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  وأقسامها الكلية أهداف: األول الفصل  

  (1) مادة

)                       ىاالول  الجامعية اإلجازة  مرحلة طالب  على  الالئحة  هذه  أحكام تسرى 

 . سبها جامعة أوباري  -التربية بكلية  أو اآلداب والتربية   والتربية   العلوم في( و الليسانسا البكالوريوس 

 أهداف الكلية (2) مادة

 االهداف الخاصة بالكلية  

واعضاء في مهنة  ن  ي تلبية حاجات الطالب التربوية والمهنية والثقافية باعتبارهم افراد ومواطني .1
 . التعليم 

تكوين كوادر مؤهلة تربويا للتدريس في مراحل التعليم االساسي والمتوسط في  التخصصات    .2
 . االدبية واالنسانية والعلوم البحثة للنهوض بالمجتمع في مختلف المجاالت التنموية 

هداف  أسالمية وواأل  عليم وربطه  بثقافته العربية اعداد الفرد  لالسهام في التدريس ورفع مستوى الت .3
داء  أمداده بالمهارات والخبرات لرفع كفائته وتسهيل إمجتمعه الليبي  وقيمه النبيلة وتفعيل قدراته و

 . مهامه
 . المساهمة في نشر الثقافةالعلمية والتربوية بما يواكب تطوير التعليم في المجتمع  .4
والمشاركة  في اثراء البحث العلمي في شتى دروب  سهام في ر فع الكفاءة التعليمية في البالد األ .5

 . ساس التقدم والرقي أن المعلم هو أالمعرفة وذلك ألعداد جيل يؤمن ب 
 اقامة عالقات علمية وثقافية  مع الكليات المناظرة بالداخل والخارج.  .6
 

 أقسام الكلية (3) مادة

 -:التالية األقسام  على  الكلية  تشتمل 
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  التي تمنحها الكلية المؤهالت (4) مادة

 المؤهالت التي تمنحها الكلية 

 داب والتربية ) الليسانس( الشهادة الجامعية االولى في اآل -
 الشهادة الجامعية االولى في العلوم والتربية ) البكالوريوس( -
 داب والتربية ) الماجستير( العالية في اآل اإلجازة -
 والتربية ) الماجستير( العالية في العلوم  اإلجازة -
 داب والتربية ) الدكتوراة( الدقيقة في اآل اإلجازة -
 الدقيقة في العلوم والتربية ) الدكتوراة(  اإلجازة -

 
اجتياز الطالب  اب والتربية او العلوم والتربية د يشترط لنيل الشهادة الجامعية االولى في اآلو  

 للمقررات المعتمدة في القسم المختص. 

  (5) مادة

  القسم  اقتراح  على  وبناء  اإلمكانيات  توفرت  متى  التربية أوباري كلية  تمنح   العليا الدراسات  مجال  في

 -: التالية العلمية  الدرجات  المختص 

 الماجستير(. )  العالية اإلجازة  درجة

 (.  الدكتوراه)  الدقيقة  اإلجازة  درجة

 . خاصة  الئحة  العليا  الدراسة وتنظم 

 الدراسي النظام  : الثاني الفصل
 النظام الدراسي بالكلية (6) مادة

  الدراسي العام  في دراسيين  فصلين  بواقع  المفتوح  الدراسي فصلال لنظام  وفقا    بالكلية  الدراسة تكون .1

  دراسي فصل إضافة  الكلية  لمجلس  ويجوز  الربيع بفصل   والثاني  الخريف بفصل أولهما  ويعرف 

  يتعارض  ال   وبما والطلبة   التدريس  هيئة  ألعضاء اختياري  ويكون  الصيفية  العطلة خالل  صيفي 

 .بالكلية  الدراسي والبرنامج 

على    واالمتحانات  التسجيل  فترتي ذلك في  بما  أسبوعا عشر  سبعة ( 17) من  دراسي فصل  كل يتكون  .2

 -النحو التالي:

 .للتسجيل واحد   أسبوع .أ

 . فعلية دراسة  أسبوعا  عشرة أربعة ( 14) .ب 

 .  لالمتحانات  أسبوعان .ت 

 لذلك. اذا دعت الحاجة  المواعيد السابقة  يل د عتلمجلس الكلية ويجوز   .ث 

  الصيفية  العطلة خالل  ميدانية  علمية  دراسية برامج إعداد  المتاحة  اإلمكانيات  حسب   لألقسام يجوز  .3

 .أخرى برامج وأية  البرامج  هذه تتعارض   وال   مسبقا   القسم  ببرنامج الوحدات  عدد   يدون   أن  وعلى 

 مدة الدراسة   (7) مادة
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(  و الليسانسأ البكالوريوس ) الجامعية االولى   اإلجازة على  للحصول  بالكلية الدراسة مدة  تكون

