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 الطالبة أختي.. الطالب أخي
 

 اهال بكم

  
 الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا، ب

 املختصر، الدليل هذا تقديم ويسرنا

  بعض عن لإلجابة الجامعة عن 

 في ترد قد الل التساؤالت

 اقسام ذهنك عن 

  .الجامعة 

 

 ،، بالتوفيق للجميع التمنيات مع
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 الجامعية للمرحلة مصطلحات

 الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا بها يقصد :الجامعة. 

 والتممممد    التممممد ي  بمهممممام تقمممموم علميممممة وحممممد  أي بمممم  يقصممممد :القسممممم 

 .لجامعةبا العلمي والبحث

  الجامعة  ئي  :الرئي. 

  إجمممما   علمممم  الحصممممو   بقصممممد لجامعــــةبمممما مسممممجل شمممم   أي :الطالمممم 

 .العلمي قسم  يمنحها علمية

 بنجاح لجامعةبا الد اسية ال طة استكمل طال  اي :ال ر ج. 

  هيئممممة واعضمممما  القسممممم  ئممممي  يضممممم مجلمممم  :العلمممممي القسممممم مجلمممم 

 .بالقسم التد ي 

 فصو   بيع وصيف وخر ف. 3 :الد اسية السنة 

 لجامعةبا في للد اسة  منية مد  :يس الد ا الفصل 

   ثممممما   عمممممددها للطالمممم  الد اسممممية املرحلممممة هممممو :ي الممممد ا  املسممممتو 

 . للتخرج الال مة مستو ات

 علممم  يجممم  التمممي الد اسمممية املقمممر ات ممممن مجموعمممة همممي :الد اسمممية ال طمممة 

 .د استها الطال 

   كمممل فمممي املعتممممد  الد اسمممة خطمممة ضممممن د اسمممية مممماد  :ي المممد ا  املقمممر 

 ووصمممف ,واسمممم ,و مممم ,  قمممم لممم  و كمممو   .محمممدد مسمممتو   وتتبمممع تخصممم 

 .ملفردات  مفصل

 طلبمممممة جميمممممع تد سمممممها معينمممممة إجبا  مممممة مقمممممر ات :الجامعمممممة متطلبمممممات 

 .البكالو  و   حلة م في الجامعة

 الد اسمممية الوحمممدات ممممن لعمممدد معينمممة إجبا  مممة مقمممر ات :القسمممم متطلبمممات 

 .القسم طلبة جميع  سها

 آخممممر قسممممم مممممن الطالمممم  يد سممممها اجبا  ممممة مقممممر ات :املسمممماند  املقممممر ات 

 .بالجامعة

  أو العملممممي الممممد   أو ألاسممممبوعية النظر ممممة املحاضممممر  :الد اسممممية الوحممممد 

 .امليدا  
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   للطالممممم  ُيسمممممم  التمممممي الد اسمممممية الوحمممممدات مجممممممو  :الد اسممممم ي العممممم 

 د اس ي فصل في فيها التسجيل

 يضمممعها التمممي ألاسمممئلة علممم  تحتممموي  التمممي الو قمممة بهممما يقصمممد :الامتحممما  و قمممة 

 . مقر   ألي املمتحن

 أسممئلة علمم  الطالمم  فيهمما يجيمم  التممي  اسممة الممك بهمما يقصممد :إلجابممة ا كراسممة 

 العلمي القسم من ومعتمد  الجامعة من وصاد   الامتحا 

  التقممممدير معممممد  متوسمممم  لحسمممما  طر قممممة :الفصمممملي التقممممدير أو املعممممد 

 .د اس ي فصل كل نهاية في الفصلي

  فمممي الكلمممي التقمممدير معمممد  متوسممم  لحسممما  طر قمممة :العمممام التقمممدير معمممد 

 التخرج عند ي د ا  فصل كل نهاية

  معدلممم  انخفممما  بسمممب  للطالممم  يوجممم  المممذي إلاشمممعا  : ألاكممماديمي إلانمممذا 

 التراكمي

 تحصممميل تبممم   التمممي لألعمممما  املمنوحمممة الد جمممة : الفصممملية ألاعمممما  د جمممة 

 . تعليمية أ شطة و وبحوث اختبا ات من ي د ا  فصل خال  الطال 

  الفصمممل نهايمممة فمممي واحمممد  ممممر  يعقمممد املقمممر   فمممي اختبممما  : النهممما   الامتحممما 

 . اعادت  يجو   وال ي الد ا 

 مقممر   كممل فممي الطالمم  عليهمما يحصممل التمممي الد جمممة : النهمما   المتحمما  ا د جممة 

 . الد اس ي للفصل النها   الاختبا  في

 د جممممة إليهمممما مضممممافا الفصمممملية ألاعممممما  د جممممات مجمممممو  :النهائيممممة الد جمممة 

 .ملقر   النها   الاختبا 

  العلممممي القسمممم ممممن املكلمممف التمممد ي  هيئمممة عضمممو همممو : ألاكممماديمي املشمممر 

 .الطال  من مع   عدد عل  إلشرا  با
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 الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجياعن  نبذة

 
مؤسسات التعليم العالي  من مؤسسة هي جامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا إن

، والدى تقرر 6172لسنة  77411الخاص في ليبيا. تأسست تحت ترخيص رقم 

 فيه االدن بتأسيس الشركة الليبية الوطنية

 للتعليم العالي، وعلى اثرها تم تأسيس الجامعة الليبية للعلوم 

 والتكنولوجيا وفتحت ابوابها لقبول الطلبة المتحصلين 

 على الشهادات الثانوية وما يعادلها، واصبحت  

 بدلك احد الجامعات الخاصة التي تسعى

 لصقل شخصية الطالب من جميع 

 جوانبها العلمية والعملية  

 واالجتماعية بتنوع

 برامجها ومناهجها 

 واسلوب 

 تدريسها.
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  املقدمة

 أهم من الال مة واملها ات املعا   وإكسابهم مواطنيها تعليم عل  الدو   حرص إ  

  سع  ما وهذا أبنائها عقو   وهي أال ثرواتها في أع  استثما اتها

  إحساسنا وانطالقا من العر قة، املؤسسة هذه في لتحقيق  

 نحو كالجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا بواجبنا

 أيدي ب   نضع  الذي الدليل هذا كا  طالبنا 

 نبراسا ليكو   املجتمع هذا  واد سيكونو   من 

 أمو   من يل مهم ما كل ملعرفة ب  يسترشدو   

 ونظام تسجيل من الجامعة اقسام في الد اسة 

 يسر   املناسبة وبهذه .وواجبات وحقوق  

 وأعضا  الجامعة مجل  الساد  نحيي أ  ا

 واقسامبإدا ات  واملوظف   التد ي  هيئة 

التعليمية  العملية بس ر الرقي سبيل في مجهودات من و بذلون  بذلوه ما عل  الجامعة 

 والنجاح، التوفيق لهم ونتمنى والطالبات الطلبة أبنائنا نحيي أ  يسرنا كما والعلمية،

 طر ق شق في ليساهموا ومتم ز  إيجابية نتائج عل  للحصو   الجهد بذ  ونحثهم عل 

 .البلد والتطو  لهذا التقدم

 

 

 التوفيق ولي وهللا
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 رؤيـة الجــامـعة
 

نتطلع إل  أ  نكو  مؤسسة تعليمية وأكاديمية ذات سمعة دولية تخرج املختص   

املستدامة واملبدع  ، متم ز  في مجا  البحث العلمي، وتؤدي دو ها في التنمية 

للمجتمع. الرسالة تسع  الجامعة لتقديم خدمات تعليمية وبحثية متم ز ، من 

خال  مواكبة أحدث التطو ات واملستجدات؛ لتنمية، وتطو ر املوا د البشر ة ذات 

الكفا   العالية للمؤسسات إلانتاجية وال دمية من خال  البرامج التعليمية، 

حليا وإقليميا، بما يحقق مخرجات متم ز  والبحثية؛ ولتع    مكانة الجامعة م

 وعالية الجود  تف  بمتطلبات املجتمع وتحقق ل  التقدم والرفاهية.
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 ةــــعــامـــداف الجــــأه

    تهيئمممممممممممة الجامعمممممممممممة لتحقيمممممممممممق املتطلبمممممممممممات واملعممممممممممماي ر املعتممممممممممممد  والممممممممممموا د  بمممممممممممدليل مركممممممممممم

 ضما  جود  واعتماد مؤسسات التعليم العالي .

  إعمممممممممممممداد الكمممممممممممممواد  التخصصممممممممممممممية فمممممممممممممي مختلمممممممممممممف فممممممممممممممرو  العلمممممممممممممم و املعرفمممممممممممممة، وت هيلهمممممممممممممما

وت و مممممممممممدها بمسمممممممممممتو  عممممممممممما  ممممممممممممن املعرفمممممممممممة واملهممممممممممما ات حتمممممممممممى تكمممممممممممو  قممممممممممماد   علممممممممممم  أدا  

 دو ها في حركة بنا  املجتمع ومواكبة تقدم العلوم والتقنية والحضا  .

  اسممممممممممممممتحداث بممممممممممممممرامج وتخصصممممممممممممممات أكاديميممممممممممممممة ملواكبممممممممممممممة التطممممممممممممممو ات الحديثممممممممممممممة، بممممممممممممممما

 تناس  مع احتياجات سوق العمل واملجتمع.ي

  تطممممممممو ر وسممممممممائل وأسممممممممالي  التعلمممممممميم العممممممممالي والبحممممممممث العلمممممممممي بممممممممما فممممممممي ذلممممممممك املؤلفممممممممات

التعليميممممممممممممة والترجمممممممممممممة، وتممممممممممممموف ر املعامممممممممممممل واملختبممممممممممممرات الال ممممممممممممممة للعمليممممممممممممة التعليميمممممممممممممة 

 والبحثية .

 يمي  شمممممممر ثقافمممممممة الجمممممممود  والعممممممممل علممممممم  التحسممممممم   املسمممممممتمر لمممممممألدا  املؤس ممممممم ي وألاكممممممماد

بممممممممممم   أعضممممممممممما  هيئمممممممممممة التمممممممممممد ي  والعمممممممممممامل   بالجامعمممممممممممة والطمممممممممممال  والتوعيمممممممممممة ب هميمممممممممممة 

 تطبيق نظام ضما  الجود  والاعتماد.

