دولة ليبيا
وزارة التعميـ العالي

كمية اليندسة  -جامعة صبراتة

دليؿ الالئحة الداخمية لمدراسة
واالمتحانات والتأديب

يوليو 7107

مادة( ) 0
تسرى أحكاـ ىذه الالئحة عمى طالب مرحمة اإلجازة المتخصصة ( البكالوريوس) في العموـ اليندسية بكمية اليندسة جامعة
صبراتة .

الفصػػػؿ األوؿ

أىداؼ الكمية وأقساميا

مادة( ) 7

تيدؼ كمية اليندسة إلى أعداد الكفاءات العممية في مختمؼ التخصصات والعموـ اليندسية والقياـ بالدراسات العممية
والتقنية لمؤسسات المجتمع في ىذه المجاالت وتبادؿ الخبرات واإلمكانات العممية والمادية مع المؤسسات والييئات العممية
والتقنية والصناعية األخرى ألجؿ المساىمة الفعالة لنشر وتطبيؽ المعرفة اليندسية لتمبية كؿ احتياجات المجتمع.

تشتمؿ الكمية عمى األقساـ التالية -:

مادة( ) 3

 -0قسـ اليندسة المدنػػػػػػية .
 -7قسـ اليندسة الميكانيكية.
 -3قسـ اليندسة الكيربائية واإللكترونيػة .

 -4قسـ ىندسة الحاسب و تقنية المعمومات .
 -5قسـ اليندسة الكيميائيػة.
 -6قسـ اليندسة النفطػػػػية.

 -7قسـ اليندسة البيئة والموارد الطبيعيػػػػػػػة .
 -8قسـ اليندسة المعمارية والتخطيط العمرانى .

 -9قسـ اليندسة الصناعيػػة .

 -01قسـ ىندسة البناء و التشييد .
 -00قسـ العمػػػػوـ العامػة .
ويقوـ قسـ العموـ العامة بتدريس المقررات العامة بالتنسيؽ مع األقساـ العممية األخرى وال يمنح درجات عممية ،يحوز
لمجمس الكمية إنشاء اقساـ اخرى تقضييا الحاجة أو إلغاء أي قسـ بعد موافقة مجمس الجامعة.
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مادة( ) 4
في مجاؿ الدراسات الجامعية وبناء عمى توصية القسـ المختص تمنح كمية اليندسة شيادة اإلجازة التخصصية
(البكالوريوس) في التخصصات الموجودة وتعتمد مف قبؿ الجامعة بعد التصديؽ عمييا مف الكمية.

مادة( ) 5
في مجاؿ الدراسات العميا تمنح كمية اليندسة متى توفرت اإلمكانيات وبناء عمى اقتراح القسـ المختص الدرجات العممية
التالية -:
 – 0درجة اإلجازة العالية ( الماجستير ).
 -7درجة اإلجازة الدقيقة ( الدكتوراه ) .
وتنظـ الدراسات العميا الئحة خاصة مستقمة بالتنسيؽ مع ادارة الجامعة.

الفصؿ الثاني

النظاـ الدراسي
مادة ( ) 6

-0

تكوف الدراسة بالكمية وفقاً لنظاـ الفصوؿ الدراسية بواقع فصميف دراسييف في العاـ الدراسي ويعرؼ أوليما

بفصؿ الخريؼ والثاني بفصؿ الربيع ويجوز لمجمس الكمية إضافة فصؿ دراسي صيفي خالؿ العطمة الصيفية ويكوف اختياري
ألعضاء ىيئة التدريس والطمبة وبما ال يتعارض والبرنام الدراسي بالكمية.
 -7يتكوف كؿ فصؿ دراسي مف ( )08ثمانية عشر أسبوعا بما في ذلؾ فترتي التسجيؿ واالمتحػػػانات.
 أسبوع واحد لمتسجيؿ.
( 05 خمسة عشر) أسبوعا دراسة فعمية .
 أسبوعاف لالمتحانات .
 -3يبدأ فصؿ الخريؼ مع بداية األسبوع الثالث مف شير (سبتمبر) وينتيي مع نياية شير (يناير) مف السنة التالية.
 -4يبدأ فصؿ الربيع في األسبوع األوؿ مف شير (مارس) وينتيي في الخامس عشر مف شير (يوليو).
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 -5تبدأ عطمة نصؼ السنة بعد نياية فصؿ الخريؼ ولمدة أسبوعيف.
 -6يجوز لألقساـ العممية اعداد برام

دراسة ميدانية اعتبا ار مف بداية اعالف التخصص لمطالب عمى اف تدوف

في برنام القسـ مسبقا ويمزـ الطالب بتنفيذىا وال تحسب بالمعدؿ.

 -7يجوز لمجمس الكمية وفي حاالت اضطرارية جداً تعديؿ بداية ونياية الدراسة في كؿ فصؿ دراسي وبما ال يؤثر عمى
البرنام الدراسي.

مادة( ) 7

تكوف مدة الدراسة بالكمية لمحصوؿ عمى اإلجازة التخصصية ( البكالوريوس ) عشػرة فصوؿ دراسيػػة.
مادة( ) 8
المغة العربية ىي لغة الدراسة في الكمية ويجوز ولحاالت يقدرىا مجمس الكمية استعماؿ لغة أجنبية باإلضافة إلى المغة
العربية وعمى الطالب مف غير العرب اجتياز امتحاف يثبت قدرتيـ عمى التحصيؿ العممي بالمغة العربية.

الفصؿ الثالث

نظاـ القبوؿ والنقؿ
مادة ( ) 9

يحدد مجمس االدارة بالكمية أعداد الطالب الذيف يمكف قبوليـ وفقاً إلمكانيات الكمية في بداية كؿ فصؿ دراسي.

مادة ()01

يشترط لقبوؿ الطالب في الكمية لمحصوؿ عمى اإلجازة التخصصية (البكالوريوس) في اليندسة ما يمي -:
 -0أف يكوف حاصالً عمى الشيادة الثانوية العامة القسـ العممي أو الثانوية التخصصية بتقدير عػػاـ ال يقؿ عػف
( )% 75خمس وسبعوف بالمائة أو التقدير الذي تحدده الجيات ذات العالقة.

