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 م (2018لسنة  6 ) قرار رقم  

 نظام الدراسات العليا بجامعة سبهاالئحة 

 تمهيد

 : الئحة نظام الدراسات العليا بجامعة سبها  العتماد  م2018لسنة  (6)سبها رقم  جامعة مجلسقرار من  بموجب

  

 :ـ  إعداد الالئحةلجنة 

 

 . ئهم :من السادة اآلتية أسماالئحة نظام الدراسات العليا بجامعة سبها لجنة إعداد  تتكون  
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 ةـام العامـكـاالح

 نظام الدراسات العليا بجامعة سبها

 

 ا :ـــــة سبهـــات جامعـن كليــات العلمية االتية مــح الدرجـالالئحة من هذهأحكام  تنظم

 (ررجة االجازة العالية )الماجستيد. 

 (درجة االجازة الدقيقة )الدكتوراه. 

 اوال: التعريفات واألهداف

 (1المــادة )

 -:منها  ة علي المدلوالت المبينة قرين كلالالئح هالعبارات التالية أينما وردت في هذ تدل 

 سبها  جامعة  :الجامعة  -

 .كليات جامعة سبها  إحدى:  الكلية -

 .: اللجنة العامة للدراسات العليااللجنة  -

 : لجنة الدراسات العليا بالجامعة.اللجنة الجامعية للدراسات العليا -

 : لجنة الدراسات العليا بكلية .لجنة الدراسات العليا -

 .بفتح برنامج الدراسات العليا القسم العلمي المختص والمأذون له:  القسم العلمي  -

  .: طالب الدراسات العليا الطالب  -

 .الباحثينو اتذةسالجامعية التي تهدف الي تكوين األمج البحثية والعلمية فوق مجموع البراالدراسات العليا :  -

 "لدكتوراها درجة "و االجازة الدقيقة  "الماجستير درجة "ويقصد بها االجازة العالية : العلمية االجازة -

 .(الماجستير:الدراسة التي يجريها الطالب لنيل درجة االجازة العالية ) الرسالة -

 ( الدكتوراه)  جازة الدقيقةريها الطالب لنيل درجة اإلـة التي يجـالدراس:  طروحةاأل -

 الدراسة.الدراسة التي يجريها الطالب ضمن متطلبات  :البحث -

العام  أو سيأسبوعيا طيلة الفصل الدرا عمليتان انزمنيت : ساعة تدريسية نظرية أو ساعتان الوحدة الدراسية -

  الدراسي.

 .طروحة األ باإلشراف علي الرسالة أو المكلف : األستاذ المشرف -

 .ستاذ المكلف ضمن لجنة مناقشة رسالة أو أطروحة : األ الممتحن -

 المختص.دريس بالقسم تعضاء هيئة الأ :مجلس القسم  -

 .: طالب دراسات عليا موفد للدراسة بالداخل  الموفد -

 لتدريبية .مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية وا :مركز ضمان الجودة  -

 (2المـــادة )
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 اهداف الدراسات العليا بالجامعة

والحضاري  قافيبالمستوي الث واالرتقاءوالمعرفة  الدراسات العليا بالجامعة الي إنتاج وتعميق العلم تهدف 

 -: ما يأتيلك عن طريق ذو ازدهاره سهام في تقدمه و، واإلالليبيللمجتمع 

 .مناخ المناسب لإلبداع واالختراع التفعيل حركة البحث العلمي وتهيئة  -1

 وتطور المجتمع.تطوير وترسيخ قاعدة العلم والمعرفة بما يخدم التنمية  -2

 .مواكبة التطورات العلمية والتقنية العالمية  -3

 .الليبيللمجتمع والحضارية العربية تأكيد القيم اإلسالمية  -4

ا  الا ين وتأهيلهم تأهيثساتذة والباحمن األ إعداد كوادر -5  العلمي . لي والبحثم العاللمساهمة في النهوض بالتعلي عاليا

ول يجاد الحلإل علي ه المجتمع والعمنية والمشاكل العملية التي تواجقالمساهمة في دراسة القضايا العلمية والت -6

 .لها

 ارجيا .ؤسسات العلمية والبحثية داخليا وختوثيق التعاون والتواصل مع الم  -7

 سةمعايير البدء بالدرا تانيا:

 (3)ادة ــالم                 

 منح االذن بالبدء ببرامج الدراسات العليا

لقسم العلمي الذي مركز ضمان الجودة ، ويمنح لسات العليا إال بإذن مكتوب من االبدء ببرامج الدر ال يجوز  

 البرامج وفقا لمعايير الجودة الواردة بدليل ضمان الجودة واالعتماد. هيستوفي شروط هذ

 ةأو نهائي رة مؤقتهولها أن توقف بصووضع شروط البداء بالدراسات العليا اللجنة العامة للدراسات العليا تولي وت

  .لك ل ذاس بأوضاع الطالب المسجلين قبلك دون المس, وذهذه الشروطي قسم يفقد أحد أالدراسات العليا ب

 (4المــادة)

 السنة الجامعية للدراسة

دراسات العليا خالل الفترة من بداية فصل الخريف وحتي نهاية فصل الربيع من كل السنة الجامعية لل تحدد 

 اسبوعا لكل فصل دراسي وتتبع نظام الوحدات الدراسية المعتمدة. 16عام بواقع 

 (5المــادة )

 لغة الدراسة

أي مقرر  تدريس جزء أو كل مفردات يجوزالعربية هي لغة الدراسة والبحث بالدراسات العليا ، واللغة   

 ارع البحثم بتس، بهدف ربطهات الحية لطالب الدراسات العليااستعمال إحدى اللغباللغة االنجليزية ، كما يجوز 

ت حدى اللغايات الي طالب الدراسات العليا اإللمام بأساسالعلمي واطالعهم علي ما ينشر من اإلنتاج العلمي، وع

 .يات العلفي الدراسالغة العربية وإتقانها قبل انخراطهم وعلي الطالب غير العرب دراسة الاالخرى  الحية

 

 (6المــادة )

 منح االجازة العلمية

ئحة بقرار من رئيس الجامعة بعد الال هذهمن  "1"اإلجازات العلمية المنصوص عليها في المادة  تمنح  

 كافة متطلبات الحصول عليها . ستيفاءا
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 : لجان الدراسات العليا بالجامعةثالثا

