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ى

ىكلمظىالدلول
ييدف ىذا الدليل لتعريف القارئ عن كمية التربية زويمة, من خالل التعريف 

ورؤيتيا ورسالتيا العممية , وكذلك أىدافيا وآلية تحقيق ىذه االىداف , بنشأتيا 
الدراسة بالكمية وىيكميا اإلداري وتبيان لوائحيا وأقسام وأيضا التعريف بنظام 

 الكمية وتوصيف التخصصات التي تدرس حاليًا بالكمية.

ىنذأةىالكلوظ
( لسنة  1018) المجمس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم تأسست الكمية بموجب قرار 

التابعة لوزارة التعميم كجزء من كميات جامعة سبيا  )كمية التربية زويمة(تحت مسمى ( 2017)
ة في منطقة زويمة بالجنوب الميبي, وبموجب قرار رئيس جامعة سبيا رقم الميبية, وتقع ىذه الكمي

 لمكمية. ةالتسييريتم تشكيل المجنة  م18/1/2018بتاريخ  (7)

ىذطارىالكلوظ
أحد أبرز معالم  منشعار الكمية مستوحى ضافة لرموز شعار جامعة سبيا الرئيسية , فإن باإل

 حيث ترمز ىذه القمعة لشيرة مدينة زويمة عبر العصورمدينة زويمة وىو )القمعة التاريخية( 
ومن القمعة  نسكو العالميةو وكان بيا أول غرفة لمتعميم بإشراف منظمة الي التاريخية المختمفة, 

 لمعمم والمعرفة لتكون قمعة يعكس رؤية الكمية وىذا الرمز,  كانت إنطالقة العممية التعميمية بزويمة
  والعطاء.
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ى

ىالكلوظرؤوظىوردالظى
إنطالقا من رؤية التعميم الجامعي الميبي ورسالتو , وكذلك رؤية ورسالة جامعة سبيا , تتحدد 

 -فيما يمي: رؤية الكمية ورسالتيا وقيميا

 رؤية الكمية: .أ 

لخمق معمم متميز , قادر عمى خدمة تتطمع الكمية إلى أن تكون مؤسسة رائدة لممعرفة والتعمم 
عار الذي تطمح وتنمية المجتمع , وأن يواكب التطور في إطار مطالب العصر ومتغيراتو , والش

 ."تعميم مثالي لخمق معمم مثاليلقمعة شامخة ىو "  الكمية الوصول إليو

 رسالة الكمية: .ب 

مزود بالكفايات , مثقف , واع وممتزم بأخالقيات المينة , تسعى الكمية إلى إعداد معمم تربوي
المعرفية والميارية والتقنية , ويقدم خدماتو في مجال التربية والتعميم , قادر عمى تسخير 

جراء بحوث ودراسات تربوية وتعم  يمية ذات جودة عالية وتوظيفيا لحلالتكنولوجيا الحديثة وا 
رفع من مستوى العممية التعميمية الص والمساىمة عمى المشكالت المجتمعية. كما تسعى لمحر 

لتقديم مخرجات قادرة عمى المنافسة ودخول سوق العمل بشكل  والسعيمية تطورات العمومواكبة ال
مميز ويمبي الحاجات من المعمميين ذو الكفاءة العالية والمساىمة في بناء المجتمع والمشاركة في 

 التنمية.

 القيم: .ج 

بمجموعة من القيم السامية من أبرزىا تحقيق الجودة العالية والتميز واالخالص وتبؤ تمتزم الكمية 
مكانة بارزة في خريطة التعميم الجامعي بمجاالتو المختمفة , وتوفير بيئة متميزة لمبحث العممي 

  لخدمة المجتمع.
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ى

ىلكلوظاأهدافى
االستراتيجية العامة لمجامعة, فإن األىداف في ضوء رؤية الكمية ورسالتيا , وتماشيًا مع 

 الكمية تسعى لتحقيق األىداف التالية:

عداد معممين أكفاء متمكنيين من أداء مياميم التربوية والتعميمية في مختمف  -1 تأىيل وا 
 التخصصات لسد إحتياجات مؤسسات المجتمع عامة والمؤسسات التعميمية خاصة.

الجنوبية وتأىيميم لممساىمة في بناء منظومة  إتاحة فرص التعميم الجامعي ألبناء المنطقة -2
 تعميمية تمتاز بالرقي والتقدم.