 -7أف يكوف الئقا صحيا  ،وخاليا مف األمراض المعدية وأف يتمتع بالمياقة الصحة لمتابػعة الدروس النظرية والعممية .
 -3إذا كاف المتقدـ مف غير الميبييف فيجب أف يكوف مقيـ بميبيا إقامو اعتيادية طواؿ مدة دراستو بالكمية ومستوفيا لكافة
الشروط المتعمقة بالقبوؿ بالكمية .
 -4أف يمتزـ المتقدـ مف غير الميبييف بدفع رسوـ ونفقات الدراسة وفؽ الموائح المعموؿ بيا بالجامعات  ،مع األخذ في
االعتبار االتفاقيات الموقعة بشأف المعاممة بالمثؿ .
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مادة ( ) 00
يجوز لمجمس اإلدارة بالكمية بعد موافقة القسـ المختص قبوؿ طمبة منتقميف مف جامعات أخرى معترؼ بيا في حدود

اإلمكانيات المتاحة لألقساـ وذلؾ حسب الشروط التالية-:

 -0أف ال يكوف الطالب مفصو ًال مف الجامعة المنقوؿ منيا أل سباب عممية أو تأديبية.
 -7أف يمتزـ الطالب بتقديـ المستندات المطموبة معتمدة مف جيات االختصاص عمى أف تحتوي عمى المقررات التي سبؽ لو
دراستيا ومحتويات ىذه المقررات قبؿ بداية الفصؿ الدراسي بشير عمى األقؿ.
 -3تكوف صالحية قبوؿ بعض أو كؿ مقررات المرحمة العامة لمقسـ العاـ ولقسـ المختص تكوف صالحية قبوؿ بعض أو
كؿ المقررات التخصصية التي سبؽ لمطالب درستيا بشرط أف ال تزيد المقررات التي تعادؿ لمطالب عف ثمث المقررات الالزمة

لمتخرج بالقسـ المختص.
-4

يشترط في الطالب المنتقؿ أف يدرس المقررات التي لـ يتـ قبوليا وفقاً لمبرنام

الدراسي المقترح

مف القسـ المختص.

 -5أال يقؿ المعدؿ العاـ لمطالب في دراستو الجامعية بالكمية المنتقؿ منيا عف ( )%61ستوف بالمائة مع مراعاة الشروط
الواردة في المادتيف ( )01( ، )9مف ىذه الالئحة.

 -6يتـ معادلة كافة المقررات المتحصؿ عمييا الطالب المنتقؿ مف كمية مناظره بتقدير (  ) % 51خمسوف بالمائة فاكثر
مع مراعاة الفقرة (  ) 3مف ىذه المادة .
 -7يحسب المعدؿ العاـ لمطالب عند تخرجو عمى أساس عدد الوحدات والمقررات التي تـ معادلتيا والتى
أنجزىا بالكمية.

 -8يعامؿ الطالب المنتقؿ عند قبولو بالكمية حسب عدد الساعات التي احتسبت لو وذلؾ لتحديد مستواه ( الفصؿ الدراسي

يعادؿ  04وحدة دراسية كحد ادنى ).
 -9ال يحؽ لمطالب المنتقؿ خارج الكمية إعادة التسجيؿ بالكمية المنتقؿ منيا مرة اخرى ميما كانت االسباب .

مادة ( ) 07

عمي لجنة معادلة المؤىالت البث في طمبات االنتقاؿ في اجؿ ال يتجاوز(  ) 31يوما مف تاريخ تقديـ الطمب .

فإذا وجدت ىذه المجنة أف طالب النقؿ قد درس وفؽ أنظمة تعميمية مغايرة لما ىو معموؿ بو في الجامعات الميبية توجب
عمييا إحالة اآلمر لمجنة المختصة بمعادلة المؤىالت العممية بوزارة التعميـ العالي في اآلجؿ المنصوص عميو  .ويجوز لمكمية
إلحاؽ الطالب بالدراسة وفؽ معادلة أولية صادره عف لجنة المعادلة وذلؾ إلى حيف استكماؿ إجراءات المعادلة النيائية .
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الفصؿ الرابع

نظاـ التسجيؿ واإلرشاد والنقؿ
( ) 03

مادة

يمنػح الطالب رقـ قيد عند قبولو لمدراسة بالكمية وفقا لموائح المعموؿ بيا بالجامعة والمنظػػػومة المنظمة

لعممية التسجيؿ.

مادة( ) 04
يتـ تسجيؿ الطالب وفؽ نظاـ الفصؿ الدراسي المتبع بالكميةعمى النحو التالي -:
 -0يمتزـ الطالب بالتسجيؿ لكؿ فصؿ دراسي (تجديد القيد) .
 -7تتـ إجراءات القيد والتسجيؿ خالؿ األسبوع األوؿ مف الفصؿ الدراسي مف قبؿ مكتب مسجؿ الكمية.
 -3ال يجوز تسجيؿ أي طالب بعد انتياء األسبوع الثالث مف بداية التسجيؿ.
 -4يتـ التسجيؿ في كؿ مقرر دراسي عمى حده وال يعطى الطالب أي تقييـ في المقررات التي لـ يسجؿ فييا حسب الفقرتيف
( )7و( )3مف ىذه المادة.
 -5يمكف إضافة مقررات دراسية خالؿ فترة ال تتجاوز ( ) 70احدى وعشروف يوما مف بداية كؿ فصؿ دراسي .
 .6يمكف إلغاء مقررات دراسية خالؿ فترة ال تتجاوز (  ) 31ثالثيف يوما مف بداية كؿ فصؿ دراسي .
 .7يجب أف يكوف الطالب ناجحا في المقررات المميدة لممقررات التي يرغب في تسجيميا  ،وذلؾ حسب التسمسؿ المحدد
لممقررات والمعمف مف القسـ المختص .
 .8ال يسمح لمطالب التسجيؿ في المقررات ذات المستوى( )311إال بعد اجتياز المقررات ذات المستوى  011وال يسمح