 (7مــادة )ال

 لجنة الدراسات العُليا بالجامعة

جامعة لجنة تسمى )لجنة الدراسات العُليا بالجامعة( يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الجامعة برئاسة بال تنشأ 

إدارة  ون مديرسات عليا ويكاالتي بها در كلياتالالدراسات العليا برؤساء لجان وكيل الشؤون العلمية وعضوية 

قة ات المتعلوضوعكافة الم ، وتجتمع اللجنة مرة كل شهر لمناقشةا بالجامعة عضوا فيها ومقررا لهايالدراسات العل

العليا  لدراساتر لجان االتصديق علي محاضام العلمية وقسمقدمة من قبل االى الاوشكال والنظر فيالدراسة لية آب

علي الدراسات  افشرباإل كما تختص اللجنة ,يذالمختصة بإصدار القرارات للتنفوأحاله مقترحاتها للجهات  بالكليات

 .مالية لهاال اردرصد المووالعمل علي تطويرها .وبرامج الخطط والع ضوالعليا بالجامعة ومتابعتها والتنسيق لها و

 (8المــادة)

 لجنة الدراسات العليا بالكلية

بموجب  الدراسات العليا بالكلية( ي )لجنةبكل كلية من كليات الجامعة التي بها دراسات عليا لجنة تسم تشكل 

 ألقسامبالعليا بالكلية وعضوية منسقي الدراسات اوالتدريب برئاسة مدير مكتب الدراسات قرار من مجلس الجامعة 

ويكلف ، لكليةامن مجلس  اقتراحدير بقرار من رئيس الجامعة بناء علي ميكلف ال ،بها دراسات عليا العلمية التي

اتهم العلمية عن ن ال تقل درجعلي أ, مجلس الكلية بناء علي إقتراح من مجلس القسم المختصمنسق القسم بقرار من 

 :ات العليا بالكلية ولها علي االخصشراف علي الدراسمهمتها : اإل ساعددرجة أستاذ م

 واالنتقال.القبول والتسجيل  كافة إجراءات تنظيم  -1

 .تنظيم الدراسة واالمتحانات  -2

 قسام المختصة .ديد التقديرات بالتنسيق مع األوتحإجراء المعادالت   -3

 لقسمعليا باقتراح لجنة الدراسات اللي اطروحات بناء عتكليف األساتذة المشرفين علي الرسائل واأل   -4

 المختص.

 (9المــادة)

 سات العليا بالقسمالجنة الدر

بموجب قرار يصدر عن ( قسمسات العليا بالالجنة الدرسات عليا لجنة تسمي )االتي بها در باألقسام تنشأ 

م من ريس بالقسة التدثنين من أعضاء هيئسات العليا بالقسم وعضوية ااق الدربرئاسة منسلجنة الدراسات العليا بكلية 

 متهاهمتكون و د،عن درجة أستاذ مساعن ال تقل درجاتهم العلمية علي أالخبرة يتم اقتراحهم من قبل القسم ذوي 

 جهولها علي وتنظيم واالشراف علي الدراسات العليا بالقسم الفي  العليا بالكلية مع لجنة الدراساتالتنسيق 

 :ما يلي الخصوص 

ة الستدراكيمواد االقبول وتحديد ال امتحانشراف علي دمين للدراسات العليا بالقسم واإلة طلبات المتقسدرا -1

 .القسم لسم المقترحات بشأنها لمجللمتقدمين وتقدي، وإجراء المقابالت الشخصية 

 المطلوبة. االنتقال للقسم وإجراء المعادالتدراسة طلبات  -2

 شراف علي االمتحانات بالقسم .العليا واإل الدراساتمتابعة سير  -3

 القدرة االستيعابية للقسم . تحديد  -4

 البرامج وتطويرها ووضع البرامج المنفذة لها بالقسم . اقتراح -5
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ن م اعتمادها ي يقترحها أعضاء هيئة التدريس بالقسم قبلالتالمقررات الدراسية مفردات  دراسة مقترحات -6

 مجلس القسم .

م القس لمجلس المشرف والطالب وإحالتها ستاذالبحثية المقدمة من قبل األوالرسائل  استالم الخطط -7

  العتمادها

 .شرفينمتابعة تنفيذ الخطط البحثية وتقديم تقارير دورية بشأنها لمجلس القسم بالتنسيق مع الم -8

 العليا بالكلية ورئيس القسم  الدراساتلجنة رئيس  بالتنسيق مع يف المقيم السريتكل -9

 طروحات .لجان المناقشة للرسائل واأل اقتراح -10

سم عليا بالقسات العنة من تعليمات بشأن الدرا ما يصدرالتنسيق مع مكتب الدراسات العليا بالكلية وتنفيذ  -11

. 

 : نظام القبول والتسجيل واالنتقالرابعا

 (10لمــادة)ا

 لقبول بمرحلة اإلجازة العاليةاط وشر

 لي:ما يعامة وائح الالتي نصت عليها اللباإلضافة إلى الشروط  للقبول بمرحلة اإلجازة العالية )الماجستير( يشترط

مية سة علمن مؤس متحصال على الدرجة الجامعية األولى أو ما يعادلها من الشهادات المتقدمأن يكون  -1

 :وفي غير ذلك يجوز القبول وفق االتي  ،ط ان ال يقل تقديره العام عن جيدشرب ,معترف بها

 اسيةوحدة در12تزيد عن  حدات الدد وعن من االقسام المناظرة بعد دراسة يالجامعي قبول الطالب  -أ

 .استدراكية

 دراسيةوحدة  20 عدد وحدات ال تزيد عنين من االقسام غير المناظرة بعد دراسة يقبول الطالب الجامع  -ب

  .اد استدراكيةوكم

يقل  الان بشرط من احدى المؤسسات التعلمية العامة  يجوز قبول طالب من حملة الدبلوم العالي  -2

دة وال تقل عن وح 30 بما ال يتجاوز تحميلهم بمواد استدراكية أو مكملة  وتقديرهم العام عن جيد جدا 

 . وحدة دراسية 20

الثة ثجاوز جيد وفي مدة ال تت ستدراكية بتقدير عام ال يقل عنالان يجتاز الطالب مقررات المواد ا -3

 اسية متتالية .رفصول د

 .لياع للدراسة جزئيا أو كللتفر وافقة جهة العملعلى م المتقدم من العاملينأن يحصل  -4