االىتمام بنشر العموم التطبيقية والتقنية بجانب العموم االجتماعية واالنسانية , وتأصيل  -3
 ىذه العموم لترتبط بالعممية التعميمية.

واالنشطة التربوية ذات الجودة اإللتزام بالحداثة في تقديم المقررات والبرامج التعميمية  -4
 العالية باالقسام العممية والتربوية بالكمية.

 وتوظيفيا في مختمف المجاالت.مواكبة التطورات التكنولوجية  -5
تدعيم مفيوم المشاركة المجتمعية من خالل التواصل مع مواقع العمل ومعايشة  -6

 مشكالتيم والمساىمة في حميا.
وتشجيع الباحثين ودعميم لمنيوض بالعممية التعميمية واالسيام االىتمام بالبحث العممي ,  -7

 في خدمة المجتمع.

ىإدتراتوجوظىالكلوظى
 لمتخطيط العممي األسموب قواعد إرساء نحو الكمية توجو سياق فيلكمية ا إستراتيجية أتيت

مخرجات عالية الجودة في وذلك لمحصول عمى  , الكمية وتطمعات يتالءم الذي المستقبمي
حيث  .ىدافياأالتخصصات المختمفة المتوفرة في الكمية مستندة الى رؤية الكمية ورسالتيا و 

 مؤسساتالفراد و األ من عدد جيود تضافرلمكمية  اإلستراتيجية األىداف تحقيقل يتطمب
 .الكمية  مع وتعاونيا المحمية
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 اإلستراتيجية آليات تحقيق االىداف:  
  والخطط الدراسية.التطوير المستمر لمبرامج  -1
 ربط التخصصات العممية بإحتياجات سوق العمل. -2
 جذب الخبرات والكفاءات العممية القادرة عمى البناء والتطوير . -3
 .المجتمع خدمة مع يتناسب بما والتميز الجودة لتحقيق والتدريس التعمم بميارات االرتقاء -4
 التعميمية المختمفة.توزيع مجاالت التدريب الميداني لمطالب عمى المراحل  -5
 التربوية المؤسسات مع والتنسيق والتعاون متخصصةعداد برامج ودورات تدريبية إ -6

 .والتعميمية والمينية التربوية الكفاءة مستوى من لمرفع كافةً  واالجتماعية
المشاركة الطالبية في توظيف مشروعات المقررات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة و  -7

 والمجتمعية المختمفة.االنشطة التعميمية 
التقييم الذاتي المستمر وتحديد االحتياجات الالزمة لضمان جودة اآلداء في مختمف  -8

 أقسام الكمية.

ىنظامىالدرادظىبالكلوظ
  الفصمي ونظام الساعات المعتمدة , الموزعة ما بين لمنظام تسير الدراسة بالكمية وفقًا

 التخصص.ومتطمبات الكمية , ومتطمبات متطمبات لمجامعة 
  ثمانية فصول دراسية )أربع سنوات جامعية(. (8)مدة الدراسة بالكمية ىى 
  فصل ربيع(. –يشتمل العام الدراسي عمى فصمين دراسيين )فصل خريف 
  منيا أسبوع لمتسجيل ,  اً أسبوعستة عشر  (16)يتكون كل فصل دراسي من عدد

 وأسبوعان لإلمتحانات النيائية.
  بالكمية يشترط أن يكون الطالب متحصل عمى الشيادة الثانوية العامة لمقبول والتسجيل

 % فما فوق أو أن يجتاز إمتحان المفاضمة.65قسم عممي أو أدبي بتقدير عام 
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  من أحد أقسام الكمية  (الميسانس – البكالوريوس) الجامعية اإلجازة عمىيطمب الحصول
مائة  (135)إجتياز الطالب عدد من الوحدات لمخطة المعتمدة لمتخرج بحيث ال تقل عن 

 وحدة دراسية.مائة وخمسون  (150)وحدة دراسية وال تزيد عن وخمسة وثالثون 
 (7) عن التخرج قبل الطالب دراستيا عمى يجب التى الفصول عدد يجب أن ال يقل 

وال يتم  ,كحد أقصى لمتخرج  دراسياً فصالً  عشر إثنا (12)عن  تزيد ال و فصول سبعة
الفرص  مراعاة معقام الطالب فييا بإيقاف قيده الدراسي, التي إحتساب الفصول 

 .عمييا المنصوص حكامالوفقًا ل ستثنائيةاال
  تحدد بداية ونياية كل فصل دراسي بقرار من مجمس إدارة الكمية بما يتوافق مع قررات