بدراسة المقررات ذات المستوى  411إال بعد اجتياز المقررات ذات المستوى( ) 711فأقؿ ،وال يسمح بدراسة المقررات ذات

المستوى  511إال بعد اجتياز المقررات ذات المستوى  311فأقؿ.
 . 9يسجؿ الطالب في مشروع التخرج في آخر فصميف دراسييف المتوقع تخرجو بيما ويجوز في حالة زيادة عدد وحدات
المشروع عف (  ) 3ثالث وحدات توزيعيا بيف فصميف.
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 .01الحد األدنى لمتسجيؿ ( )04أربعة عشر وحدة دراسية في كؿ فصؿ دراسي إال إذا لـ يتبؽ لمطالب ىذا العدد الستكماؿ كؿ
مقررات تخرجو في ذلؾ الفصؿ كما ال يجوز التسجيؿ في اكثر مف ( )08ثمانية عشر وحدة دراسية إال إذا كاف معدلو العاـ
اكثر مف ( )%75خمس وسبعوف بالمائة عمى أف ال يزيد عمى الحد األعمى وىو ( )70واحد وعشريف وحدة دراسية في
الفصؿ الدراسي الواحد.

 .00في حالة تعذر عمى الطالب التسجيؿ في الحد األدنى ( )04أربعة عشر وحدة ال سباب تخص الكمية ال يحسب ىذا
الفصؿ في المػػػدة المحػػػددة بيػػػذه الالئحػػػة .أمػػا إذا تعذر عمى الطالب التسجيؿ في الحد األدنى ( )04أربعة عشر وحدة
ألسباب تخص الطالب ( السباب عممية ) يحسب ىذا الفصؿ في المدة المحددة بيذه الالئحة.

مادة( ) 05
 -0يكمؼ القسـ مرشداً عمميا لمطالب لألشراؼ عمى برنامجو الدراسي والذي يشمؿ التسجيؿ المبدئي والمساعدة في اختيار
المقررات الدراسية وحساب المعدؿ الفصمي والعاـ وأخطاره باإلنذارات أف وجدت.

 -7يكوف لكؿ طالب ممؼ عممي مف ( ) 3ثالث نسخ  ،النسخة األصمية وتحفظ بقسـ الدراسة واالمتحانات بالكمية ويجب
أف يحوي جميع النسخ األصمية مف كؿ نماذج التسجيؿ والنتائ النيائية لكؿ فصؿ دراسي  ،النسخة الثانية تكوف عند مرشد

الطالب بالقسـ ،والنسخة الثالثة تحفظ بالقسـ المختص .

 -3عمى الطالب مراجعة مرشده الستالـ صورة معتمدة مف القسـ والمسجؿ لكؿ نماذج التسجيؿ ونتائ المقررات الدراسية
في نياية كؿ فصؿ دراسي لإلحاطة بكؿ التغيرات التي تحدث عمى سيرتو العممية باستمرار.

مادة( ) 06
يتـ توزيع طمبة المرحمة العامة عف طريؽ لجنة تضـ منسقي الدراسة واالمتحانات باألقساـ وبرئاسة رئيس قسـ الدراسة

واالمتحانات بالكمية بعد أف يجتاز الطالب (  ) 74أربعة وعشروف وحدة دراسية كحد ادنى وذلؾ حسب رغباتيـ وقدراتيـ
العممية وكذلؾ إمكانيات األقساـ واحتياجات المجتمع مف التخصصات اليندسية وفؽ النسب المعتمدة مف مجمس الكمية.

مادة( ) 07
يجوز لمطالب االنتقاؿ مف قسـ إلى قسـ آخر في الكمية بعد موافقة قسـ الدراسة واالمتحانات وذلؾ بالتنسيؽ مع األقساـ
المختصة ومسجؿ ا لكمية قبؿ تسجيمو بالفصؿ الدراسي الخامس وفي حالة قبوؿ الطالب بالقسـ الجديد يتـ التسجيؿ بالقسـ
اعتبا ارً مف بداية الفصؿ التالي لتقديـ الطمب والموافقة عميو عمى أف ال يتـ اعتبار المقررات التي ال تتطابؽ مع الخطة
الدراسية لمقسـ الجديد وال تبقى في حساب المعدؿ العا ـ لمطالب  ،كما ال يجوز لمطالب االنتقاؿ اكثر مف مرة واحدة خالؿ فترة
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دراستو بالكمية ميما كانت األسباب .كما اليجوز لمطالب االنتقاؿ مف كمية الى كمية اخري داخؿ الجامعة اذا تجاوز ثمثي
المقررات.
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الفصؿ الخامس

الغياب ووقؼ القيد
مادة ( ) 08
 -0يجب عمى الطالب متابعة المحاضرات والدروس العممية والترتيبات المتخذة لجميع المقررات الدراسية وال يحؽ لو
الدخوؿ لالمتحاف النيائي ألي مقرر تزيد نسبة غيابو فيو عف ( ) %75خمس وعشروف بالمائة ويعطي درجة صفر في كؿ
مف أعماؿ الفصؿ واالمتحاف النيائي في ذلؾ المقرر ويقوـ كؿ عضو ىيئة تدريس بمتابعة الطمبة في المقرر الذي يدرسو

وتطبؽ عقوبة الغياب بعد اعتمادىا مف قسـ الدراسة واالمتحانات وعميد الكمية .

 -7تحسب نسبة الغياب مف بداية الفصؿ الدراسي ويدخؿ في ىذه النسبة التسجيؿ أو تجديد القيد المتأخر والغياب المترتب
عمى أحكاـ تأديبية والغياب الجماعي وتستثني مف ذلؾ فترة االمتحانات النظرية والنيائية واإلجازات.
 -3عمى عضو ىيئة التدريس رصد غياب الطالب في كؿ مقرر يسمـ عف طريؽ القسـ العممي لقسـ الدراسة واالمتحانات كؿ
أسبوعيف ليتولي بدوره توثيؽ الغياب وانذار الطالب عند تجاوزه (  ) % 05خمسة عشر بالمائة مف ساعات المقرر .

