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 التسجيل والقبول واالنتقال 

 لقبول  نظام التسجيل وا

 الفئات التالية:   يتم قبول الطالب حسب

 طالب نظاميون، وتشمل هذه الفئة جميع الطالب المتفرغين للدراسة. •

طالب وافدون، وهم الطالب غير الليبيين الذين يتم منحهم مقاعد دراسية وكيفية قبولهم   •

 يتم بقرار من وزارة التعليم.

 قبول طلبة دراسات عليا عن اإلعالن 

عن افتتاح باب القبول بالكليات قبل ثالثة أشهر على األقل ت العليا بالجامعة لدراسامكتب ايعلن 

يتم استالم الملفات المتقدمة الي  يقفل بعد شهر من افتتاحه  على ان    يمن تاريخ بدء العام الجامع 

 .مكتب الدراسات العليا بالكليات

 لجان امتحان المفاضلة

تكون برئاسة مدير مكتب الدراسات العليا بالكلية  جامعي عامة في كل عام    لجنة امتحانيه  تشكلت 

شروط القبول وإجراء االمتحانات وتنظيم  لتحقق من  لوذلك  لجنة الدراسات العُليا بالكلية  وعضوية  

تعلن قوائم الطلبة المقبولين قبل  العلمية و بالتنسيق مع لجان الدراسات العليا باألقسام  المقابالت  

 اريخ بدء الدراسة. أسبوعين على األقل من ت 

 شروط القبول 

إلمكاني  وفقا  قبولهم  يتم  الذين  الطالب  عدد  الكلية  تحدد  دراسي  فصل  كل  بداية  الكلية  في  ات 

للدرا يتقدم  فيمن  ويشترط  المجتمع،  واحتياجات  العلمية  العليا  واألقسام  االجازة  لنيل درجة  سة 

 باألقسام العلمية الشروط التالية: والدقيقة

كمال إجراءات التسجيل وال يجوز أن ينوب عنه أحد  لطالب بنفسه إليجب أن يحضر ا •

 في ذلك. 

اإلجارة الجامعية األولى أو ما يعادلها في التخصص الذي أن يكون المتقدم متحصال على   •

 ، من مؤسسة علمية معترف بها  يرغب فيه المتقدم دراسته



 يقل تقديره عن جيد.   أال •

( أو ما  لى اإلجارة العالية )الماجستير لمتقدم متحصال عاما في حالة الدكتوراه: أن يكون ا •

 .  دراسته، من جامعة معترف بهاتقدم يعادلها في التخصص الذي يرغب فيه الم 

   بخلفية بيضاءعلى الطالب إحضار ست صور فوتوغرافية  •

 وثيقة إثبات الشخصية )الرقم الوطني، الجنسية، البطاقة، جواز السفر(.  •

 ية معتمدة. موثقا ذلك بشهادة صح أن يكون الئقا صحيا   •

 أن يكون حسن السيرة والسلوك. •

أن يتحصل المتقدم من العاملين على موافقة جهة  أن يتفرغ تفرغا كامال للدراسة وذلك   •

 العمل بتفرغه كلياً للدراسة.

 تقديم ثالث نسخ من الملف الي مكتب الدراسات العليا بالكلية في ملف معلق •

 استكمال اجراءات القبول 

أن يجتاز المتقدم المواد االستدراكية التي تُقرها لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي بمعدل   •

العالية، وال  نجا الدرجة  لنيل  الدراسية  المقررات  النجاح في  الحد األدنى لدرجة  يقل عن  ح ال 

 مدة دراستها. تحتسب هذه المقررات ضمن الوحدات المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية او 

التقييم  ، وتقديم الوثائق األصلية لمقدم الطلب بما فيها نظام استكمال وتعبئة كافة االستمارات •

 . تقدم في المرحلة الجامعية األولىوالبرامج الدراسية والمفردات للمقررات التي درسها الم

باللغأن   • ملماً  المتقدم  اإلنجليزيةيكون  مؤسسة ة  من  بذلك  يفيد  ما  تقديم  المتقدم  وعلى   ،  

 . متخصصة معترف بها في هذا المجال

 لرقم المرجعي الصادر منها التسجيل في موقع منظومة ادارة الطلبة الجدد واحضار ا •

العليا  • الدراسات  لجنة  قبل  من  المطلوبة  المعادالت  وإجراء  للتقييم  المتقدم  ملف  يخضع 

 بالقسم العلمي.



