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االمتحانات والتأديب  الدراسة والالئحة الداخلية لنظام 
 جامعة سبها كلية تقنية المعلوماتب

 األولل ـصــــــالف

 أحــكـام عــامــــة

 "    1"   مادةال

وتسري  تسري أحكام هذه الألئحة على الدراسة واالمنتحانات بكلية تقنية المعلومات / جامعة سبها 
 أحكامها على طالب مرحلة اإلجازة المتخصصة "البكالوريوس" 

 "  1 "  المادة

  اللغة االنجليزيةاالستعانة  بيجوز  و  جامعة سبها   -   تقنية المعلومات لغة الدراسة بكلية    هي   اللغة العربية 
 . في المقررات التي تتطلب فيها ذلك

  " 3"  المادة

الكلية إعداد دليل خاص متضمنا نظام الدراسة، والمقررات الدراسية، ونظام االنتقال من سنة إلي    على
بالصورة التي تضمن إلمام الطالب بنظام   أخرىأو من فصل إلي أخر، أو من مرحلة إلي  ىأخر

الدراسة، واألحكام األساسية للوائح المعمول بها، وبصورة خاصة أنظمة اإلنذار، والفصل، وإجراءات  
الكلية اإلعالن عنها، ووضعها في مكان ظاهر معلوم، ويصدر في   على التحقيق، والتأديب، ويجب 

أن يعامل الطالب    على )فصل الخريف( ويعمل بتاريخه،    كل سنة ويعطي للطلبة في بداية العام الجامعي
 بدليل السنة التي قبل بها في الجامعة. 

 " 4"  المادة

 - اآلتية:العلمية  األقسام  تقنية المعلومات كلية   تضم 

   General Direction         العام  االتجاه قسم  •

 ( فصول دراسية الى ان يتم اجتياز عدد الوحدات المطلوبة للتخصص  4يدرس به الطلبة الجدد )
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 االقسام العلمية التخصصية وهي: 

 Computer Science       الحاسوب  علومقسم   •

 Computer Engineering       الحاسوب  هندسة قسم  •

 Software Engineering       البرمجيات  هندسة قسم  •

 Information Systems       المعلومات  نظم قسم   •

   Networks & Communications     واالتصاالت  الشبكات قسم  •

 Mobile Computing       المتنقلة  الحوسبة قسم  •

   Multimedia       المتعددة الوسائط قسم  •

 Internet Systems & Security       والحماية   األنترنت  نظم  •

               Smart Applicationالتطبيقات الذكية  •

علمية    أقسام  إنشاء   العلمية وبعد موافقة مجلس الجامعة   األقساماقتراح من    بناء على  يجوز لمجلس الكلية 
 المذكورة.  األقسام  بعض   إلغاء أو دمج  أو اخرى

 " 5"  المادة

يجوز  و، تقنية المعلومات في ( لبكالوريوس االجازة المتخصصة )ا  ةدرج كلية تقنية المعلومات تمنح 
لى هذه الدرجات بناًء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة  إإضافة درجات علمية أو شهادات أخرى 

 العالي. مجلس الجامعة واعتماد وزارة التعليم 

اقتراح    ما في حكمها بناء على  أو الئحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجامعة     العلياتنظم الدراسات  
العلمي في    ث ، والبحالتعليمالمعمول بها الصادرة من وزارة    العليا الئحة الدراسات    إطار من الكلية في  

 دولة ليبيا. 

 " 6"  المادة

فصال دراسيا   12، و ال تزيد عن  سنوات( كحد أدنى 4) فصول 8تكون مدة الدراسة بالكلية  .أ
عرض بعض  وال تتضمن هذه المدة التأخير الناجم عن عدم تمكن األقسام من كحد أقصى 

 . والفصول التي يسمح للطالب فيها بوقف القيد  المقررات الدراسية لظروف قاهرة 

  ( من مرات لمن جاوز المدة الدراسية المحددة بالفقرة )أ 3عدد مرات الرسوب في مقرر ما  .ب 
 هذه المادة. 

هذه  ( من 47يجوز بقرار من الجامعة منح فرصة استثنائية أخيرة وفقا لما ورد في المادة ) .ت 
 . الالئحة

ه الالئحة  هذ  الدراسية وتبين الفصول  على  تحدد األقسام العلمية المقررات الدراسية وتوزيعها .ث 
  للوحدات الدراسية العامة والتخصصية التي يجوز التسجيل فيها بكل   واألقصى  الحدين األدنى

فصل دراسي أخر بحسب   إضافة  يجوز  كما  ( من هذه الالئحة،11وفقا للمادة )  دراسي  فصل
 . الظروف تضيهاق تالضرورة التي  
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 " 7"  المادة

  المنتظمة بما في ذلك   الفعلية من الدراسة    ستة عشر أسبوعا (  16)دراسي  فصل   بكل   الدراسة  مدة   تكون 
بدون   أخرى  أيام  ، وال يدخل في حساب هذه المدة أي عطالت أو  أسبوعان المتحانات نهاية الفصل 

 عدا العطالت الرسمية.   فعليةدراسة 

 " 8"  المادة

  لمدة   عملية  محاضرة   أو  على االقل    ساعة   لمدة  نظرية  محاضرة  عن   عبارة  الدراسية  الوحدة .أ
ً  ساعتين  .واحد  دراسي  فصل خاللعلى االقل    أسبوعيا

   أساس وحدة واحدة  على يكون احتساب فترات المعامل، وما في حكمها   .ب 

وما    وبحوث التخرج  تحسب الوحدات الدراسية للمقررات الدراسية الحقلية، والندوات العلمية، .ت 
 الدراسية للقسم المختص .  في حكمها بعدد يتناسب مع طبيعتها وفق الخطة

تسليم   ويجب السابع الدراسي يسمح للطالب بالتسجيل في مشروع التخرج من بداية الفصل  .ث 
 المختص.  لقسملفي الموعد المحدد لذلك  تقرير المشروع

 " 9"  المادة
 البيانات التالية حسب الترتيب التالي:  ىعل  األولى تحتوي صفحة الغالف   أنيجب   أوال:

 القسم. اسم الجامعة ،اسم الكلية ،اسم  -أ
 . عنوان البحث  -ب 
 اسم الطالب  -ت 
 المشرف.  األستاذ اسم  -ث 
 العام الجامعي.  -ج

 موزعة كالتالي : مجلدة من نسخ البحت  (3)الطالب تسليم عدد  ى عل  ثانيا:
 للقسم العلمي.  الكترونية  أخرىو نسخة مطبوعة (  2عدد ) .أ

منظومة  إلدراج البحث في مكتبة الكلية الكترونية ل أخرىونسخة مطبوعة ( 1عدد ) .ب 
 المكتبة. 