  توطيممممممممممد الصممممممممممالت والممممممممممرواب  العلميممممممممممة وتبمممممممممماد  ال بممممممممممرات مممممممممممع الهيئممممممممممات واملؤسسممممممممممات

العلميممممممممممة ألاخممممممممممر  محليمممممممممما وعامليمممممممممما، مممممممممممن خممممممممممال  إ سمممممممممما  البعثممممممممممات وإعممممممممممداد البحمممممممممموث 

 تخصصات وعقد املؤتمرات املحلية والدولية.املشتركة في مختلف ال

   للمعمممممماي ر إلاقليميممممممة والعامليممممممة، مب يممممممة علمممممم 
ل
كسمممممم  ثقممممممة املجتمممممممع فممممممي ال ممممممر ج   وفقمممممما

 . جود  ألادا  وتنو  املعلومات

  الت سممممممممميق ممممممممممع مركممممممممم  ضمممممممممما  الجمممممممممود  واعتمممممممممماد مؤسسمممممممممات التعلممممممممميم العمممممممممالي، و شمممممممممر

  .وتداو  املطبوعات والبيانات الوا د  من 

  ال طممممممممممممممة الاسممممممممممممممتراتيجية وال طمممممممممممممم  التنفيذيممممممممممممممة لت كيممممممممممممممد الجممممممممممممممود  بالجامعممممممممممممممة وضممممممممممممممع

  .وإلاشرا  عل  تنفيذها

  إجرا  الد اسات الال مة لوضع معاي ر الجود  للعملية التعليمية بالجامعة .  

  تطمممممممو ر أدا  الهيئمممممممة التد يسمممممممية والرفمممممممع ممممممممن مسمممممممتواهم، لالسمممممممتفاد  ممممممممنهم فمممممممي تطمممممممو ر

 العملية التعليمية بالجامعة
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 بالجامعة الليبية التخصصية ألاقسام

 الطمال  فتممن  الجامعمة اقسمام بمختلمف الاكاديميمة البمرامج ممن العديمد الجامعمة الليبيمة تقمدم

 بكمل ألاولم  الجامعيمة املرحلمة مسمتو   فمي )الجامعيمة الاجما  ( والليسما   البكمالو  و  د جمة

تسمعة  الجامعمة كليمات ممن الليبيمةالجامعمة  تتكمو   .لألقسمام الد اسمية لل طم  وفقما اقسمامها

 :التالي عل  ومو عة أقسام

عدد الوحدات 

 الالزمة للتخرج

الدرجة العلمية 

 املمنوحة

البرنامج 

 التعليمي
 ت القسم العلمي

  .2 قسم الد اسات الاسالمية علوم ا سانية ليسا   641

  .0 قسم القانو   علوم ا سانية ليسا   641

 بكالو  و  611
علوم 

 تطبيقية
  .3 قسم الهندسة املدنية

 بكالو  و  611
علوم 

 تطبيقية

قسم الهندسة امليكانيكية 

 والصناعية
4.  

 بكالو  و  611
علوم 

 تطبيقية

 قسم الهندسة الكهربائية

 )تحكم ال (
5.  

 بكالو  و  611
علوم 

 تطبيقية
  .6 قسم النف  والغا 

 بكالو  و  611
علوم 

 تطبيقية
  .7 قسم تقنية املعلومات

 بكالو  و  631
علوم 

 تطبيقية
  .8 قسم املحاسبة

  .9 قسم ادا   الاعما  علوم ا سانية بكالو  و  631
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 الجامعة املوقع

 الرئيسية  -الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا   : الجامعة املوقع

https://ulst.edu.ly/ar/ 

 

 طرق التواصل

 info@ulst.edu.ly اميل الجامعة

 11163161631601 تلفون رئيس الجامعة

 omarazouza@ulst.edu.ly اميل رئيس الجامعة

 11163164110461 تلفون مسجل الجامعة

 jibrelswissi@ulst.edu.ly اميل مسجل الجامعة
 

 والتكنولوجيا للعلوم الليبية الجامعة التسجيل موقع

https://ulst.edu.ly/ar/gate 
 

 

 

 

 

 

 

https://ulst.edu.ly/ar/
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 الجامعي التقويم

 املنتظمممة الفعليممة الد اسممة مممن أسممبوعا )عشممر سممتة( 16 مممن ي د ا  فصممل كممل يتكمو  

 عممن يقمل ال الصمميف لقصممل بال سمبة اممما والربيمع ال ر ممف لفصمملي الامتحانمات ذلممك فمي بمما

 مجلممم  وموافقممةالقسممم  مجلمم  مممن بمماقتراح وذلممك الحاجممة، عنممد د اسمممية أسمممابيع 8

 فعليممة د اسممة بمدو   أخمر   أيممام أو عطممالت أي املممد  هممذه حسما  فمي يمدخل وال الجامعمة،

 وتكو   الرسمية العطالت عدا

 :كاالت  ي الد ا  الفصل مواعيد

 ينمماير شممهر منتصممف مممع و  تهممي سممبتمبر، شممهر منتصممف فممي ال ر ممف فصممل يبممدأ .6

 .املوالية السنة من

 .يونيو شهر منتصف في و  تهي فبراير، شهر بداية في الربيع فصل يبدأ .1

 ببدايممة وت تهممي ال ر ممف، فصممل بنهايممة تبممدأ أسممبوعا  وممدتها السممنة نصممف عطلمة .3

 إقاممة العطلمة خمال  لألقسمام و جمو   د اسم ي، عممام كمل ممن يليم  المذي الربيمع فصمل

 .ميدانية أو علمية د اسية برامج

 .اختيا ي  صيف  فصل .4
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 طلبة أتحاد عن نبذة

 والتكنولوجيا للعلوم الليبية الجامعة 

املجتمع  مؤسسات إحد  وهي مستقلة، طالبية نقابية مؤسسة للطلبة العام الاتحاد

 ، والتكنولوجيا للعلوم الليبية الجامعة طلبة لجميع الوحيد الشرعي واملمثل املد  

 ل  ألاول  ألاس  ووضعت والتكنولوجيا للعلوم الليبية الجامعة اتحاد ت س  ولقد

 ثالت عل  الت سي  وإستمر م، 2017العام بمطلع

 م، 1161 العام بمطلع ذلك وكا  العام، لالتحاد ألاول  باالنتخابات واختتم مراحل

 وطرح قضاياهم وتبني بحقوقهم واملطالبة الجامعة طلبة لتمثيل ويهد  إلاتحاد

 للتحصيل املناسبة التعليمية ألاجوا  وتطو ر توف ر في نظرهم، واملساهمة وجهات

 وكذلك تنظيم لهم، العلمي

 إلابداعات ودعم وتشجيع و عاية الطالبية ألا شطة 

 وتنمية الطالبية عل  ألاندية وإلاشرا  العلمية 

 .والثقافية ألادبية والقد ات املواه  
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 املكتبية الخدمات

 الداخلي الاطال  تشمل التي خدماتها بالجامعة الليبية املرك  ة املكتبة تقدم

 الطال  عل  و ج  .واملبيعات إلالكترونية البحث وخدمات ال ا جية والاستعا  

 للمكتبة للدخو   لها التابع الكلية مكتبة من صاد   املكتبية البطاقة عل  الحصو  

 مر  في كتاب   استعا   للطال  و حق ال ا جية الاستعا   خدمة من والستفاد 

 أخر ، بمد  التجديد يجو   وال اسبوع   وملد  واحد 

 يجو   وال الحاجة عند الاستعا   مد  خال  املعا   الكت  تسترد أ  للمكتبة و جو  

 املناقشة أو عالي بصوت املذاكر  أو او م كوالت مشروبات مع للمكتبة الدخو  

 تعليماتهايخالف  من حرما  حق وللمكتبة لذلك املخص  املكا  في إال الجماعية

 .املكتبية ال دمة في حق  من
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 للجامعة العام املسجل

 املباشممر وإلاشممرا  الجامعممة لطممال  العلميممة الشممؤو  بممإدا   يخممت 

 الد اسممممة ولمممموائ  نظممممم تطبيممممق ومراقبممممة الد اسمممم ي النظممممام علمممم 

 املكاتممم  لكافمممة والت سممميق والتوجيممم  إلاشمممرا  و باشمممر والامتحانمممات،

 :وهي عليها يشر  التي أو ل  التابعة

 .والامتحانات والد اسة التسجيل مكت  .6

 .الاجتماعية ال دمة مكت  .1

 .التعليمية الوسائل مكت  .3
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 سياسة القبول بالجامعة

 يتم قبو  الطلبة للد اسة بالجامعة وفقا للفئات التالية:

 مستجدين: طلبة .2

 عالي  بمؤسسات تعليم الد اسة  لهم تسبق لم جدد طلبة
ل
أي  سابقا

 .)يعادلها ما و الثانو ة الشهاد  علي متحصل(

 : منقولين طلبة .0

 هؤال  سابقا و خضع العالي التعليم بمؤسسة الد اسة لهم سبق طلبة

 % 11 تتجاو   ال عل  أ  لهم د استها سبق التي موادهم ملعادلة الطلبة

 ما حس  امللتحق ب  بالقسم د استها للطال  املواد الا مة مجمو  من

 .والامتحانات بالجامعة القبو  والد اسة الئحة علي  تن 

 استكمال: طلبة .3

في استكما    و رغبو   ) عالي دبلوم( عام  مؤهل علي متحصل   طلبة

  الطال  د سها التي املواد احتسا  حيث يتم الجامعية الد اسة
ل
سابقا

 املواد من يضا  عدد( أي التخص  بتغي ر يقوم ال ا  بشرط

في  الجامعية الد جة تؤهل  للحصو  علي التي الاستد اكية

 .)تخصص 

 املستندات املطلوبة إلتمام عملية التسجيل . .4

 حصو   في حالة و تم معادلتها( يعادلها ما او الاصلية الثانو ة الشهاد 

 .)خا ج ليبيا من عليها الطال 

 .)الوافدين للطلبة السفر جوا  صو   ميالد) شهاد  - أ

 شمسية. صو   (1) -  
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 . السوابق من ال لو شهاد  - ت

 .الصحية الشهاد  - ث

 .الوطني الرقم مستخرج - ج

 منها التي انتقل الجهة من واملعتمد الاصلي الد جات كشف - ح

 قبل عالي اخر   تعليم د است  بمؤسسة حالة في الطال 

 .بالجامعة التحاق 

 الطلبة املتحصل   حالة في الد جات وكشف التخرج افاد  إ فاق - خ

 بنف  استكما  د استهم و رغبو  في  العالي الدبلوم شهاد  علي

 .التخص 

 ل  للفئة املناسبة وتسجيل  السابقة للمستندات الطال  استيفا  بعد

 سبعة ا قام كالتالي : من مكو   ب  خاص قيد  قم صر  يتم

 الطال  تسلسل  قم - أ

 الدفعة  قم -  

 بالجامعة خاص تابت  قم وهو التخص   قم - ت

 باملنظومة الالكترونية يد ج ب  خاص قيد  قم علي حصول  بعد

 بعد تمكن  دخو  للجامعة وبطاقة قيد بطاقة بذلك و من  بالجامعة

 املرشد بمساعد  بالقسم لشروط التنزيل وفقا املواد تنزيل من ذلك

 الاكاديمي.