 إدارة الجامعة.مجمس 
 

ىلعظىالدرادظىبالكلوظ
المغة العربية ىي لغة التدريس والتعمم بالكمية , ويجوز التدريس بالمغة االنجميزية في 

عمى حسب طبيعة الدراسة وبموافقة من بعض المقررات الدراسية بأقسام العموم التطبيقية 
يجوز الدراسة بالمغات , كما القسم العممي ومجمس الكمية واعتمادىا من مجمس الجامعة
كما يجب أن  , أو الفرنسية االجنبية حسب طبيعة التخصص مثل قسم المغة االنجميزية

متحان لقياس قدرتيم عمى التحصيل العممي بالمغة العربية يخضع الطمبة غير العرب إل
 وفق الضوابط التي تحددىا وزارة التعميم العالي والبحث العممي.

ىالدرادوظالمػرراتى
 م المقررات:تقسي . أ

تقسم المقررات التي تدرس بأقسام الكمية وفقا لخطة دراسية مقترحة من القسم العممي 
 المختص بعد إعتمادىا من مجمس الكمية ومجمس الجامعة , وتنقسم المقررات إلى:

 تدريسيا الجامعة تقرر مقررات وىي :(الجامعة متطمبات) العامة المقررات (1
 .بمختمف الكميات الجامعة طمبة لجميع
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 الكمية تقرر مقرراتوىي  :(الكمية متطمبات) والمينية التربوية المقررات (2
 .الكمية بمختمف االقسام الدراسية طمبة لجميع تدريسيا

الداعمة  مقرراتال وىي :(القسم متطمبات)لمتخصص المساندة العامة المواد (3
 .القسم والتي تدرس باالقسام المختمفة ويدرسيا الطالب من خارج

يحددىا إجبارية  مقررات وىي  :(القسم متطمبات)اإللزامية التخصصية المواد (4
 .القسم المختص ويكون الطالب ممزم بدراستيا

يختارىا الطالب  مقررات وىي :(القسم متطمبات) اإلختيارية التخصصية المواد (5
 .تخصص إختيارية موادقائمة من  أثناء فترة دراستو

 

 تقسيم المقررات: نسب  . ب
المقررات  قسام الكمية عمى حسب النسب التالية:أيتم تقسيم المقررات الدراسية في 

والمقررات المساعدة  %,18, أما المقررات التربوية بنسبة  %16العامة بنسبة 
ويجوز لالقسام تحديد  .من المجموع الكمي لموحدات الدراسية %66بنسبة  والتخصصية

 النسب المالئمة لطبيعة التخصص بعد موافقة مجمس الكمية. 
 :رموز المقررات  . ت

 بمتطمبات الجامعةالمقررات العامة الخاصة ف,  يتم ترميز المقررات وفقا لنوع المقرر
(, أما مقررات التخصص م تلمكمية تبدأ برمز ) والمقررات التربوية(, م جتبدأ برمز )

برمز لمقسم الدراسي ويتبعو رقم مكون من رمز لمفصل الدراسي وتسمسل المقرر مثل تبدأ 
مستمدة من تخصص عموم الحاسوب  (CS) مقررات قسم الحاسوب تبدأ برمز

(Computer Science)  وكمثال أخر تخصص المغة االنجميزية ,English 
Language  تبدأ برمزتو التخصصية امقرر (EN). 

 إعتماد المقررات:  . ث
عن طريق مجمس القسم المختص  يتم إعتماد المقررات الدراسية المقترحة لمكمية

وبموافقة مجمس الكمية واعتمادىا من مجمس الجامعة, عمى ان تمتزم االقسام المختمفة 
عداد المقررات الدراسية بما يتفق مع   بالكمية بالمعايير المتعارف عمييا لتصميم ووصف وا 
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معايير الجودة المحمية والدولية, كما يجب أن تتفق مع المقررات األساسية المحددة أو 

 التي تقررىا وزارة التعميم العالي والبحث العممي.

المادة اإلعالن عن نتائج االمتحانات الجزئية وعميو إعادة أوراق االجابة  يتولى أستاذ . ج
جاباتيم , وعميو تقديم كشف النتائج لمطالب لالستفادة منيا في معرفة أوجو القصور في إ

كاماًل إلدارة الكمية قبل موعد االمتحانات النيائية بوقت كاف , أما أوراق االمتحانات 
 النيائية فتسمم إلى إدارة الكمية وال يجوز إتالفيا اال بعد مرور سنة من إعالن النتائج. 

