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اوالا  /القبول
.1

مهام القبول والتسجيل.

.2

الشروط العامة للقبول والتسجيل.

.3

المسوغات والمستندات المطلوبة.

.1

مهام القبول والتسجيل:

يعتبر القبول والتسجيل محورا ً للعديد من الوظائف المتصللة بشلنوا الطلبلة فلي اةدارة ايكاديميلة
للكلية ،كما تعتبلر مركلًا ً للعمليلات اةداريلة وايملور المتعلقلة بالطاللب ،وتتركلً وظلائف القبلول
والتسجيل حول محاور رئيسة من أهمها:
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

المحور ايول :قبول الطلبة خريجي الثانويات العامة والتخصصية بالكلية من خالل تنفيذ
سياسللة القبللول التللي يقرهللا مجلل الجامعللة ،وتوليل الطلبللة الجللدد علللى مختلللف ايقسللام
العلمية كال حسب تخصصه وتطبيق المفاضلة بين المتقدمين.
المحور الثاني :حفظ ملفات الطلبة ودرجاتهم والتقارير المتعلقة بهم.
المحور الثالث :حفظ قاعدة المعلومات للطلبة وتحديثها ،وتقديم المعلوملات الاللملة حلول
المقررات الدراسية ومتطلبات الحصول على اللدرجات العلميلة الجامعيلة وحفلظ سلجالت
الطلبة ،والتسجيل والخريجين وغيرها.
المحور الراب  :متابعة إجراءات المنحة الدراسية للطالب.
المحور الخام  :متابعة اةسكاا الجامعي والمواصالت الخاصة باةسكاا.
المحور السادس :متابعة اجراءات الطالب الوافدين من (معادللة – قبلول – اقاملة – حفلظ
ملفاتهم).
المحور الساب  :متابعة اجراءات المتعثرين.
المحور الثامن :بالتعاوا م ادارة النشاط الطالبي يتم وض برامج للطلبة الموهوبين.

الكلية بها ثالثة عشر قسما علميا مولعة بين مقر الكلية الرئيسي (المبنى  )1بمدينة اوبلار
و(المبنى  )2بمنطقة الغريفة حسب التالي:
أوالا :اقسام بالمقر الرئيسي (اوبار )  9اقسام.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

قسم الجغرافيا.
قسم التاريخ.
قسم علم االجتماع.
قسم الفلسفة.
قسم الرياضيات.
قسم الحاسوب.
قسم الفيًياء.
قسم الكيمياء.
قسم التاريخ الطبيعي.
3

ثانيا ا :اقسام بالمبنى ( 2الغريفة) وعددها  4اقسام علمية.
.1
.2
.3
.4

قسم اللغة العربية.
قسم الدراسات االسالمية.
قسم علم النف ورياض االطفال.
قسم اللغة االنجليًية.

.5

الشروط العامة للقبول بالكلية

.6

أا يكوا حاصالً على شهادة الثانوية العامة ،أو ما يعادلها بمعدل ال يقل عن  ،%65علما ً
بأا القبول يتم وفق امتحاا قبول.
أال يكوا قد مضى على حصوله على الثانوية العامة ،أو ما يعادلها ملدة ال تًيلد علن سلنة
دراسية.
أا يجتال بنجاح أ اختبار ،أو مقابلة شخصية يراها مجل الكلية (امتحاا قبول).
أا يكوا الئقا ً طبياً.
أا يكوا حسن السيرة والسلوك.
أال يكوا قد حكم عليه في قضية جنائية أو اخالقية أو مطلوب للعدالة.
أا يتقدم بالشهادة ايصل.

.7
.8
.9
.10
.11
.12

مالحظة:
شهادات الثانوية التي يسمح بموجبها للطالب بتقديم طلب االلتحاق بالكلية:
.1

شهادة الثانوية الليبية أو العربية أو ايجنبية بعد معادلة ايخيلرتين بمركلً ضلماا الجلودة
وتقييم ايداء .
تعتمد الجامعة الشهادات التلي تمنحهلا الملدارس ايهلية(الخاصلة) بليبيلا التلي تعتلرف بهلا
ولارة التعليم بعد اعتمادها.