 -4إذا حالت ظروؼ خاصة طارئة دوف تغطية  %75مف عدد األسابيع المقررة لمدراسة لمقرر ما كما ورد في الفقرة ()7
مف المادة ( )6يمغى ىذا المقرر بناء عمى اقتراح القسـ المختص.
مادة( ) 09

أ – يوقؼ قيد الطالب لفصؿ دراسي واحد خالؿ فترة دراستو بالكمية إذا قدـ المعني طمباً يقبمو مرشد الطالب ويعتمده القسـ
المختص ومسجؿ الكمية وال يحتسب ىذا الفصؿ ضمف المدة الزمنية المطموبة لمتخرج.
ب -يوقؼ قيد الطالب لفصؿ دراسي ثاف خالؿ فترة دراستو بالكمية إذا تقدـ بعذر يقبمو مجمس الكمية بعد توصية رئيس القسـ
المختص ومسجؿ الكمية وال يحتسب ىذا الفصؿ ضمف المدة الزمنية المطموبة لمتخرج.

يحدد مكتب مسجؿ الكمية أخر موعد إليقاؼ القيد في بداية كؿ فصؿ دراسي عمى أف تقدـ الطمبات في موعد أقصاه شير قبؿ

بداية االمتحانات النيائية لذلؾ الفصؿ وال يعتبر الطمب مقبو ًال إال بعد إبالغ الطالب بالموافقة مف قبؿ مكتب مسجؿ الكمية.
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الفصؿ السادس

التقييـ واالمتحانات
مادة ()71
 .0يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر الدراسي إذا حصؿ عمى مجموع درجات  %51خمسيف بالمائة عمى األقػػؿ

في ىذا المقرر.

 .7تحسب تقديرات كؿ مقرر عمى أساس أعماؿ الطالب خػالؿ الفصؿ الدراسي (  ) %41أربعوف بالمائة واالمتحاف

النيػائي ( )%61ستوف بالمائة.

 .3يستثنى مف أحكاـ الفقرة ()7مف ىذه المادة المقررات العممية والمقررات ذات الطبيعة الخاصة وما في حكميا ويترؾ أمر
تحديدىا وحساب تقديراتيا لمقسـ المختص.
 .4تشمؿ أعماؿ ال فصؿ الدراسي امتحانات دورية ال يقؿ عددىا عف اثنيف وتدخؿ االمتحانات الشفيية والتقارير واالمتحانات
الممحقة غير المعمف عنيا في أعماؿ الفصؿ الدراسي.

 .5في حالة عدـ استكماؿ الطالب لمشروع التخرج بنياية الفصؿ األوؿ المسجؿ بو ترصد لو درجة "مستمر" وعمى الطالب
في ىذه الحالة التسجيؿ في المشروع لممرة الثانية وأف ترصد لو الدرجة المتحصؿ عمييا بنياية الفصؿ الثاني.

مادة ()70
 .0يحسػػب المعدؿ الفصمي لمطالب بضرب عدد الوحدات الدراسية لكؿ مقرر في النسبة المئوية المتحصؿ عمييا

الطالب في ذلؾ المقرر ثـ بقسمة مجموع النقاط عمى العدد الكمي لموحدات التي درسيا الطالب بنفس الفصؿ الدراسي مع
تقريب النتائ إلى اقرب رقميف عشرييف ويدخؿ ضمف حساب المعدؿ العاـ جميع المقررات التي درسيا الطالب حسب الخطة

الدراسية المعتمدة بالقسـ المختص .
 .7تقدر درجات الطالب وكذلؾ التقدير العاـ بناء عمى المعدؿ العاـ مف صفر إلى مائة حسب الجدوؿ التالي-:
♦

ممتاز

مف  – 85إلى 011

♦ جيد جداً

مف  75إلى أقؿ مف 85

♦ جيد

مف  65إلى أقؿ مف 75

♦ مقبوؿ

مف  51إلي أقؿ مف 65

♦ ضعيؼ

مف  35إلي أقؿ مف 51

♦ ضعيؼ جداً

أقػػػؿ مػػػف 35

♦ مستمر بدوف نقاط (خاصة بمشروع التخرج)
9

 .3تطرح النقاط والوحدات السابقة لممقررات المعادة وتستبدؿ بالوحدات والنقاط الجديدة وذلؾ عند حساب المعدؿ العاـ و
توضع عالمة (ـ) أماميا.
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الفصؿ السابع

اإلنذار و الفصؿ
مادة ()77
ينذر الطالب في الحاالت أآلتية -:

 -0إذا انقطع الطالب عف الدراسة بدوف سبب مشروع لمدة أسبوعييف متواصميف .
 -7إذا تحصؿ عمى معدؿ اقؿ مف( ( %51مع نياية أي فصؿ دراسي (انذار معدؿ).
 -3إذا لـ يكمؿ بنجاح  71وحدة بنياية الفصؿ الثاني (إنذار مدة).
 -4إذا لـ يكمؿ بنجاح  48وحدة بنياية الفصؿ الرابع (إنذار مدة).
 -5إذا لـ يكمؿ بنجاح  64وحدة بنياية الفصؿ السادس (إنذار مدة).
 -6إذا لـ يكمؿ بنجاح  88وحدة بنياية الفصؿ الثامف (إنذار مدة).
 -7إذا لـ يكمؿ بنجاح  071وحدة بنياية الفصؿ العاشر(إنذار مدة).
يمغػػػػػػػػى أي إنذار مدة في حالة تجاوز الطالب الحد األدنى لوحدات إنذار المدة الالحػػؽ.

مادة () 73
ال يسمح لمطالب باالستمرار في الدراسة بالكمية

في الحاالت اآلتية -:

 -0إذا لـ يكمؿ عدد(  ) 36وحدة بنياية الفصؿ الرابع.