محاضرة نظرية أو عمى عضو ىيئة التدريس أن يقوم برصد الحضور والغياب في كل  . ح
حالة الكشوفات شيريا لمشؤون العممية بالكمية ليتم توثيقيا وينذر الطالب أوال في  عممية وا 

من مجموع الساعات المقررة  لممادة أو تجاوز غيابو شير  %15حالة وصول غيابو 
ال يحق لمطالب الدخول إلى اإلمتحان كامل من الفصل الدراسي الواحد بدون عذر , و 

أي ربع عدد المحاضرات , وترصد لو  %)25(في أي مادة تجاوز غيابو فييا النيائي 
 درجة صفر في ىذه المادة.

عمى االقل من مجموع % 50وال يعتبر الطالب ناجحا اال إذا تحصل عمى نسبة  . خ
 الدرجات.

يحسب المعدل الفصمي في إستمارة نتيجة الطالب بضرب درجة كل مقرر نجح فيو في  . د
عدد الوحدات لممقرر, ثم يحسب مجموع حاصل الضرب لكل المقررات ويقسم عمى 
مجموع الوحدات التي درسيا الطالب في الفصل الدراسي, وال تحتسب المقررات التي 

 ية. انسحب منيا الطالب بعذر مقبول من إدارة الكم
يحسب المعدل التراكمي عند استيفاء الطالب لجميع متطمبات التخرج بنفس طريقة  . ذ

حساب المعدل الفصمي مع إضافة مجموع الوحدات مع مجموع الدرجات السابقة إلى  
  العدد الكمي لموحدات.الوحدات والدرجات الالحقة. وقسمة ناتج عدد الدرجات عمى 
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 الجامعية اإلجازة عمى لمحصول التخصص حسب عمى وعممية نظرية بالكمية الدراسة . ر
 (.الميسانس – البكالوريوس)

 :المقررات النظرية .أ 
   -% لالمتحان النصفي  30)الفصل الدراسي % من الدرجة الكمية العمال 40 -

 % لمحضور والمشاركة والنشاط(10
 % من الدرجة الكمية لالمتحان النيائي. 60 -

الفصل الدراسي بالنسبة لممقررات النظرية بأي تحسب درجات امتحان اعمال 
إجراء بحوث وورقات  -السيمينارات -االمتحان من االدوات التالية أو جميعيا:

النقاش والفعالية في أثناء  –المشاركة والنشاط  –إجراء التقارير العممية  –عمل 
 المحاضرات. 

 المقررات ذات الطابع العممي:ب. 
% لالمتحان 30)  والجانب العممي العمال السنة% من الدرجة الكمية 50 -

 (% لمجانب العممي15 - % لمحضور والمشاركة والنشاط5 -النصفي
 % من الدرجة الكمية لالمتحان النيائي. 50 -
 

ىذروطىوضوابطىالػبولىبالكلوظ
 التمام التسجيل بكمية المطموبة والمستندات المسوغات: 

 (. االصمية نجاحالشيادة الثانوية ) وثيقة الاستمارة  -1
 .من السجل المدني ةلمطالب معتمد والرقم الوطني ميالدالشيادة  -2
 إقامة .شيادة  -3
 .صحيةشيادة  -4
 .الحالة الجنائيةشيادة  -5
 صورة من كتيب العائمة . -6
 .بخمفية بيضاءلمطالب  صور شخصية 6عدد  -7
 ممف معمق لحفظ المستندات . -8
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 التسجيل األلكتروني 

 :اآلتي الرابط عبر( المرجعي الرقم) سبيا جامعة موقع في التسجيل نموذج -
https://idpsebhau.edu.ly/online/. 

 الميبية والمعاىد الجامعات في المبدئي اإللكتروني بالتسجيل الخاص النموذج تعبئة   -
 : االلكتروني الرابط عير 2018/ 2017 العامة الثانوية وطالبات طمبة لخريجي

https://moe.gov.ly/tnsb/public/. 
 جميع المراجعات تتم من خالل مسجل الكمية . 
 يمزم عمى جميع   بعد قبول الطمبة يتم منحيم رقم دراسي و بطاقة تعريف طالب و

 .حمل البطاقة اثناء دخوليم لمحرم الجامعي  الطالب

ىالدرجاتىالطلموظىالتيىتمنحؼاىالكلوظ
المتخرج بعد إستكمالو متطمباتو من المقررات الدراسية االجازات العممية تمنح الكمية الطالب 