.3

المستندات المطلوبة للتسجيل بكلية التربية اوباري (الطلبة الجدد)

.2

أا يكوا الحضور شخصيا ً مصحوبا ً بالتالي:
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

استمارة الثانوية االصلية او (وثيقة اصلية من التقويم والقياس  +شلهادة بلال ضلياع ملن
مركً الشرطة)
يجب اا تكوا االستمارة من السنوات الحديثة.
شهادة حسن سيرة وسلوك من المدرسة.
شهادة صحية معتمدة بالخلو من االمراض (الوباء الكبد – فقد المناعة المكتسبة)
شهادة الحالة الجنائية.
شهادة ميالد.
شهادة بالرقم الوطني او شهادة الرقم االدار او صورة جوال السفر لغير الليبيين.
عدد  6صور شمسية.
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.12
.13
.14

رسالة الرقم المرجعي من منظومة جامعة سبها.
ملف شخصي.
حساب مصرفي( .لغرض المنحة).

• تشكل لجنة للقبول برئاسة مسجل الكلية وتكون آلية عملها ومهامها كالتالي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اة عالا عن فتح باب القبول في جمي كليات الجامعلة محلددة بالتلاريخ والًملاا والمكلاا
(على أا يلتًم الجمي بالفترة المحددة للقبول)
اسلللتقبال الملفلللات كامللللة المسلللوغات واسلللتالمها والتلللدقيق فلللي أوراق الطلبلللة ال ُمتقلللدمين
وإخطارهم بالتخصصات بناء على القدرة االستيعابية لألقسام العلمية بالكلية.
يقتصر عمل اللجنة على قبول خريجي الثانويات فقط.
إجراء امتحاا مفاضلة.
إعداد قوائم بالطالب المتقدمين حسب االقسام العلمية.
تعلن نتائج امتحاا القبول عن طريق مسجل الكلية وإخطار الطالب بالتخصصات التي تم
قبولهم فيها تنافسيا بناء على القدرة االستيعابية لألقسام العلمية.
عمل إحصائية عامة للمقبولين.
إحالة القوائم الى المسجل العام بالجامعة لصرف أرقام قيد لهم.
اعتماد قوائم المقبولين بالكلية واحالتها لألقسام العلمية ومكتب خًينة الكلية.

• مالحظات:
 يقوم الطالب المتقلدم بتعبنلة بيانلات التسلجيل عبلر الميكنلة بكليلات الجامعلة ((اللرقم المرجعلي))بنفسه ويعتبر الطالب مسنوالً عن صحة المعلومات التي يدونها.
 م ل االلتللًام بالشللروط العامللة للقبللول ،يشللترط لقبللول المتقللدم إلللى الكليللة تقللديم طلللب االلتحللاقبالكلية ،خالل الفترة المحددة لتقديم الطلبات ،ولن يقبل أ طلب التحاق غير مستكمل.

ثانيا  /التسجيل
يتقدم الطالب للتسجيل والدراسة بالكلية بهلدف الحصلول عللى اةجلالة الجامعيلة المتخصصلة
بعللد اسللتيفاء الشللروط الللواردة فللي المللادة ( )5مللن الئحللة الدراسللة واالمتحانللات والتأديللب وفقللا
لإلجراءات اآلتية:
.1
.2
.3

.4

يوق الطالب على تعهد بااللتًام باللوائح والقوانين المعمول بها في الكلية.
يقللوم الطالللب بالتوجلله إلللى مكتللب خًينللة الكليللة لللدف الرسللوم المقللررة للدراسللة ويسللتلم
إيصال إثبات الدف من الخًينة.
يتقدم الطالب إللى قسلم الدراسلة واالمتحانلات بالقسلم العلملي المخلت مصلحوبا ً بييصلال
الدف من أجل تنًيل المقررات الدراسية التي يرغب في دراستها وفقا ً لتوجيهلات المرشلد
ايكاديمي بالقسم ويكوا تنًيل المقلررات ملن ثلالس نسلخ االوللى للطاللب والثانيلة للقسلم
العلمي واالخيرة لمكتب التسجيل بالكلية للحفظ في ملف الطالب.
يستلم الطالب استمارة تنًيل المقررات الخاصة به من المرشد ايكاديمي المخت .
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.5