 -7إذا تحصؿ عمى تقدير عاـ ضعيؼ جدا في نياية أي فصميف دراسييف مف الفصوؿ األربع األولى .
 -3إذا تحصؿ عمى أربعة إنذارات متتالية بتقدير عاـ ضعيؼ.
 -4إذا لـ يتمكف مف إكماؿ  81وحدة بنجاح بنياية الفصؿ الدراسي الثامف.
 -5إذا لـ يتمكف مف إكماؿ  007وحدة بنجاح بنياية الفصؿ الدراسي العاشر.
 -6إذا انقطع عف الدراسة بدوف سبب مشروع مدة فصميف دراسييف متتالييف .
 -7إذا استنفذ مدة الدراسة المقررة في المادة ( . ) 7
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الفصؿ الثامف

متطمبات التخرج
مادة( ) 74
يمنح الطالب درجة اإلجازة المتخصصة ( البكالوريوس ) بعد استيفائو لممتطمبات الدراسية المطموبة لتخصصو وبمعدؿ
عاـ ال يقؿ عف (  ) %51خمسيف بالمائة بعد اجتيازه لجميع المقررات التي درسيا بنجاح.

مادة ( ) 75

يدرس الطالب لمحصوؿ عمى درجة اإلجازة المتخصصة ( البكالوريوس ) مقررات يكوف الحد األدنى لمجمػوع وحداتيا (
 ) 051مائة وخمسوف وحدة دراسية يحددىا القسـ المختص عمما بأف الوحدة الدراسية عبارة عف محاضرة نظرية واحدة
ولمدة ساعة واحدة أسبوعيا أو محاضرة عممية لمػدة ثالث ساعات أسبوعيا خالؿ فصؿ دراسي واحد.

مادة ( ) 76
تقسـ المقررات الدراسية إلى اآلتي -:
 -0مقررات عموـ إنسانية.
 -7مقررات عموـ أساسية.
 -3مقررات ىندسية أساسية.
 -4مقررات ىندسية تخصصية.
 -5مقررات اختياريو يحددىا القسـ المختص.
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الفصؿ التاسع
أحكاـ عامة

مادة ( ) 77
تشكؿ لجنة لألشراؼ عمى االمتحانات النيائية مع نياية كؿ فصؿ دراسي تسمى لجنة االمتحانات والمراقبة تتولى
كافة األمور المتعمقة بسير االمتحانات وتنظيميا وعمي األخص ما يمي .
 -0تسميـ أوراؽ اإلجابة واستالميا .
 -7وضع األرقاـ السرية عمي أوراؽ اإلجابة قبؿ التصحيح .
ولمجنة أف تستعيف بأعضاء ىيئة التدريس وغيرىـ في وضع الجداوؿ ومراقبة سير االمتحانات .
مادة ( ) 78
تمنح الكمية درجتي الشرؼ األولى والثػانية لخريجييا الحاصميف عمى اإلجازة المتخصصػة (البكالوريوس) وفقا
لمضوابط التالية-:

أ -درجة الشرؼ األولى وتمنح لمحاصميف عمى تقدير عاـ ممتاز في مدة ال تتجاوز عشرة فصوؿ دراسية.
ب -درجة الشرؼ الثانية وتمنح لمحاصميف عمى تقدير عاـ ممتاز في مدة أكثر مف عشرة فصوؿ دراسية ولمحاصميف عمى
تقدير عاـ جيد جداً في مدة ال تتجاوز عشرة فصوؿ دراسية.
كمػػػػا يجوز منح جوائز تقديرية لجميع الخريجيف الحاصميف عمي تقدير عاـ ممتاز وجيد جداً.

مادة( ) 79

يشطب قيد الطالب مف الكمية إذا لـ يتقدـ بالتسجيؿ خالؿ الفترة المعمنة ألي فصؿ دراسي.

مادة( ) 31
يجوز لمجمس الكمية إعادة تسجيؿ طالب مشطوب قيده بسبب االنقطاع إذا لـ تزد فترة انقطاعو عف فصميف دراسييف

و بعذر مقبوؿ وفي ىذه الحالة يعامؿ وفقاً لممادة ( ) 09مف ىذه الالئحة.
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مادة ( ) 30

في حالة تغيب الطالب عف حضور أي مف االمتحانات الدورية ألسباب مقنعة يجوز أجراء االمتحاف لمطالب وذلؾ وفؽ

الشروط التالية -:

أ -أف يتقدـ الطالب بطمب كتابي بالخصوص قبؿ موعد االمتحاف الموالى لممقرر ومرفقاً بالمستندات التي توضح
أسباب تخمفو.

ب -موافقة أستاذ المادة واعتماد رئيس القسـ الذي يتبعو الطالب .

مادة ( ) 37

ال يسمح ألي طالب بإجراء االمتحاف النيائي لممقرر إذا تغيب عف االمتحاف النيائي المحدد لو ويمنح درجة صفر في ذلؾ
االمتحاف .أال في حاالت الظروؼ القاىرة وىي كاالتى-:
 -حاالت الوفاة مف الدرجة االولى .

 اذا تعرض الطالب اثناء االمتحانات لحادث سير وحفظ عمى اثره بالمستشفى . اذا تعرض الطالب لوعكة صحية داخؿ االمتحاف .عمى اف يتقدـ الطالب بطمب كتابي مرفؽ بالمستندات االصمية التى تثبت الحالة لمجنة االمتحانات في مدة ال تتجاوز
اسبوع مف تاريخ نياية االمتحانات و تعرض الطمبات عمى مجمس الكمية لالعتماد.

مادة ( ) 33
إذا لـ يستكمؿ الطالب مشروع تخرجو خالؿ فصميف متتالييف ألسباب عممية أو فنيو يجوز وبموافقة القسـ تسجيؿ الطالب
بالمشروع لمفصؿ الثالث واألخير عمى أف ترصد لو الدرجة في ىذا الفصؿ.