ية، ويكون قرار لجنة القبول  اجتياز امتحان القبول، والمقابلة الشخصية الذي تقرره الكل •

لكلية والقسم وعرضه على اجتماع  من مجلس الدراسات العليا با  والمقابلة نهائيا بعد اعتماده

 الكلية.

وبالتالي للطالب بصدور رقم الدراسي  إدارة الدراسات العليابعد استكمال االجراءات من  •

 يتفعل حسابك الكتروني 

اسم المستخدم عبر البريد الكتروني المسجل  ر و الطالب مباشرة على كلمة المرو يتحصل   •

الطالب تلقائيا البريد الكتروني الخاص بالجامعة وله  به المستخدم للتسجيل اول مرة ويمنح  

المزيا الستخدامه طيلة فترة دراسته ويجب على الطالب الحفاظ عليه في   كل الحقوق و 

 مكان امن. 

 رقم الدراسي بجامعة سبها ال

 ب الشكل المرفق ي بجامعة سبها حسيشر الرقم الدراس

 

 بجامعة سبها  لطلبة الدراسات العليا شكل يوضح الرقم الدراسي

 

 كليات جامعة سبها للدراسة ب االنتقال 

ا في طالب  دراسته يشترط  بها إلتمام  المعترف  الجامعات  إحدى  بالكليات من  للدراسة  النتقال 

 ما يأتي: العليا 

 ام كليات الجامعة  إذا توفر نفس التخصص في إحدى أقس •



 دراسة نصف المقررات الدراسية المتبقية لنيل الدرجة المراد الحصول عليها على األقل   •

ال تتجاوز وحدات المقررات المعادلة لنصف عدد الوحدات المطلوبة لنيل الدرجة العلمية  •

 المتقدم لها الطالب. 

 عليا دراسات  إجراءات النقل لطالب

 : جامعة سبهاللدراسة ب لنقل التالية لت اءاجريجب على الطالب اتباع اإل

الطالب   • العامة  يقدم ملف  الشروط  وفق  بالكليةاكامال  العليا  الدراسات  فترة   لي مكتب  في 

 القبول لبرنامج الدراسات العليا بالجامعة 

طلب النقل للقسم المختص للعرض على لجنة الدراسات العليا بالقسم  ملف الطالب مع  يقدم   •

 للتأكد من مدى انطباق شروط النقل وإلجراء المعادالت المطلوبة  

 للمراجعة  إلى لجنة الدراسات العليا بالكلية الملف يحال  •

 مجلس الجامعة.  باجتماعلجنة الدراسات العليا بالجامعة تمهيدا للعرض يحال الملف الي  •

 يتم النقل بموجب قرار من مجلس الجامعة و  •

 المستندات المطلوبة للنقل 

 المستندات االتية:  االنتقال طلبيرفق ب أنيجب على الطالب المتقدم لالنتقال 

"أو ما يعادلها معتمدة ومصدقه من الجهات المختصة    نسخة أصليةالشهادة الجامعية األولى " •

 . بقدير ال يقل عن جيد

 مقررات التي درسها الطالب ومفرداتها ونتائجه فيها بالكشف درجات أصلي  •

 مدة الدراسة التي قضاها في الكلية المنتقل منها   •

 .ة التعليمية المنتقل منهانظام الدرجات المتبع بالمؤسس •

 او االنقطاع من الكلية المنتقل منها ألي سبب من األسباب. افادة بعدم الفصل •

في موعد ال يقل عن ثمانية أسابيع قبل بدء الفصل  مستنداته االصلية  يقدم طالب االنتقال   •

 الدراسي المراد التسجيل فيه لمكتب الدراسات العليا بالجامعة. 