ويتم حساب المدة من تاريخ أول تسجيل    .فصال دراسيا  12اال يتجاوز  ى وان حد اعلك  دراسية فصول عشرة

 من هذه االئحة. ( 19ساب تلك المدة حسب المادة رقم ) تحاللطالب و ال يتم 

 لغة التدريس  (8) مادة

  ،أجنبية لغة استعمال الكلية  مجلس قدرهاي ولحاالت   يجوز  ،الكلية في  الدراسة لغة  هي العربية  اللغة

  التحصيل على   قدرتهم يثبت   امتحان اجتياز العرب  غير  من الطالب  وعلى   ، العربية اللغة إلى  باإلضافة

 .العربية باللغة  العلمي

  والنقل القبول نظام :  الثالث الفصل

  (9) مادة

  فصل كل بداية  في  الكلية  إلمكانيات  وفقا    قبولهم  يمكن  الذين الطالب  أعداد  الكلية مجلس يحدد 

 .دراسي

 ( شروط القبول10) مادة

العلوم   في( و الليسانسأ البكالوريوس ) الجامعية االولى  اإلجازة  على   للحصول الطالب  لقبول  يشترط 

 : يلي  ما والتربية 

  بتقــديراو مايعادلها و    (او االدبي العلمي القسم) العامة  الثانوية  الشهــادة على   حاصال   يكــون  أن .1

   .العالقة ذات  الجهات  تحدده  الذي التقدير أو  بالمائة  وستون  خمس %(  65) عـن   يقــل ال  عــام 

  الدروس لمتابعة الصحية باللياقة   يتمتع وأن   المعدية األمراض  من  خاليا  ،صحيا   الئقا  يكون   أن   .2

 والعملية  النظرية 

  بالكلية  دراسته  مدة طوال  اعتيادية  إقامة  بليبيا مقيم  يكون   أن فيجب  الليبيين غير   من  المتقدم  كان إذا .3

 . بالكلية بالقبول   المتعلقة الشروط  لكافة  ومستوفيا 

  ، بالجامعات   بها  المعمول اللوائح  وفق  الدراسة ونفقات  رسوم  بدفع  الليبيين  غير من  المتقدم يلتزم   أن .4

 . بالمثل المعاملة  بشأن   الموقعة  االتفاقيات  االعتبار في  األخذ  مع

 شروط االنتقال (11) مادة

  اإلمكانات  حدود  في  بها   معترف أخرى جامعات   من  منتقلين  طلبة   قبول المختص  القسم موافقة  بعد  يجوز 

 -:التالية الشروط  حسب  وذلك  لألقسام المتاحة

 .تأديبية أو  علمية  سباب  أل  منها   المنقول الجامعة  من  مفصوال   الطالب  يكون   ال  أن .1

  على  االختصاص  جهات  من  معتمدة المطلوبة  الشهادة الثانوية و المستندات  بتقديم   الطالب  يلتزم   أن .2

  الدراسي  الفصل بداية   قبل المقررات  هذه ومحتويات   دراستها له سبق   التي المقررات  على  تحتوي   أن

 .األقل على   باسبوعين

  دراستها للطالب   سبق  التي  التخصصية المقررات  كل أو  بعض  قبول  صالحية  تكون  المختص  للقسم .3

العدد اإلجمالي للوحدات التخصصية   نصف عن   للطالب  تعادل  التي  المقررات  تزيد   ال  أن بشرط

 الالزمة للتخرج.  
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  من  المقترح الدراسي للبرنامج وفقا   قبولها  يتم  لم التي المقررات  يدرس  أن المنتقل الطالب  في  يشترط  .4

 .المختص  القسم

العلمية بالنسبة للتخصص  قرارت % للم65عن  المعادلة  المواد الدراسية  في لطالب ا المعدل يقل أال .5

  .المراد االنتقال اليه

  مع   بالمائة  ستون%( 60) عن   منها  المنتقل   بالكلية   الجامعية  دراسته  في  للطالب  العام المعدل يقل أال .6

 .الالئحة  هذه من ( 10) ،( 9) المادتين   في الواردة الشروط مراعاة

% (   50)   بتقدير  مناظره  كلية  من  المنتقل الطالب  عليها المتحصل  المقررات  كافة  معادلة  يتم .7

 .  المادة هذه من ( 3)      الفقرة مراعاة مع  بالنسبة للمواد العامة   فاكثر بالمائة  خمسون

التي تم معادلتها   والمقررات  الوحدات  عدد   أساس على  تخرجه   عند   للطالب  العام المعدل يحسب  .8

 .بالكلية   أنجزها  والتي 

)   مستواه لتحديد  وذلك  له احتسبت  التي الوحدات  عدد  حسب  بالكلية   قبوله عند   المنتقل الطالب  يعامل .9

 وعلى ذلك يتم احتساب عدد الفصول(.   دراسية وحدة  16 يعادل الدراسي الفصل

 (12مادة )

