
 :سياسة القبول بالجامعة
 يتم قبول الطلبة للدراسة بالجامعة وفقا للفئات التالية:

 مستجدين: طلبة .1
 متحصل(أي  عالي سابقا   بمؤسسات تعليم  الدراسة  لهم تسبق لم  جدد طلبة
 .)يعادلها ما و الثانوية الشهادة علي

 : منقولين طلبة .2
 الطلبة هؤالء سابقا ويخضع العالي التعليم بمؤسسة الدراسة لهم سبق طلبة

 مجموع من  % 50 تتجاوز ال  على أن  لهم دراستها سبق التي  موادهم  لمعادلة
 الئحة عليه ما تنص حسب الملتحق به بالقسم دراستها للطالب المواد االزمة

 .واالمتحانات بالجامعة القبول والدراسة
 استكمال: طلبة .3

في استكمال    ويرغبون  ) عالي دبلوم ( عام  مؤهل  علي  متحصلين طلبة
 سابقا  بشرط الطالب درسها التي المواد  احتساب حيث يتم الجامعية الدراسة

 التي االستدراكية المواد من يضاف عدد( أي التخصص بتغيير يقوم ال ان
 .)في تخصصه الجامعية الدرجة تؤهله للحصول علي

 التسجيل .المستندات المطلوبة إلتمام عملية  .4
 حصهههول في حالة ويتم معادلتها( يعادلها ما او االصهههلية الثانوية الشههههادة
 .)خارج ليبيا من عليها الطالب

 . )الوافدين للطلبة السفر جواز صورة ميالد) شهادة -أ
 شمسية.  صور (6) -ب
 . السوابق من الخلو شهادة -ت
 .الصحية الشهادة -ث
 .الوطني الرقم مستخرج -ج
 في الطالب منها  التي انتقل الجهة من  والمعتمد االصلي الدرجات كشف -ح

 .بالجامعة التحاقه قبل عالي اخرى تعليم  دراسته بمؤسسة  حالة
 علي الطلبة المتحصلين حالة في الدرجات وكشف التخرج افادة إرفاق -خ

 .التخصص بنفس استكمال دراستهم  ويرغبون في   العالي الدبلوم  شهادة
 صرف يتم له  للفئة المناسبة وتسجيله السابقة للمستندات  الطالب استيفاء بعد
 سبعة ارقام كالتالي : من مكون به خاص قيد رقم
 الطالب تسلسل  رقم -أ



 الدفعة رقم -ب
 بالجامعة خاص تابت رقم وهو  التخصص رقم -ت
 بالجامعة بالمنظومة االلكترونية يدرج به خاص قيد رقم علي حصوله بعد

 المواد  تنزيل من ذلك بعد تمكنه دخول للجامعة وبطاقة قيد  بطاقة بذلك ويمنح
 االكاديمي.  المرشد بمساعدة بالقسم لشروط التنزيل وفقا

 

 :شروط التنزيل
 ذلك و قيد  قيد وبطاقة رقم علي حصوله بعد الجامعة مواده في  تنزيل للطالب يحق

 :  كاالتي

 وحدة. 24األعلى والحد  وحدة  15الحد األدنى  )والربيع الخريف )فصل •

 وحدة.    15الحد األعلى  ) الصيف )فصل •

 المنتسب  من القسم المعد  الجدول حسب المواد بشكل مبدئي  بتنزيل  الطالب يقوم •
وفق   عن طريق المرشد االكاديمي للمواد الطالب ارشاد حيث يتم  اليه

   .مسبقا حددها القسم بالمواد التي الخاصة االسبقيات
 الطالب يستلم المالية التسجيل واإلدارة إدارة قبل من النهائي نزيلالت  نموذج اعتماد بعد

 المعلنة. الجداول حسب بالمحاضرات حينها االلتحاق ويمكنه منه نسخة
 

   :ألية قبول المعادالت للطلبة المنقولين
والتي  الجامعة القبول في شروط للمعادلة مستوفي المتقدم الطالب ملف ان يكون •

 االتي:  تتضمن

 أو وثيقة نجاح معتمدة وأصلية. يعادلها ما األصلية أو الثانوية الشهادة •

 .ميالد شهادة •

 .شخصية صور 6 •

 الدرجات االصلي . كشف •

الدبلوم   درجة علي المتحصلين االستكمال للطلبة حالة االصلية في التخرج إفادة •
 .)التخصص نفس يكون ان بشرط (العالي

 شروط نفس عليه ينطبق الثانوية حيث انه الشهادة الطالب في   مسار من التحقق •
 . )الثانويات العلمية والثانويات األدبية ( المستجد  قبول الطالب



 حسب  وذلك االعتماد  حيث من منه الطالب والمعهد المنتقل الجامعة من التحقق •
 قوائم المعاهد والجامعات المعتمدة والموجودة بالجامعة 

يفيد  ما إحضار عليه وجب ليبيا فانه خارج جامعة من المنتقل الطالب في حالة •
الجودة وينطبق هذا االمر علي   لضمان المركز الوطني من هذه الجامعة اعتماد

 .ليبيا خارج من خريجي الثانويات

 الكلي المواد عدد  % من50عن تزيد ال نسبةب المنقولين للطلبة المعادلة تتم •
والدراسة   لوائح القبول حسب وذلك إليه بالقسم المعادل للدراسة المقررة للمواد
 الليبية. بجامعة

 ما عليهم  ال يتطلب فانه العالي درجة الدبلوم علي  المتحصلين الطلبة في حالة •
المواد   مع التي تتطابق جميع المواد معادلة أنه يتم حيث 5 سبق في  الفقرة
 منقول وذلك بشرط استكمال وليس بالقسم يصنف بانه فئة المقررة لدراستها

بتغيير المسار  يسمح  ال   به المعادل   بنفس التخصص درس قد الطالب يكون أن
المواد  من فقط  %50الن في هذه الحالة يعتبر من فئة المنقول ويعادل له 

 المقررة  بالقسم. 

االختالف في   حالة استدعى األمر لذلك في  مفردات المواد اذا إرفاق يتم  •
 معادلة المادة في  حالة يتم أن  على ليبيا خارج الطالب المسميات أو اذا  درس

% من مفردات المقرر المعادل في 80عن  تقل ال بنسبة تطابق مفرداتها
 الجامعة الليبية 

سنوات   10 عن  ات االنقطاعسنو فيها تجاوز قبول المعادالت التي يتم ال •
 .والتتابع التسلسل  بصفة تتميز والتي الهندسية وخصوصا في التخصصات

لجنة  قبل من اعتمادها ويتم الخاصة بذلك النماذج حسب المواد معادلة يتم •
 .بالجامعة العام المسجل من وتعتمد بالقسم المعادالت

والقبول   التسجيل لقسم ورفضها قبولها المعادالت جميعها التي يتم إحالة يتم •
الفصل الذي تمت   علي يتم تسجيله بها القبول حالة و عليها الطالب وذلك ليطلع 
  فيه المعادلة.

 