 

 

 

 

 



 

 الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا

 

 (0202) الطالبدليل 

 

 19الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 الدراسية البطاقات

 :عل  الحصو   لهم يحق التسجيل ي إجرا ات أكملوا الذين الطال 

 الجامعة. مسجل بمكت  الطال  شئو   من استخراجها يتم :الطال  بطاقة .6

  .الجامعة إدا   من استخراجها يتم :مكتبية بطاقة .1

 فممي تسممجلي  عنممد لممذلك املسممتحقة الرسمموم دفممع مممع للطالمم  الكليممة بطاقممة اسممتخراج يممتم

 .إلمم  بالممدخو   طالمم  ألي يسممم  وال التسممجيل إجممرا ات إكممما  مممن الاو   ألاسممبو  غضمو  

 .البطاقة صدو   بعد إال الامتحانات أدا  أو الكلية

 

 سية الدر الخطط

 ولكل بتخرج  وت تهي للكلية الطال  دخو   بداية من تبدأ متكاملة اكاديمية خطة عن عبا   هي

 :مكونات وتشمل لطلبت  مستقلة خطة علمي قسم

 الفصل او الد اس ي العام خال  الطال  يد سها املقر ات وهي :الد اسية املقر ات .6

 الد اس ي

 ا عنصر السابقة املتطلبات وتعد الد اسية للمقر ات السابق املتطلبات وهي :التراتبية .1

 الطال  بنجاح الا تجاو ه الاحوا  من حا  اي في يجو   وال الد اسية . ال طة بنا  في هاما

 .يلي  الذي املقر   لفهم مفتاحا يعد السابق فاملتطل 

 يشترط وال التالي املقر   فهم في ا مساعد يعد املقر   هو :في  النجاح يتطل  ال متطل  .3

 .مقر   اي لتسجيل في  النجاح

 ا  الطال  عل  يج  مع  املتزامن للمقر   مهمة مواضيع عاد  يتضمن :متزامن متطل  .4

 .مع  املتزامن املقر   ب  املسجل الفصل  نف  في يد س 
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 ألاكاديمي إلارشاد

 تحقيممق علمم  لتسمماعده للطالمم  مسممتمر  ومتابعممة توجيمم  عمليممة وهممو :ألاكمماديمي املرشممد

 طر ممق عممن متممابعتهم خممال  مممن املعتمممد  الاكاديميممة لل طمم  وفقممما التعليميمممة أهدافمم 

 مسمماعدتهم ا وأيممض للقسممم الد اسممية بال طممة التممزامهم مممن والت كممد الد اسممية مسممتو اتهم

 دو   للطالمم  أ  العلمم ممع د اسممتهم اسممتكما  طر ممق فممي ت شمم  قممد التممي العقبممات تخطمم  فمي

 وعممدم اختيمما اتهم فمي الكاملمة املسممئولية تقممع فعلميهم ألاكماديمي، إلاشممرا  عمليمم  فمي أساسم ي

 ألاكاديمي املشر  من املقدمة النصائ  اتباعهم

 :ألاكاديمي املرشد مهام

 بممالنوا ي املتعلقممة املشمماكل جميممع لحممل الطالمم  مسمماعد  إلمم  ألاكمماديمي إلا شمماد يهممد 

 ومممن طالمم  لكممل أكمماديمي مرشممد تحديممد طر ممق عممن وذلممك معالجتهمما وكيفيممة ألاكاديميممة

 :مهام 

 لكممل خمماص أكمماديمي ملممف بإعممداد ألاكمماديمي املرشممد يقمموم :الطالمم  ملممف إعممداد .6

  عليهم إلا شاد مهمة إلي  أوكلت الذين الطال  من طال 

 الد اسممية بال طممة الد اسمم ي التخصمم  مقممر ات قائمممة تحتمموي  الطالمم  بطاقممة .1

 بكممل ألاكمماديمي املرشممد بواسممطة دو  ممة بصممو   وتممممأل الطالمم  لتخممرج املعتمممد 

 .د اس ي فصل

 – الد اسية املقر ات تنزيل بطاقة .3

 – .د اس ي فصل لكل مقر ات  اختيا  في الطال  مساعد  .4

 العلميممة الطالمم  مشمماكل حممل .الطالمم  معلومممات منظومممة مممن الطالمم  حسمما  .1

 .استفسا ات  عل  الرد يستطيع من إل  وتوجيه 

 الد اسم ي الطالم  جمدو   مواعيمد فمي تعما   أي وجمود عمدم ممن الت كمد املرشمد علم  .1

 – .الامتحانات وجدو  

 – .الكلية ومرافق واملكتبة مل واملعا الد اسية بالقاعات التعر ف .0
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 للتقمديرات وألاقصم ى ألد مم  ا الحمد هممو مما الطمال  يعمر  ا  ألاكماديمي املرشمد علم  .3

 :التالية ال طوات تتبع الطال  وعل  .والتراكمي الفصلي التقدير حسا  وكيفية

 بها والالتزام ألاكاديمي املرشد مع املوعد تحديد. - 

  الكلية دليل وكذلك بها املعمو   والقوان   اللوائ  يراجع أ. - 

 املقابلة قبل تشغل  التي التساؤالت لكل الجيد التحض ر. - 

  ألاكاديمي للمرشد املكتبية الساعات معرف. - 

  أسئلت  قائمة يحضر أ. - 

 ببا  تخطر التي وألاسئلة الافكا  جميع في ألاكاديمي املرشد مع والصراحة الشفافية 

  ؤ ة الطال  لد  يكو   عندما املساعد  يستطيع ألاكاديمي فاملرشد الطال 

 .حرفيا ألاكاديمي املرشد ب  يوص ي ما تنفيذ ير د عما واضحة

 الد اسة بداية قبل الامتحانات ومواعيد الد اسية مواعيد من الت كد. - 

 املرشد او للطال  سوا  والقسم الكية اعالنات للوحة الدو  ة املراجعة. 
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 ألاكاديميين شفين املر على الطلبة ع توزي نموذج
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 م ي كادي ألاكاديمي شف املر من املقرر  أستاذ إلى رسالة

 أكاديميا املتعثر الطالب ملتابعة
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 بالقسم ألاداء وتقيم الجودة ضمان مكتب
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 شروط التنزيل

 قيد قيد وبطاقة  قم علي حصول  بعد الجامعة مواده في  تنزيل للطال  يحق

 : كاالت  ذلك و

 14والحد ألاعل   وحد   61الحد ألاد    )والربيع ال ر ف )فصل 

 وحد .

 وحد .   61الحد ألاعل   ) الصيف )فصل 

 من  املعد الجدو   حس  املواد بشكل مبد   بتنزيل الطال  يقوم

عن طر ق  للمواد الطال  ا شاد حيث يتم  الي  املنتس  القسم

 حددها القسم باملواد التي ال اصة وفق الاسبقيات املرشد الاكاديمي

  .مسبقا

 املالية التسجيل وإلادا   إدا   قبل من النها   التنزيل نموذج اعتماد بعد

 حس  باملحاضرات حينها الالتحاق و مكن  من   س ة الطال  يستلم

 املعلنة. الجداو  
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 ألية قبول املعادالت للطلبة املنقولين 

   القبمو  فمي شمروط للمعادلمة مسمتوفي املتقمدم الطالم  ملمف ا  يكمو 

 الات : والتي تتضمن الجامعة

  أو وثيقمممة نجممماح معتممممد   يعادلهممما مممما أوألاصممملية  الثانو ممة الشممهاد

 وأصلية.

  ميالد شهاد. 

 1   ش صية صو. 

 الد جات الاصلي . كشف 

  علممي املتحصممل   الاسمتكما  للطلبمة حالمة الاصملية فمي التخمرج إفماد 

 .)التخص  نف  يكو   ا  بشرط (الدبلوم العالي د جة

 يم عل ينطبمق الثانو مة حيمث انم  الشهاد  الطال  في  مسا  من التحقق 

الثانو مات العلميمة والثانو مات  ( املسمتجد قبمو  الطالم  شمروط نفم 

 .)ألادبية

 الاعتمماد حيمث ممن منم  الطالم  واملعهمد املنتقمل الجامعمة ممن التحقمق 

 قوائم املعاهد والجامعات املعتمد  واملوجود  بالجامعة  حس  وذلك

 إحضا  علي  وج  ليبيا فان  خا ج جامعة من املنتقل الطال  في حالة 

الجممود   لضممما  املركمم  المموطني مممن هممذه الجامعممة يفيممد اعتممماد ممما

 .ليبيا خا ج من و نطبق هذا الامر علي خر جي الثانو ات
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 27الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 املمواد عمدد % ممن11عمن ت  مد ال ب سمبة املنقمول   للطلبمة املعادلمة تمتم 

لموائ   حسم  وذلمك إليم  بالقسمم املعماد  للد اسمة املقمر   للممواد الكلمي

 الليبية. والد اسة بجامعة القبو  

 ال يتطلم  فانم  العمالي د جمة المدبلوم علمي املتحصمل   الطلبمة فمي حالمة 

التمي  جميمع املمواد معادلمة أنم  يمتم حيمث 1 سمبق فمي  الفقمر  مما علميهم

اسمتكما   بالقسمم يصمنف بانم  فئمة املمواد املقمر   لد اسمتها ممع تتطابق

بمممنف   د   قمممد الطالمم  يكممو   أ  منقممو  وذلمممك بشممرط ولممي 

بتغي مر املسما  ال  فمي همذه الحالمة يعتبمر  يسمم  ال  ب  املعاد   التخص 

 املواد املقر    بالقسم. من فق   %11من فئة املنقو  ويعاد  ل  

 الاخمتال  فمي  حالمة اسمتدع  ألاممر لمذلك فمي مفردات املواد اذا إ فاق يتم

املماد  فمي  معادلمة  يمتم أ  علم  ليبيا خا ج الطال  املسميات أو اذا  د  

% مممن مفممردات املقممر  31عممن  تقممل ال ب سممبة تطممابق مفرداتهمما حالممة

 املعاد  في الجامعة الليبية 

 سنوات  61 عن سنوات الانقطا  فيها تجاو   قبو  املعادالت التي يتم ال

 التسلسمل بصمفة تتم مز والتمي الهندسمية وخصوصما فمي التخصصمات

 .والتتابع

 ممن اعتمادهما و متم ال اصمة بمذلك النمماذج حسم  املمواد معادلمة يمتم 

 .بالجامعة العام املسجل من وتعتمد بالقسم لجنة املعادالت قبل

 التسمجيل لقسمم و فضمها قبولهما املعادالت جميعها التي يمتم إحالة يتم 

 علي يتم تسجيل  بها القبو   حالة و عليها الطال  والقبو  وذلك ليطلع

  الفصل الذي تمت في  املعادلة.
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 القبول والدراسة والامتحانات والتأديبالئحة 
 الفصل الاول :أحكام عامة

 (2مادة )

  تسممممري أحكمممممام همممممذه الالئحممممة علمممممي طمممممال  مرحلممممة الاجممممما   املتخصصمممممة

 الليسا   والبكالو  و  بالجامعة.