  تاريخ من  يوما ( 30)يتجاوز  ال  اجل في  االنتقال  طلبات  في ث الب المقررات  معادلةب المختصة   جنةللا علي

  . الطلب  تقديم

  في  به معمول  هو  لما  مغايرة  تعليمية   أنظمة  وفق  درس  قد  المنتقل طالب ال أن  اللجنة  هذه  وجدت  فإذا .1

  التعليم بوزارة العلمية  المؤهالت  بمعادلة المختصة  للجنة اآلمر  إحالة عليها   توجب   ليبيا جامعات 

 . عليه المنصوص  اآلجل  في العالي

 المعادلة إجراءات  استكمال حين  إلى وذلك  أولية  معادلة وفق  بالدراسة  الطالب  إلحاق للكلية ويجوز .2

  . النهائية

  سواء  بمااليقل عن اربع وحدات كحد أدنى  للفصل الدراسي المقررات  اختياروفي جميع االحوال يتم  .3

 منتقل حسب الجدول: ال نظامي أو ال طالب لل

 حسب المعدل: المقررات  اختيار

 الواحدات المسموح بهاعدد  المعدل ت

 وحدة  21 ممتاز 1

 وحدة  18 جيد جدا   2

 وحدة  16 جيد 3

 وحدة  14 مقبول 4

 وحدة  12 ضعيف 5

 وحدات  10 ضعيف جدا   6

 

 . الئحةلمن ا 14،21 مع مراعة للمادة 

 .الالئحة هذه من ( 11) الماد  في  الواردة الشروط مراعاة مع .4
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  والنقل واإلرشاد التسجيل نظام الرابع:  الفصل
 ( التسجيل 13) مادة

 - : لتاليا النحو على  بالكلية المتبع الدراسي  الفصل نظام وفق الطالب تسجيل يتم

 .فصل دراسي  . يتم تجديد هذه البطاقة كل  دراسية  منح للطالب  بطاقة يالتسجيل النهائي ،   بعد اتمام  .1

 . دراسي فصل  لكل بالتسجيل   الطالب  يلتزم  .2

بالتوقيع على النموذج    الدراسي الفصل من  األول األسبوع  خالل والتسجيل  القيد  إجراءات  تتم .3

 .الخاص الذي يتضمن المواد الدراسية بالفصل المقيد به الطالب 

 .التسجيل بداية   من الثالث  األسبوع انتهاء  بعد   طالب  أي  تسجيل  يجوز   ال .4

  فصل كل  بداية من   يوما عشر   خمسة(  15)  تتجاوز  ال  فترة خالل دراسية مقررات  إضافة  يمكن  .5

 . دراسي

 . دراسي فصل كل بداية   من يوما  ثالثين( 30) تتجاوز   ال  فترة خالل دراسية  مقررات  إلغاء يمكن  .6

)أسبقية  تسجيلها  في يرغب   التي للمقررات  الممهدة المقررات  في  ناجحا الطالب  يكون  أن يجب  .7

  الشروط مراعاة مع  المختص  القسم  من والمعلن للمقررات  المحدد  التسلسل حسب  وذلك  ، المقرر(

 .الالئحة هذه  (من11، )( 10) ، ( 9)  اد والم في الواردة

   .هما في تخرجه   المتوقع دراسيين  فصلين  آخر في  التخرج  مشروع  في التسجيل  لطالب ليحق  .8

  هذا  يحسب   ال  الكلية  تخص  للوحدات ألسباب  األدنى  الحد  في التسجيل  الطالب  على  تعذر  حالة  في .9

  األدنى الحد  في التسجيل الطالب  على  تعذر إذا أمــا . الالئحـــة  بهـــذه المحـــددة المـــدة في  الفصل

  المدة في  الفصل هذا يحسب (  علمية   السباب )                         الطالب  تخص  ألسباب  للوحدات 

 .الالئحة  بهذه المحددة

 

  األكاديمي( اإلرشاد 14) مادة

   : يشمل   والذي  الدراسي برنامجه على   لألشراف للطالب  علميا    مرشدا   القسم يكلف      

تراكمي  وال  الفصلي  المعدل وحساب   الدراسية المقررات  اختيار  في  والمساعدة المبدئي  التسجيل -1

 .وجدت   أن  باإلنذارات    وأخطاره 
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  يحوي   أن ويجب  بالكلية  واالمتحانات  الدراسة بقسم نسخة   ،ني تنسخ   من  ملف علمي لكل طالب عمل  -2

  هذا  من الثانية النسخة و  دراسي، فصل  لكل النهائية  والنتائج  التسجيل نماذج  من األصلية النسخ جميع 

 . المختص  بالقسم   تحفظ العلمي الملف

  في للطالب  الدراسية المقررات  ونتائج   التسجيل نماذج  لكل  والمسجل  القسم من  معتمدة صورة تسليم  -3