مادة ( ) 34
مع مراعاة سرية االمتحانات يجوز لمطالب الراسب التقدـ بطمب لممراجعة الموضوعية ألوراؽ أجابتو فى ما ال يزيد
عف مادتيف وفؽ اإلجراءات والضوابط التالية -:
أ -أف يقدـ طمب المراجعة إلى قسـ الدراسة واالمتحانات خالؿ مدة ال تزيد عمى أسبوع مف إعالف النتائ .
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ب -تتولى االقساـ العممية بالكمية تشكيؿ لجنة لممراجعة تتكوف مف ثالثة أعضاء مف ىيئة التدريس عمى أف يكوف مف
بينيـ أستاذ المقرر موضوع طمب المراجعة وبحضور الطالب اومف ينوب عنو ،وعمى المجنة أعداد تقرير في الخصوص،
وتقديمو لقسـ الدراسة واالمتحانات في ظرؼ اسبوع مف تاريخ التكميؼ الى القسـ المختص.
جػ -يجوز لمطالب الناجح اف يتقدـ بطمب لممراجعة الموضوعية ألوراؽ اجابتو لمقرر واحد فقط عمى اف تتكوف المجنة مف
رئيس القسـ المختص و استاذ المقرر ووفؽ الضوابط المنصوص عمييا في الفقرة أ.
د -إذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتـ تصحيح النتيجة وتودع نسخة مف التقرير في ممؼ الطالب .

مادة ()35
تمنح الفرص االستثنائية لمط مبة الذيف أنيوا دراسة الفصؿ العاشر وبشرط توفر الشروط المنصوص عمييا فيما بعد .وال

يجوز االستفادة مف الفرصة بعد مرور فصميف دراسييف مف إنياء الفصؿ العاشر.

أوال  -:الفرصة األولى -:

يمنح الطالب فرصة استثنائية أولى مف مجمس الكمية ولمدة فصميف دراسييف عمى األكثر وذلؾ وفؽ الشروط التالية :

 -0أف يكوف الطالب قد أنجز عدد ال يقؿ عف  007وحدة دراسية بنياية الفصؿ العاشر.

 -7أال يكوف الطالب قد تحصؿ بنياية الفصؿ العاشر عمى عدد يتجاوز إنذاريف متتالييف بسبب تدنى المعدؿ العاـ.

ثانياً  -:الفرصة الثانية -:
أ -يوصى بمنح فرصة استثنائية مف مجمس الجامعة لمطمبة المستفاديف مف الفرصة االستثنائية األولى فقط ولمدة فصؿ
دراسي واحد وذلؾ لمطمبة الذيف تنطبؽ عمييـ الشروط التالية:
 -0إمكانية أف يتخرج الطالب خالؿ فصؿ دراسي واحد وعمى أال يتجاوز عدد الوحدات التي يمكف أف يسجؿ
بيا  08وحدة.
 -7إال يكوف الطالب قد تحصؿ بنياية الفصؿ الثاني عشر عمى عدد يتجاوز إنذاريف متتاليف بسبب تدني المعدؿ العاـ.
ب -يوصى بمنح فرصة استثنائية أخيرة مف رئيس الجامعة ،لمطمبة الذيف استفادوا مف الفرص السابقة وذلؾ بشرط توفر
الشروط التالية-:
 -0إمكانية أف يستكمؿ الطالب متطمبات التخرج خالؿ فصؿ دراسي واحد وعمى أال يتجاوز عدد الوحدات المتبقية
عف  04وحدة دراسية.
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 -7أال يكوف الطالب قد تحصؿ عمى عدد يتجاوز إنذاريف متتالييف بسبب تدني المعدؿ العاـ بنياية الفرصة االستثنائية
الثانية (أ).

ثالثاً -:االمتحاف التكميمي-:
يجوز إجراء امتحاف تكميمي في مقرر واحد فقط لمطالب الذي تنطبؽ عميو الشروط التالية -:
 -0أف يكوف قد استنفذ حقو في الدراسة.
 -7أف يكوف قد درس المقرر مف قبؿ.
 -3أف يكوف قد ناقش مشروع التخرج بنجاح .
 -4ترصد الدرجة (  ) 51فقط.
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الفصؿ العاشر

المخالفات التأديبية
مادة ()36
عمي ال طالب االلتزاـ بأداء واجباتو العممية عمى أحسف وجو والحفاظ عمى كرامة الجامعة أو الكمية بػأف يسمؾ فػػي تصرفاتو
مسمكاً يتفؽ مع وضعو اعتباره طالباً جامعياً واف تتفؽ تصرفاتو مع القوانيف والموائح والنظـ المعموؿ بيا في مؤسسات

التعميـ العالي واألصوؿ والتقاليد الجامعية المستقرة.

مادة ()37

يخضع الطالب لمتأديب إذا ارتكب فعالً يشكؿ مخالفو لمقانوف أو الموائح واألنظمة المعموؿ بيا في الجامعة  ،داخؿ الجامعة

أو في أي مكاف مف ممحقاتيا  ،وتقع المخالفة بارتكاب فعؿ تحظره القوانيف والموائح أو االمتناع عف أداء واجب .

ويظؿ الطالب خاضعاً ألحكاـ التأديب مف تاريخ تسجيمو بالدراسة وحتى زواؿ ىذه الصفة بتخرجو أو إلغاء تسجيمو .

ال يجوز لمطالب ارتكاب المخالفات التالية -:

مادة ()38

أ -االعتداء عمى أعضاء ىيئة التدريس أو الطالب أو العامميف بالجامعة.
ب -االعتداء عمى أمواؿ الجامعة أو المرافؽ التابعة ليا.
ج -اإلخالؿ بنظاـ الدراسة واالمتحانات.
د -ارتكاب أي سموؾ مناؼ لألخالؽ أو يمس النظاـ العاـ واآلداب العامة.