  .القبول وامتحانالطالب للمقابلة الشخصية  اجتياز -5

 الدولة . المرشحين من مؤسساتثم دين تعطى أولوية القبول للمعي -6

ألجانب طالب اال باستثناءالمرحلة الجامعية األولى, وذلك يتم قبول الطالب وفق أولوية تقديراتهم في  -7

 ة .االقليمي لمنظماتبين ليبيا وغيرها من الدول وا المبرمة لالتفاقيات راسية تنفيذاا دالمتحصلين على منح 

 (11المــادة)

 الدقيقةلقبول بمرحلة اإلجازة ا شروط

في عليها  باإلضافة إلى الشروط العامة المنصوص للقبول بمرحلة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه( رطيشت 

 يلي: العامة ما اللوائح
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من  الشهادات الُمعترف بها أن يكون الطالب متحصالا على اإلجازة العالية )الماجستير( أو ما يعادلها من  -1

 اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهالت العلمية .

يتم قبول الطالب  في غير ذلك من األحوالالجامعي و تعطى األولوية في القبول ألعضاء هيئة التدريس أن   -2

جانب الب األوذلك باستثناء الط وفق أولوية تقديراتهم في مرحلتي الدراسة الجامعية واإلجازة العالية.

 اتفاقيات مبرمة .الممنوحين للدراسة وفق 

 .من مقدرة الطلبة علي مواصلة الدارسة للتأكدالشامل  متحانالا المقابلة الشخصية و اجتياز -3

ا أو جزئيا. تفرع للدراسةال للعاملين عليموافقة جهة العمل بالنسبة  -4  كليا

 (12المــادة)

 باب القبول بالكلياتاعالن عن 

يقفل بعد و ،امعيألقل من تاريخ بدء العام الجثالثة أشهر على ا باب القبول بالكليات قبلعن افتتاح  يعلن

ة الستيعابيقدرة ارر قبولهم وفق الويجب ان يشمل إعالن فتح باب القبول علي أعداد الطلبة المق ،شهر من افتتاحه

 بكل قسم بالكليات .

بول ن شروط القمحقق بالكلية بالتنسيق مع لجان الدراسات العليا باألقسام الت الدراسات العُليا لجنة ولىتتو

قبل  مقبولينال تعلن قوائم الطلبةأن  وغير ذلك من اإلجراءات, وعليهام المقابالت وإجراء االمتحانات وتنظي

 أسبوعين على األقل من تاريخ بدء الدراسة.

لي مكتب إمتتالين، مالم يقدم عذرا مقبوال بالتسجيل لفصلين دراسيين ل الطالب في حال لم يقم يلغي قبو 

 ص .كلية عن طريق القسم المختالالدراسات العليا ب

 (13المــادة)

 بين الكليات والجامعات انتقال الطالب

للحصول علي العليا دراسته  إلتمامبها الي جامعة سبها الجامعات المعترف  إحدى منالطالب  انتقال يجوز -

 .معة لجاا تكليا امأقس إحدىتوفر نفس التخصص في إذا  (الدكتوراه) الدقيقة أو (الماجستيردرجة االجازة العالية ) 

نصف  علي الطالب دراسةيشترط  الالئحة هذهمن  (10،11المواد )للشروط المنصوص عليها ب باإلضافة  -

الدراسة  نقطع عناوان ال يكون قد المقررات الدراسية المتبقية لنيل الدرجة المراد الحصول عليها علي االقل 

  تحسب من تاريخ قبول طلبهبالجهة المنتقل منها ألكثر من سنة 

 -: ما يلي  مراعاةمع نقل بموجب قرار من مجلس الجامعة  ال ويتم -

لنقل اق شروط طبانا مدىللعرض علي لجنة الدراسات العليا بالقسم للتأكد من النقل للقسم المختص  بيقدم طل  -1

 لي احالتهتشرف ع لجنة الدراسات العليا بالكلية والتي بدورها يحال اليوإلجراء المعادالت المطلوبة ومن ثما 

 .مجلس الجامعة باجتماعتمهيدا للعرض  جنة الدراسات العليا بالجامعةلل

 -ن يرفق بالطلب المستندات االتية :أ -2

 هات المختصة معتمدة ومصدقة من الج ما يعادلهاأو " نسخة أصلية" وليهادة الجامعية األشال -أ 

 اهالدراسة التي قضا، ومدة فيهاالطالب ومفرداتها ونتائجه  كشف درجات أصلي بالمقررات التي درسها -ب 

 ة التعليمية المنتقل منها .المتبع بالمؤسس الدرجاتفي الكلية المنتقل منها ونظام 

 (14المــادة)
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 معادلة الطالب المنتقلين

السابقة للطالب  نتائجالتقييم  ،مع لجنة الدراسات العليا بالقسم بالكلية بالتنسيق لجنة الدراسات العليا تتولي 

د المرامية درجة العلنصف عدد الوحدات المطلوبة لنيل ال هاوحداتها أو مقرراتال تتجاوز ان  علي معادلتهاو المنتقل

المنتقل  ى الطالبالتي يسعالعلمية  الدرجةإلنهاء متطلبات  المتبقيةللمدة  األدنىأن يكون الحد ، والحصول عليها

 قل .نصف المدة المقررة لنيل الدرجة المطلوبة علي األ لنيلها

 (15المــادة)

 ايقاف القيد

م بعد تقدي وذلك ،هن ولمرة واحدة خالل فترة دراستيلين الدارسالفص ال تتجاوزلمدة  قيدهللطالب إيقاف  يجوز

من  طلبلبث في اللإليقاف ويتم ااالسباب الموجبة  يذكر فيه ،الدراسيقبل بداية الفصل للقسم المختص  طلب كتابي

 . بعد موافقة القسم  كليةالا بقبل لجنة الدراسات العلي
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 : نظام الدراسة و االمتحاناتخامسا 

 (16المــادة)

 درجة اإلجازة العاليةمنح 

قل عدد وحداتها يبحيث ال  الطالب المقررات الدراسية، اجتياز بعد (الماجستيردرجة اإلجازة العالية ) تمنح 

وحدات  6لها عدد  ويحدد وتجيزها لجنة المناقشة,, الكليةتقبلها رسالة  الي انجاز باإلضافة ( وحدة دراسية24عن )