 .باستمرار العلمية  سيرته  على  تحدث  التي  التغيرات  بكل لإلحاطة  دراسي  فصل كل

 . يحفظ بملفه إعداد تقرير أكاديمي عن الطالب في نهاية كل فصل دراسي -4

 

 ( اإلنتقال بين األقسام15) مادة

  بالفصل تسجيله  قبل وذلك  ،العلميةاللجنة  موافقة بعد   الكلية  في  آخر قسم  إلى  قسم  من  االنتقال  للطالب  يجوز    

  التالي  الفصل بداية   من اعتبارا   بالقسم  التسجيل  يتم  الجديد  بالقسم  الطالب  قبول  حالة  وفي ،الخامس الدراسي

  للقسم  الدراسية  الخطة مع تتطابق   ال  التي المقررات  اعتبار  يتم  ال  أن  على  عليه  والموافقة   الطلب  لتقديم 

  واحدة  مرة من  اكثر  لعلمية أو العكسالى االقسام امن االقسام االدبية   االنتقال للطالب  يجوز   ال  كما الجديد،

 .األسباب  كانت  مهما بالكلية  دراسته فترة  خالل

 و االنسحاب  القيد ووقف الغياب الخامس : الفصل
 ( الحضور والغياب16) مادة

 المقررات  لجميع  المتخذة والترتيبات  العملية  والدروس  المحاضرات  متابعة  الطالب  على  يجب  .1

% (  25) عن  فيه  غيابه نسبة  تزيد  مقرر ألي   النهائي لالمتحان الدخول له يحق   وال الدراسية

  في النهائي  واالمتحان  الفصل  أعمال  من  كل في  صفر  درجة  ويعطى  بالمائة  وعشرون   خمس

  عقوبة  وتطبق  يدرسه  الذي المقرر  في الطلبة  بمتابعة   تدريس هيئة  عضو   كل ويقوم  المقرر ذلك

 . الكلية وعميد  واالمتحانات  الدراسة قسم  من  اعتمادها  بعد  الغياب 

  العلمي  القسم  طريق  عن  يسلم ،مقرر كل  في  الطالب  غياب  رصد  التدريس  هيئة   عضو  على .2

)   تجاوز  عند  الطالب  وإنذار الغياب  توثيق   بدوره  ليتولى أسبوعين  كل واالمتحانات   الدراسة لقسم

 . المقرر ساعات  من  بالمائة  عشر  خمسة % (  15

  ما لمقرر  للدراسة المقررة  األسابيع عدد   من % 75 تغطية  دون  طارئة خاصة ظروف  حالت  إذا .3

 .المختص  القسم اقتراح  على بناء المقرر  هذا يلغى (  6) المادة من (2)  الفقرة في ورد  كما

 و االنسحاب ( ايقاف القيد17) مادة

 ايقاف القيد أوال:

  مرشد  يقبله  طلبا   المعني  قدم  إذا بالكلية دراسته  فترة  خالل  يندراسي ينلفصل الطالب  قيد  يوقف -1

  الزمنية المدة  ضمن الفصل  هذا يحتسب   وال ، الكلية ومسجل  المختص  القسم ويعتمده ،الطالب 

 .للتخرج  المطلوبة 

  الكلية  مجلس  يقبله   بعذر  تقدم   إذا بالكلية دراسته  فترة خالل  لث ثا  دراسي لفصل الطالب  قيد  يوقف -2

  المطلوبة الزمنية  المدة ضمن   الفصل هذا  يحتسب  وال   ،الكلية ومسجل  المختص  القسم  توصية بعد 

 .للتخرج
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  واالمتحانات التقييم السادس:  الفصل
 ( التقييم واالمتحانات18) مادة

  بالمائة  خمسين  (% 50) درجات  مجموع على حصل  إذا  الدراسي المقرر في  ناجحا   الطالب  يعتبر .1

 .المقرر  هذا في  األقل على

  أربعون %( 40) الدراسي الفصل  خـالل الطالب  أعمال أساس  على  مقرر  كل  تقديرات  تحسب  .2

 .بالمائة  ستون%( 60)  النهـائي  واالمتحان  بالمائة

  وما  الخاصة  الطبيعة ذات  والمقررات  العملية المقررات  المادة هذه من  (2) الفقرة  أحكام  من  يستثنى  .3

 .المختص  للقسم تقديراتها  وحساب   تحديدها  أمر ويترك  حكمها  في

  واالمتحانات  والتقارير الشفهية  االمتحانات  وتدخل ، دورية امتحانات  الدراسي الفصل أعمال تشمل .4

 .الدراسي الفصل  أعمال  في  عنها  المعلن غير   الملحقة

  درجة  له  ترصد  به  المسجل  األول  الفصل  بنهاية  التخرج  لمشروع  الطالب  استكمال  عدم  حالة  في .5