 التالية :
 الميسانس. المتخصصة اإلجازة -1
 اإلجازة المتخصصة البكالوريوس. -2

ىالؼوكلىالتنظوميىللكلوظ
 تدار الكمية حاليا عبر مجمس تسييري متكون من ::  المجمس التسييري لمكمية 

 ......................  رئيساً د.اسماعيل ابوبكر الشريف  -
 د. محمد االمين بن ىندي.......................... عضواً  -
  د. زمزم عمي بشير الشريف...................... عضواً  -
 منصور ميجنة امحمد .......................... عضوًا ومقرراً  أ. -
 

 -:إختصاصات مجمس الكمية
تنفيذ مناىج الدراسة والتدريب واالمتحانات والتنسيق ما إعداد الخطط والبرامج المتعمقة ب (1

 بين االقسام الدراسية.
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 متابعة سير العممية التعميمية ومتابعة اإلمتحانات والموافقة عمييا. (2
 وتذليل الصعاب التى تواجو الطالب . وتطويرهتشجيع البحث العممي  (3
 ورفع التوصيات لمجمس الجامعة.إقتراح الموائح المنظمة لمعمل بالكمية ومناىج الدراسة  (4
ضافة أو إلغاء أي قسم بعد موافقة مجمس الجامعة. (5  يجوز لمجمس الكمية إقتراح وا 

 

 أبوذراع محمد عمي محمد : الكمية مسجل. 
جين يية كافة شؤون تسجيل طالب الكمية , ومتابعة الطمبة الخر ورعا يتولمن ميامو و 

حالتيا  عداد التقارير واالحصائيات وا   لممسجل العام لمكمية.وا 

 ماجد محمد خميفة.  والمالية: اإلدارية الشؤون مكتب 
المكتب بالقيام بكافة االعمال المتعمقة بشؤون الموظفين والعاممين بالكمية, يختص ىذا 

عداد  ومتابعة االعمال اإلدارية والشؤون المالية,    تقارير المتابعة الدورية والسنوية.وا 

 أ. عبدالسالم مسعود عبدالسالم.مكتب الجودة بالكمية: المكمف ب 

 :منصور ميجنة امحمدأ.  المكمف بالدراسة واالمتحانات. 

  :أ. ريم حمد ابوبكر.المكمف بمكتب الدراسات والتدريب بالكمية 

  أبوذراع محمدحمد عمي م: بقسم الخدمات االلكترونيةالمكمف. 
 

ىأقدامىالكلوظ
 التالية:تتكون الكمية من األقسام 

 الدرجة العممية الممنوحة القسم الدراسي ر.م
 بكالوريوس في التربية   Departments of Computer Science قسم الحاسوب .1
 ليسانس في التربية Department of English Language قسم المغة االنجميزية .2
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ى
ى

ى

ىإحصائوظىالكلوظ
 بعدد أعضاء ىيئة التدريس بالكمية يبيان إحصائ ( أ

 الكمية ت.
 عدد اعضاء ىيئة التدريس

 االجمالي
 إناث ذكور

 6 2 4 كمية التربية زويمة .1
 

 2018بعدد الطمبة لمعام  يإحصائبيان  ( ب

 الكمية ت.
 عدد الطمبة

 االجمالي
 إناث ذكور

 39 37 2 كمية التربية زويمة .1
 

 المعيدين بالكميةبعدد  يإحصائبيان  ( ت

 الكمية ت.
 عدد المعيدين 

 االجمالي
 إناث ذكور

 - - - كمية التربية زويمة .1
 

 بعدد الموظفين بالكمية يإحصائبيان  ( ث

 الكمية ت.
 عدد الموظفين 

 االجمالي
 إناث ذكور

 4 2 2 كمية التربية زويمة .1

ى
ى
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ى1022/1029الجامطيىللطامىىالمتطاونونىمعىالكلوظىالتدروسىهوئظىرضاءأ
 متعاون – إمحمدإمحمد مرعي د.االسم: 

 .عموم القرآن التخصص:
 ليبيالجنسية: 

 . دكتوراه  المؤىل العممي: 
 

 em15zawela@gmail.com البريد االلكتروني:
 .2018خريف  -2018ربيع  سنة التعاون مع الكمية:

 
 

 

 متعاون -محمد أبوغرارة سنوسيال د. االسم:
 .فيزياء التخصص:
 ليبيالجنسية: 