 .وحدة دراسية بنجاح (40)أو دراسة عدد دراسية 

 (17المــادة)

 درجة اإلجازة الدقيقةمنح 

زيد عدد وحداتها تبحيث ال  ،الطالب المقررات الدراسية اجتياز درجة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه( بعد تمنح 

ا  معتمدة واجتيازه ( وحده 24) عن ا وشفويا ي موضوع فأطروحة بحثية ، ثم إنجاز لالمتحان الشامل تحريريا

 .األسنان بشري وطبة لطلبة الطب المع استيفاء المتطلبات السريري، وتجيزها لجنة المناقشةالكلية التخصص تقبلها 

 (18المــادة)

 الزمنية الدراسية األدنى للمدةالحد 

تحسب منذ  شهرا (18( )الماجستيرمتطلبات اإلجازة العالية ) الستكمالتي يقضيها الطالب للمدة ال األدنى الحد -

 هرا .ش (36لذلك هو ) األعلىوالحد التحاقه وتسجيله بها والتخرج منها ،

تحسب منذ شهرا  (36( هو )الدكتوراهدرجة االجازة الدقيقة ) الستكمالاالني للمدة التي يقضيها الطالب  الحد -

 .( شهرا60لذلك هو ) األعلىوالحد وتسجيله بها والتخرج منها ،التحاقه 

 .فقط ستة أشهر بقرار من السيد / رئيس الجامعة ولمرة واحدة (6لمدة )تمديد الحد األعلى  ويجوز  -

 (19المــادة)

 التدريس بالدراسات العُليا

 و التالي:النح واالختصاص على التدريس بالدراسات العُليا, أعضاء هيئة تدريس أكفاء من ذوي الخبرة يتولى

راه ال لدكتوايتولى تدريس مقررات الدراسات العُليا في مرحلة الماجستير أعضاء هيئة التدريس من حملة  .1

 درجة أستاذ مساعد على األقل. عنالعلمية تقل درجتهم 

راه ال لدكتوايتولى تدريس مقررات الدراسات العُليا في مرحلة الدكتوراه أعضاء هيئة التدريس من حملة  .2

 على األقل. مشاركعن درجة أستاذ العلمية تقل درجتهم 

رون المعا أو اعدونويجوز أن يتولى التدريس في الدراسات العُليا أعضاء هيئة التدريس. من حملة الدكتوراه المتق

  مادة.ن هذه المب(  دراسية وذلك بمراعاة الفقرتين )أ,ال مقرراتالدة من دوفي أجزاء مح لجهات أخرى لمدة مؤقتة

 

 

 (20المــادة)

 اإلشراف على الرسائل واألطروحات

واالختصاص  , أعضاء هيئة تدريس أكفاء من ذوي الخبرة اإلشراف على الرسائل واألطروحات يتولى

 على النحو التالي:
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تقل  وراه ال( أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتالماجستيريتولى اإلشراف على رسائل اإلجازة العالية ) .1

 .أستاذ مساعد عن درجةدرجة كل منهم 

 الذين ال كتوراهأعضاء هيئة التدريس من حملة الد (الدكتوراهيتولى اإلشراف على أطروحات اإلجازة الدقيقة ) .2

 تقل درجة كل منهم عن درجة أستاذ مشارك.

ت لجها المعارونويجوز أن يتولى اإلشراف على الرسائل واألطروحات أعضاء هيئة التدريس المتقاعدون أو 

 ( من هذه المادة.ب , )أ أخرى لمدة مؤقتة وذلك بمراعاة الفقرتين

 (21المــادة)

 االمتحانات

ب الطال يجوز ان يمتحن، وتحريريا في المقررات التي يدرسهاالطالب في نهاية كل فصل دراسي  يمتحن

ألقل من ار علي أستاذ المادة وعضو أخ الشفهية مكونة من لالمتحانات، حيث يكلف القسم المختص لجنة شفهيا ايضا

 عضاء هيئة التدريس بنفس التخصص.أ

 (22المــادة)

 تقدير المقررات  الدراسية

 -الدراسية وفق الجدول التالي:  يحسب تقدير المقررات

 ر.

 ت
 رـــالتقدي ةـــالدرج

 ممتاز %100%إلى85من   .1

 جيد جداا  %85اقل من  %إلى75من  .2

 جيد %75% إلى أقل 65من   .3

 ضعيف %65أقل من   .4

 

 ة التيويحسب المعدل العام للطالب عن طريق ضرب الدرجالتقريب العشري عند حساب النسب,  ويعتمد نظام

 تحصل عليها في عدد الوحدات لكل مقرر تم أخد المتوسط العام .

 

 

 

 

 (23المــادة)

 نسبة النجاح

 . دراسي ل مقرر( في ك%65تحصل علي تقدير جيد ) االطالب ناجحا اذ يعتبر

 (24المــادة)
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 طروحةألل الرسالة أو ايتسج

, على أن المختص يبعد موافقة القسم العلم، لجنة الدراسات العُليا بالكلية لدىطروحة ألالرسالة أو ا تسجل

مساعده , ويةالعلم بدقة وخطة البحث واسم األستاذ المشرف ودرجته األطروحةعنوان الرسالة أو  يتضمن التسجيل

ة ال بموافق, إخطةأو ال , وتاريخ التسجيل وال يجوز إدخال أي تغيير أو تعديل على العنوانالعلمية ودرجته وجدإن 

لعلمية التي األوجه ا ن فيهويتم التعديل بناء على كتاب من األستاذ المشرف يبي بالقسم أو الكلية لجنة الدراسات العُليا

لدرجة نيل الوحة, وال يؤثر التعديل في حساب مدة الحد األعلى استدعته للتعديل وأهميتها للرسالة أو األطر

 منصوص عليها.ال

ح أو النجا هيديةاجتياز المقررات والنجاح في المرحلة التم تسجيل الرسالة أو األطروحة إال بعد وال يجوز

ي الجهة فها جيلتس وال يعد تسجيل الرسائل أو األطروحات نهائيا إال بعد في االمتحان الشامل بحسب األحوال,

  سات العليا بالجامعة . اباإلشراف على شؤون التعليم العالي عن طريق إدارة الدرالمختصة 

 : مناقشة الرسائل واالطروحاتاسادس

 (25المــادة)

 مناقشة الرسائل واألطروحات

 وعموضتقييمها من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس المختص بال مناقشة الرسائل واألطروحات بعد تتم