  الدرجة  له ترصد  وأن الثانية  للمرة المشروع  في التسجيل الحالة  هذه في  الطالب  وعلى" مستمر "

 .الثاني الفصل بنهاية   عليها   المتحصل

بناءا على اقتراح من مجلس القسم وموافقة  يجوز للقسم المختص استبدال بحث التخرج بمادة وذلك  .6

 . مجلس الكلية 

 من درجة تقييم المناقشين.  (%50)الطالب  يكون الطالب ناجحا  في مشروع التخرج اذا اجتاز   .7

 ( حساب المعدل 19) مادة

وحدات هذا المقرر  , ثم يجمع حاصل  يحسب المتوسط الفصلي بضرب درجة كل مقرر في عدد 

الضرب ويقسم على مجموع الوحدات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي , وال تحسب ضمنها  

المقررات التي تغيب عنها الطالب بعذر مقبول او التي انسحب منها , ويحسب المعدل التراكمي بالطريقة  

لسابقة الى الوحدات والدرجات الالحقة وقسمة  نفسها مع اضافة مجموع الوحدات مع مجموع الدرجات ا

 . ناتج عدد الدرجات على ناتج عدد الوحدات التراكمية

  -:التالي الجدول حسب   مائة إلى  صفر  من  العام  المعدل على  بناء  العام  التقدير  وكذلك  الطالب  درجات  تقدر

  100 إلى – 85 من ممتاز

 85  من أقل إلى 75 من جدا   جيد

  75  من أقل إلى 65 من جيد

  65 من  أقل  إلي 50 من مقبول

  50  من أقل إلي 35 من ضعيف
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  35 من أقل جدا   ضعيف

  التخرج( بمشروع  خاصة ) نقاط   بدون  مستمر

  حساب   عند   وذلك الجديدة  والنقاط  بالوحدات  وتستبدل  المعادة للمقررات  السابقة  والوحدات   النقاط  تطرح 

 .العام المعدل

  الفصل و اإلنذار :  السابع الفصل

 ( اإلنذار20) مادة

 -: أآلتية الحاالت  في الطالب  ينذر        

 متواصلين   أسبوعيين لمدة مشروع  سبب  بدون  الدراسة عن   الطالب  انقطع  إذا .1

 .دراسي  فصل أي  نهاية   معأو ضعيف جدا  ضعيف  معدل على   تحصل إذا .2

 اذا رسب في المقرر الدراسي الواحد مرتين.  .3

 ( من هذه االئحة. 16المادة )مع مراعاة   .4
 

  ( الفصل من الكلية21) مادة

 -: اآلتية الحاالت  في الدراسة في باالستمرار له  يسمح وال الكلية من الطالب يفصل

   ف جدا  ضعي عام   بتقدير  متتالين  انذارين   على   تحصل إذا .1

 .ضعيف عام   بتقدير  متتالية  ثالث إنذارات  على   تحصل إذا .2

وتحصل على تقدير عام ضعيف جدا في نهاية اي فصلين دراسيين من الفصول  اذا اعيد تنسيبه   .3

 . االربع االولى

 . 22المادة  مع مراعاة  انذارات( اربعة )  اذا تحصل على الحد االعلى من االنذارات  .4

 . متتاليين دراسيين فصلين مدة  مشروع سبب  بدون  الدراسة عن  انقطع  إذا .5

 الواحد ثالث مرات متتالية. أذا رسب في المقرر الدراسي  .6

 م. 2010( لسنة 501( من الئحة تنظيم التعليم العالي رقم )32يطبق أحكام المادة ) .7

 

 

 التخرج متطلبات الثامن:  الفصل
 لبات التخرجط( مت22) مادة

  الدراسية للمتطلبات  استيفائه  بعد (  أو اليسانس البكالوريوس)  االولى الجامعية  اإلجازة  درجة الطالب  يمنح

  التي  المقررات  لجميع  اجتيازه  بعد   بالمائة  خمسين %( 50) عن   يقل ال  عام  وبمعدل لتخصصه  المطلوبة 

 .بنجاح  الكلية في درسها

 ( الوحدات الالزمة للتخرج23) مادة
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  يكون مقررات (  أو اليسانس  البكالوريوس)  الجامعية االولى  اإلجازة  درجة  على  للحصول الطالب  يدرس

 .  دراسية وحدة واربعون  مائة ( 140) وحداتها  لمجمـوع األدنى  الحد 

  عامة أحكام التاسع:  الفصل 
 ( لجنة اإلشراف على اإلمتحانات24) مادة

  االمتحانات  لجنة) تسمى دراسي  فصل كل  نهاية  مع  النهائية  االمتحانات  على لألشراف  لجنة تشكل

   . وتنظيمها  االمتحانات  بسير المتعلقة  األمور كافة  تتولى  ( والمراقبة

 

 ( درجة الشرف25) مادة

  البكالوريوس ) الجامعية االولى اإلجازة على   الحاصلين لخريجيها  والثـانية  األولى  الشرف  درجتي الكلية تمنح