وعلى الطلبة والمشرف اتباع دليل الكلية االرشادي لطباعة البحوث بصفة عامة والدليل االرشادي  
 العلمية بصورة خاصة كال حسب تخصصه.  باألقسام لطباعة البحوث 

 " 10"  المادة

هي   تقنية المعلومات  درجة البكالوريوس في  للحصول على الحد األدنى للوحدات الدراسية المطلوبة 
مائة وخمسون وحدة دراسية وفقا لما تحدده البرامج    150مائة وأربعون وحدة والحد األعلى هو    140

 المختصة. المعدة من األقسام 
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 " 11"  المادة

يكون الحد األدنى للوحدات الدراسية التي يجوز للطالب التسجيل فيها في الفصل الدراسي   .أ
وعشرون    أحدى 1±  21عشر وحدات دراسية، ويكون الحد األعلى لذلك هو    1±10الواحد هو  

 وحدة دراسية في الفصل الدراسي الواحد . 

يسمح للطالب بعد موافقة القسم المختص بتجاوز الحد األعلى للعبء الدراسي الفصلي بمقرر   .ب 
، كما يسمح له بالتسجيل في اقل من الحد األدنى  عليهواحد إذا كان تخرج الطالب يتوقف 

 . عليه للوحدات الدراسية إذا كان تخرجه يتوقف  

 انيـل الثــصـــالف

 قيد واالنتقال  القبول وال

 " 12"  المادة

 يتم قبول الطالب وقيدهم وفق الفئات التالية: 

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

طالب وافدون، وهم الطالب غير الليبيين الذين يتم منحهم مقاعد دراسية وتنظيم   .ب 
 أوضاعهم وكيفية قبولهم بقرار من وزارة التعليم العالي. 

 " 13"  المادة

ً   بالكلية   الدراسة  تكون .أ   الجامعي   العام   في   دراسيين   فصلين  بواقع  المفتوح  الدراسي  الفصل  لنظام  وفقا
 الكلية  تحددها  التي الضوابط و   الشروط حسب ( الربيع فصل و  الخريف  فصل)

من   باقتراحوذلك  ، عند الحاجة أسابيع دراسية 8ال يقل عن  صيفي فصل دراسي  إضافة يجوز  . ب
 . مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة 

 من السنة الموالية.  مع منتصف شهر يناير  سبتمبر وينتهي شهر بداية  يبدأ فصل الخريف في   .ت 

 يونيو.  وينتهي في منتصف شهر  يبدأ فصل الربيع في بداية شهر فبراير،  .ث 

بداية فصل الربيع الذي  بنهاية فصل الخريف، وتنتهي ب تبدأ  أسبوعانعطلة نصف السنة ومدتها  . ج
  أوبرامج دراسية علمية  إقامة  إليها ، ويجوز لألقسام خالل العطلة المشار دراسييليه من كل عام 

 ميدانية. 

  لكلية تعديل مواعيد بدء وانتهاء الدراسة لكل فصل دراسي بما ال يتعارض مع مجلس ايجوز ل . ح
 .بالنسبة للمقررات العملية تكون بأسبوع قبل االمتحانات النظرية و  ، المادة
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  العلمية   المصلحة  تقتضيه  بما  و   المتاحة   اإلمكانيات   حسب   و   الجامعة   ادارة  موافقة   بعد   للكلية   يجوز  . خ
  مراعاة  مع صيفي دراسي كفصل الصيفية الفترة  خالل ميدانية  أو علمية و دراسية  برامج تقديم

 :التالية  الشروط
 
 التدريس  هيئة   عضو  موافقة .1
 وحدات  7  يتجاوز   ال  بتسجيلها  للطالب  بها  المسموح  الوحدات  عدد  .2
 .المختصة  العلمية االقسام قبل  من  المقررات  تحدد  .3
 . العامة الالئحة  مع  يتعارض  ال  بما   الصيفي الفصل في  التخرج للطالب  يجوز   ال .4

 " 14"  المادة

كل فصل دراسي تحدد الكلية عدد الطالب الذين يتم قبولهم وفقا إلمكانيات الكلية، واألقسام   في بداية
لنيل درجة   كلية تقنية المعلومات المجتمع، ويشترط في من يتقدم للدراسة ب العلمية واحتياجات 
 - التالية:الشروط  تقنية المعلومات   البكالوريوس في  

من    التخصصية ثانوية  ال  أوالشهادة الثانوية العامة القسم العلمي    يكون الطالب حاصال على  أن .أ
المعتمدة  و  المعاهد المتخصصة   طلبةقبول    يمكن ، كما  تخصصات ذات عالقة بتقنية المعلومات 

 . وحسب امكانية القسم المختص  القبول  امتحان اجتياز بدرجة امتياز وبعد 

 موثقا دلك بشهادة صحية. يكون الئقا صحيا   أن .ب 

 يكون حسن السيرة والسلوك.   أن .ت 

 يتفرغ تفرغا كامال للدراسة.   أن .ث 

ال يقل تقديره العام في الثانوية العامة عن النسبة المحددة والمعتمدة للقبول بالكلية في السنة    أن . ج
 . تقنية المعلومات التي يرغب الطالب فيها التسجيل لنيل شهادة البكالوريوس في  

ويكون قرار لجنة   امتحان القبول، والمقابلة الشخصية الذي تقرره الكلية، إجراءكما يجوز  . ح
 القبول والمقابلة نهائيا بعد اعتماده من مجلس الكلية. 

  بدفع رسوم ،ونفقات الدراسة وفق اللوائح المعمول  الليبيينيلتزم الطالب المتقدم من غير  أن . خ
، مع األخذ بعين  المرفق بهذه الالئحة  الكشفكما هو موضح في  ، الليبية الجامعات ببها 

وفقا لما   منح دراسية الوافدين على  ملة بالمثل، والطلبةاالعتبار االتفاقيات الموقعة بشان المعا
 . يبية لبالجامعات الهو معمول به  

من كل   أصليةنسخ  يحتوي على أنيكون لكل طالب ملف شخصي يحفظ بقسم التسجيل، ويجب 
 . العلمية المختصة  باألقسام   أكاديميمستندات التسجيل، والنتائج النهائية لكل فصل دراسي، وملف 

 " 15"  المادة

كل المستندات   من  أصلية يحتوي علي نسخ  شخصيا  ملفا تتم إجراءات تسجيل الطالب بتقديم الطالب 
يحتوي ذلك الرقم   أن للدراسة بالكلية، علىا عند قبوله الطالب رقما دراسي المطلوبة للتسجيل ويمنح

 الرقم التسلسلي للطالب  بالكلية والسنة التي التحق بها الطالب.  على
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 " 16"  المادة

الكلية لجنة لدراسة طلبات االنتقال برئاسة وكيل الشئون العلمية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة   تشكل
  (3)أن تفرغ اللجنة من أعمالها خالل  على ويكون قرار اللجنة نهائيا بعد اعتماده من مجلس الكلية    التدريس،