   في مجا  الد اسات الجامعية وبنا  علي توصية القسم املخت  تمن

    والبكالو  و .الجامعة الليبية الاجا   املتخصصة الليسا

 (0مادة )

 . في مجا  الد اسات العليا هذا املوضو  الئحة خاصة 

 الفصل الثاني: النظام الدراس ي 

 ( 3مادة )

   بالجامعة الد اسة تكو  
ل
 فصل   بواقع الفصو  الد اسية لنظام وفقا

بفصل  والثا   ال ر ف بفصل أولهما و يعر  الد اس ي العام د اس   في

 العطلة خال  د ا  صيف  فصل إضافة الجامعة إلدا   يجو   و الربيع

أال  بشرط الطلبة اختيا ي ألعضا  هيئة التد ي  و يكو   و الصيفية

 . بالجامعة الد اسية البرامج مع يتعا  

   فترت  بما في ذلك عشر أسبوعا (ثمانية63د اس ي من)  فصل كل يتكو 

 الامتحانات. و التسجيل

 سبتمبر و  تهي شهر من الاسبو  الثالث بداية مع ال ر ف فصل يبدأ 

 . التالية السنة من شهر يناير نهاية مع
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 29الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 في ال ام  و ي تهي ما   في الاسبو  الاو  من شهر الربيع فصل يبدا 

 يوليو. شهر من عشر

 فصل قبل بداية و ال ر ف فصل نهاية بعد السنة نصف تبدأ عطلة 

 ملد  أسبوع  . الربيع

   علمية برامج د اسية املتاحة إعداد إلامكانات حس  لألقسام يجو 

الوحدات  عدد عل  أ  يدو   الصيفية في العطلة  خاصة ميدانية

  ببرنامج القسم
ل
 ويعر ( ألاخر   الجامعة برامج مع الا تتعا   و مسبقا

 .)الاختيا ي  بالفصل الصيف 

   نهاية و تعديل بداية جدا اضطرا  ة حاالت و الجامعة إلدا   يجو 

وبما ال يؤثر  بالجامعة موافقة إلادا   بعد د اس ي فصل كل الد اسة في

 .علي البرنامج الد اس ي بالجامعة

 (4مادة )

   إلاجا   املتخصصة  للحصو  عل  بالجامعة الد اسة مد  تكو

 فصو  د اسية 3والبكالو  و   فصو  د اسية الليسا   سبعة

 . د   كحد

 (5مادة )

 يجو  ولحاالت تقد ها   و في الجامعة  الد اسة لغة هي العربية اللغة

 موادها تستدعي التي في بعض الاقسام  إدا   الجامعة استخدام 

غ ر العر   من الطال  عل  و العربية إل  أجنبية باإلضافة لغة العلمية

  . العربية العلمي باللغة عل  التحصيل يثبت قد تهم امتحا  اجتيا 

 والنقل الفصل الثالث :نظام القبول 

 (6مادة )
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 يمكممن اللممذين الطممال  عممداد الجامعممة إدا   تحممدد  
ل
 قبممولهم وفقمما

 . د اس ي فصل كل بدانة مع الجامعة إلمكانيات

 (7مادة )

   و املتوسمطة خر جمي املعاهمد املتقدم   من الطلبة قبو   للجامعة يجو 

 و الجامعممة قسممام إمكانيممات املتقدمممة علممي حسمم   التكممو ن مراكمم 

 لألقسمام القبمو   شمروط ممع يتعما   للمجتممع وأال العاممةالتوجهمات 

 .بالجامعة

 (8مادة )

   ج سيات غ ر ليبية )وافمدين من طلبة الحق في القبو   الجامعة إلدا( 

 (.61،66،61) القبو    شروط فيهم تتوفر   عل  أ

 (9مادة )

 الواحمد الد اسم ي الفصمل تكلفمة تتحمدد  
ل
 تضمعها للضمواب  التمي وفقما

 عاممة او تخصصممية او( وطبيعمة املماد  متطلبمات  علم  بنما  الجامعمة

 الجامعة قسم من أقسام بكل )معملية

 دفمع بعمد الجامعمة إال داخمل بالد اسمة الطالم  وقبمو   تسمجيل يمتم ال 

 . القيد تجديد و سوم املقر   للمواد الرسوم

 د اس ي النصفية ألي فصل  الامتحانات بدخو   للطال  السماح يتم ال 

 الد اسية املقر   لذلك الفصل . الرسوم دفع استكما  بعد إال

 لل  ماد  دينما ( قابلمة11  ( مبلم  الطالم  فوق يدفع فما ماد  أي معادلة 

 .النقصا  و
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 31الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

  غبتم  فمي حالممة عمدم  التسمجيل بعممد ملفمم  بسممح  للطالمم  يسمم  

 مهمما القيممة املاليمة املدفوعمة  ترجمع ال أ   علمي بالد اسمة الاسمتمرا 

 . الاسبا  كانت

 (22مادة )

 بالجامعة للد اسة الطلبة قبو   يتم  
 
 :للفئات التالية وفقا

 الد اسمة يسممبق لهمم لممم  جممدد طلبممة هممم : مسمتجدين طلبمة  .6

  عمالي تعلميم بمؤسسمة
ل
الثانو مة  الشمهاد  أي متصمل   علم  ( سمابقا

 يعادلها(. ما أو

 تعلميم  اسمة بمؤسسمة المد لهمم سمبق طلبمة  همم طلبمة منقمول    .1

  عالي
ل
 تتجماو   ال علم  ذلمك و معادلمة مقمر ا ت تحتماج ولديم  سمابقا

 مجممممو  املمممواد  املقمممر   % ممممن11للمقمممر ات   سمممبة املعادلمممة

 بجامعة الليبية. في  املعادلة للقسم املراد 

فمي   و رغبمو   )المدبلوم العمالي( عمالي مؤهمل طلبمة متحصمل   علم  .3

 املمواد واملقممر ات احتسما  الد اسمة الجامعيمة  يمتم  اسمتكما 

 يقمموم بتغي ممر التخصصممات ال أ  بشممرط  الطالمم  ي د سممهاالتمم

للحصمو   تؤهلم  التمي ممن املمواد الاسمتد اكية عمدد عليم  و ضما 

 في تخصص  . الجامعية عل  الد جة

 (22مادة )

   منتقلم    ممن قبمو  طلبمة املخمت  القسمم موافقمة بعمد للجامعمة يجمو 

 ذلمك حسم  و لألقسمام املتاحمة إلامكانمات  فمي حمدود  ت أخمر   جامعما

 : التالية الشروط

 طلوبمةملا سمتنداتملا الانتقما  بتقمديم الراغم  فمي الطالم  يلتمزم   .6

 التمي ملقمر اتا علم  تحتموي    علم  أ صاصإلاخت جهات من معتمد 
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 32الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 الفصمل بدايمة قبمل املقمر ات  مفمردات  همذه و د اسمتها لم  سمبق

 . الاقل عل  بشهر الد اس ي

 ملنتقلم  ا للطمال  قمر اتملا عادلمةمل ةصممخت لجنمة الجامعمة ت شم   .1

 الطلبمات البمت فمي اللجنمة وعل  .... أخر   مناظر  من جامعات  إليها

 حسم  لمكذ و قمر اتملا كمل وأ بعمض قبمو   وصمالحية الانتقما 

واحالتهما للمسمجل  1،3( فقمر  61الموا د  فمي املماد  ) القبمو   فئمات

 يوما من تقديم املعادلة . 41العام وذلك في مد  اقصاها 

 ممن منقمو   الطالم  أ  عادلمةملبا  صمةختملا اللجما  وجمدت إذا .3

 الت كمد علميهم توجم  ليبيما خما ج تعليميمة مؤسسماتملا أو جامعمات

 ذات للجهات الجامعة لك بمراسلةذ و ؤسساتملهذه ا اعتماد من

 البمرامج العلميممة لهمذه املؤسسممات ممن اعتممماد للبممت فمي  العالقمة

  البت في املعادلة . قبل عدم 

 قبولهما يمتم ملم التميت قمر املا يمد    أ نتقململا الطالم  يشمترط .4

 القسمم املخمت  بجامعممة يقترحمم  الممذي الد اسم ي للبرنمامج وفقما

 الليبية .

 علم  تخرجم  عنمد للجامعمة نتقململا للطالم  العمام يحسم  املعمد   .1

 التمي قمر ات ملا إلم  باإلضمافة الليبيمة بجامعمة د سمها التمي قمر اتملا

 . املنقو  منها التعليمة املؤسسة او بالجامعة د سها

 (20مادة )

  املستندات الاتيمة إلتممام توف ر بالجامعة للد اسة املتقدم الطال  عل 

 -: والقبو   التسجيل عملية
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 33الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 ممن معادلتهما و متم ) الاصمل ( يعادلهما مما و الثانو مة الشمهاد  .6

ات املختصممممة فممممي حمممما  حصممممو  الطالمممم  عليهمممما مممممن خمممما ج الجهمممم

  ليبيا .

 . الوافدين للطلبة السفر جوا  من صو   و ميالد شهاد  .1

 . شمسية صو  1 .3

 . السوابق من ال لو شهاد  .4

 . حيةصال الشهاد  .1

 منهما انتقمل التمي الجهمة ممن يعتممد و الاصملي المد جات كشمف .1

 قبممل خممر  أ عممالي تعلمميم ؤسسممةبم د اسممت  الطالمم  فممي حمما  

 (.1فقر  ) (61 قم) اد ملبا وا د هو كما بالجامعة التحاق 

 املتحصل الطال  حالةفي   د جات  وكشف التخرج إفاد  إ فاق .0

 بمنف  د اسمت  اسمتكما  و رغم  فمي  العمالي المدبلوم شمهاد  عل 

  (.3( فقر  )61باملاد  ) وا د هو كما  صالتخ

 لمموائ تممم الاطمال  علممي جميمع    بانمم  يفيممد إقمرا  علمي التوقيمع .3

 .بالكامل عليها وموافقت  الجامعة

 :نظام التسجيل والارشاد والنقل الفصل الرابع 

 (23مادة )

  و بالجامعمة قبولم  للد اسمة عنمد للطالم  قيمد أو تسمجيل  قمم يممن 

 : يل  كما موضحة خانا 0 من الرقم هذا يتكو  

 التسلسلي الرقم عل  الثالثة الا قام الاولي من اليم   تد   .6

 . بالقسم للطال 

 إليها ي تمي التي الدفعة  قم عل  يدال  ال ام  و الرابع الرقما  .1

 . بالقسم الطال 
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  . الطال  ب  سجلملا القسم عل  يد  الساد  الرقم .3

 (.3ثابت  قم ) هو و للجامعة مم ز  قم علي يد  السابع الرقم .4

 الامتحانات دخو   وبطاقة القيد تجديد بطاقة بذلك و من  .1

 . ملنظومةبا مواده تسجيل ل ق و ح

 (24مادة )

 مسمتجد طالم  كمل بالجامعمة يلتمزم املتبمع الد اسم ي الفصمل نظمام وفمق 

  بالتسجيل في بداية الفصل الد اس ي .

