــادج()64
يعد مف مخالفات االعتداء عمى أعضاء ىيئة التدريس أك العامميف أك الطالب أعماؿ الشجار أك
الضرب أك اإليذاء أك السب أك القذؼ أك التيديد.
كيتحقؽ االعتداء إذا تـ بصكرة عمنية كبحضكر المعتدل عميو سكاء ارتكب الفعؿ شفاىة أك كتابة

أك باإلشارة.

يـــادج()65
يعد مف مخالفات االعتداء عمى أمكاؿ الجامعة كؿ استيالء أك إتالؼ لممعدات أك األدكات
التابعة لمجامعة أك المعيد أك إحدل المرافؽ التابعة ليا سكاء بإتالفيا أك بجعميا ليست صالحة
لالستعماؿ كميا أك جزئيا كتقع المخالفة سكاء تمت بصكرة متعمدة أك باإلىماؿ.

يــــادج()66
يعد مف مخالفات اإلخالؿ بنظاـ الدراسة كاالمتحانات ما يمي:
أ ػ تزكير المحررات الرسمية مثؿ الشيادات كاإلفادات أك الكثائؽ سكاء كانت صادرة عف الجامعة
أك عف غيرىا إذا كانت ذات صمة بإجراءات الدراسة.
ب ػ انتحاؿ الشخصية سكاء لتحقيؽ مصمحة لمفاعؿ أك لغيره كيعد انتحاال لمشخصية دخكؿ طالب
بدال عف طالب أخر ألداء االمتحاف كتسرم العقكبة عمي الطالبيف ككؿ مف سيؿ ذلؾ أك كاف
شريكا فيو مف الطالب.
ج ػ إثارة الفكضى أك الشغب كعرقمة سير الدراسة أك االمتحانات بأية صكرة كانت.
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د ػ التأثير عمى األساتذة أك العامميف فيما يخص سير االمتحانات أك التقييـ أك النتائج أك غيرىا
مما يتعمؽ بشؤكف الدراسة كاالمتحانات.
ق ػ ممارسة أعماؿ الغش في االمتحانات أك الشركع فييا بأية صكرة مف الصكر كيعتبر مف قبيؿ
الشركع في الغش إدخاؿ الطالب إلى قاعة االمتحانات أية أكراؽ أك أدكات أك أجيزة ذات عالقة
بالمنيج الدراسي مكضكع االمتحانات ما لـ يكف مرخصا بإدخاليا مف قبؿ لجنة االمتحانات.
ك ػ االمتناع عف اإلدالء بالشيادة أماـ لجاف التحقيؽ أك مجالس التأذيب المشكمة كفقا ألحكاـ ىذه
الالئحة.
ز ػ أية مخالفة لمقكانيف كالمكائح كالنظـ المتعمقة بالتعميـ العالي.

يــــادج()67
يعد سمككا منافيا لؤلخالؽ كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة األفعاؿ التالية:
أ ػ االعتداء عمى العرض كلك تـ برضا الطرؼ األخر كفي حالة الرضا يعد الطرؼ األخر شريكا
في الفعؿ ككذلؾ خدش الحياء العاـ.
ب ػ تعاطي المخدرات أك المسكرات أك التعامؿ بيا بأية صكرة مف الصكر.
ج ػ تداكؿ األشياء الفاضحة أك تكزيعيا أك عرضيا.
د ػ كؿ ما مف شأنو اإلخالؿ بالشرؼ كفقا لمقكانيف النافذة أك المساس باآلداب العامة كاألخالؽ
المرعية.
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يـــادج ()68
يعد التعداد الكارد في المكاد (,64ػ65ػ66 ,ػ )67 ,عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كيعتبر
السمكؾ محظك ار ماداـ مخالفا لمتشريعات كالنظـ المعمكؿ بيا في الجامعات كالمعاىد العميا.
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انفصــم انغــادط
انعقوبات انتأذيبية
يـــادج()69
يعاقب الطالب باإليقاؼ عف الدراسة لمدة ال تقؿ عف سنتيف دراسيتيف إذا ارتكب احد األفعاؿ
المنصكص عمييا في المادة (  )64مف ىذه الالئحة.
يفصل الطالب من الكمية إذا كان عائدا.