 -:التالية للضوابط  وفقا(  أو اليسانس

  فصول  ثمانية    تتجاوز   ال  مدة في    ممتاز عام  تقدير  على  للحاصلين  وتمنح  األولى  الشرف درجة .1

 .دراسية

 .فصول    تسع   تتجاوز   ال  مدة في    ممتاز عام   تقدير   على  للحاصلين   وتمنح   الثانية الشرف درجة .2

 .جدا   وجيد    ممتاز  عام  تقدير علي   الحاصلين الخريجين  لجميع تقديرية  جوائز  منح يجوز  كما .3

 ( التغيب عن اإلمتحانات الدورية26) مادة

  أجراء يجوز  مقنعة ألسباب  الدورية  االمتحانات  من أي  حضور   عن  الطالب  تغيب  حالة  في

 -: التالية الشروط  وفق   وذلك للطالب  االمتحان 

  بالمستندات   ومرفقا   للمقرر  الموالى االمتحان موعد  قبل  بالخصوص  كتابي بطلب   الطالب  يتقدم  أن .1

 .تخلفه أسباب  توضح   التي

 . الطالب  يتبعه   الذي القسم  أمين   واعتماد  المادة  أستاذ  موافقة .2

 ( التغيب عن اإلمتحان النهائي27) مادة

 .االمتحان ذلك في  صفر درجة يمنح لمقرر ما  النهائي االمتحان عنالطالب  تغيب  إذا

 التأديبية المخالفات العاشر: الفصل
 (28) مادة

  الكلية  أو  الجامعة كرامة على والحفاظ  وجه أحسن  على العلمية  واجباته  بأداء االلتزام الطالب  علي

  القوانين  مع تصرفاته تتفق وان جامعيا   طالبا   اعتبارهو وضعه مع يتفق مسلكا   تصرفاته فــي يسلك بـأن

  .  الجامعية  والتقاليد   واألصول  العالي التعليم مؤسسات  في بها   المعمول والنظم  واللوائح

 (29) مادة
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  في بها   المعمول واألنظمة   اللوائح أو  للقانون  مخالفه  يشكل  فعال   ارتكب  إذا للتأديب  الطالب  يخضع 

  واللوائح  القوانين تحظره  فعل  بارتكاب  المخالفة  وتقع   ،  ملحقاتها من مكان أي  في  أو  الجامعة  داخل  ، الجامعة

 . واجب  أداء عن  االمتناع  أو

  إلغاء أو  بتخرجه   الصفة هذه  زوال وحتى  بالدراسة  تسجيله  تاريخ   من التأديب  ألحكام خاضعا   الطالب  ويظل 

 . تسجيله

 

 المخالفات التي ال يجوز إرتكابها (30) مادة

 -: التالية المخالفات  ارتكاب  للطالب  يجوز   ال

 .بالجامعة  العاملين  أو الطالب  أو التدريس هيئة   أعضاء على  االعتداء .1

 .لها التابعة المرافق أو  الجامعة  أموال  على  االعتداء .2

 .واالمتحانات  الدراسة بنظام   اإلخالل .3

 .العامة  واآلداب   العام  النظام  يمس أو  لألخالق مناف سلوك  أي  ارتكاب  .4

 ( اإلعتداء على الكوادر البشرية بالجامعة31) مادة

  أو    الشجار أعمالو  ،الطالب  أو  العاملين  أو التدريس هيئة أعضاء  على  االعتداء مخالفات ال من  يعد 

 .التهديد  أو القذف أو  السب  أو اإليذاء أو الضرب 

    أو  كتابة  أو  شفاهة  الفعل  ارتكب  سواء عليه المعتدي  وبحضور   علنية  بصورة تم   إذا االعتداء ويتحقق 

  .باإلشارة

 ( اإلعتداء على أموال الجامعة32) مادة

  التابعة األدوات  أو  للمعدات  إتالف أو استيالء كل  الجامعة أموال على  االعتداء مخالفات ال من  يُعد 

  وتقع  جزئيا   أو  كليا   لالستعمال صالحة  ليست  بجعلها أو  بإتالفها  سواء  لها  التابعة المرافق إحدى  أو  للجامعة

 . باإلهمال   أو  عمدية   بصورة  تمت   سواء المخالفة

 ( المخالفات المتعلقة بنظم الدراسة33) مادة

  -: يلي ما واالمتحانات   الدراسة بنظام  اإلخالل  مخالفات ال من  يُعد 

  أو  الجامعة  عن صادرة كانت  سواء الوثائق أو  واإلفادات  الشهادات  مثل الرسمية المحررات  تزوير .أ

 .الدراسة بإجراءات  صلة  ذات  كانت  إذا ا ، غيره  عن 

  بدال   طالب  دخول للشخصية  انتحاال   عد يو ،لغيره أو للفاعل مصلحة لتحقيق سواء الشخصية  انتحال  .ب 