وان    ، إال بعد استيفاء كافة اإلجراءات المطلوبة  فعلياوال يعد الطالب منتقال    ثالثة أسابيع من بداية الدراسة ، 
األقسام كال فيما يخصه بحيث ال يعتبر  تخضع المقررات التي درسها الطالب المنتقل للمعادلة عن طريق 

منجزا إال ما يتم معادلته، وكان ناجحا فيه، وفي حالة مغايرة المؤهالت لألنظمة التعليمية المعمول بها في  
جامعات ليبيا تتولي لجنة مختصة بمعادلة المؤهالت العلمية باإلدارة العامة للتعليم العالي إجراء المعادالت  

  تتجاوز خمسة وأربعين يوما. الالزمة خالل مدة ال

 " 17"  المادة

 يأتي: يشترط في طالب االنتقال للدراسة بالكلية ما 

 المستندات المقدمة من الطالب أوال:

قبل بدء الفصل الدراسي المراد    أسابيعيقدم طالب االنتقال مستنداته في موعد ال يقل عن ستة   .أ
 . التسجيل فيه 

  التي في المقررات  ووحداتها ودرجاتهتتضمن مستنداته كشفا بعدد المقررات، ومفرداتها،  .ب 
 اجتازها ونظام الدراسة بالكلية التي يرغب في االنتقال منها. 

الدراسي  عام المقررة للقبول بالكلية في الال تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة عن النسبة  .ت 
 الذي يرغب االنتقال فيه. 

قبل تخرجه من   األقل على فصول دراسية  أربعة( 4)أوسنتين دراسيتين ( 2)يلتزم بقضاء  .ث 
 . الكلية

كلية  ب  ال يقل تقديره العام في المقررات الدراسية التي تدرس بالكلية المنتقل منها والتي تدرس . ج
كلية    هدا الشرط األقسام التي تدرس بأشراف، ويستثنى من  % )جيد(65عن    تقنية المعلومات 
 وتعامل معاملة االنتقال الداخلي بين األقسام العلمية بالكلية.   تقنية المعلومات 

سبب   أليالكلية المنتقل منها  أو ال يكون الطالب المتقدم بطلب االنتقال مفصوال من الجامعة  . ح
 . األسباب من 

الكلية بما يتناسب مع القدرة   إلى يحدد مجلس الكلية لكل فصل دراسي النسب المطلوبة لالنتقال ا:  نيثا
   االستيعابية للكلية. 

 " 18"  المادة

 : اآلتية وفقا للشروط   طيلة فترة دراسته بالكليةمرة واحدة  أخر إلى االنتقال من قسم يجوز للطالب 

 . إليه مراعاة القدرة االستيعابية للقسم المنتقل  .أ

 تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين لالنتقال بحسب المعدل العام.  .ب 
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 . األخر القسم  إلي وحدات دراسية بعد االنتقال   (6) من أكثر أال يفقد الطالب المنتقل  .ت 

مضي   من بدء الدراسة في القسم وان ال يكون قد  أسبوعان أقصاها خالل مدة االنتقال يتم  أن .ث 
 اكتر من فصل واحد في القسم المنتقل منه.  عليه 

 مسجل الكلية بذلك.  إخطارموافقة القسمين المعنيين مع   . ج

  المادة في    عليها   تحسب المدة التي قضاها الطالب في القسم المنتقل منه ضمن المدة المنصوص  . ح
 الالئحة. من هذه  (

 قسم المنتقل إليه. ال في عليها المتحصل   اإلنذارات يحتفظ الطالب المنتقل بعدد  . خ

 " 19"  المادة

درجة البكالوريوس للعلوم في تخصصه تعتمد من مجلس   للحصول علىيضع كل قسم خطة دراسية 
الكلية تعديل تلك الخطة    ويجوز لمجلس  ،قررات مالوتوصيف    الكلية مبينا فيها عدد الوحدات الدراسية،

 اقتراح من القسم المختص.  بناء على

 " 20"  المادة

واالختيارية من مجموع الوحدات الدراسية الواردة    ساندة يحدد كل قسم نسبة المقررات التخصصية والم
 من هذه الالئحة.    المادةفي 

  المادة حسب الخطة المقترحة من القسم العلمي وفقا  كلية تقنية المعلومات تقسم المقررات التي تدرس ب
 - إلي: (

 متطلبات الجامعة  :أوال

 وهي مقررات تقرر الجامعة تدريسها لجميع الطالب بمختلف األقسام.       

 ساندةالمقررات الم ثانيا:

 وهي التي تدرس باألقسام األخرى ويلزم الطالب بدراستها بناء على خطة القسم التابع له         

 ( )متطلبات التخصص  المقررات التخصصية  :ثالثا

 ويكون الطالب ملزما بدراستها وهي المقررات التي تدرس للطالب المتخصص.        

 المقررات االختيارية  :رابعا

وهي المقررات التي يجتازها الطالب ويحدد القسم المختص عددها بين المقررات التخصصية          
 ة. ساند والم

 

 " 21"  المادة

  خالل  وتجديد القيد للطالب  األولتسجيل الطالب الجدد للفصل الدراسي  إجراءات تتم  .أ
  تجديد خمسة عشر يوما من   15بعد والسابقان لبدء الدراسة من قبل مكتب التسجيل،    األسبوعان
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المرفق   الكشفكما هو موضح  الثالث  األسبوع في  ير بالخصوص فرض غرامات تأخت القيد 
 .بهذه الالئحة 

وتجديد القيد بعد انتهاء    األولبالفصل الدراسي    الطلبة الجدد   قبوليجوز    ال   األحوالفي جميع   .ب 
 المدة.  هذهيتحمل الطالب نتائج  تأخيره عن الدراسة في   و من بداية الدراسة،  األول األسبوع 

منقطعا عن    يعتبر  لم يقم الطالب بإجراءات تسجيل المقررات في المواعيد المحددة للتسجيل  إذا .ت 
 الدراسة بسبب غير مشروع. 