تقديم  لقسما ى، وعلحية الرسالة أو األطروحة من عدمهمن حيث صال هبصورة سرية ويقدم تقرير " "المقيم السري

عدم د القسم بأفا ، وإذاهإحالة الرسالة أو األطروحة الي كلية خالل شهر منالتقريره الي لجنة الدراسات العليا ب

الستاذ ة إبالغ اكليالبير المقيم وجب علي لجنة الدراسات العليا صالحية الرسالة أو األطروحة للمناقشة بناء علي تقر

لمناقشة ان تجرى ، وال يجوز أأو األطروحةإعادة النظر بالرسالة والطالب بنتيجة التقييم والطلب منهما  المشرف

 هإلي ىتهنا ام اداعتممرة أخرى ويتم  للقسم للتقييميجوز إعادة اإلحالة  ، والقبل ثالثة أشهر من تاريخ اإلعادة

 ص . الخصوإجراءات أخري ب اية ذة  في شأن الرسالة دون أتخاكليالالمشرف من قبل لجنة الدراسات العليا ب

 (26المــادة)

سباب أل لكغير ذ بالكلية مالم تقرر لجنة الدراسات العليا األطروحات بصورة علنية,الرسائل و  تناقش

الطالب دم يقحيث  ,السنة الجامعية للدراسات العليا لك خاللوذ الكليةبعد اإلعالن عنها بوقت كاف في مقر  وجيهة،

 اء لجنةعلي أعض جلسة مغلقة تقتصرتتحول الجلسة الي  ومن ثماتم عملة مستعينا بالوسائل التوضيحية الالزمة  ما

ب مي المناسالعل المناخ اتخاذ كافة اإلجراءات لضمان تهيئة ولجنة المناقشة وعلي الكلية ،والطالب فقط المناقشة

 .المناقشة داخل الكلية  يحضر االحتفال بنتيجةو ,للمناقشة

 

 

 (27المــادة)

 لجنة المناقشة لإلجازة العالية

ن أحدهم رف يكوالماجستير من ثالثة أعضاء من بينهم األستاذ المش المناقشة لإلجازة العاليةلجنة  تتكون

 األقل ىعل أُستاذ مساعدو بدرجة األقل من خارج الجامعة من حملة الدكتوراه  ىعل

اسات جنة الدرل واعتماد، من القسم المختص اقتراحبناء علي المناقشة بقرار من رئيس الجامعة  لجنة لتشك

 الة في أجل مناقش، وتكون الالتوجيه بتشكيلها مناقشة خالل شهر منلجنة ال، ويتم تشكيل معةالعليا بالكلية والجا

 ين غيرهوجب تعيأحد أعضاء اللجنة يت اشتراك، وعند تعذر يخ صدور قرار تشكيل اللجنةمن تاريتجاوز ثالثة أشهر 

  بديل له من قبل القسم المختص عن طريق ترشيح
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 (28)المــادة

 الدقيقةلجنة المناقشة لإلجازة 

 اوكونيأن  ىالمشرف علاالستاذ  بينهم هيئة تدريس منلجنة مناقشة األطروحة من خمسة أعضاء  تتكون

 ة .لجامعاألقل من خارج ا ىن يكون اثنان منهم على األقل وأحملة الدكتوراه و بدرجة أستاذ مشارك عل من

 ادواعتمتص المخ اقتراح القسم العلمي ىعلبناء أو من يفوضه  لجامعةامن رئيس  روتشكل لجنة المناقشة بقرا

ته وحلب ألطرالطا باستكمال ريراا قشرف تالمُ و ذلك بعد أن يقدم األستاذ  الجامعةبالكلية و لجنة الدراسات العليا

الثة ثتتجاوز  فيجب إال أما المناقشة ,يلهاويتم تشكيل لجنة المناقشة خالل شهر من التوصية بتشك ,للمناقشةاستعداده و

 ء. أعضا ربعةجاز مناقشتها بأ ,لجنةعضاء الأحد أتشكيل اللجنة وعند تعذر اشتراك أشهر من تاريخ صدور قرار 

 (29ادة)المــ

 حملة الدكتوراه من غير العاملين بالتدريس استثناء

ن غير العاملين كتوراه ميجوز االستعانة بحملة الدالالئحة  همن هد 26 - 25من أحكام المادتين  استثناء

ع بخبرة التمت مناقشتها شريطةلغرض التدريس بالدراسات العليا واإلشراف علي الرسائل واألطروحات و ,بالتدريس

 متميزة. علمية  ثنشر أبحاو ,جازة الدقيقةى اإلعشر سنوات بعد الحصول عل (10تقل عن )ال 

 (30المــادة)

 لجنة المناقشةقرار 

 لمعد لذلكنموذج اقرارها على البين أعضائها وعلى اللجنة أن تدون بالتوافق  لجنة المناقشة قراراتها تتخذ

 .شة سبوع من تاريخ المناقأخالل مجلس القسم تقدمه لو

 (31المــادة)

 لجنة المناقشةقرار 

 ل بعضط استكماأو إجازتها بشر أو عدم إجازتهااألطروحة  أولجنة المناقشة قرارها بإجازة الرسالة  تتخذ

 لب منه منطلما  الطالب تنفيذستاذ المشرف متابعة في هذه الحالة يتولى األُ و ,النواقص أو إجراء بعض التعديالت

أو  يالتالتعد و ال يجوز اعتماد الرسالة أو األطروحة إال بعد انتهاء الطالب من إجراء ,تعديالت أو تغييرات

على  لمي لعرضهالع القسم ىعند انتهاء الطالب من ذلك يقوم األستاذ المشرف بتقديم تقريره إلو ,طلوبةالم التغيرات

، ويجوز تكليف قشةناأشهر من تاريخ الم 3في مدة ال تتجاوز و األطروحة المعدلة ,أمرفقا بالرسالة لجنة المناقشة. 