يستلم الطالب من مسجل الكلية بطاقة تعريف معتمدة من الجامعة ،والبطاقة االولى تكلوا
مجانية وفي حالة ضلياعها عليله احضلار بلال ضلياع ودفل الرسلوم المقلررة فلي مكتلب
الخًينة ويستلم إيصال إثبات الدف من الخًينة.
وبهذا قد تم تسجيل الطالب بالكليلة واللذ يتطللب انتظلام الطاللب بالمحاضلرات وفقلا ً للجلدول
الدراسي.

ثالثا  /دليل االجراءات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

االنتقال من كلية الى اخرى داخل الجامعة.
االنتقال من قسم الى اخر داخل الكلية.
تجديد القيد.
اسقاط مقرر دراسي.
ايقاف القيد.
الحصول على افادة دراسية.
الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.
الحصول على رسالة فتح حساب مصرفي.
الحصول على افادة التخرج وكشف الدرجات.
سحب الملف

.1

االنتقال للكلية من كليات مناظرة

يجول للطالب االنتقال من كلية إلى أخرى إذا استوفى الشروط الواردة في المادتين ( )7و( )8ملن
الئحللة الدراسللة واالمتحانللات والتأديللب وكللذلا الضللوابط المحللددة بالالئحللة الداخليللة للكليللة التللي
يرغب باالنتقال إليها ويكوا إجراء النقل كالتالي:
اوال - :يتوجه الطالب المنتقل إلى مسجل الكلية مصحوبا ً بالمستندات اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

طلب كتابي يوضح سبب رغبته باالنتقال.
استمارة الثانوية االصلية او ((وثيقة اصلية من التقويم والقياس  +شهادة بال ضياع ملن
مركً الشرطة)).
يجب اا تكوا االستمارة من السنوات الحديثة.
شهادة حسن سيرة وسلوك من المدرسة.
شهادة صحية معتمدة بالخلو من االمراض (الوباء الكبد – فقد المناعة المكتسبة).
شهادة الحالة الجنائية.
شهادة ميالد.
شهادة اقامة.
شهادة بالرقم الوطني او شهادة الرقم االدار او صورة جوال السفر لغير الليبيين.
عدد  6صور شمسية.
رسالة الرقم المرجعي من منظومة جامعة سبها.
كشف درجات من الكلية السابقة.
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.13
.14
.15

توصيف للمقررات التي درسها الطالب من كليته السابقة.
رسالة بعدم الفصل من الكلية السابقة.
ملف شخصي.

ثانيا /يقوم المسجل بعرض ملف الطالب على القسم العلمي ةجراء المعادلة العلميلة وفلق النملوذج
المحدد.
ثالثا /يقوم مسجل الكلية بعرض الطلب والمستندات على اللجنلة العلميلة للكليلة ،وذللا للموافقلة أو
الرفض.
.1

فللي حالللة الللرفض يللتم إرجللاع المسللتندات إلللى مسللجل الكليللة والللذ يقللوم بللدور بلليبال
الطالب بالتعذر.
في حالة الموافقة يتم مراسلة مسلجل علام الجامعلة الستصلدار رقلم دراسلي جديلد للطاللب
ويستكمل الطالب بعدها اجراءات التسجيل كما ذكرت سابقا.

.3

االنتقال من قسم الى اخر داخل الكلية.

.1
.2
.3
.4

يتقدم الطالب بطلب كتابي إلى مسجل الكلية.
تعبنة نموذج تغيير مسار.
موافقة القسم المنقول منه والقسم المنقول اليه.
واخيرا يتم نقل ملف الطالب بايكاديمي للقسم العلمي الجديد.