 مكتم  ممن قبمل الد اسم ي للفصمل الجمدد الطلبمة إجمرا ات تسمجيل يمتم 

البممت فممي  و الد اسممة خممال  الاسممبو  السممابق لبممد   الجامعممة مسممجل

 . املسموح بها التسجيل الحاالت املت خر  عن

   انتهمما  الاسممبو   أي طالمم   بعممد تسممجيل جممو  ي ال فممي جميممع الاحمموا

 . التسجيل الثالث من

 تقمدير  ي الطالم  يعطم  حمدا  وال علم  د اسم ي مقمر   كل التسجيل في يتم

 . فيها التي لم يسجل في املقر ات 

 تجديمد و كمو   فصمل د اسم ي كمل قيمده فمي بدايمة تجديمد الطالم  علمي 

من املرشد الاكاديمي النموذج املبد   و تم التوقيع علي   لتعبئة القيد

للقسمممم متضممممنا املمممواد الد اسمممية املقيمممد بهممما الطالممم  و حممما  ملنظوممممة 

 التسجيل إلتمام الاجرا ات املالية والد اسية للطال  .

  بمم و  وذلممك حسمم  التسممجيل فممي  الطالمم  علمم  يجمم 
ل
 املقممر ات أوال

 ال و املخمت  القسمم قبمل و املعلمن ممن للمقمر ات املحمدد  التسلسمل

 . املقر ات التمهيدية د اسة قبل سجيل في املواد املتقدمة يجو  الت
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 إلاضمافة الطالم  بالحمذ  أو ممواد تنزيمل فمي كشمف  التعمديل يمكمن 

 التسمجيل وملمد  أسمبو   نهايمة أسمبو  الد اسمية بعمد املقمر ات لمبعض

 .واحد فق 

 تخرجم  واملتوقمع  د اسم ي آخمر فصمل التخمرج فمي مشمرو  الطالم  يسجل 

وحمدات املشمرو  عمن ثمالث وحمدات  عمدد   ماد  حالمةيجمو  فمي  و بهمما

  يتم تو يعها ب   فصل  .

 ( خمسة عشر وحد  د اسية في كل فصلي 61الحد ألاد   للتسجيل )

 الستكما  كل العدد هذا ا للطال  إذا لم يتبق  الربيع وال ر ف  إال

 علي حصول  تعذ  في حالة  الفصل وكذلك ت تخرج  في  ذلك مقر ا

 يجو   كما ال الد اسية املواد لتسلسل نتيجة دمةمقر ات متق

 كا  إذا إال د اسية وحد  واحد وعشرو  16 من كثر التسجيل في أ

عل   ي  د أ  ال عل  باملائة وسبع   خمسة (01) من العام أكثر معدل 

( أ بعة وعشرو  وحد  د اسية ب ي حا  من 14الحد الاصلي وهو )

 الاحوا  في الفصل الد اس ي .

  اقص ى  كحد وحد  خمسة عشر )الاختيا ي (  يحدد في فصل الصيف

 .للتسجيل

 (25مادة )

   تحفظ  و الاصلية  س ت    ال س ة من علمي ملف يكو  لكل طال 

 ال سخ الاصلية جميع يحوي  أ  و ج  ، التسجيل بالجامعة بمكت 

 أما  د اس ي فصل  لكل النتائج النهائية و التسجيل نماذج كل من

 مرشد عند فتكو   العلمي امللف من  الثانية من امللف  ال س ة

 فيما الطال  إ شاد يتول  والذي الطال  بالقسم
ل
 الاختيا  يخ  علميا

 الجداو  الد اسية و ال طة حس  ذلك و للمقر ات الد اسية الاصح
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 مع يتعا   ال وفيما املختصة  قبل الاقسام من الامتحانات املعلنة  و

 . الالئحة مواد هذه 

  قسم كل يكلف  
ل
  مرشدا

ل
 برنامج  عل  لإلشرا  لكل طال   علميا

 قر اتملا اختيا  املساعد  في و  بد  ملا يشمل التسجيل الد اس ي

املعد  الفصلي والعام واخطا ه باإلنذا ات ا   وحسا  الد اسية

 . الجامعة مسجل مع بالتعاو   و لك مكن ذأ كلما  وجدت أوال ب و  

  لكل القسم من معتمد  صو   مرشده الستالم مراجعة الطال  عل 

 بكل لإلحاطة د اس ي لصف كل نهاية الد اسية قر اتملا ونتائج جذنما

 . باستمرا  العلمية س رت  عل  تحدث التي ملتغ راتا

 (26مادة )

   بعد آخر  في  الجامعة قسم إل  قسم من الانتقا  للطال  يجو 

فقر   61)املاد   احكام علي  وتسري  مسجل الجامعة و القسم موافقة

  التسجيل بالقسم يتم بالقسم الطال  قبو   (في حالة1
 
 من اعتبا ا

 اعتبا  عل  علي  املوافقة و لتقديم الطل  التالي  الفصل بداية

 تحس  الجديد ال للقسم الد اسية ال طة مع تتطابق التي ال املقر ات

 .للطال  في املعد  العام 

 مختلف   في  بقسم للد اسة الطال  قبو   جداق ضي يجو  وفي نطاق 

 في املحاضرات والامتحانات .  تعا   وجود عدم بشرط الوقت نف 

 الفصل الخامس :الغياب ووقف القيد 

 (27مادة )

  والترتيبمات  العلميمة املحاضمرات و المد و   متابعمة الطالم  علم  يجم

 سممبة  ت  ممد ممماد  ألي النهمما   لالمتحمما  الممدخو   املتخمذ   وال يسممم 

 أعمما  كمل د جمة صمفر فمي ويعطم  عقمر بمدو   % 11 عمن فيهما غيابم 
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تمد ي   هيئمة عضمو كمل و قموم املماد  النهما   لتلمك والامتحما  الفصمل

 بعمد الغيما  الطلبمة  فمي املقمر  المذي يد سم  وتطبيمق  عقوبمة بمتابعمة

 . وإدا   الجامعة القسم من اعتمادها

  همذه و مدخل فمي  الد اسم ي لصمالف بدايمة ممن الغيما   سمبة تحسم  

 و ت ديبيممة حكممامأ  علمم  املترتمم  الغيمما  ال سمم  التسممجيل املتمم خر و

 النهائيمة و النظر مة الامتحانمات فتمر  لمكذ ممن  وتستثنى الجماعي الغيا 

 .و إلاجا  

 الاسممابيع عدد مممن %01 تغطيممة دو   طا ئممة إذا حالممت ظممرو  خاصممة

 القسممم اقتممراح علمم  بنمما  هممذا املقممر   يلغم  ممما قممر  مل لد اسممة املقمر   

 . خت ملا

  يحممممق للطالممممم  الانتسممممما  فممممي بعمممممض الاقسمممممام بالجامعممممة بعمممممد تقديممممممة

لطلممم  الانتسمممما  واملوافقممممة عليمممة مممممن  ئاسممممة القسمممم واملسممممجل العممممام 

 للجامعة .

 (28مادة )

  إذا  بالجامعمة خمال  د اسمت  ممر  ممن كثمر قيمده أ إيقما  للطالم يحمق 

 أممم    توصممية بعممد تخولمم  مممن وأ  الجامعمة إدا   تقبلمم  بعممذ  تقمدم

 املطلوبة ال منية ضمن املد   لصالف هذا يحتس  وال خت ملا القسم

 . للتخرج

 كمل بدايمة القيمد فمي إليقما  موعمد آخمر الجامعمة مسمجل مكتم  يحمدد 

 بداية قبل شهر ا صقا  موعد الطلبات في  تقدم عل   أ  د اس ي لصف

  الطال  يعتبر وال لصالف لذلك النهائية الامتحانات
ل
 إبالغ بعد إال مقبوال

 . مسجل الجامعة مكت  قبل من ملوافقةبا الطال 
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 الفصل السادس :التقييم والامتحانات 

 (29مادة )

  في املقر   يعتبر الطال 
ل
 تد جا مجو  عل  لصتح ا  إذ الد اس ي ناجحا

  الاقل في املقر  . عل  باملائة خمس  % 11 

  خمال  الفصمل  الطالم  أعمما د جمات  علم  مقمر   كمل تقمديرات تحسم

  %(.11%( ونهاية الفصل ب سبة )41الد اس ي ب سبة )

 ( من هذه املماد  املقمر ات العلميمة ومما فمي 1) الفقر  حكامأ  من يستثنى

 حكمها تحديدها و حسا  تقديراتها للقسم املخت  .

 عمن عمددها يقمل ال دو  مة امتحانمات الد اسم ي لصمالف عمما  أ تشممل 

الامتحانممات امللحقممة غ ممر املعلممن  و التقمما  ر و هيةالشممف اثنمم   وتممدخل

 . الد اس ي لصالف والغيا  في أعما  ضو  لحوا عنها 

 الاو   لصمالف بنهايمة التخمرج شمرو مل الطالم   اسمتكما  عمدم حالمة فمي

 بنهايمة عليها لصاملتح الد جة ترصد  أ و " مستمر"املسجل ب  ،د جة 

 . الثا   لصالف

  و فمي واحمد د اسم ي لصمف الا سمانية الاقسمام التخمرج فمي مشمرو  ممد 

 يسممتكمل ملمم متتممال   وفممي حالممة د اسمم   ل  صممف العلميممة الاقسممام

 علميمة بموافقمة  خال  املد  املحدد  وذلك ألسبا  مشروع  الطال 

املشممرو  لفصممل د اسمم ي ثالممث واخ ممر وعممدا  تمديممد يممتم القسممم وافقممة

 ذلك فعلي الطال  تنزيل املشرو  من جديد .

 (02)مادة 

  مقمر   لكل الد اسية الوحدات بضر  املعد  الفصلي للطال   يحس

املئو مة  املتحصمل عليهما الطالم  فمي ذلمك املقمر  ثمم بقسممة  ال سمبة فمي 
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مجمو  النقاط علي العدد الكلي للوحدات التي د سها الطال  بمنف  

الفصمل الد اسمم ي مممع تقر م  النتممائج الممي اقمر   قممم   عشممر    و ممدخل 

 ملعد  العام جميع املقر ات التي د سها الطال  .ضمن حسا  ا

  العمام ملعمد ا بنما  علم  العمام التقمدير وكمذلك الطالم  د جمات تقمد 

  -:كاالت 

 .611الي  31ممتا   من  .6

 . 31الي اقل من  01جيد جدا من  .1

 .01الي اقل من  11جيد من  .3

 . 11الي اقل من  11مقبو  من  .4

 . 11الي اقل من  31ضعيف من  .1

 . 31اقل من  ضعيف جدا .1

 مستمر بدو  نقاط )خاصة بمشرو  التخرج (.