ة ورب بصاليجاز الطو ،تمكن المناقش الخارجي من الحضور التعديالت في حال عدم باعتمادالمناقش الداخلي 

 .ألخيرهذا التاريخ اجازة من تحسب اإلو مناقشة جديدة, ىحاجة إلالدون  نهائية بعد اعتماد التعديالت

 (32المــادة)

 ألطروحات المتميزةنشر الرسائل و ا

 .حساب الجامعة ىللجنة المناقشة أن توصي بنشر الرسائل و األطروحات المتميزة عل يجوز
 

 (33المــادة)

 للمناقشة منح فرصة اخري للطالب

ا يم الطاتقدبعد رة واحدة فرصة اخري للطالب م يجوز للكلية منح ,طروحةالرسالة أو األجز لم تُ  إذا  لب طلبا

فضت رإذا يقة. والعالية و سنة لإلجازة الدقأشهر لإلجازة  دة ال تتجاوز ستةفي مُ المختص قسم اللمجلس  كتابيا

ا يالرسالة للمرة الثانية   .عد رفضها نهائيا
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 الرسائل و األطروحات ىومحتو مواصفات: ا  سابع

 (34المــادة)

 شروط اللغة للرسالة او االطروحة

حيث ال يزيد  ،المقدم ثلخص بلغة البحيرفق بها مُ القواعد  سليمة وصحيحةطروحة بلغة الرسالة أو األ تعد

 فيرفق بها ملخص باللغة العربية . أجنبيةأما إذا كانت بلغة  ,سبعمائة كلمة" 700" على

 (35المــادة)

 تنسيق الرسالة او االطروحة

 -التالية:البيانات  األولى علىن تحتوي صفحة الغالف أ يجب 

 الُمختص.قسم العلمي و الالكلية  و اسم الجامعة .1

 :التالية ات العبار .2

   .................ازة ـــــاإلج ـــــباتتطلمل استكـــماالروحة, ــاألط الـــرسالة أوذه ــدمت هـــــــق .3

 األطروحة.عنوان الرسالة أو  .4

 ز السفر لغير الليبيين.ني أو جوااسمه بالرقم الوطتطابقا مع اسم الطالب م .5

 .العلمية إن وجد والمشرف المساعد ودرجته ف ودرجته العلميةاسم األستاذ المشر .6

 العام الجامعي. .7

 علي ان يدرج بكعب الرسالة "اسم الطالب والسنة وعنوان الرسالة " .8

 

 

 (36المــادة)

 ترتيب الصفحات للرسالة او االطروحة

 -البيانات التالية : تحتوي صفحة الغالف الداخلية على أن يجب 

 لية والقسم المختص .الجامعة والك اسم .1

 عنوان الرسالة أو االطروحة . .2

 أو جواز السفر لغير الليبيين . الرقم الوطنيب اسمهمتطابقا مع أسم الطالب  .3

 ن وجد( .إالعلمية )  اعد ودرجتهشرف المسم، والالعلمية ودرجتهالمشرف  األستاذأسم  .4

 و توقيعاتهم. أسماء أعضاء لجنة المناقشة .5

 راسة والتدريب بالكلية .اعتماد مدير مكتب الد .6

 صالحياته.من له  الكلية أوعميد  اعتماد .7

 (37المــادة)
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 طباعة الرسالة او االطروحة

ن ورق احد موجه و ىخالية من األخطاء اللغوية والمطبعية وعللرسالة أو األطروحة طباعة واضحة ا طبعتُ 

ت غاا، كما تترك فر(22x24cm) (A4)سطر كما يجب أن يكون الورق نوع ويترك فراغ مضاعف من األأبيض 

الناحية  سم من 3، اليسرىسم من الناحية 3سفل، سم من األ 3، األعلىسم من  4أطراف الورقة كما يلي:  عند

 اليمني.

 (38المــادة)

 ترقيم الرسالة او االطروحة

 .االرقام اإلنجليزيةبجدية أو لي التي تسبق المقدمة بالحروف األترقيم الصفحات األو يتم

 (39المــادة)

 ترقيم الرسالة او االطروحة

ي ينبغ مرفقات أخري ة، وفي حال وجود خرائط أو أيسفلع الصفحات في منتصف الورقة من األجمي ترقم

 ورق ومواد خاصة تكفل لها البقاء بحالة جيدة . استعمال

 (40المــادة)

 التجليد الرسالة او االطروحة

لغامق ازرق لة أو االطروحة بغالف سميك علي أن يكون باللون االالتغليف )التجليد( النهائي للرسا يتم

 . للدكتوراهسود للماجستير واللون األ

 

 

 (41المــادة)

 تنسيق الرسالة او االطروحة

المحتويات تشمل ، وضحة علي أن تكون وسط أعلي الصفحةة بحروف كبيرة وواالعناوين الرئيس تطبع 

 -:االتية 

 ناقشةالنتائج والم -لمواد وطرق البحث ا - االبحاث السابقة -المقدمة  - المحتويات - الملخص - والتقديرالشكر 

 وحسب المتبع .ق )أن وجدت( المالح -المراجع  -والتوصيات  االستنتاجات -

 (42المــادة)

 تنسيق العنوانين الرسالة او االطروحة

 :والصور كاآلتيل والرسوم البيانية ة والفرعية وعرض النتائج والجداوكتابة العناوين الرئيس تكون 

ا إذ، أما ةالورق فرعية من الجهة اليمني من، وتكتب العناوين الان الرئيسي بخط واضح وكبير نسبيايكتب العنو .1

 استثناءبصغيرة  بحروفمن الورقة  اليسرىرعية من الجهة فتطبع العناوين الفغة االنجليزية لكانت الكتابة بال

 الحرف االول .

ء ألجزاا ه، وترقم هذل جزء عنوان فرعيجزئة النتائج إلي عدة أقسام في حالة الضرورة ويعطي لكيمكن ت .2

لعنوان ايتوسط و، كانت الكتابة باللغة االنجليزية إذاول ع بحروف صغيرة باستثناء الحرف األتطب بالتسلسل و

 الصفحة مع وضع خط تحته .



18 

 

داول الج ترقيم هذه لمكان المناسب مع وجوبفي ا توضع الجداول في جزء النتائج في صفحة منفصلة أو .3

 العنوان أعلي منه. ويوضع

ن ويطبع العنوا يطية والصور الفوتوغرافية وترقم: الصور والرسومات التخطتوضع االشكال وتشمل .4

 التوضيحي لها أسفل منها .