.5

تجديد القيد

.2

تتم إجراءات تجديد القيد في بداية الفصل الدراسي على النحو التالي:
.1
.2

يقوم الطالب بمراجعة مسجل الكلية التي يدرس بها من أجل تًويد باستمارة تجديد القيد.
يقوم الطالب بالتوجه إلى مكتب خًينة الكلية مصحوبا ً باستمارة تجديد القيد للدف الرسلوم
المقررة للدراسة ويستلم إيصال (إثبات الدف ) من الخًينة.
يتقللدم الطالللب إلللى قسللم الدراسللة واالمتحانللات بالقسللم العلمللي مصللحوبا ً بييصللال الللدف
واستمارة التجديد من أجل تسجيل المواد التي يرغب في دراستها وفقا ً لتوجيهلات المرشلد
ايكاديمي بالقسم.
يستلم الطالب استمارة تنًيل المقررات الخاصة به من المرشد ايكاديمي المخت .

.5

اسقاط مقرر دراسي.

.3

.4

في حالة رغبة الطالب اسقاط مقرر دراسي يتقدم بطلب الى قسمه العلمي وذلا ضمن الفترة
المحددة والتي ال تتجاول اسبوعين من بداية الفصل الدراسي.

.6

إيقاف القيد

.1

يتقللدم الطالللب بطلللب كتللابي إلللى مسللجل الكليللة مرفللق ملل ايصللال مللالي خللالل الفتللرة
المنصوص عليها بالمادة ( )12من الئحة الدراسة واالمتحانات والتأديب بالجامعلة ووفقلا ً
للللوائح الداخليللة بالكليللة ،ويكللوا الطلللب موقل مللن الطالللب نفسلله وبموافقلله قسللمه العلمللي
وموافقة مكتب التسجيل بالكلية.
في حالة تقديم الطلب ضمن الفترة والشروط المحددة يتم إيقاف القيد من قبل مسجل الكلية
وتحال نسخة للقسم التاب له الطالب ونسخة يحتفظ بها الطالب.

.2

7

.3

في حالة انقضاء المدة المحددة فيا الطالب يتقدم بطلب كتابي إلى مجل الكلية وفي حالة
موافقته يحال الطلب إلى مسجل الكلية ةتمام إجراءات إيقاف القيد وفقا ً لما ذكر أعال .

.4

الحصول على افادة دراسية
للحصول على هذ المستند يتقدم الطالب لمسجل الكلية مصحوبا بالتعريف الجامعي فقط.
الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك
للحصول على هذ المستند يتقدم الطالب لمسجل الكلية مصحوبا بالتعريف الجامعي فقط.
الحصول على رسالة فتح حساب مصرفي للطالب
للحصول على هذ المستند يتقدم الطالب لمسجل الكلية مصحوبا بالتعريف الجامعي فقط.

.7

الحصول على إفادة التخرج وكشوف الدرجات

.5
.6

يجول للطالب الحصلول عللى كشلف درجلات (تقريلر علملي) بلالمقررات الدراسلية التلي اجتالهلا
خالل فترة دراسته بالكلية مجانا ً لمرة واحدة فقط لكل من الطلبة المستمرين في الدراسلة ،والطلبلة
الحاصللين عللى الدرجللة العلميلة عللى أا تكللوا بمقابلل فللي الملرات الالحقلة وتُحللدد قيملة الرسللوم
الالئحة العامة.
تتم إجراءات منح كشف الدرجات وإفادة التخرج على النحو التالي:
.1
.2
.3

يتقللدم الطالللب بطلللب كتللابي إلللى مسللجل الكليللة للحصللول علللى إفللادة التخللرج أو كشللف
الدرجات أو كالهما معاً.
يحال الطلب إلى قسم الدراسة واالمتحانات في حالة اا الطالب لم يتخرج بعد .ويحال الى
قسم الخريجين في حالة تخرج الطالب مرفق م إيصال مالي
في حالة طلب الخريجين القدامى لكشف درجات فهم مطالبين بيحضار صورة ملن كشلف
درجات سابق.

.10سحب الملف
يترتب على الطالب التالي:
.1
.2
.3
.4

أوال يتقدم الطالب بأخالء طرف.
يتقدم الطالب بطلب كتابي لمسجل الكلية بغية سحب ملفه.
يتعهد الطالب بعدم الرجوع الى الكلية مرة اخرى للدراسة.
يوق الطالب على نموذج سحب الملف بنفسه.
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