 األدنـى أو األقصـىمقـررات دراسـية بمـا ال يتجـاوز الحـد  إسـقاط أو إضـافةيجوز للطالب  .ث 
 بداية الدراسة فيخمسة عشر يوما من  15للوحدات الدراسية المقررة خالل فترة ال تتجاوز  

 .الالئحة هذهمن   المادةكل فصل دراسي بما ال يتعارض مع 

 " 22"  المادة

  بأول، وذلك حسب التسلسل المحدد  أوال الطالب تسجيل المقررات الدراسية  على يجب  .أ
متقدمة   تص، و ال يجوز التسجيل في مقررات للمقررات الدراسية المعلنة من قبل القسم المخ 

 اجتياز المقررات الممهدة لها.  قبل

  جميع   اجتاز اذا إال فأعلى( 300) المستوى  ذات  المقررات  في التسجيل  للطالب  يجوز  ال .ب 
  المستوى  ذات  المقررات  في التسجيل له يسمح ال كما ،(100)  المستوى ذات  المقررات 

  العلمي  وللقسم. فأقل ( 200) المستوى ذات  المقررات  جميع اجتاز اذا إال فأعلى ( 400)
 . طالب  ألي ذلك استثناء  في الحق  وللضرورة  الطالب  به   والدارس المختص 

  ة ومتطلبات ساند ال يجوز للطالب االنتقال بالمقررات الدراسية العامة )الم األحوالفي كل  .ت 
 الفصل الدراسي السادس.  إلي  الجامعة(

 " 23"  المادة

  والتمرينات في  الطالب حضور المحاضرات، و الدروس العملية، والمناقشات  علىيجب  .أ
لكل مقرر، وإذا غاب   جميع لمقررات المسجل بها حسب الساعات الدراسية المخصصة 

يقبله   لمقرر ما دون عذر شرعي  من مجموع الساعات المخصصة % 25 من  أكثر الطالب 
النهائي فيه؛ ويعطي درجة )صفر( في ذلك   لالمتحان الطالب من التقدم  مجلس الكلية يحرم 

 المقرر. 

الفصل الدراسي،    % فأقل من مجموع الساعات المخصصة للمقرر خالل 30غاب الطالب    إذا .ب 
 لذلك المقرر.  االمتحان النهائي وبعذر مشروع يقبله مجلس الكلية؛ يحق له الدخول  لتأدية

ما لن يلتفت    الساعات المخصصة لمقرر % من مجموع  30تجاوز غياب الطالب أكثر من    إذا .ت 
  أن مقرر غيره  اختيار أو إعادته  وعليهعذر؛ يعطي درجة )صفر( في ذلك المقرر،  أي  إلى

 كان اختياريا. 
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بتدريسه   يقوم كل عضو هيئة تدريس بمتابعة حصر حضور الطالب في المقرر الذي يقوم .ث 
  على المترتبة  لآلثار  يه الطالب المعنية، وتنب  األقسام المسجل عن طريق  إلى وتقديم الغياب 

 ذلك.

الغير مشروع   تحسب نسبة الغياب من بداية الفصل الدراسي، ويدخل في هذه النسبة الغياب  . ج
 . أنواعه  بكافة

 " 24"  المادة

لفصلين دراسيين طيلة فترة   األحوالقيده خالل شهر من بداية الدراسة بحسب  إيقافيجوز للطالب 
القيد ضمن مدة الدراسة، ويجوز لمجلس الجامعة قبول وقف قيد الطالب    إيقافدراسته، وال تحسب مدة  

في مدة ال تزيد عن شهر من بداية  تطلبت ظروفه ذلك ،  إذا  أخريين بصورة استثنائية لفصلين دراسيين  
 التسجيل بالكلية . 

 " 25"  المادة

% من عدد الساعات المعتمدة للدراسة في  75قسم من تغطية  أي دون تمكن حالت ظروف قاهرة  إذا
تسجيل ذلك المقرر في ذلك   إلغاء  عليهمن هذه الالئحة؛ يجب      المادةفي    عليهامقرر ما، والمنصوص  

 فرصة يعرض فيها للدراسة  أول في  أخرىتسجيله مرة   وعليهمالفصل لجميع الطالب المعنيين، 

  و  ،المقرر  له  التابع  القسم  الى  بالمقرر  االنجاز   نسبة   عن  شهري  تقرير   تقديم  التدريس   هيئة  عضو  على
  هيئة  عضو  يلزم الدراسي المقرر من ( بالمائة وسبعون  خمسة % )75 نسبة  استكمال عدم حالة  في

  النظرية،   النهائية  االمتحانات   موعد   دخول  بدء  قبل  المقرر  لذلك  تعويضية  محاضرات   بإعطاء  التدريس
 الكلية  مجلس  الى المشكلة  تلك  لحل مقترح  بتقديم  المقرر له  التابع القسم يلزم   ذلك تعذر  حالة وفى

 " 26"  المادة

انقطع عن الدراسة فصلين   إذاأي عذر؛  إلييلغي قيد الطالب، ويعتبر مفصوال من الكلية و ال يلتفت 
من هذه   (42المادة ) عليهدراسيين خالل دراسته بالكلية ولم يتقدم بطلب إليقاف القيد وفقا لما تنص 

مقابل   له االستمرار في الدراسة بالكليةحساب الدولة، ويجوز  على الالئحة وينتهي حقه في الدراسة 
 .القيام بدفع الرسوم الخاصة بالدراسة

 الـثـــــالـــث  الفــــــصـل

 مي ـلـم العـيـقيـات والتـتحانــاالم

 " 2"  المادة

عليها تسمي   واإلشرافيشكل مجلس الكلية في نهاية الفصل الدراسي لجنة لتسيير االمتحانات النهائية   

األخص   ى وعلالمتعلقة بسير االمتحانات وتنظيمها  األمور)لجنة االمتحانات والمراقبة( تتولي كافة 

 - ما يلي: 

 تسليم أوراق اإلجابة واستالمها.  .أ
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 وضع األرقام السرية علي أوراق اإلجابة قبل التصحيح.  .ب 

 حساب متوسط درجات كل طالب ورصدها.  .ت 

 وقوائم الخريجين والمفصولين. إعداد قوائم النتائج  .ث 

 الجداول ومراقبة سير االمتحانات. وللجنة أن تستعين بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم في وضع 

في ذلك الفصل والتي   أعطيت امتحان عام في نهاية كل فصل دراسي لجميع المقررات التي  ى يجر
 سجلها الطالب حيث : 

لذي يدرس فيه مرة واحدة لجميع الطالب يعقد امتحان نهائي لكل مقرر في نهاية الفصل ا .أ
  أن المختصة، ويجوز للكلية  األقسامالمعنيين في موعد يحدده مجلس الكلية بالتنسيق مع 

كانت هناك ظروف   إذاقبل نهاية الفصل  أكثر  أو تسمح بعقد امتحان نهائي في مقرر 
ذلك الوقت كما يجوز لألقسام عقد االمتحانات،   إلي إرجاءهخاصة بالقسم تحول دون 

 الفصل الدراسي .  أثناءوقت   أيوالندوات العلمية، وبحوث التخرج، وما في حكمها في 

تأخر عن الموعد المحدد  إذامقرر  أياالمتحان النهائي في  أداءيفقد الطالب حقه في  .ب 
له الخروج من قاعة االمتحان  فيه كما ال يجوز    راسبا دقيقة (، ويعتبر    15لالمتحان لفترة )

 دقيقة ( من بداية االمتحان .  40قبل مضي )