 . دكتوراه المؤىل العممي: 
 

 Als.Abdulhafid@sebhau.edu.ly  البريد االلكتروني:
 .2018خريف  سنة التعاون مع الكمية:

 

  الزكار أ. عبدالسالم مسعود عبدالسالماالسم: 
 .فمسفة التخصص:
 ليبيالجنسية: 

 في الماجستير المؤىل العممي: 
  . الفمسفة

 ABD.ALZAKAR@sebhau.edu.ly البريد االلكتروني:
 .2018خريف  -2018ربيع  سنة التعاون مع الكمية:

 

 متعاون - ابراىيم عاشور عاطفأ.االسم: 
 . فيزياء التخصص:
 ليبيالجنسية: 

 .  المؤىل العممي: 
 

  البريد االلكتروني:
 .2018خريف  -2018ربيع  سنة التعاون مع الكمية:

 
 ةمتعاون – فاطمة إمحمد مرعي مرعيأ. االسم: 

 التخصص: عموم الحاسوب.
 .ليبيةالجنسية: 

المؤىل العممي: ماجستير في تقنية 
 المعمومات.

 

 fat.mare@sebhau.edu.ly البريد االلكتروني:
 .2018خريف  -2018ربيع  سنة التعاون مع الكمية:

 

  أحمد أبوبكر ريم أ.االسم: 
 .انجميزية لغة التخصص:
 ليبيالجنسية: 

  . ماجستير المؤىل العممي: 

 Rim.Ahmad@sebhau.edu.ly البريد االلكتروني:
 .2018خريف  -2018ربيع  سنة التعاون مع الكمية:

  

 متعاون -أ. حسن عمي الناجماالسم: 
 .عموم الحاسوب التخصص:
 ليبيالجنسية: 

 . ماجستير المؤىل العممي: 
 

  االلكتروني:البريد 
  .2018خريف  سنة التعاون مع الكمية:

 ةمتعاون – عبدالرحمن أحمد الشريف ثريا أ.االسم: 
 .رياضيات بحثة التخصص:
 ليبيالجنسية: 

  .ماجستير  المؤىل العممي: 

 Thu.alsharif@sebhau.edu.ly البريد االلكتروني:
 .2018ربيع  سنة التعاون مع الكمية:
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ىالطامىللخطظىالدرادوظالؼوكلى
 :تنقسم المقررات الدراسية الى االتي 

 عدد الوحدات نوع المقرر  ت.
 وحدة دراسية 28 المقررات العامة )متطمبات الجامعة( .1
 وحدة دراسية 26 المقررات التربوية والمينية )متطمبات الكمية( .2
 القسم المتخصصحسب  (القسم)متطمبات المواد العامة المساندة لمتخصص .3
 القسم المتخصصحسب  )متطمبات القسم(المواد التخصصية اإللزامية .4

 القسم المتخصصحسب  )متطمبات القسم(المواد التخصصية اإلختيارية .5

 

 وحدة معتمدة( 28) العامة المقررات - الجامعةمتطمبات : أوالً 

رمز  ر.م
 المقرر

عدد  المقرراسم 
 الوحدات

 عدد الساعات
 المقررمتطمبات 

 العممي النظري 
 - - 2 2 المتخصصين لغير( 1)لغة عربية  101م ج  1
 101م ج  - 2 2 المتخصصين لغير( 2)لغة عربية  102م ج  2
 - - 2 2 ثقافة مدنية 103م ج  3
 - - 2 2 ميارات التواصل 104م ج  4
 - - 2 2 المتخصصين لغير( 1)لغة انجميزية  105م ج  5
 105م ج  - 2 2 المتخصصين لغير( 2)لغة انجميزية  106م ج  6
 - - 2 2 تاريخ العموم عند العرب 107م ج  7
 - - 2 2 تاريخ ليبيا الحديث 108م ج  8
 - - 2 2 المتخصصين لغير( 1)ثقافة اسالمية  109م ج  9

 109م ج  - 2 2 المتخصصين لغير( 2)ثقافة اسالمية  110م ج  10
 - 2 2 2 المتخصصين لغير مبادئ الحاسوب 111م ج  11
 - - 2 2 االحصاء وتحميل البيانات 112م ج  12
 - - 2 2 أساسيات البحث العممي 113م ج  13
 113م ج  - 2 2 في التخصص مشروع التخرج 114م ج  14