  فيه  شريكا   كان  أو ذلك سهل من  وكل  الطالبين على العقوبة  وتسرى  االمتحان  ألداء  أخر  طالب  عن 

 .الطالب  من
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 .كانت  صورة   بأية  االمتحانات  أو  الدراسة سير  وعرقلة  الشغب  أو  الفوضى  إثارة . ج

  يتعلق  مما  غيرها  أو  النتائج  أو  التقييم  أو  االمتحانات  سير  يخص  فيما  العاملين  أو  األساتذة  على  التأثير  .د 

 .واالمتحانات   الدراسة بشؤون 

  قبيل  من ويعتبر الصور من صورة بأية فيها  الشروع أو االمتحانات  في الغش أعمال ممارسة . ه

  عالقة  ذات  أجهزة أو  أدوات  أو  أوراق  أية  االمتحانات  قاعة  إلى  الطالب  إدخال  الغش  في  الشروع 

 .االمتحانات  لجنة  قبل  من  بإدخالها   مرخصا   يكن  لم ما االمتحانات  موضوع الدراسي  بالمنهج

 .الالئحة هذه  ألحكام وفقا    المشكلة التأديب  مجالس أو التحقيق لجنة أمام  بالشهادة اإلدالء  عن  االمتناع  .و 

  .العالي بالتعليم   المتعلقة والنظم  واللوائح   للقوانين مخالفة  أية . ز

 ( مخالفات أخالقية34) مادة

 -: التالية األفعال العامة  واآلداب   العام  والنظام  لألخالق  منافيا   سلوكا   يُعد 

  الفعل  في  شريكا   األخر  الطرف  يعد  الرضا حالة وفي األخر برضا تم  ولو العرض  على  االعتداء .1

 .العام ءالحيا خدش وكذلك

 .الصور  من صورة  بأية  فيها التعامل أو المسكرات  أو  المخدرات  تعاطي  .2

 تدخين السجائر داخل مبنى الكلية.  .3

 .عرضها   أو  توزيعها   أو الفاضحة األشياء  تداول .4

 .المرعية  واألخالق العامة  باآلداب  المساس  أو النافذة للقوانين  وفقا   بالشرف  اإلخالل شأنه من ما  كل .5

 (35) مادة

  السلوك  ويعتبر  الحصر ال  المثال سبيل على(  34-33-32-31 -30) المواد  في  الوارد  التعداد  يُعد 

 .العليا والمعاهد   الجامعات  في  بها  المعمول  والنظم  للتشريعات  مخالفا   مادام محظورا  

  التأديبية العقوبات عشر:  الحادي الفصل
 ( العقوبات لمدة سنتين36) مادة

  األفعال أحد  ارتكب  إذا   دراسيتين  سنتين  عن  تقل   ال لمدة الدراسة  عن   باإليقاف  الطالب  يعاقب 

 .الالئحة  من ( 30)  المادة في عليها المنصوص 

 .عائدا    كان  إذا الكلية  من   الطالب  ويفصل

 ( العقوبات لمدة سنة واحدة37) مادة

  المنصوص  األفعال أحد  ارتكب  إذا دراسية سنة  عن  تقل   ال لمدة الدراسة  عن   باإليقاف  الطالب  يعاقب 

 .العود  عند   العقوبة وتضاعف(  32) المادة في  عليها 
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 .الجامعة  بأموال  أحدثها  التي األضرار  قيمة  دفع إذا إال الدراسة مواصلة لطالب ل يجوز  ال  األحوال  جميع  وفي

 اخرى ( عقوبات38) مادة

  : -التالي النحو على (   33)  المادة في عليها المنصوص المخالفات على يُعاقب

  من  كل  دراسيتين  سنتين  على  تزيد  وال  دراسة سنة  عن  تقل  ال  لمدة  الدراسة عن  بالوقف يعاقب  .1

 .العود  عند   نهائيا   فصال   الدراسة من الطالب  ويفصل  ، (ب  -أ) الفقرتين  في الواردة المخالفات  ارتكب 

 فـي المحـددة المخالفـات  أرتكـب  إذا جزئيـا   أو كليـا   االمتحانـات  دخـول مـن بالحرمان الطالب  يعاقب  .2

 .المخالفة فيها ارتكب  التي المادة في ملغيا   امتحانه يعتبر األحوال جميع وفي ،(د  -ج) الفقرتين

 علـى واحد  دور في امتحانه نتيجة بإلغاء( هـ) الفقرة في نهاابي الوارد  المخالفة ارتكب  من كل يعاقب  .3

 .العود  عند  نهائيا   فصال   الطالب  ويفصل كاملة لسنة امتحانه إلغاء التأديب  لمجلس ويجوز األقل،