 . الدليل الخاص والمعتمد من قبل الجامعة  حسب متجانسة موحدة ترتيب المراجع بطريقة .5

 (43المــادة)

 عدد النسخ الرسالة او االطروحة

 أو رسالتهن م( CD) علي قرص خمس نسخ إلكترونيةو مجلده سخ مطبوعةالطالب تسليم خمس نُ  على

 -لية :لي الجهات التاا، علي أن تقوم الكلية بإحالتها بالكليةوالتدريب  اساتإلي مكتب الدر تهأطروح

 للقسم العلمي المختص . نسخة .1

 لمكتبة الكلية .نسخة  .2

 . لمكتبة الجامعة  نسخة .3

 إلدارة الدراسات العليا بالجامعة . نسخة .4

 بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .المختصة  نسخة للجهة .5

 : الرسوم الدراسيةمنا ثا  

 (44المــادة)

 الرسوم الدراسية وطريقة دفعها

لي العا مة للتعليميه في اللوائح المنظعلبشأن الرسوم الدراسية وطريقة دفعها كما هو منصوص  تطبق

 .ةالمقرروم ن الرسالنزول عن الحد االدنى م اسة، وال يجوز للكليةفي االعتبار تكاليف الدر أخذا، والبحث العلمي

 (45المــادة)

 الرسوم الدراسية وطريقة دفعهاالية دفع 

ا االرسوم الدر تدفع قبل  د قيدهيجدته أو سجيل الطالب أو قبولال يتم تو ,ى خزينة الكليةإل سية المقررة سنويا

ن يتم أعلى  ,لكظروف الطالب ذإذا دعت  أقساط ىتجزئة المبلغ إلكلية ليجوز ل, وإتمام إجراءات دفع هذه الرسوم

أن  حوال يجبيع األانتهاء العام الدراسي األول وفي حال تعذر ذلك يجب دفع نصفها وفي جم قبل سداد المبلغ كامالا 

  وم كاملة قبل مناقشة الرسالة أو األطروحة.تُدفع الرس

 (46المــادة)

 الرسوم الدراسية وطريقة دفعهااعادة 

ا عن شالرسوم الدراسية للطالب كاملة إذا كان عدم التحاقه بالدراسة نا تُعاد ى الكلية جع إلأسباب ترئا

ن بدئها, وال مسة خالل أسبوعين من قيمة الرسوم إذا انسحب من الدرا (%80نسبة )المسجل بها, وتُعاد للطالب 

 راسة.ن الدمتُعاد الرسوم إذا انسحب بعد هذا التاريخ, وال يجوز إرجاع الرسوم الدراسية إذا فصل الطالب 

 : المكافآت الماليةتاسعا

 (47المــادة)
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 نظام المكافآت المالية

 نظام المكافآت المالية على الفئات التالية: يسري

 ريس المقررات الدراسية.األساتذة الُمكلفين بتد .أ

 المشرفين على الرسائل واألطروحاتاألساتذة  .ب

 األساتذة المقيمين للرسائل أو األطروحات. .ج

 رؤساء وأعضاء لجان مناقشة الرسائل و األطروحات.هـ 

 (48المــادة)

 مكافأة مالية

واحدة على أال  تدريس عن كل ساعةد.ل  50بقيمة  مكافأة مالية عضو هيئة التدريس بالدراسات العُليا يُمنح

 ( ست ساعات أسبوعيا.6تزيد الساعات التدريسية على )

 

 (49المــادة)

 مكافأة األساتذة الُمشرفون على الرسائل واألطروحات

طالب اح الألساتذة الُمشرفون على الرسائل واألطروحات مكافأة مالية مقطوعة غير مشروطة بنجيُمنح ا

 ك على النحو التالي:وذل

 الثة آالف دينار نظير اإلشراف على أطروحة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه(.( ث3000) .أ

 (.الماجستير( ألفا دينار نظير اإلشراف على رسالة اإلجازة العالية )2000) .ب

وإذا لم تناقش الرسالة أو األطروحة التي يُشرف عليها عضو هيئة التدريس بسبب عدم انتظام الطالب أو  

ا من المكافأة بنسبة المدة التي قضاها في اإليمُ اقه, انقطاعه أو في حالة إخف  حسوبة علىمشراف نح المشرف مبلغا

 أساس الحد األدنى للمدة الالزمة لنيل الدرجة وفق هذه الالئحة.

 المُشرف.تستقطع من مكافأة  مكافأة ال( من %40عند وجود مشرف ثان يمنح نسبة ) .ج

نار مقابل مناقشة ( خمسمائة دي500المقيم مبلغ صاف قدره ) ألستاذس وأعضاء لجنة المناقشة وايُمنح لكل من رئي .د

 الدكتوراه.رسالة  ( مقابل مناقشة1000رسالة الماجستير ومبلغ قدره )

 (50المــادة)

 اإلشراف رسائل أو أطروحات

ي جميع فد ( رسائل أو أطروحات في آن واح7للمشرف الواحد أن يتولى اإلشراف على أكثر من ) ال يجوز

ال بإذن إامعة ى الرسائل خارج الجكما ال يجوز لعضو هيئة التدريس تولي اإلشراف عل،  سسات التعليم العاليمؤ

 منها.

 ارجها.خمن  بالمناقشة عاشة للجان المناقشة ولألعضاء المكلفينإلوا قامة والتنقلإلنفقات ا وتتكفل الجامعة

 (51المــادة)

 اسة بالداخلتصرف ألعضاء هيئة التدريس الموفدين للدر

الدقيقة )الدكتوراه( مرتباتهم  اإلجازةألعضاء هيئة التدريس الموفدين للدراسة بالداخل لنيل درجة  تصرف

 كاملة و مقابل ساعات التدريس .
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فتصرف  لعامةايمنح المعيد الموفد للدراسة بالداخل مرتبه مضاعفا .أما غيرهم من الموفدين من الجهات و

د من الجهة أو الموف لمعيدإذا كانت إقامة او ,بع لها الموفد بدفع هذه المصاريفتكفل الجهة التاتو ,لةلهم مرتباتهم كام

مرتبه  من% 115كم عن الجامعة الموفد إليها تصرف له عالوة سكن قدرها  100العامة تبعد مسافة تزيد عن 

 األساسي.