 للمقمممر ات املعممماد  وتسمممتبد   السمممابقة الوحممدات و النقممماط تطممرح

بالوحدات والنقاط الجديد  وذلك عند حسا  املعمد  العمام وتوضمع 

  عالمة )م( امامها .

 (02مادة )

 لصمف كمل نهايمة ممع النهائيمة الامتحانمات علم  لألشمرا  لجنمة تشمكل 

 : واجباتها ومن الامتحانات املراقبة  لجنة تسمى د اس ي

 . الاقسام مع بالت سيق باالمتحانات ال اصة الجداو   وضع .6

 القاعات  عل  وتو يعهم تقدم   لالمتحا  ملا الطلبة قوائم إعداد .1

  باالمتحا تو يع املالحظ   وتطبيق الالئحة الت ديبية املتعلقة  .3

 . إلاجابة كراسات واستالم تسليم .4

 . ملنظومةبا التد ي  و صدها هيئة عضو من النتائج استالم .1
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 الجامعة.  ئي  من اعتمادها بعد النتائجاعال   .1

 (00مادة )

  علم  لحاصمل  ا ل رجيهما الثانيمة و الاولم  الشمر  د جتمي الجامعمة تممن 

  البكالو  و ملتخصصة الليسا    و ا إلاجا  
ل
 : التالية للضواب  وفقا

 ممد  ممتما  عمام تقدير عل  للحاصل   وتمن  الاول  الشر  د جة .6

 . د اسية و  صف عشر  تتجاو   ال

 ممتما  عمام تقمدير علم    للحاصمل  وتممن الثانيمة الشمر  د جمة .1

 عمام تقمدير علم  وللحاصمل   د اسمية و  صعشر  ف من كثرأ  مد 

  جيد
ل
 . د اسيةصو  ف عشر  تتجاو   ال مد  جدا

ال مر ج   الحاصمل   علمي  جموائ  تقدير مة لجميمع ممن  يجمو   كما  .3

 .ممتا  عام تقدير 

 (03مادة )

 عمن تغيم  ا إذ للمقمر   النهما   الامتحما  يسمم  ألي طالم  بمإجرا  ال 

 . الامتحا  لكفي ذ  صفر د جة و من  النها   الامتحا 

 (04مادة )

 الد اسمة قسمم ممن اعتمادهما بعمد لممكذ و النتمائج عمن إلاعممال  يمتم 

 . الجامعة وعميدت وإلامتحانا

 لصممف كممل نهايمة للطالم  ويسملم  
ل
 ليصممالف ومعدلمم  بتقديراتم  تقر ممرا

  لكذ ويعتبروالتراكمي 
ل
 الد اس ي . وضع  عن ل  إخطا ا

 (05مادة )
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   تقمدير علم  تحصمل فيم  فمي مقمر    الامتحما  يعيمد أ  للطالم  يجمو 

املخمت   القسمم موافقمة بعمد وذلمك لتحس   املتوسم  التراكممي مقبو  

 .واملسجل العام

 (06)مادة 

   وتممموف ر  قبمممو  طلبمممة ممممن ذو  الاحتياجمممات ال اصمممة للجامعمممة يجمممو

 وذلمك لهمم املناسم  ونوعيمة وطر قمة الامتحما  لشمكل املالئممة الظمرو 

 .د اس ي فصل بذلك كل مختصة بتشكيل لجنة

 (07مادة )

 للمراجعمة التقمدم بطلم  للطالم  يجمو   الامتحانمات سمر ة مراعما  ممع 

 : التالية إلاجرا اتوفق  إجابت  املوضوعية ألو اق 

 ت  مد ال ممد  الجامعمة خمال  مسمجل إلم  املراجعمة طال  يقدم   أ .6

  عن اسبوع   من اعال  النتائج .

من ثالثة   لجنة للمراجعة تشكيل املعني القسم إدا   تتول  أ  .1

 املقر   أستاذ  بينهم من يكو   أ   التد ي  عل  هيئة من اعضا  

اعداد تقر ر بال صوص  موضو  طل  املراجعة ،وعلي اللجنة

 وتقديم  لقسم الد اسة والامتحانات في ظر  ثالثة أيام .

 الواحد د   ( للمقر  11مقدا ها )  مالية كفالة بالطل  ترفق أ  .3

 و النقصا  . لل  اد  قابلة

 توضمع و النتيجمة تصمحي   يمتم الطالم  ادعما  صمحة تبمت ا إذ .4

 .الكفالة قيمة إلي  ،وتعاد ملف الطال  التقر ر في من  س ة

 قيممة أيلولمة علم  ذلمك فيترتم  الطالم  ادعما  يثبمت  لمم ا إذ أمما .1

 بهمذه الطالم  إخطما  الجامعمة وعلم  إدا   إلم  الجامعمة الكفالمة

 . املراجعة طل   تقديم  عند إلاجرا ات و الضواب 
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 النها   لالمتحا  و قة إجابت  بمراجعة املطالبة للطال  يسم  ال .1

باملراجعمة ملمرت   خمال   ادعائم  صمحة عمدمذا تبمت  إ مقمر   ألي

 .بالجامعة فتر  د است 

 (08مادة )

   او مماد  سمو   لمم يتبقم  لهمم والمذين املتعثمرين الطلبمة تقيميم يجمو 

 بحموث عمليممة اعمداد او الشمفوي  الامتحمما  للتخمرج بطر قمة ممادت  

 ا  يكمو   بشمرط النها   الامتحا  التقليدي عن تغني ميدانية ود اسات

في املقر  أكثمر ممن ثالثمة ممرات و صمد  القسمم    سوب  قد تكر   الطال 

 يخم  بمالعلوم مما همذا العلمي وتحصيل  مستواه الد اس ي ت كية  سالة

 تتناس  آلية وضع يتم فان  بالعلوم التطبيقية يح  ما اما الا سانية،

 تقييمها. وطر قة املواد مع طبيعة

 الفصل السابع :املخالفات التأديبية

 (09)مادة 

 بهما و الانظممة املعممو   للموائ  مخالفمة ا تكما  علم  الطالم  أقمدم ا إذ 

تطبممق بشمم ن  احكممام  ملحقاتهمما فممي أي ممن أو داخلهمما لمك سموا   تممم ذ

  الئحة ت دي  الطال  املنصوص عليها في املواد التالية :

  يظمممل الطالممم  .6
ل
 الت ديممم  ممممن تممما    تسمممجيل  ألحكمممام خاضمممعا

 عند تخرج  أو بإلغا  تسجيل  . هذه الصفة وت و  بالد اسة

 كما  أم ايجابيمة أخمد صمو   سموا  فعل لكل ت ديبية  مخالفة يعد .1

للموائ  والانظممة املعممو  بهما فمي  شمكل مخالفمة  إذا امتنما  مجمرد

 الجامعة .

عليهما بهمذه الالئحمة بالعقوبمات  الت ديم  املنصموص أحكام تخل ال .3

سملو  الطالم  املنصوص عليهما بالتشمريعات النافمذ  واذا شمكل 
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جر ممممممة جنائيمممممة تعممممم   علمممممي الجامعمممممة ابمممممالغ جهمممممات الاختصممممماص 

أ  يمؤثر ذلمك علمي سم ر الاجمرا ات   دو   القضما   فمو ا بالواقعمة

 الت ديبية في مواجهت  .

 ا تكما  علمم  سمموا  أقمدم الطالم  علمم  الت ديم  أحكمام تسمري  .4

 أو فاعال أ بصفت  املخالفة
ل
  كما  صمليا

ل
، و  خمذ الشمرو  فمي  شمر كا

 أوقمف كما  قمد إ  و تكا  املخالفمة حكمم املخالفمة التاممة حتمىا  

 . الطال  فيها إل اد  دخل أثره ال  خا  و

 (32مادة )

 الت ديبية الي الاقسام التالية: املخالفات تقسم 

 العمامل   والطمال  و التمد ي  هيئمة أعضما  الاعتمدا  علم  .6

 . بالجامعة

 . للجامعة التابعة عل  الاموا  واملرافق  الاعتدا  .1

 الامتحانات بالجامعة . و س ر الد اسة بنظام الاخال  .3

السممملو  املنمممافي لل لممممق القمممو م المممذي ي بغممممي أ  يكمممو  عليمممم   .4

 الطال . 

 . بالشر  املخلة الجرائم .1

 (32مادة )

 الطمال  أو التمد ي  أو العمامل    هيئمة علمي اعتمدا  مخالفمات ممن يعمد 

 وسمموا  غيابمم  أو  عليمم غ رهمما ، بحضممو  املعتممدي  أو علنيممة بصمو  

 أو أو إلانقماذ الضمر   ( خمال  ممن إشما   أو مشمافهة أو ا تكم  كتابمة

 . ) إلاهانة / القذ  أو الس  /التهديد

 (30مادة )

 للجامعة التابعة الاموا  واملرافق  علي الاعتدا  مخالفات من تعد : 
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 ملرافممق الجامعممة التابعممة الادوات أو املعممدات تخر مم  و إتمال  .6

غ مر صمالحة لالسمتعما  أو بتغي مر وجم  اسمتعمالها  بجعلهما سموا  

 كليا أو ج ئيا .

 الامممموا  أو الادوات أو املعمممدات أو الكتممم  أو غ رهممما ممممن سمممرقة .1

 . عليها الاستيال  أو ت الجامعة ممتلكا

 وعمدم الامانمة و إلاعما   سمبيل علمي للطالم  سملم الاحتفما  بمما .3

   .إ جاعها

 و الامتحانات س ر الد اسة بنظام املخالفات الاخال   من يعد: 

 كانمت سموا  الوثمائق  الرسممية الشمهادات أو أو إلافمادات  ت و مر .6

بماإلجرا ات  داممت ذات صملة مما أو خا جهما الجامعمة عمن صماد  

 .الانتفا  بمرافق الجامعة و الد اسية

يعمد  لغ مره، أو منفعمة للفاعمل لتحقيمق سموا  انتحما  الش صمية .1

محممل اخممر فممي الامتحانممات   الطالمم  للش صممية دخممو   انتحمماال

ويعتبممممممر مممممممن اتفممممممق معمممممم  أو سممممممهل لمممممم  ذلممممممك شممممممر كا لمممممم  و خضممممممع 

 للعقوبة .

ب يمة  سم ر املحاضمرات أو المد و  العلميمة وعرقلمة الفوضم ى اثما   .3

  صو   كانت .