مادة ()39

يعد مف مخالفات االعتداء عمى أعضاء ىيئة التدريس أو العامميف أو الطالب أعماؿ الشجار أو الضرب أو اإليذاء أو
السب أو القذؼ أو التيديد.
ويتحقؽ االعتداء إذا تـ بصورة عمنية وبحضور المعتدي عميو سواء ارتكب الفعؿ شفاىة أو كتابة أو باإلشارة.
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مادة ()41

ُيعد مف مخالفات االعتداء عمى أمواؿ الجامعة كؿ استيالء أو إتالؼ لممعدات أو األدوات التابعة لمجامعة أو إحدى
المرافؽ التابعة ليا سواء بإتالفيا أو بجعميا ليست صالحة لالستعماؿ كمياً أو جزئياً وتقع المخالفة سواء تمت بصورة

عمدية أو باإلىماؿ .

مادة ()40

ُيعد مف مخالفات اإلخالؿ بنظاـ الدراسة واالمتحانات ما يمي -:

أ -تزوير المحررات الرسمية مثؿ الشيادات واإلفادات أو الوثائؽ سواء كانت صادرة عف الجامعة أو عف غيرىا إذا
كانت ذات صمة بإجراءات الدراسة.
ب -انتحاؿ الشخصية سواء لتحقيؽ مصمحة لمفاعؿ أو لغيره ويعد انتحاالً لمشخصية دخوؿ طالب بدالً عف طالب
أخر ألداء االمتحاف وتسرى العقوبة عمى الطالبيف وكؿ مف سيؿ ذلؾ أو كاف شريكاً فيو.
ج -إثارة الفوضى أو الشغب وعرقمة سير الدراسة أو االمتحانات بأية صورة كانت.
د  -التأثير عمى األساتذة أو العامميف فيما يخص سير االمتحانات أو التقييـ أو النتائ أو غيرىا مما يتعمؽ بشؤوف الدراسة
واالمتحانات.

ىػ -ممارسة أعماؿ الغش في االمتحانات أو الشروع فييا بأية صورة مف الصور ويعتبر مف قبيؿ الشروع في الغش إدخاؿ
الطالب إلى قاعة االمتحانات أية أوراؽ أو أدوات أو أجيزة ذات عالقة بالمني الدراسي وموضوع االمتحانات ما لـ يكف
مرخصاً بإدخاليا مف قبؿ لجنة االمتحانات.

و -االمتناع عف اإلدالء بالشيادة أماـ لجنة التحقيؽ أو مجالس التأديب المشكمة وفقاً ألحكاـ ىذه الالئحة.
ز -أية مخالفة لمقوانيف والموائح والنظـ المتعمقة بالتعميـ العالي.

مادة ( ) 47

ُيعد سموكاً منافياً لألخالؽ والنظاـ العاـ واآلداب العامة األفعاؿ التالية -:
أ -االعتداء عمى العرض ولو تـ برضا األخر وفي حالة الرضا يعد الطرؼ األخر شريكاً في الفعؿ وكذلؾ خدش
الحياة العاـ.

ب -تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامؿ فييا بأية صورة مف الصور.
ج -تداوؿ األشياء الفاضحة أو توزيعيا أو عرضيا.
د -كؿ مف شأنو اإلخالؿ بالشرؼ وفقاً لمقوانيف النافذة أو المساس باآلداب العامة واألخالؽ المرعية.
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مادة ( ) 43

ُيعد التعداد الوارد في المواد ( ) 47 - 40-41-39عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ويعتبر السموؾ محظو ارً ماداـ مخالفاً

لمتشريعات والنظـ المعموؿ بيا في الجامعات والمعاىد العميا.
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لفصؿ الحادي عشر
العقوبات التأديبية
مادة ( ) 44
يعاقب الطالب باإل يقاؼ عف الدراسة لمدة ال تقؿ عف سنتيف دراسيتيف إذا ارتكب أحد األفعاؿ المنصوص عمييا في المادة
( )39مف الالئحة.
الفعؿ.
و يفصؿ الطالب مف الكمية إذا كاف قد كرر
ً

مادة ( ) 45

يعاقب الطالب باإليقاؼ عف الدراسة لمدة ال تقؿ عف سنة دراسية إذا ارتكب أحد األفعاؿ المنصوص عمييا في المادة
( )41وتضاعؼ العقوبة عند تكرار الفعؿ.
وفي جميع األحواؿ ال يجوز عودة الطالب لمواصمة الدراسة إال إذا دفع قيمة األضرار التي أحدثيا بأمواؿ الجامعة.

مادة ( ) 46

ُيعاقب عمى المخالفات المنصوص عمييا في المادة (  ) 40عمى النحو التالي -:

أ -ي عاقب بالوقؼ عف الدراسة لمدة ال تقؿ عف سنة دراسة وال تزيد عمى سنتيف دراسيتيف كؿ مف ارتكب المخالفات الواردة
ال نيائياً عند تكرار الفعؿ.
في الفقرتيف (أ -ب) ،ويفصؿ الطالب مف الدراسة فص ً
ب -يعاقب الطالب بالحرماف مف دخوؿ االمتحانات كمياً أو جزئياً إذا أرتكب المخالفات المحددة في الفقرتيف (ج -د) ،وفي
جميع األحواؿ يعتبر امتحانو ممغياً في المادة التي ارتكب فييا المخالفة.

ج -يعاقب كؿ مف ارتكب المخالفة الوارد بينيا في الفقرة (ىػ) بإلغاء نتيجة امتحانو في فصؿ دراسي واحد عمى األقؿ،
ال نيائياً عند تكرار الفعؿ.
ويجوز لمجمس التأديب إلغاء امتحانو لسنة دراسية كاممة ويفصؿ الطالب فص ً

د -يعاقب عمى المخالفات المنصوص عمييا في الفقرتيف ( و -ز ) بالحرماف مف حقوؽ الطالب النظامي أو اإليقاؼ عف
الدراسة مدة ال تزيد عمى سنة دراسية واحدة.