  امتحانات دورية ال تقل عن اثنان  على السنة للفصل الدراسي  أعمال تشتمل امتحانات  .ت 
  الشفوية، والتقارير، واالمتحانات المفاجئة غير المعلن عنها في حكم  االمتحانات  وتدخل

 . األقساماعيدها ألعضاء هيئة التدريس ورؤساء يترك تحديد مو الدورية  االمتحانات 

 " 28"  المادة

رئيس القسم   إليالسنة مرصودة في صورتها النهائية  أعمال يقوم كل عضو هيئة تدريس بتقديم 
قبل  لجنة االمتحانات مع بداية االمتحانات النهائية، وذلك في موعد مناسب  إليالمختص لتقديمها 

 . تمهيدا لرصدها في استمارة درجات الطالب االمتحان النهائي للمقرر  

 " 29"  المادة

مقرراته الدراسية، وتقديمها مصحوبة بإجابتها   أومقرره  أسئلة إعداد يتولى كل عضو هيئة التدريس 
في   إجاباتهالجنة االمتحانات قبل بدء االمتحانات النهائية بأسبوعين كما يقوم بتصحيح  إليالنموذجية 

 وتسليمها للجنة االمتحانات والمراقبة.  األسبوع مدة ال تتجاوز 

 " 30"  المادة

  اإلخالل القيام بأي عمل من شانه    أوالعلمية    أورية  االمتحانات التحري  أثناءالطالب الكالم    علىيحضر  
  أو المراقب  حضور التحدث مع المراقبين مباشرة، وقبل االستئذان برفع اليد و  أو بنظم االمتحانات، 

 المادة  مقر االمتحان .  أستاذ بعد مغادرة  األسئلةاالستفسار حول نص 



جامعة س هبا - تقنية املعلومات   بلكية الامتحاانت والتأ ديب    الالحئة ادلاخلية لنظام ادلراسة و   

 

   

 

 " 31"  المادة

تغيب الطالب عن احد االمتحانات الدورية يعطي درجة )صفر( في ذلك االمتحان ما لم   إذا .أ
 المقرر، ورئيس القسم المختص.  أستاذ يتقدم المعني بعذر شرعي يقبله 

تقدير )غ(،   على مقرر يحصل الطالب  أيتغيب الطالب عن أداء االمتحان النهائي في  إذا .ب 
االمتحان النهائي   إعادة بر الطالب راسبا و ال يجوز ويعتبر غائبا عن االمتحان وبالتالي يعت

يعاد لكل   أن القسم بشرط  أوالكلية  إلي كان سببا شرعيا عائدا  إذا إال  األسباب مهما كانت 
 الطلبة بعد موافقة القسم المختص . 

 " 32"  المادة

درجات    إليها في نهاية الفصل مضافا    تجرىتكون النتيجة لمقرر ما محسوبة من واقع االمتحانات التي  
االختبارات، والنشاطات العلمية التي يقوم بها الطالب خالل الفصل الدراسي كله، وتكون النهاية  

 النحو التالي:  على العظمي لدرجة كل مقرر مائة درجة توزع  

 ة المعملية . : المقررات النظري أوال 

 النحو التالي :  على % من النهاية العظمي للتقييم الفصلي بحيث توزع  50نسبة  .أ

 درجة لالختبارات الفصلية النظرية .  25 .1
 .  األسبوعي سير العمل  على درجات   10 .2
 درجة للعملي الفصلي النهائي .   15 .3

الدراسي،   ورقة االمتحان النظري النهائي للفصل  على % من النهاية العظمي  50تكون نسبة   .ب 
%  30نسبة اقل من  على في حالة تحصله االمتحان النهائي  أعمال وال ترصد للطالب 

 ( من درجة االمتحان النهائي . درجة15)

من درجة االمتحان   درجة(15) %30على نسبة يجتاز الطالب المقرر مالم يتحصل  ال .ت 
 مهما كانت درجة اعمال السنة.  النهائي 

 : ثانيا: المقررات النظرية 

العلمية   ، والنشاطات األقل على % من النهاية العظمي لالختبارات الفصلية 40تكون نسبة  .أ
درجة    20و  األولدرجة لالختبار الفصلي    20الفصل الدراسي بحيث توزع    أثناء  تجرىالتي  

 لالختبار الفصلي الثاني . 

ورقة االمتحان النهائي، وال ترصد للطالب درجة    على % من النهاية العظمي  60تكون نسبة   .ب 
درجة ورقة   درجة( من  18% )30نسبة اقل من  على السنة في حالة عدم تحصله  أعمال

 االمتحان النهائي . 
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 " 33"  المادة

 :   األتيمائة درجة ويحسب تقديره حسب الجدول  إلي تقدر درجات الطالب في كل مقرر من صفر 

 الرمز التقدير  النسبة  رقيم ت

 A ممتاز  100 إلي  85من  1
 B جيد جدا  85اقل من  إلي  75من  2
 C جيد  75اقل من  إلي  65من  3
 D مقبول  65اقل من  إلي  50من  4
 E ضعيف  50اقل من  إلي  35من  5
 F ضعيف جدا 35اقل من  6

 " 34"  المادة

دراسي يحسب متوسط معدل التقدير العام للطالب بضرب الدرجة لكل مقرر نجح    فصل   في نهاية كل 
فيه في عدد الوحدات المعتمدة له، وقسمة مجموع حاصل الضرب لجميع المقررات التي درسها  

اقرب    إليالعدد الكلي للوحدات مضروبا بالنهاية العظمي، ويقرب معدل متوسط التقدير    علىالطالب  
 رقمين عشريين. 

 " 35"  ادةالم

الطالب لكل مقرر   عليهاعند التخرج يحسب متوسط التقدير العام للطالب بضرب الدرجة المتحصل 
  علىفي عدد الوحدات المعتمدة له، وقسمة مجموع حاصل الضرب لجميع المقررات التي درسها 

اقرب رقمين   إليالعدد الكلي للوحدات مضروبا بالنهاية العظمي، ويقرب معدل متوسط التقدير 
 استوفي جميع متطلبات التخرج .  أذايعتبر الطالب ضمن خريجي نفس الفصل الدراسي  عشريين، 

 " 36"  المادة

في جميع   أو مقرر  أي % من الدرجة الكلية في 50متوسط تقدير عام  علىتحصل  إذايحق للطالب 
بحيث ال تتجاوز مادتين    أخرىمن تلك المقررات مرة    أي  إعادةمقررات الفصل الدراسي يحق للطالب  

 مقررين في الفصل الدراسي الواحد لرفع معدله .  أو

 " 37"  المادة

مع مراعاة سرية االمتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية في المقررات التي  

 والضوابط التالية :   اإلجراءات ال تزيد عن مقررين وفق إ على رسب فيها 

 النتائج.  إعالن من  أسبوعين مسجل الكلية خالل مدة ال تزيد عن   إلييقدم طلب المراجعة   أن .أ