تتضمن مستنداته االصلية كشفا بعدد المقررات، ومفرداتها، ووحداتها، ودرجاته في   •

 ا. المقررات التي اجتازها ونظام الدراسة بالكلية التي انتقال منه

 لطالب منتقل لجنة المعادلة 

 بأجراء   لجنة الدراسات العليا بالقسمإحالة ملف المعني الي  تتولي لجنة الدراسات العليا بالكلية  

 معادلة المقررات الدراسية وفقا للشروط المتبعة السابقة الذكر ويتم االتي: 

 تقييم النتائج السابقة للطالب المنتقل ومعادلتها  •

عدد الوحدات المطلوبة لنيل الدرجة العلمية المراد  ال تتجاوز وحداتها أو مقرراتها نصف   •

 الحصول عليها

إلنها • المتبقية  للمدة  األدنى  الحد  يكون  الطالب وأن  يسعى  التي  العلمية  الدرجة  متطلبات  ء 

 األقل  لنيل الدرجة المطلوبة علىالمنتقل لنيلها نصف المدة المقررة 

 تسجيل المقررات الدراسية 

الم تسجيل  الطالب  على  للمقررات يجب  التسلسل  حسب  وذلك  بأول،  أوال  الدراسية  قررات 

القسم المختص، والدراسية   الت المعلنة من قبل  سجيل في مقررات متقدمة قبل اجتياز  ال يجوز 

 المقررات المترتبة لها.

 تجديد القيدإجراءات التسجيل و 

د للطالب  وتجديد القي الخريف  تتم إجراءات تسجيل الطالب الجدد للفصل الدراسي األول   •

الدراسة بمكتب   لبدء  السابقان  العلمي، منسق  خالل األسبوعان  بالقسم  العليا  الدراسات 

وبعد خمسة عشر يوما من تجديد القيد تفرض غرامات تأخير بالخصوص في األسبوع  

 .الثالث

   القيام بدفع رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية •

 إجراء الكشف الطبي عند التسجيل كل عام.  •

ز للطالب إضافة أو إسقاط مقررات دراسية بما ال يتجاوز الحد األقصى أو األدنى  يجو  •

للوحدات الدراسية المقررة خالل فترة ال تتجاوز خمسة عشر يوما من بداية الدراسة في  

 كل فصل دراسي. 



 ينتهي بنهايةو  بأسبوع الدراسي صلالف بداية قبل او حذف المقررات إضافة للطالب يمكن •

 .الدراسي الفصل من بداية ثانيال األسبوع

 الطالب ويتحمل األكاديمي مع مشرفه التشاور بعد للطالب المقررات تسجيل عملية تتم •

 .بالتعليمات جهله نتيجة تحدث أخطاء أو  قصور مسؤولية أي

الكيلة التسجيل فترة خالل مقرر أي الطالب يسجل لم إذا •  يعتبر المعتمدة من مجلس 

 "التسجيل لعدم منقطع " عبارة نظام معلومات الطالب في عيوضو  الدراسة عن اعمنقط

ال يتم اعتماد طلب تجديد القيد واختيار المقررات للدارسين على حسابهم الخاص ما لم  •

د على  الدال  المالي  باإليصال  مصحوباً  القيديكن  لتجديد  المطلوبة  الرسوم  ،  فع 

 ي.والمنصوص عليها باللوائح العامة المنظمة للتعليم العال

 ايقاف القيد

لظروف تقبلها لجنة الدراسات العليا بالكلية،    يقاف قيده مرتين طيلة مدة دراستهيجوز للطالب إ

بعد موافقة لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي. على أن تحتسب مدة إيقاف القيد من الحد األدنى  

 .موح بها لنيل الدرجةللمدة المس

 إلغاء قبول وقيد الــــطالــب

أي عذر؛ إذا انقطع عن الدراسة    إلىغي قيد الطالب، ويعتبر مفصوال عن الدراسة وال يلتفت  يل

 . حقه في الدراسة فصلين دراسيين خالل دراسته بالكلية ولم يتقدم بطلب إليقاف القيد وينتهي

 