  النظامي  الطالب  حقوق من بالحرمان (  ز -و)  الفقرتين  في  عليها  المنصوص  المخالفات  على  يعاقب  .4

 .واحدة  دراسية  سنة على   تزيد   ال  مدة الدراسة عن   اإليقاف  أو

 ( تفتيش الطالب والغش39) مادة

  لالشتباه  تدعو  قرائن وجدت   إذا الطالب  تفتيش  االمتحان  قاعة على   المشرفين أو  المراقبة  للجنة  يجوز 

 .االمتحان  موضوع بالمقرر  عالقة  لها أجهزة أو  أدوات  أو  أوراقا   حيازته  في  بأن 

  أعمال  ارتكاب  في بدأ  أو االمتحان  لجنة تعليمات  خالف إذا االمتحان  قاعة  من  الطالب  إخراج لهم  يجوز  كما

 .الغش

 .ملغيا   امتحانه يعتبر  األحوال  جميع  وفي

 (40) مادة

  إحدى ارتكب  طالب   كل سنتين  على  تزيد  وال   سنة عن  تقل   ال لمدة الدراسة عن  بالوقف يعاقب 

 .العود  عند   نهائيا   الطالب  ويفصل ( 34) المادة في عليها  المنصوص  األفعال

 (41) مادة

  سنة  دراسيين فصلين  كل يحسب   الالئحة هذه  في عليها  المنصوص  التأديبية  األحكام تطبيق في

 .واحدة  دراسية

 ( اإلنتقال لكلية أخرى أثناء فترة العقوبة42) مادة

  وال   الوقف، مدة طيلة  االمتحانات  إلى التقديم  من  الطالب  حرمان الدراسة عن  اإليقاف على  يترتب 

 .العقوبة سريان مدة أثناء  أخرى كلية إلى االنتقال  للطالب  يجوز 
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 (43) مادة
  أن   الجامعة  أو  الكليات  في  بها  المعمول  واألنظمة  واللوائح  للقوانين  مخالفة بوقوع علم   من كل  على

 .الجامعة  أو الكلية عميد   إلى الواقعة،  عن  مكتوبا   تقريرا    يتضمن المخالفة،  هذه  عن بالغا   يقدم 

 ( لجنة التحقيق44) مادة
  هيئة  من  أعضاء ثالثة  من  للتحقيق  لجنة  تكليف الكلية  عميد  على   تعيني   الواقعة عن  اإلبالغ  فور

 .للجنة ا   مقرر  أحدهم  يكون  التدريس

 يب( مجلس التأد45) مادة
  من  عضوين  من ويتكون   الكلية عميد  من  بقرار للتأديب  مجلس  تشكيل يتم   التحقيق من االنتهاء فور

  المجلس على   إحالته تمت  من  إعالم ويتم   بة،اللطل اتحاد  من  مندوب  وبحضور ، التدريس هيئة   أعضاء

  الذي  اليوم يحتسب  وال   أيام، ثالثة   عن  تقل ال  مدة خالل وذلك أمامه،  المثول فيه  ينبغي   الذي بالموعد  المذكور

 .غيابيا    قراره المجلس يصدر الحضور  عدم  حالة  وفي  بينها،  من اإلعالم  فيه  تم 

 .التأديب  بمجلس  عضوا    يكون  أن  التحقيق  لجنة  في اشترك لمن  يجوز  وال 

 يبيةقضاء الدعوة التأد( إن46) مادة
  أو التأديبية الدعوى  انقضاء يؤثر   ال  و  الكلية من  انسحابه أو الطالب  بوفاة التأديبية  الدعوى تنقضي 

 .الواقعة عن  الناشئة  المدنية  أو  الجنائية  الدعاوى  على   فيها الحكم

ال يتعارض مع    امبوال يحق للطالب التسجيل في أي جامعة أو كلية اال بعد انقضاء مدة العقوبة و 

 بشأن الدراسة واالمتحانات.  501قم ر ئحة  الال

 يب( الطعن في قرارات مجلس التأد47) مادة
  الطعن  يجوز وال   اعتمادها، بعد   نهائية  الالئحة هذه ألحكام   طبقا    تصدر التي  التأديبية المجالس  قرارات  تعتبر

 .النافذة التشريعات  بموجب  المقررة ضائية الق بالطرق   إال فيها

  (48)مادة
  رئيس  من اعتمادها  بعد   إال نافذة  الالئحة هذه  تعتبر  وال  صدورها  تاريخ من  اعتبارا   الالئحة هذه  بأحكام  يعمل

 . الجامعة

 (49) مادة
  واالمتحانات  الدراسة بشان   م   2010 لسنة 501 رقم  الالئحة  ألحكام  بالكلية  الدارسين  الطالب  جميع  يخضع 

 . الالئحة هذه  في نص   بشأنها  يرد   لم آلتي األمور وفى  بالجامعات  والتأديب 

 عميد كلية التربية أوباري  

 

 