مادة ( ) 47

يجوز لمجنة المراقبة أو المشرفيف عمى قاعة االمتحاف تفتيش الطالب إذا وجدت قرائف تدعو لالشتباه بأف في حيازتو

أوراقاً أو أدوات أو أجيزة ليا عالقة بالمقرر موضوع االمتحاف.
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كما يجوز ليـ إخراج الطالب مف قاعة االمتحاف إذا خالؼ تعميمات لجنة االمتحاف أو بدأ في ارتكاب أعماؿ الغش.
وفي جميع األحواؿ يعتبر امتحانو ممغياً.

مادة ()48

يعاقب بالوقؼ عف الدراسة لمدة ال تقؿ عف سنة وال تزيد عمى سنتيف كؿ طالب ارتكب إحدى األفعاؿ المنصوص عمييا في

المادة ( )47ويفصؿ الطالب نيائياً عند العود.

مادة ()49

في تطبيؽ األحكاـ التأديبية المنصوص عمييا في ىذه الالئحة يحسب كؿ فصميف دراسييف سنة دراسية واحدة.
مادة ()51

يترتب عمى اإليقاؼ عف الدراسة حرماف الطالب مف التقديـ إلى االمتحانات طيمة مدة الوقؼ ،وال يجوز لمطالب االنتقاؿ إلى
كمية أخرى أثناء مدة سرياف العقوبة.
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الفصؿ الثاني عشر
إجراءات التأديب
مادة ( ) 50
عمى كؿ مف يعمـ بوقوع مخالفة لمقوانيف والموائح واألنظمة المعموؿ بيا في الكميات أو الجامعة أو أف يقدـ بالغاً عف ىذه

المخالفة ،يتضمف تقري ارً مكتوباً عف الواقعة ،إلى عميد الكمية أو الجامعة.

مادة () 57

فور اإلبالغ عف الواقعة بتعيف عمى عميد الكمية تكميؼ لجنة لمتحقيؽ مف ثالثة أعضاء مف ىيئة التدريس يكوف أحدىـ
مقرر المجنة.

مادة () 53

يتـ أعالـ الطالب بالتحقيؽ قبؿ موعده بيوـ كامؿ عمى األقؿ ،واليحسب اليوـ الذي تـ فيو األعالـ ،ويجوز أف يتـ التحقيؽ
فو ارً في حاالت الضرورة واالستعجاؿ.

مادة ( ) 54

بعد ا النتياء مف التحقيؽ ،أو عدـ حضور الطالب لمتحقيؽ بالرغـ مف إعالمو بو ،يقدـ المكمؼ بالتحقيؽ تقريره إلى الجية

التي كمفتو.

مادة ( ) 55

فور االنتياء مف التحقيؽ يتـ تشكيؿ مجمس لمتأديب بق ارر مف عميد الكمية ويتكوف مف ثالثة أعضاء ىيئة التدريس ،مف
ذوي الخبرة والدراية ،وعضو مف المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عف اتحاد الطمبة بالكمية برئاسة اعمى درجة عممية مف
المجنة المشكمة ,ويتـ إعالـ مف تمت إحالتو عمى المجمس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيو المثوؿ أمامو ،وذلؾ خالؿ مدة
ال تقؿ عف ثالثة أياـ ،وال يحتسب اليوـ الذي تـ فيو اإلعالـ مف بينيا ،وفي حالة عدـ الحضور يصدر المجمس قراره غيابياً.
وال يجوز لمف اشترؾ في لجنة التحقيؽ أف يكوف عضواً بمجمس التأديب.

مادة () 56

يصدر مجمس التأديب ق ارراتو بعد سماع أقواؿ الطالب ،ويجوز لممجمس استدعاء الشيود ،كما يجوز لو استدعاء مف قاـ
بالتحقيؽ.

مادة ()57

أ -يتولى رئيس الجامعة تشكيؿ لجاف التحقيؽ أو مجالس التأديب فيما يتعمؽ بالقضايا التي تخص أكثر مف كمية في
إطار الجامعة.
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ب -تتولي وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ،أو مف تخولو بذلؾ ،تشكيؿ لجاف التحقيؽ أو مجالس التأديب فيما يتعمؽ
بالقضايا التي تخص أكثر مف جامعة.

مادة ( ) 58

يتـ اإلعالف عف موعد التحقيؽ أو التأديب بموحة اإلعالنات في الكمية المسجؿ بيا الطالب ،ويعتبر ذلؾ قرينة عمى

العمـ بو.

مادة ( ) 59

يصدر مجمس التأديب ق ارراتو بأغمبية أصوات األعضاء وال تعد نافذة إال بعد اعتمادىا مف عميد الكمية.
أما الق اررات الصادرة عف المجمس بالفصؿ فال تعد نافذة إال بعد اعتمادىا مف رئيس الجامعة  ،وتبمغ كافة الجامعات في ليبيا
بالقرار لمحيمولة دوف تسجيؿ الطالب المفصوؿ في أي منيا.

مادة ( ) 61

يعمف قرار مجمس التأديب بموحة اإلعالنات في الكمية المسجؿ بيا الطالب ،وتسمـ نسخو منو الي الطالب المعني ،وتودع
نسخة ثانية بالممؼ الشخصي لمطالب.

مادة ( ) 60

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابو مف الكمية و ال يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكـ فييا عمى
الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عف الواقعة.

مادة ( ) 67

تعتبر ق اررات المجالس التأديبية التي تصدر طبقاً ألحكاـ ىذه الالئحة نيائية بعد اعتمادىا ،وال يجوز الطعف فييا إال

بالطرؽ القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة.

مادة ( ) 63

يعمؿ بأحكاـ ىذه الالئحة اعتبا ارً مف تاريخ صدورىا وال تعتبر ىذه الالئحة نافذة إال بعد اعتمادىا مف رئيس الجامعة.

مادة ( ) 64
يخضع جميع الطالب الدارسيف بالكمية ألحكاـ الالئحة رقـ  510لسنة  7101ـ بشاف الدراسة واالمتحانات والتأديب
بالجامعات وفى األمور آلتي لـ يرد بشأنيا نص في ىذه الالئحة .
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يعتمد
رئيس جامعة صبراتة
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