 تممممم ث ر علمممممي الاسممممماتذ  أو العمممممامل   فيمممممما يخممممم  سممممم ر الد اسمممممة .4

 . التعليمية مليةبالع يتعلق غ رها مما أو والامتحانات أو التقييم

 الصمو   ممن صمو   فيم  بم ي  الشمرو   أو الامتحانمات  الغم  فمي .1

 إلمي الشمرو  فمي  الغم  مجمرد ادخما  الطالم  قبيمل ممن ويعتبمر 

 .الد اس ي  باملنهج عالقة ل  ما كل قاعة الامتحانات
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 و الجامعمة بنظمام العممل فمي املتعلقمة للموائ  والمنظم ايمة مخالفمة .1

 . في املرافق التابعة لها

للجما  التحقيمق أو الت ديم   أممام بالشمهاد  إلادال  الامتنما  عمن .0

 املشكلة وفقا ألحكام هذه الالئحة .

 (33مادة )

 ي بغمي ا  يكمو  عليمة الطالم   المذي القمو م لل لمق منافيما سملوكا يعمد

ممع  مما يتعما   وكمل الجامعمة إلمي شم ن  إلاسما   ممن مما الجمامعي ، كمل

 آلادا  والاخالق .

 (34مادة )

 بالشر  املخلة الجرائم من تعد : 

املعتدي علية وفي   برضا ولو تمت  العر   علي الاعتدا  جرائم .6

هذه الحالة يكو  الطر  الاخر شر كا في الجر مة اذا كا  طالبا 

 أو طالبة .

من   صو   فيها باي  التعامل تداو  املخد ات واملسكرات أو .1

 الصو .

 . عرضها أو تو يعها أو  الفاضحة تداو  الاشيا   .3

طبقا للتشريعات الجنائية  الوصف بهذا املحدد  الجرائم كافة .4

  النافد  .

وفقا للقوان    و آلادا  العامة بالشر  يخل شان  أ  من ما كل .1

  واللوائ  النافذ  .

 الفصل الثامن :العقوبات التأديبية 

 (35مادة )
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 مممن اللمموائ  والانظمممة املعمممو  بهمما يعاقمم  علممي ذلممك  يخممالف مممن كممل

 خال  الاجرا ات التالية :

 الامتحانات أو  ئي  قاعة واملراقبة الامتحانات لجنة لرئي  يحق .6

 أو يم مر  يفمت  الطالم  أ  طلم  أي  مراقم  بنما  علمي أو مباشر 

حيما    بما  الاشمتباه إلمي تمدعو قو مة قمرائن وجمدت   إذا بتفتيشم 

 .موضو  الامتحا  باملقر   عالقة لها أو اق الطال  ذلك

 لم  مما علمي معم  و يعثمر كانمت صمو   بم ي الغم  يحماو   طالم  كمل .1

موضمو   الاسمئلة و قمة ممع بم  همو مسمموحا مما عمدي بماملقر   عالقمة

فيممم   ا تكممم  ملغيمما فمممي املقممر  المممذي  امتحانمم  الامتحمما  يعتبمممر

 ويعطم  املقمر ات التمي تليهما دخمو  امتحما  ممن املخالفمة و حمرم

 .صفر د جة جميعها فيها

 الت ديم  لجنمة بقمرا  ممن الامتحانمات تلغمي ألاخمر  اما في الاحوا   .3

منحمت  قد كانت ا إذ الشهاد  الامتحا  وبطال  إلغا  علي  و ترت 

 الغ . حالة قبل اكتشا  للطال 

 للممر  يمدا  بمالغ  المذي الطالم  ذلمك  الجامعمة يفصمل ممن .4

  الثانية

 (36مادة )

 والانظممة املعممو  القموان   واللموائ   مخالفمة بوقمو  ممن يعلمم كمل علمي

بهممممما فمممممي الجامعمممممة ا  يقمممممدم بالغممممما عمممممن همممممذه املخالفمممممة يتضممممممن تقر مممممرا 

 مكتوبا عن الواقعة يقدم  الي ادا   الجامعة أو من ل  صالحيتها .

 (37مادة )
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   تحقيمق لجنمة تكليمف الجامعمة إدا   علمييتعم    الواقعمة عمن إبمالغ فمو 

ثالثمة  ر فمي ظم  للجنمة مقمر ا احمدهم يكمو   التمد ي  هيئمة عضما أ ممن

  أيام من تا    الابالغ .

 (38مادة )

 وإال الاقمل علمي كاممل بيموم موعمده قبمل بمالتحقيق الطالم  إعمال  يمتم 

اذا  فمو ا التحقيمق يمتم  أ و جمو   إلاعمال  فيم  المذي تمم  اليموم يحسم 

 . عام بشكل العاجلة ضيا  ألادلة للمسائل يخش ي كا 

 (39مادة )

 إعالن   غم للتحقيق الطال  حضو   عدم و التحقيق أ من الانتها  بعد 

 إدا   إلممي عممدهاأ التممي باملحاضممر مشممفوعا تقر ممرا بمم  كلممفملا يقممدم

 .الجامعة

 (42مادة )

 ممن بقمرا  ديم  للت لم مج تشمكيل  يمتم التحقيمق ممن الانتهما  فمي حالمة 

 التمد ي  هيئمة عضما أ ممن عضمو ن ممن يتكمو    أ علمي الجامعمة إدا  

 ممن يكونموا  أ علمي القانونيمة إلادا   ممن وعضو والد اية ال بر  وي ذ من

 علمي إحالتم  تممت ممن إعمال  و متم التحقيمق لجنمة عضما  عضمو ن ممن أ

 لمكذ و أممامهم فيم  مثولم  فيم  ي بغميالمذي  وعمدملبا املمذكو   اللجنمة

 المذي تمم فيم  اليموم يحتسم  وال مد  ثالثة أيمام عن تقل ال مد  خال  

 . غيابيا يحاكم ضو  لحا عدم حالةفي  و  بينهما من إلاعال 

 (42مادة )

   يصمممممد  مجلممممم  الت ديممممم  قرا اتممممم  بعمممممد سمممممما  اقممممموا  الطالممممم  و جمممممو

 للمجل  استدعا  الشهود.
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 (40مادة )

  تتممممولي ادا   الجامعممممة تشممممكيل لجمممما  التحقيممممق مجممممال  الت ديمممم  فيممممما

 يتعلق بالقضايا التي تخ  اكثر من قسم في اطاال الجامعة.

 (43مادة )

  عممممممن موعممممممد التحقيممممممق أو الت ديمممممم  بلوحممممممة الاعالنممممممات فممممممي  يممممممتم الاعممممممال

 الجامعة ويعتبر ذلك قر نة علي العلم ب .

 (44مادة )

   تعتبمممر  وال ألاعضممما ت صمممواأ مجلممم  الت ديممم  قرا اتممم  ب غلبيمممة يصمممد

 الجامعة إدا   من اعتمادها بعد إال املجل  نافذ  قرا ات

 (45مادة )

 لم  وتسملم الجامعمة إلاعالنمات فمي بلوحمة الت ديم   لم مج قمرا  يعلمن 

 . للطال  يص الش امللف    من  ثانية  س ة تود   من   س ة

 (46مادة )

 نهائية الالئحة  قرا ات مجل  الت دي  التي تصد  طبقا  ألحكام هذ  تعتبر 

 املقر   وج  القضائية بالطرق  الا فيها الطعن يجو   وال اعتمادها بعد

 . النافذ  التشريعات
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 الطالب حقوق 

 ومعرفممة والعمليممة النظر مة العلميممة املمماد  حمو   معلومممات علمم  الحصمو   للطالمم  حممق ممن

 يمد   التممي بالكليممة واللموائ  لألحكممام فقمم  وذلمك يد سممها التممي بماملقر ات املرتبطممة املتطلبمات

 .ب 

 واللوائ  القسم أو بالكلية الد اسية وال ط  الطال  دليل عل  الحصو   للطال  يحق .6

 بهما الداخلية

 بوقت والامتحانات الد اسة بد  قبل الد اسية الجداو   عل  الاطال  للطال  عل  يج  .1

  مناس 

 أثنا  في التد ي  هيئة أعضا  مع الالئقة العلمية واملناقشة الاستفسا  للطال  يحق .3

 .املعلنة املكتبية الساعات أثنا  في أو املحاضر ،

 عل  الد جات وتو يع الفصلية الاختبا ات ألسئلة النموذجية إلاجابة معرفة للطال  يحق .4

 – .إلاجابة أج ا 

 .فيها الانخراط أو إليها والانضمام الكلية تقدمها التي ألا شطة في املشا كة للطال  يحق .1

 – بها املعمو   للوائ  وفقا النها   الامتحا  في إجابت  مراجعة طل  للطال  يحق .1

 – .كا  بوقت النها   الامتحا  دخو   قبل النصف  الامتحا  نتائج معرفة للطال  يحق .0

 الداخلية اللوائ  حس  قيده وإيقا  آخر إضافة أو مقر   أي حذ  للطال  يحق .3

 – .لذلك املنظمة

 والسكن والجامع، املكتبة من الكلية ومرافق خدمات من الاستفاد  للطال  يحق .1

 .بذلك إلاذ  طل  بشرط، وغ رها واملالع  الجامعي،

 أعضا  مع عالقت  في من  يتضر   أمر أي من التظلم أو بشكو   التقدم للطال  يحق .61

 للقواعد ا وفق الجامعة وحدات من وحد  أي أو الكلية او القسم أو التد ي  هيئة

 .الطالبية الحقوق  حماية لوحد  املنظمة

 واملناسبة الالئقة ال دمة عل  الحصو   ال اصة الاحتياجات وي  ذ من للطال  يحق .66

 .الحتياجات 
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 الطالب واجبات

 – .العملية والد و  للمحاضرات املنتظم بالحضو   الطال  التزام .6

 أثنمما  الجامعممة مسممجل عممن الصمماد   الجامعيممة البطاقممة بحمممل الطالمم  التممزام .1

 هيئمممة أعضمما  أو للممموظف   وتقممديمها  الجممامعي الحممرم داخممل الطالمم  وجممود

 .طلبها عند التد ي 

 وعممدم فيهمما التممدخ   عممن والامتنمما  الجامعممة مرافممق داخممل بالهممدو  الطالمم  التمزام .3

 .لذلك املخصصة ألاماكن غ ر في إلا عاج إثا  

 الجهمممة ممممن مسمممبق إذ  علممم  للحصمممو   ال اصمممة بالتعليممممات الطالممم  التمممزام .4

 .قسمبال التجه زات أو املرافق الستعما  املختصة

 - .منها الصاد   والقرا ات وتعليماتها والكلية الجامعة بلوائ  الطال  التزام .1

 - .بها العبث أو باإلتال  الجامعة ملمتلكات التعر  بعدم الطال  التزام .1

 .املناسب   والسلو  بال ي  الطال  التزام .0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا

 

 (0202) الطالبدليل 

 

 51الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 

 الجامعة يمجاالت خريج

لطلبة توف ر وظائف لجميع خر جي الجامعة في السنوات السابقة كما أ  فرص العمل متاحة 

 :الجامعة في كث ر من املجاالت واملؤسسات، مثل

 مجاالت خريجي قسم ادارة الاعمال:

   التسو ق إدا . 