  ، كما هو موضح في ( خمسون دينارا للمقرر الواحد 50ترفق بالطلب كفالة مالية قدرها ) أن .ب 

 . المرفق بهذه الالئحة  الكشف
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  أعضاء تشكيل لجنة للمراجعة من ثالثة    ) القسم الذي يقوم بتدريس المقرر ( الدراسي  القسم   يتولي  .ت 

  المقرر موضوع طلب المراجعة، وبحضور  أستاذ يكون من بينهم  ان  علىمن هيئة التدريس 

ثالثة  (  3)ظرف    الكلية في  تقرير بالخصوص وتقديمه إلدارة  إعداد جنة  للا على و   الطالب شخصيا 

الموعد المحدد للمراجعة تراجع الورقة من قبل   وإذا تأخر الطالب عن التكليف،  تاريخ  من أيام 

 . أخرى طلب المراجعة مرة   للطالب  نهائيا، وال يحق ويعد قرراها  اللجنة،

الطالب،  ملف بتت صحة ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة، وتودع نسخة من التقرير في ث إذا .ث 

 . قيمة الكفالة ويسال عضو هيئة التدريس لعدم دقته في التصحيح إليه وتعاد 

 الطالب   ومساءلة  الكلية،  إلي قيمة الكفالة    أيلولة ذلك    على لم يثبت صحة ادعاء الطالب فيترتب    إذا . ج

والضوابط عند تقديمه   ،اإلجراءات  الطالب بهذه إخطار الكلية  إدارة على الذي ال يثبت ادعاءه و 

 طلب المراجعة. 

درجة    الطالب   كما يمنح  ( في مقرر واحد،48درجة )  علىتمنح للطالب درجتين في حالة حصوله   . ح

طلب المراجعة   للطالب تقديم   ويحق   واحد،  ( في مقرر 49درجة )  على واحدة فقط في حالة حصوله  

 في باقي المقررات التي رسب فيها. 

(  5التخرج ) فصل  ( يمنح الطالب في 45تقدير اقل من )  على تحصل  إذا في حالة تخرج الطالب  . خ

    هذا المقرر.  علىكان تخرجه يتوقف   إذافي مقرر واحد  إضافية درجات 

 " 38"  المادة

يقوم القسم المختص بعد نهاية كل فصل دراسي بأعداد قوائم بأسماء الطالب الذين استوفوا شروط  
قسم التسجيل بالكلية العتمادها   ى إل إحالتهاالتخرج مع بيان متوسط معدل التقدير العام لكل منهم ويتم 

 مراجعتها ومقارنتها بسجل الرصد.  بعد 

  " 39"  المادة

من القسم العلمي، وتعتمد النتائج النهائية للخريجين من قبل   تعتمد النتائج النهائية في النظام الفصلي
 مجلس الجامعة بعد التصديق عليها من القسم العلمي، واعتمادها من مجلس الكلية. 

 " 40"  المادة

   ت متوسط امتحانا  تقدير عام ممتاز في  علىذي يتحصل  للطالب ال  ىاألول تمنح مرتبة الشرف   .أ
  مقرر من  أي يكون قد رسب في  % وان ال 75ومعدل عام ال يقل عن  ،األخيرينالفصلين 

 بالكلية. مقررات الدراسة خالل دراسته  

امتحانات    جدا في متوسط تقدير عام جيد    على تمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الذي يتحصل   .ب 
مقرر من   أي قد رسب في  يكون  ال %، وان 75، ومعدل عام ال يقل عن األخيرينالفصلين 

 .مقررات الدراسة خالل دراسته بالكلية
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 عـل الرابـصــــفـال

 والفصل من الدراسة  اإلنذار

 " 3"  المادة

 الدراسية. فصل من الفصول  أي ضعيف جدا في  أو تقدير عام ضعيف  على تحصل   إذاينذر الطالب 

 " 4 "  المادة

مقرر في حالة غيابه ألكثر من   أي( في المتحان النهائي )النظري والعمليا  أداءيحرم الطالب من 
 صفر. له درجة  ى %( من الساعات المحددة لذلك المقرر، وتعط25)

 " 5"  المادة

 الحاالت التالية :  أحدى حساب الدولة في  علىيفصل الطالب وينتهي حقه في االستمرار في الدراسة  

 دراسته بالكلية. مرتين متتاليتين خالل فترة ( 2)معدل فصلي ضعيف جدا  على تحصل   إذا .أ

 بالكلية.   ثالث مرات متتالية خالل فترة دراسته  (3)  معدل فصلي ضعيف على تحصل   إذا .ب 

 مرات .  أربع  (4)  تكرر رسوب الطالب في مقرر ما إذا .ت 

  من  ىاألول( وحدة دراسية في الفصول الثالثة 36لم يتمكن الطالب من انجاز عدد ) إذا .ث 
 الدراسة . 

  بداية  ( وحدة دراسية خالل ستة فصول دراسية من80لم يتمكن الطالب من انجاز عدد ) إذا . ج
 الدراسة.

  من  فصول دراسية  وحدة دراسية خالل الثماني ( 110لم يتمكن الطالب من انجاز عدد ) إذا . ح
 بداية الدراسة. 

 متتالين. انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة فصلين دراسيين  إذا . خ

  طريق   الدراسة عن  قضي ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي اختار االستمرار في  إذا .د 
 دفع الرسوم الدراسية للتخصص.

 " 6"  المادة

  إدارة توصية من القسم العلمي، ومجلس الكلية، ومجلس    علىيجوز منح الطالب فرصة استثنائية بناء  
 . الجامعة، ولمرة واحدة، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللوائح العامة

 7 "  المادة

 - في الحاالت التالية: أخر معهد عال  أوكلية،  إلي يعاد تنسيب الطالب 
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  األربعة في فصلين دراسيين من الفصول  (2)حصل علي تقدير عام ضعيف جدا إذا .أ
 . األولي 

 بالنسبة للنظام الفصلي.  اإلنذارات من  األعلى تحصل علي الحد  إذا .ب 

او معهد عال يكون معدل القبول به اقل من الكلية التي  كلية  إلي التنسيب  إعادةيجوز  .ت 
 استنفد الطالب بها سنوات الرسوب وذلك لمرة واحدة فقط.  