  2 28 28 المجموع
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ى

 وحدة معتمدة( 26التربوية ) المقررات -متطمبات الكمية : تانياً 

 المتطمبات لممقرر الساعات عدد الوحدات عدد اسم المقرر المقرر رمز ر م
 - 2 2 التربية أصول 101 م ت 1
 - 2 2 العام النفس عمم 102 م ت 2
 - 2 2 التربوي والتخطيط إدارة 103 م ت 3
 102 م ت -101 م ت 2 2 التربوي النفس عمم 104 م ت 4
 102 م ت -101 م ت 2 2 التربوية المناىج أسس 105 م ت 5
 105 م ت - 104 م ت 2 2 التربوي التقويم و القياس 106 م ت 6
 105 م ت 2 2 عامة تدريس طرق 107 م ت 7
 107 م ت - 105 م ت 2 2 تدريسية تقنيات 108 م ت 8
 107 م ت 2 2 خاصة تدريس طرق 109 م ت 9

 - 2 2 النمو النفس عمم 110ت م  10
 - 2 2 نفسية صحة 111ت م  11
 109 م ت 2 2 )منفصمة( 1 عممي تربية 112ت م  12
 112ت م  2 2 )متصمة( 2تربية عممي  113ت م  13
      

  26 26 المجموع

ى

ىالخططىالدرادوظىلألقدامى
 (1)ممحق  ظام الفصل الدراسي لقسم الحاسوب.أواًل: الخطة الدراسية لن

 (2)ممحق  لقسم المغة االنجميزية.ثانيًا: الخطة الدراسية لنظام الفصل الدراسي 

 

 

ى



 

  
18 

 
  

 2018لسنة  –كلية الرتبية زويلة  دليل 

ىواالنتػالىىوالػودىالػبولىنظام

ىالتأدوبوظىوالطػوباتىالمخالغات

ىواالمتحاناتىالدرادظىالئحظىى

يتعمق بالئحة  القيد وتسجيل المقررات الدراسية وكل ماو الشروط العامة لمتسجيل والقبول واالنتقال 
( 3والممحق رقم ) .م2010/ لسنة  501يتم وفقا لالئحة الدراسة واالمتحانات والعقوبات التأديبية 

 يوضح لمطالب بعض المواد الميمة لمطالب التي يتوجب عميو معرفتيا .

 التي يتوجب عمى الطالب معرفتيا: ومن أىم ىذه الموائح 
يتوجب عمى الطالب المستجد إتمام إجراءات التسجيل لدى مسجل الكمية, بعد ترشحو  -1

مباشرة, كما يقوم الطالب غير المستجد في بداية كل فصل دراسي بتجديد لمقسم المحدد 
القيد الدراسي و ذلك بدفع رسوم التجديد لمكتب الخزينة بالكمية و بعد الحصول عمى 
إيصال الدفع يتوجو الطالب مباشرة لمسجل الكمية لتجديد بطاقة تعريف الطالب و من تم 

جيل المقررات المتاحة لكل فصل دراسي والتوقيع التوجو إلى القسم  العممي المختص لتس
 عمى النموذج المخصص لذلك والمتضمن المقررات الدراسية لمسنة المقيد بيا .

إذا لم يقم الطالب بإجراء تجديد قيده في المواعيد المحددة التي تعمنيا الكمية أعتبر   -2
لم يقم الطالب بتقديم  منقطعًا عن الدراسة بسبب غير مشروع ما لم تقبل الكمية عذره وما

طمب وقف قيده. لذا يجب ان يوقف الطالب قيده و يحرم  من الدراسة خالل الفصل 
  الدراسي.

الدراسية أواًل بأول وذلك حسب التسمسل المحدد  المقرراتيجب عمى الطالب تسجيل  -3
 لممقررات الدراسية المعمن من قبل القسم المختص وال يجوز التسجيل في مقررات متقدمة

 قبل اجتياز المقررات المميدة ليا. 
 %)25(ال يحق لمطالب الدخول إلى اإلمتحان النيائي في أي مادة تجاوز غيابو فييا  -4

 أي ربع عدد المحاضرات , وترصد لو درجة صفر في ىذه المادة.
 ) 18(ال ترصد درجات الطالب في المادة إذا كانت درجة اإلمتحان النيائي أقل من  -5

 . درجة) 15(ولمواد العممي أقل من النظرية  درجة في المواد
يجوز لمطالب الراسب فيما ال يزيد عن مادتين طمب المراجعة وفق الضوابط واإلجراءات  -6