   املشتريات واملخا    إدا . 

   إلانتاج إدا . 

   البشر ة املوا د إدا . 

 وإلاعال  العامة العالقات . 

   امل شآت الصغ ر  إدا . 

 إلادا  ة املعلومات نظم . 

  الشاملة الجود . 

   املؤسسات املالية إدا . 

   إلالكترونية التجا 

 مجاالت خريجي قسم هندسة النفط والغاز:

 النفطية بالحقو   إلانتاج و النف  هندسة اقسام. 

 النف  أبا  صيانة و مهندس ي حفر. 

 املعلومات و إدا   املكامن تقييم في مجا  نفطية مكامن مهندس ي. 

 بمرك  النف  و الغا . مهندس ي معامل بحثية و تطو ر ة و فنية 

 .مهندس ي حفر و كيماو ات وامن الحفر بالحقو  النفطية 

 .اقسام التخطي  وهندسة املشا يع النفطية 

 .)مجا  التعليم )املعاهد املتوسطة والعليا 

 مجاالت خريجي قسم اللغة الانجليزية:

 ألاساس ي التعليم 

 املتوس  التعليم 

 الثانوي  التعليم 

 العليا الد اسات 
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 وإلاعال  العامة العالقات 

   كمكات  الترجمة الصغ ر  امل شآت إدا 

 الانجل زية باللغة وخاصة اللغو ة املعلومات نظم 

 ألاعما  وإدا   السكرتا  ة 

  و املصا   ألاجنبية املالية للمؤسسات إلادا  ة الشؤو 

   الالكترونية التجا 

 مجاالت خريجي قسم املحاسبة:

 : القطاعات الصناعية

  ومجاالت الاموا  ، وتحليل ألاسواق ، والبو صة ، ومؤسسات  املصا   و البنو

 الاو اق املالي

   مؤسسات الدولة والجهات الحكومية )محاس  لد  أي جهة او و ا   في الدولة

مثل مصلحة الضرائ  و ا   العد  و ا   التعليم مصلحة الجما   او الجها  

 املرك ي للمحاسبات.

    الصناعية ال اصة والتجا  ة وال دمية فال يوجد م ش   إال و ج  ا  امل ش

 يكو  بها محاس .

 ا  تعمل في مكات  املحاسبة واملراجعة 

     سنوات هذا  1الي  3ا  تفت  انت مكت  محاسبة باسمك بعد مده تد    ب

 في ليبيا وللعلم مد  التد    قد تختلف من دولة ألخر .

 ق ما اكتسبت  في د اسة املحاسبة في الواقع العملي ، مجا  ألاعما  الحر  وتطب

وللعالقة الوطيد  ب   املحاسبة وإدا   ألاعما  فتناولنا في مقالة 

بتخص  إدا   ألاعما  وأقسام  ووظائف قسم إدا    التعر ف منفصلة

 .ألاعما 

 مجاالت خريجي قسم تقنية املعلومات:

 التخطي  وإدا   دو   تكنولوجيا املعلومات 

  ظمة الحاسوبيةاختيا  وتجربة البرامج وألان. 

 تمديد مكونات الاتصاالت 

  إدا   الشبكات. 

  أمن الشبكات. 

   تصميم صفحات الو. 
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  تطو ر مصاد  امللتيميديا. 

  مشر  عل  أعما  الحاس  آلالي ومراك  املعلومات. 

 مجاالت خريجي قسم علم الحاسوب:

 مبرمج. 

  في مجا  التعليم. 

  الدعم الفني. 

  إدا   الشبكات. 

     أنظمة التشغيلإدا. 

  اختصاص ي توثيق برامج ونظم. 

  اختصاص ي تخطي  وتحليل نظم. 

 اختصاص ي ومسئو  قاعد  البيانات. 

  مصمم ومطو  الصفحات إلالكترونية. 

  اختبا  وتجربة البرامج وألانظمة الحاسوبية. 

  عل  أعما  الحاس  آلالي ومراك  املعلومات 
ل
 .مشرفا

 املدنية:مجاالت خريجي قسم الهندسة 

  مجا  البنا  والتشييد: تصميم وتشييد املساكن ال اصة والوحدات السكنية

املتآلفة والعما ات وألابراج السكنية، وكذلك تصميم وتشييد مبا   و ش 

 .املصا ع وغ رها

  مجا  بنا  الطرق واملطا ات: حيث يعمل خر جو الهندسة املدنية عل  التصميم

ومو  أيضا بتصميم مقطها إلا شا   وتحديد الهندس ي للطرق بصو   آمنة و ق

ما يل م  من مواد  صف جيد  ومتطلبات ألاعما  املختبرية كما يتولو  إلاشرا  

 .والتنفيذ ألعما  الطرق املختلفة

  تصميم وبنا  الجسو : وذلك مثل الجسو  ال رسانية والفوالذية وهي متنوعة

 .ألاشكا  وألانوا 

  بمياه الشر  وتصميم ال  انات ألا ضية تصميم وتنفيذ شبكات التغذية

 .والعالية

  تصميم وتنفيذ شبكات الصر  الصحي ومنظومات املحافظة عل  البيئة

 .الصحية

 تصميم وتنفيذ منظومات شبكات الري وأسالي  الري املختلفة. 
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 إدا   املشا يع الهندسية إلا شائية. 

 مجاالت خريجي قسم الهندسة املعمارية:

 عمصمم ومهند  مواق. 

 مصمم  سومات تنفيذية. 

  موثق معما ي. 

  مصمم معما ي. 

 تصميم وت سيق املد  واملجمعات. 

 مصمم منظو  ثالث  ألابعاد. 

 مصمم صناعي. 

 مراقبة بنائية. 

 إدا   فنية معما  ة. 

  باحث معما ي. 

 م سق ومخط  مشا يع. 

 مجاالت خريجي قسم القانون:

  املحاما التسجيل في نقابة املحام   ملما سة مهنة. 

 الالتحاق بكلية الشرطة للتخرج كضاب  في قو  ألامن الداخلي. 

  الانتسا  لدو   املعهد القضا   للتخرج كقاٍ  يما   مهنة القضا. 

 العمل في الو ا ات وباألخ  و ا   ال ا جية والسلك الدبلوماس ي. 

 العمل الاستشا ي في القانو  الدولي. 

 لعام وال اصالعمل الاستشا ي لصالح القطاع   ا. 

 العمل لد  شركات القطا  املشتر  وال اص في شتى املجاالت. 

 التد ي  في املدا   الحكومية وال اصة. 

 مجاالت خريجي قسم الهندسة الصناعية:

  اختيا  مواقع املشروعات والتخطي  الاستراتيجي وتخطي   :في مجا  التخطي

 .إلانتاج والصيانة وإدا   املخا   واملستودعات

  تصميم نظم وخطوط إلانتاج وتصميم التسهيالت وتحديد   :مجا  إلانتاجفي

 .تشكيلة املنتجات في املواقع إلانتاجية

 تحليل النظم وحل املشكالت الصناعية وإلادا  ة:في مجا  التطو ر 
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  إعداد د اسات الجدو  الفنية والاقتصادية ووضع :في مجا  املشروعات

 .ا وإلاشرا  عل  تخطي  وتنفيذ املشروعاتالجداو  ال منية للتنفيذ ومراقبته

   تحليل صفو  الانتظا  وقيا  وتحليل وتحس   إلانتاجية :في مجا  إلادا

 .وتصميم نظم وأسالي  العمل

 التحكم في ألانظمة والعمليات  .تصميم أتمت  املصا ع في تقنية املعلومات للقيام

 .مراك  التو يعتصميم أنظمة آلية لعمليات .باستخدام أجه   الحاسو 

   في أنظمة تو يع البريد بمختلف أشكالها للقيام تصميم أنظمة ذات كفا   عالية

 .صناعة شبكات تو يع.أنظم لفر  الر م .لنقل الر م

 تنظيم  .في قطا  املواصالت للقيام تشغيل املطا ات وجدولة الرحالت الجو ة

ل البري من شبكات تخطي  النق .شحن واستقبا  الحاو ات في املوا ئ البحر ة

 .قطا ات ونقل الطرق املعبد 

 جدولة وتخطي  إلامكانيات .إدا   املستشفيات في أنظمة الرعاية الصحية للقيام

تخفيض التكلفة وتحس   جود  ال دمات  .الاحتوائية للوحدات الصحية

 .وضع أنظمة للتحكم في إدا   ألادو ة واملستل مات الصحية.الصحية

 الهندسة الالكترونية:مجاالت خريجي قسم 

 العمل بمحطات توليد الطاقة ومصا ع املولدات. 

  العمل في ألاقسام التقنية في شركات الاتصاالت وشركات نقل املعلومات

 .وتقنياتها

 شركات الحاس  آلالي. 

 شركات تص يع وتصميم آلاالت الطبية الكهربائية. 

 شركات البرمجة وتصميم أجه   التحكم. 

 ي شركة الكهربا  الحكومية بعد  مجاالت وهيأو يمكن  العمل ف: 

هذا املجا  إدا ي يعنى بإشرا  ومراقبة املشا يع الجا ي   :إدا   املشا يع .6

 .إ شاؤها من الشركات املقاولة

عند استكما  أي محطة كهربائية تجر  اختبا ات   :الاختبا ات والفح  .1

أنها ستؤدي  عديد  عل  ألاجه   املوجود  حتى الت كد من أدا  املحطة

 .الدو  املطلو  ووظيفة املهند  إلاشرا  عل  هذه الاختبا ات

قسم مخص  بتو يع ألاحما  أو القد   عل    :قسم تو يع ألاحما  .3

 .املستهلك   عند حدوث خلل في نظام الكهربا 
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مسؤو  عن الاشرا  عل  الصيانة في جميع املحطات   :قسم الصيانة .4

 .دع  أبراج الضغ  العاليوخطوط النقل الهوائية والتي ت
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 الخاتمة

 
ل
 حرصنا في  نؤكد الذي العمل بهذا للقيام وفقنا الذي هللا نحمد ... ختاما

  وألافضل ألامثل نحو للسعي
ل
 نقدم إذ ونحن والطالبات الطلبة ألبنائنا خدمة

  وضعنا قد نكو   أ  ن مل فإننا املجهود هذا
ل
 وهم لطالبنا ومرشدا دليال

 أ  ن مل كما، العر قة املؤسسة بهذه الد اسة عتبة عل  أقدامهم يضعو  

 يواك  حتى القادمة السنوات مد  عل  الدليل هذا وإخراج إعداد يستمر

 ونحن أخطا  من في  و د ما عل  ون سف جامعتنا، تشهده الذي التطو  

 املاد  هذه تطو ر ش نها من مالحظات أي بانتظا 

  إلاعالمية
ل
 .مستقبال