 خامسالفصل ال

 ت التأديـبية ـمـخــالفـاال

 " 8 "  المادة

ارتكب فعال يشكل مخالفة للقوانين، واللوائح، واألنظمة المعمول بها في   إذايخضع الطالب للتأديب 
مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل محظور   أيفي  أو الجامعة سواء تم الفعل داخلها 

ه الصفة  يب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذ قانونا، ويظل الطالب خاضعا ألحكام التأد 
 تسجيله.  ء إلغا أوبتخرجه 

 " 9"  المادة
 ال يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية : 

 العاملين بالجامعة .  أوالطالب  أوهيئة التدريس   أعضاء االعتداء على  .أ

 المرافق التابعة لها.  أو الجامعة  أموال  االعتداء على  .ب 

 بنظام سير الدراسة واالمتحانات .   اإلخالل .ت 

 العامة .  اآلداب يمس النظام العام و  أو سلوك مناف لألخالق  أى ارتكاب  .ث 

 " 10"  المادة

بالتشريعات النافذة   عليها بهذه الالئحة بالعقوبات المنصوص  عليها التأديب المنصوص  أحكامال تخل 
يؤثر    أنجهات االختصاص فورا دون    إبالغالكلية    جنائية تعين علىوإذا شكل سلوك الطالب جريمة  

 التأديبية في مواجهته.  اإلجراءات سير  ذلك على

 " 49"  المادة

كان شريكا    أو   أصلياارتكاب المخالفة بصفته فاعل    على  أقدمالطالب سواء    التأديب على  أحكامتسري  
 المساعدة .  أوالتحريض  أوباالتفاق 

 " 50"  المادة

 ما يلي: العاملين بالجامعة  أو الطالب  أو هيئة التدريس   أعضاء االعتداء علىيعد من مخالفات 
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 التهديد بأي شكل.  أو واإليذاء أالضرب  .أ

 . واإلهانةالقذف   أوالسب  .ب 

اء ارتكب الفعل شفاهة أو كتابة أو  وعليه س  ىعلنية وبحضور المعتد  بصورةإذا تم اإلعتداء ويتحقق 
 باإلشارة. 

 " 11"  المادة  

 مايلي: المرافق التابعة لها  أوالجامعة  أموال االعتداء علىيعد من مخالفات  

  أو المعدات لمرفق الجامعة سواء بجعلها غير صالحة لالستعمال  أو األدوات تخريب  أو  إتالف .أ
 جزئيا .  أو بتغير وجه استعمالها كليا 

  عليها االستيالء    أو غيرها من ممتلكات الجامعة    أو الكتب    أو المعدات    أو   األدوات   أو   األموال سرقة   .ب 
 . 

 .  إرجاعه وعدم   اإلعارة أو  األمانة سبيل  علىاالحتفاظ بما سلم للطالب   .ت 

 " 12"  المادة  

 ما يلي: بنظام سير الدراسة واالمتحانات   اإلخالليعد من مخالفات 

الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن    أو الشهادات    أو   اإلفادات تزوير المحررات الرسمية مثل   .أ
 االنتفاع بمرفق الجامعة.  أومن خارجها ما دامت ذات صلة بإجراءات الدراسة  أو الجامعة 

لغيره، ويعد انتحاال للشخصية دخول الطالب محل طالب   أوانتحال الشخصية لتحقيق منفعة له  .ب 
 الطالبين وكل من كان شريكا فيها من الطالب .  على ألداء االمتحان وتسري العقوبة  أخر

 االمتحانات بأية صورة كانت .  أوالشغب، وعرقلة سير الدراسة  أو الفوضى  إثارة .ت 

  أو النتائج  أوالتقييم  أو العاملين فيما يخص سير الدراسة، واالمتحانات  أو  األساتذة  على  التأثير  .ث 
 غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة و االمتحانات . 

لصور، ويعتبر من قبيل  الشروع فيها بأية صورة من ا أوالغش في االمتحانات  أعمالممارسة  . ج
لها   أجهزة أو أدوات  أو  أوراق أيةقاعة االمتحانات  إليالطالب  إدخالالشروع في الغش مجرد 

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

التأديب المشكلة وفقا ألحكام هذه الالئحة  مجالس  أولجان التحقيق    أمام بالشهادة    اإلدالء االمتناع عن   . ح
 . 

 العالي .  بالتعليم مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة   أيه . خ
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 13"  المادة

العامة يعد سلوكا منافيا للخلق القويم    اآلداب يمس النظام العام، و    أوسلوك مناف لألخالق    أيارتكاب  
الجامعة، وكل ما يتعارض   إلي  اإلساءة الطالب الجامعي، كل ما من شانه  عليهيكون  أن الذي ينبغي 

 - ، واآلداب العامة وتشمل :األخالقمع 

  األخر، وفي هذه الحالة يكون الطرف  عليه  ى العرض ولو تمت برضا المعتد   علىجرائم االعتداء   .أ
 الفعل . شريكا في 

 التعامل فيها بأية صورة من الصور .  أوتعاطي المخدرات و المسكرات  .ب 

 عرضها .   أو توزيعها   أوالفاضحة  األشياء تداول  .ت 

 . وفقا للقوانين واللوائح النافدة العامة واألخالق  اآلداب يمس  أو يخل بالشرف   أنكل ما من شانه  .ث 

 " 14"  المادة

سبيل المثال ال الحصر، ويعتبر السلوك مكونا    على( 53-52- 51-50التعداد الوارد في المواد )يعد 
الجرائم المذكورة في المواد السابقة مادام مخالفا للتشريعات، والنظم المعمول   أوألي من المخالفات 

 العامة .  اآلداب ، و األخالقبها ويتنافى مع 

 دسسال الـصــفـال

 العــــقــوبات التأديـبية 

 " 15"  المادة

ب( من هذه الالئحة يعاقب   ،( فقرة )أ" المادةفي  عليهاالمخالفات المنصوص  أحدىكل سلوك يشكل 
 وإذا كان عائدا يفصل من الكلية .   اسة مدة ال تقل عن أربع فصول دراسية،مرتكبه باإليقاف عن الدر

 " 16"  المادة

ارتكب احد األفعال   إذامدة ال تقل عن فصل دراسي واحد، لالدراسة باإليقاف عن الطالب يعاقب 
، وال   من هذه الالئحة، وتضاعف العقوبة عند العود  11" المادة    المنصوص عليها في

 بأموال الجامعة.  ها ثأحد التي  األضراردفع قيمة  إذاإال  يجوز إعادة الطالب إلي دراسته

 " 17"  المادة

  على من هذه الالئحة  12" المادة  في   عليها المخالفات المنصوص   على يعاقب الطالب  
 النحو التالي : 
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باإليقاف عن   عليهماب( من المادة المذكورة يعاقب  ، في الفقرتين )أ  عليهماالمخالفتان المنصوص  .أ
، ويفصل الطالب من  فصول دراسية أربعة ة ال تقل عن فصل دراسي واحد وال تزيد عن الدراسة مد 

 الدراسة نهائيا عند العودة لهذا الفعل. 