 (52المــادة)

 ةيُمنح الموفد للدراسة بالداخل بدل كتب و أدوات علمي

راسات الد ة أوميمقابل مصاريف التجارب العلمية والموفد للدراسة بالداخل بدل كتب و أدوات عل منحيُ 

ار لطالب العلوم ف دينالآثالثة  (3000الف دينار لطالب العلوم التطبيقية و مبلغ )آخمسة  (5000ية بقيمة )لالحق

 ها الموفد بدفع هذه المصاريف .تتكفل الجهة التابع لو ,قسم على سنوات الدراسةتُ  ,اإلنسانية

 :اإلشراف المشترك عاشرا

 (53المــادة)

 اتفاقيات

ثية اكز البحوالمر األجنبية  ميةالتعلأو مع المؤسسات أن تعقد اتفاقات مع جامعات اخرى امعة للج يجوز

ت االتفاقا تعد الو ,العليا في إطار اإلشراف المشترك برامج الدراسات ذوغيرها من المؤسسات ذات العالقة لتنفي

 .عليم العاليتاعتمادها من الجهات المختصة بوزارة السارية المفعول إال بعد 

 (54المــادة)

 اإلشراف المشترك

في  أو ة الليبيةميشراف المشترك بتسجيل موضوع الرسالة أو األطروحة في المؤسسة العلإلا يكون

 ألطروحة مااأو  لةل فيها الرساسجالمؤسسة العلمية التي تمن  ييكون اإلشراف الرئيسو ,المؤسسة العلمية األجنبية

 خالف ذلك . علىلم ينص االتفاق 

 (55المــادة)

 الشهادة الممنوحة

سجل ة المالشهادة الممنوحة للطالب المسجل ضمن برنامج اإلشراف المشترك باسم المؤسسة العلمي تصدر

 األخرى.المؤسسة العلمية تعاون  ىيشار في الشهادة إلو بها الرسالة أو األطروحة

 (56المــادة)

 إيفاد طالب الدراسات العليا

 داخل لنيلسة بالالعليا الموفدين للدرا العلمي إيفاد طالب الدراسات ثالبحعليم العالي وتلوزارة ال يجوز

موفدين طالب الكما يجوز لها إيفاد ال ,األكثردرجة الماجستير الستكمال الدراسة بالخارج لمدة ستة أشهر على 

مية والعلغوية اللفهم ذلك لتنمية معارو ,األكثرلى عللدراسة بالداخل لنيل درجة الدكتوراه بالخارج لمدة سنة واحدة 

 الالزمة . األبحاثإجراء التحاليل و ى المصادر والمراجع وتمكينهم من الحصول علو

لمؤهلة اراسية تياز المقررات الديجوز اإليفاد للخارج إال بعد نجاح الطالب في اج في جميع األحوال الو

 للرسالة أو األطروحة أو اجتياز االمتحان الشامل وفق أحكام هذه الالئحة.

 لتابع لهاالجهة ان الموفدين في هذه الحالة أحكام الئحة اإليفاد للدراسة في الخارج و تتكفل أتسري في شو

 الموفد بدفع المصاريف كافة .

 من الدراسة لفصلوالتأديب وااإلنذار : احدى عشر

 (57المــادة)
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 حضور الطالب للمحاضرات النظرية والتجارب العملية

لها و مليةالعيجوز للكليات أن تفرض في لوائحها الداخلية حضور الطالب للمحاضرات النظرية والتجارب 

 .عند اإلخالل بنسبة الحضور المطلوبة حرمان الطالب من أداء االمتحان 

 (58المــادة)

 لفصلإنذار با

 -بالفصل في الحاالت التالية: للطالب إنذار يوجه -

 إذا رسب في مقررين دراسيين أو تكرر رسوبه في مادة واحدة أكثر من مرة . .أ

 .يه إذا تحصل على معدل عام يقل عن الحد األدنى المنصوص عل .ب

 الطبية.إذا أخفق في اجتياز امتحان الجزء األول في التخصصات  .ج

 ف إهمال الطالب أو تقصيره أو عدم التزامه بتوجيهاته العلمية.إذا الحظ األُستاذ المشر .د

 إذا رسب في االمتحان الشامل إن وجد.هـ .

 وينتهي حقة في الدارسة في الحاالت التالية: كما يُفصل الطالب -

 النظام السنوي. الكلية اعتمادفي حال  إذا رسب سنتين متتاليتين -أ

 القسم المختص. يقبلهمتتالين دون عذر  إذا انقطع عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين -ب

 إذا تحصل على ثالثة إنذارات متتالية . -ج

 إذا أخفق في الدفاع عن رسالته أو أطروحته للمرة الثانية. -د

 الشامل إن وجد للمرة الثانية  رسب في االمتحان إذا -هـ

األمانة  ن صور انعدامملعلمية, ويعد إذا قررت لجنة المناقشة رفض الرسالة أو األطروحة بسبب عدم األمانة ا -و

 -العلمية ما يلي :

اله أنها أعمب دعاءاالالنسخ الجزئي أو الكلي أو االقتباس أعمال الغير أو أفكارهم دون اإلشارة إلى مصادرها أو  -

 أو أفكاره .

 راسته.دب في لالتزوير أو التحريف الجزئي أو الكلي في النتائج النظرية أو العملية التي توصل إليها الطا -

 ن .الباحثي يره منغنقل النتائج النظرية أو العملية التي توصل إليها  حريف الجزئي أو الكلي فيالتزوير أو الت -

 .خرىفعال مشينة أأو أحد أعضائها وممارسة أية أ لجنة المناقشةإثارة الفوضى والتحريض واالعتداء على  -ز

 

 (58المــادة)

 مقررةأحكام التأديب وإجراءاتها ال

بية ت الليالمقررة علي طلبة الجامعا وإجراءاتهاالتأديب  شأن طالب الدراسات العليا أحكام في تسري

ية جنة الشعبار اللتنظيم التعليم العالي الصادرة بموجب قر من الالئحة الثانيالواردة في الفصل االول من الباب 

 م . 2010لسنة  501العامة سابقا رقم 

 أحكام ختامية

 (59ة )الماد

 الالئحة أحكام اللوائح المنظمة للتعليم العالي

 .الليبيةمة للتعليم العالي في الجامعات هذه الالئحة أحكام اللوائح المنظفيما لم يرد بشأنه نص في   تطبق 

 (60المــادة)
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 تسري أحكام هذه الالئحة

ليا عاسات بها التي بها درأحكام هذه الالئحة علي جميع طلبة الدراسات العليا بكليات جامعة س تسري

 عتمادها من قبل الجهات المختصة .اعتبارا من تاريخ ا