يـــادج()71
يعاقب الطالب باإليقاؼ عف الدراسة لمدة ال تقؿ عف سنة دراسية إذا ارتكب احد األفعاؿ
المنصكص عمييا في الماد ة ( )65كتضاعؼ العقكبة عند العكد كفي جميع األحكاؿ ال يجكز

عكدة الطالب لمكاصمة الدراسة إال إذا دفع قيمة اإلضرار التي أحدثيا بأمكاؿ الجامعة.

يـــادج()71
يعاقب عمى المخالفات المنصكص عمييا في المادة ( )66عمى النحك التالي:ػ
أ ػ يعاقب بالكقؼ عف الدراسة لمدة ال يقؿ عف سنة دراسية كال تزيد عمى سنتيف دراسيتيف كؿ مف
ارتكب المخالفات الكاردة في الفقرتيف ( أ  ،ب)  ،كيفصؿ الطالب مف الدراسة فصال نيائيا عند
العكد.
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ب ػ يعاقب الطالب بالحرماف مف دخكؿ االمتحانات كميا أك جزئيا إذا ارتكب المخالفات المحددة
في الفقرتيف (ب  ،ج) ،كفي جميع األحكاؿ يعتبر امتحانو ممغيا في المادة التي ارتكب فييا
المخالفة.
ج ػ يعاقب كؿ مف ارتكب المخالفة الكارد بيانيا في الفقرة (ىػ) بإلغاء نتيجة امتحانو في دكر كاحد
عمى األقؿ ،كيجكز لمجمس التأذيب إلغاء امتحانو لسنة كاممة كيفصؿ الطالب فصال نيائيا عند
العكد.
د ػ يعاقب عمى المخالفات المنصكص عمييا في الفقرتيف (ك  ،ز) بالحرماف مف حقكؽ الطالب
النظامي أك اإليقاؼ عف الدراسة مدة ال تزيد عمى سنة دراسية كاحدة.

يـــادج ()72
يجكز لمجنة المراقبة أك المشرفيف عمى قاعة االمتحاف تفتيش الطالب إذا كجدت (قرائف تدعك
لالشتباه بأف في حيازتو أكراقا أك أدكات أك أجيزة ليا عالقة بالمقرر مكضكع االمتحاف.
كما يجكز ليـ إخراج الطالب مف قاعة االمتحاف إذا خالؼ تعميمات لجنة االمتحاف أك بدأ في
ارتكاب أعماؿ الغش.

يـــادج ()73
يعاقب بالكقؼ عف الدراسة لمدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى سنتيف كؿ طالب ارتكب إحدل
األفعاؿ المنصكص عمييا في المادة ( )67كيفصؿ الطالب نيائيا عند العكد.
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يـــادج ( )74
في تطبيؽ األحكاـ التأذيبية المنصكص عمييا في ىذه الالئحة يحسب كؿ فصميف دراسييف سنة
دراسية كاحدة.

يــادج ()75
يترتب عمى اإليقاؼ عف الدراسة حرماف الطالب مف التقدـ إلي االمتحانات طيمة مدة الكقؼ،
كال يجكز لمطالب االنتقاؿ إلى أم كمية أك معيد أخر أثناء سرياف مدة العقكبة.
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انفــصم انغــــاتغ
إجساءات انتأذيب
يـــادج ()76
عمى كؿ مف يعمـ بكقكع مخالفة لمقكانيف كالمكائح كاألنظمة المعمكؿ بيا في الكميات أك الجامعة
أف يقدـ بالغا عف ىذه المخالفة ،يتضمف تقري ار مكتكبا عف الكاقعة ،إلى مجمس إدارة الكمية أك
رئاسة الجامعة.

يـــادج ()77
اإلتالؽ ػٍ انًخانفح
فكر اإلبالغ عف الكاقعة يتعيف عمى عميد الكمية تكميؼ لجنة لمتحقيؽ مف ثالثة أعضاء مف ىيئة
التدريس يككف أحدىـ مقرر المجنة.

يـــادج ()78
ندُح انتحميك
يتـ إعالـ الطالب بالتحقيؽ قبؿ مكعده بيكـ كامؿ عمى األقؿ ،كال يحسب اليكـ الذم تـ فيو
اإلعالـ ،كيجكز أف يتـ التحقيؽ فك ار في حالة الضركرة كاالستعجاؿ.