االمتحانات كليا أو جزئيا؛ إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين  يعاقب عليها بالحرمان من دخول   .ب 
)ت ، ث( من المادة المذكورة، وفي جميع األحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها  

 مخالفة. ال

التالية    اإلجراءات ( من المادة المذكورة تتخذ بشأنها    ،ح في الفقرتين ) ج  عليهماالمخالفتان المنصوص   . ج
 : 

  على بناء    أو رئيس قاعة االمتحانات مباشرة    أوعميد الكلية    أو يحق لرئيس لجنة االمتحانات والمراقبة   .1
االشتباه بان في    إليوجدت قرائن قوية تدعو    إذايفتش الطالب وان يأمر بتفتيشه،    أن مراقب    أي طلب  

 لها عالقة بالمقرر موضوع االمتحان .  أوراقا حيازة ذلك الطالب 

يخرج من   أن من يكفله  أو رئيس لجنة االمتحانات، و المراقبة  أو يحق لعميد الكلية ومن في حكمه  .2
لجنة االمتحانات، والمراقبة ويعتبر امتحانه الغيا في   لتعليمات قاعة االمتحانات كل طالب مخالف 

 المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة؛ ويعطي فيه درجة )صفر(. 

ما له عالقة بالمقرر عدا ما هو مسموح   على ر معه ثيع أو كل طالب يحاول الغش بأي صورة كانت  .3
يعتبر امتحانه ملغيا في ذلك االمتحان   الفصلية موضوع االمتحان في االمتحانات  األسئلة به مع ورقة 

 الذي ارتكب فيه المخالفة؛ ويعطي درجة صفر . 

ارتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة )ج(   إذا األقل نتيجة امتحان الطالب في دور واحد علي  إلغاء .4
لسنة كاملة اي فصلين دراسيين، ويفصل  امتحانه  إلغاء التأديب من المادة المذكورة، ويجوز لمجلس 

 الطالب فصال نهائيا عند العود. 

خ( من المادة المذكورة بالحرمان من حقوق  ،في الفقرتين )ح  عليها المخالفات المنصوص  على. يعاقب د
 . مدة ال تزيد عن فصل دراسي واحد  عن الدراسة  اإليقاف  أو الطالب النظامي 

 " 18"  المادة

الدراسة مدة ال    الالئحة باإليقاف عن   هذه من    13"  المادةفي    عليهاالمخالفات المنصوص    علىيعاقب  
ين؛ ويفصل الطالب نهائيا عند العودة لهذا  فصلين دراسي على وال تزيد  ،تقل عن فصل دراسي واحد 

سلوكه، وتحذيره من   إلي نظره  الطالب، ولفت    أمرلكلية استدعاء ولي ا  عميد   علىالفعل؛ كما يتوجب  
 التأديب.  إجراءات مسلكه توجب االستمرار في  على الطالب  أصرمغبة هذا السلوك فان 

 " 59"  المادة

  تجرى االمتحانات التي  إليالمؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم  اإليقاف على يترتب  .أ
 بما في ذلك االمتحانات النهائية.  اإليقاف سريان مدة  أثناء 
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الطالب عن الدراسة ألي مدة زمنية نتيجة للعقوبات التأديبية الواردة في هذه الالئحة ال   إيقاف .ب 
 . من هذه الالئحة    المادةفي   عليهاتحسب من ضمن سنوات الدراسة المنصوص  

 أثناء مدة سريان العقوبة.  أخرى ال يجوز للطالب االنتقال إلي كلية  .ت 

 سابع الالـفــصـل 

 إجراءات التأديب 

 " 19"  المادة

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

 " 20"  المادة

يقدم بالغا عن    أن المعمول بها في الكلية    األنظمةكل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح و    على
 مجلس الكلية .  أوالجهات المختصة  إليالمخالفة يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة  هذه

 " 62"  المادة

من في حكمه   أوعميد الكلية   علىمن تاريخ البيان (  أيام عن الواقعة يتعين )خالل ثالثة   اإلبالغفور 
 من هيئة التدريس يكون احدهم مقررا للجنة .  أعضاءتكليف لجنة تحقيق من ثالثة 

 " 63"  المادة

  ، إبالغه، وال يحتسب اليوم الذي تم فيه تقوم لجنة التحقيق بإبالغ الطالب قبل يوم من موعد التحقيق
للمسائل العاجلة بشكل عام، وتقوم لجنة   األدلةكان يخشى ضياع  إذايتم التحقيق فورا  أن ويجوز 

الطالب المخالف، وسماع كل من له عالقة بموضوع المخالفة وبعدها تقوم اللجنة    أقوالالتحقيق بسماع  
 . الجهات التي كلفتها  إلي بتقديم تقريرها 

 " 64"  المادة

لجنة التحقيق المكلفة    علىعند عدم حضور الطالب للتحقيق رغم إعالمه،    أولتحقيق  بعد االنتهاء من ا
 اللجنة.  أعدتهاتقديم تقريرا مشفوعا بالمحاضر التي 

 " 65"  المادة

هيئة التدريس من   من  أعضاء ويتكون من ثالثة  ، تأديب بقرار من عميد الكليةالمجلس يتم تشكيل  
القانوني بالجامعة، ومندوب عن اتحاد الطلبة، ويرأس   المكتب وى الخبرة، والدراية، وعضو من ذ 

اللجنة المذكورة بالموعد الذي   على  إحالته من تمت  م إعالويتم  المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس،
من   اإلعالن ، وال يحتسب اليوم الذي تم فيه أياموذلك بمدة ال تقل عن ثالثة  أمامهم ينبغي فيه مثوله 

 بينها وفي حالة عدم الحضور يحاكم غيابيا . 
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 " 66"  المادة

تعتبر قرارات المجالس التأديبية التي تصدر طبقا ألحكام هذه الالئحة نهائية بعد اعتمادها، وال يجوز  
 االعتراض عليها إال بالطعن فيها أمام المحاكم المختصة. 

 " 67"  المادة

 لجنة التأديب  إلي الطالب  إحالةالجهات ذات الصالحية في 

 تكون الجهة المختصة بإحالة الطالب إلي مجلس التأديب عميد الكلية أو من ينوب عنه. 

 ثامن الل ـصـــفـال

 امية ــخت امـكــأح

 " 21"  المادة

 جميع الطلبة بالمراحل المختلفة بالكلية.  تسري هذه الالئحة على 

 " 69"  المادة

على ما نشر بهذه الالئحة    االطالع بعدم    أو يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الكلية، ونظامها    أن ال يجوز  
 . امن وقت نشرهمعلومات من 

 " 70"  المادة

 الالئحة. اللوائح التنظيمية والمذكرات التفسيرية لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ من 

 " 71"  المادة

الئحة نظام الدراسة   أحكامالحاالت والظروف التي لم يرد بها نص في هذه الالئحة تطبق بشأنها 
 م. 2010( السنة  501رقم )  ةاللجنة الشعبية العامة السابق  أمانةواالمتحانات والتأديب الصادرة بقرار  

 " 72"  المادة

صدورها عتبارا من تاريخ يعمل بهذه الالئحة ا   

 

 

 

 م 2016صدر في سبها:      /       /