 المعمول بيا.
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يجوز لمطالب إيقاف قيده خالل شير من بداية الفصل الدراسي وذلك لمدة سنة واحدة  -7
ق يوذلك عن طر  -قيده لمدة فصمين دراسيين متتاليين أو متفرقين  -طيمة فترة دراستو 

 طمب كتابي يقدمو لمسجل الكمية. وال تحسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة .
يعتبر الطالب مفصواًل من الكمية إذا توقف عن الدراسة لمدة فصمين دراسيين دون تقديم   -8

 طمب إيقاف قيد.
 حصل عمى تقدير ضعيف أو ضعيف جدًا.يحصل الطالب عمى إنذار إذا ت  -9

 يفصل الطالب من الدراسة في الحاالت التالية : -10
 .إذا تكرر رسوبو في نفس المادة أربع مرات 
  في ثالث فصول متتالية. %)50أقل من (إذا تحصل عمى تقدير فصمي ضعيف 
  في فصمين متتاليين.%) 35أقل من (إذا تحصل عمى تقدير فصمي ضعيف جدًا 

 درجات الطالب في كل مادة كالتالي:تقدر  -11
 التقدير النسبة المئوية

 %200  إلى   %28  نم

جح
نا

 

 ممتاز
 جيد جداً  %2.49  إلى  %58  من
 جيد %5.49  إلى  %58  من
 مقبول %5.49  إلى  %80  من
 %949.  إلى  %58  من

سب
را

ار( 
)إنذ

 

 ضعيف
 ضعيف جداً  %5.49  إلى   %0  من

في الفصل الدراسي عمى حسب تقدير الفصل السابق الدراسية تقدر وحدات التنزيل   -12
 وفقا لمجدول التالي:مع مراعاة االسبقية لممقرر الدراسي , ويقدر الحد االقصى لموحدات 

 التقدير الحد االقصي لموحدات الدراسية
 ممتاز وحدة دراسية 12
 جيد جداً  وحدة دراسية 22
 جيد وحدة دراسية 25
 مقبول وحدة دراسية .2
 ضعيف وحدة دراسية 21
 ضعيف جداً  وحدة دراسية 20
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ىودائلىالتواصلىمعىالكلوظ
  العنوان البريدي:

 عنوان الكمية :
كمية التربية زويمة بجوار مصرف الجميورية  العنوان:

 ليبيا -زويمة  -
 الموقع عمى خريطة القوقل:.

 

 الياتف:
2304-320 

 االلكتروني:البريد 
 

 الموقع االلكتروني لمكمية:
https://sebhau.edu.ly/feduzew/ 

 صفحة الكمية عمى مواقع التواصل االجتماعي
 صفحة كمية التربية زويمة

https://ar-ar.facebook.com/fzawila/ 
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ى

ىى

ى

ىالخاتمظى
والذي نؤكد من ختامًا.... نحمد اهلل الذي وفقنا لمقيام بإنشاء أول دليل لمكمية 

كمية  –خاللو حرصنا لمسعي نحو األمثل واألفضل خدمًة ليذه الكمية الوليدة 

 .بجامعة عريقة كجامعة سبيا  -التربية زويمة 

عداد ىذا الدليل إلنشكر كل من ساىم وكل من تعاون معنا  , النياية... وفي

المتواضع  الجيد بيذا وفقنا نكون أن نآملو بالصورة المطموبة,  وخراجليتم إ

  .زويمة لمتعريف بكمية التربية

خراج ىذا الدليل عمى مدى السنوات آون مل أن يستمر العمل عمى إعداد وا 

ونحن بإنتظار أي مالحظات من شأنيا أن  القادمة ليواكب كل ما ىو جديد,

 تطور ىذه المادة االعالمية مستقباًل.

 

 

 العمــــل في واإلخالص التوفيق القدير العلي هللا ووســأل

 .العالميه رب هلل الحمد أن دعواوا وأخر
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 :1ممحق 

 الخطة الدراسية لنظام الفصل الدراسي لقسم الحاسوب.

 

 :2ممحق 

  الخطة الدراسية لنظام الفصل الدراسي لقسم المغة االنجميزية.

 

 :3ممحق 

  معرفتيا عميو يتوجب التي لمطالب الميمةالموائح  بعض

 

 :4ممحق 

 قرار التكميف بإنشاء الدليلصورة من 

 

 