يـــادج ()79
إػالو انطانة تانتحميك
بعد االنتياء مف التحقيؽ  ،أك عند عدـ حضكر الطالب لمتحقيؽ بالرغـ مف إعالمو بو ،يقدـ
المكمؼ بالتحقيؽ تقريره إلى الجية التي كمفتو.
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يـــادج()81
تمشيش ندُح انتحميك
فكر االنتياء مف التحقيؽ يتـ تشكيؿ مجمس لمتأديب بقرار مف عميد الكمية بحسب األحكالػ
كيتككف مف عضكيف مف أعضاء ىيئة التدريس مف ذكم الخبرة كالدراية ،كبحضكر مندكب مف
الرابطة الطالبية ،كيتـ إعالـ مف تمت إحالتو عمى المجمس المذككر بالمكعد الذم ينبغي فيو
المثكؿ أمامو ،كذلؾ خالؿ مدة ال تقؿ عف ثالثة أياـ ،كال يحتسب اليكـ الذم تـ فيو اإلعالـ مف
بينيا ،كفي حالة عدـ الحضكر يصدر المجمس ق ارره غيابيا.
كال يجكز لمف اشترؾ في لجنة التحقيؽ أف يككف عضكا بمجمس التأذيب.

يــــادج ()81
يدهـــظ انتأرية
يصدر مجمس التأذيب ق ارراتو بعد سماع أقكاؿ الطالب  ،كيجكز لممجمس استدعاء الشيكد ،كما
يجكز لو استدعاء مف قاـ بالتحقيؽ.

يـــادج ()82
أػ يتكلي رئيس الجامعة تشكيؿ لجاف التحقيؽ أك مجالس التأذيب فيما يتعمؽ بالقضايا التي تخص
أكثر مف كمية في إطار الجامعة.
بػ .تتكلي ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي  ،أك مف تخكلو بذلؾ ،تشكيؿ لجاف التحقيؽ أك
مجالس التأذيب فيما يتعمؽ بالقضايا التي تخص أكثر مف جامعة.
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يـــادج ()83
يتـ اإلعالف عف مكعد التحقيؽ أك التأذيب بمكحة اإلعالنات في الكمية أك المعيد المسجؿ بو
الطالب ،كيعتبر ذلؾ قرينة عمى العمـ بذلؾ.

يــــادج ( )84
اإلػالٌ ػٍ يىػذ انتحميك أو انتأرية
يصدر مجمس التأذيب ق ارراتو بأغمبية أصكات األعضاء ،كال تعد نافذة أال بعد اعتمادىا مف
مجمس إدارة الكمية.
أما القررات الصادرة عف المجمس بالفصؿ فال تعد نافدة إال بعد اعتمادىا مف رئاسة الجامعة،
كتبمغ كافة الجامعات كالمعاىد العميا في ليبيا بالقرار لمحيمكلة دكف تسجيؿ الطالب المفصكؿ في
أم منيا.

يــادج ()85
لشاساخ يدهظ انتأرية
يعمف قرار مجمس التأذيب بمكحة اإلعالنات في الكمية المسجؿ بيا الطالب ،كتسمـ نسخة منو
كتكدع نسخة ثانية بالممؼ الشخصي لمطالب.

يــادج ()86
إػالٌ لشاس يدهظ انتأرية
تنقضي الدعكل التأذيبية بكفاة الطالب أك انسحابو مف الكمية كال يؤثر انقضاء الدعكل التأذيبية أك
الحكـ فييا عمى الدعاكل الجنائية أك المدنية الناشئة عف الكاقعة.
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يـــادج ()87
انطؼٍ في لشاساخ يدهظ انتأرية
تعتبر ق اررات مجالس التأذيب التي تصدر طبقا ألحكاـ ىذه الالئحة نيائية بعد اعتمادىا ،كال
يجكز الطعف فييا إال بالطرؽ القضائية المقررة بمكجب التشريعات النافدة.

يـــادج ()88
انحاالخ انتي نى يشد حكى فيها
تطبؽ أحكاـ قرار المجنة الشعبية العامة رقـ ( )286لسنة  2006بشأف إصدار الئحة الدراسة
كاالمتحانات كالتأذيب بالجامعات كمؤسسات التعميـ العالي في كؿ الحاالت التي لـ يرد حكـ فييا
بيذه الالئحة.

يـــادج ()89
يعمؿ بأحكاـ ىذه الالئحة اعتبار مف تاريخ صدكرىا كتسرل أحاكميا عمى الطالب المسجميف
بالكمية بعد صدكرىا.
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