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 وزارة التعليم 

 سبها جامعة

  براك كلية التربية 

   اكبرلكلية التربية  الالئحة الداخلية
 

  



  

 (  17 ) من ( 2 ) الصفحة

 

 
 

 جامعة سبها   
 كلية التربية براك  

 الالئحة الداخلية لنظام الدراسة واالمتحانات 
 والتأديب  

 
 الفصل األول

 أحكام عامة  
 ( 1مــــــادة  )  

–تختص أحكام هذه الالئحة ) نظام الدراسةة واممتحانا  والتديب(  وما بتلةب بها بكلية التربية براك 

الشةهاية الاامعية اوول  ي  التربية وترةرأ أحكام هذه الالئحة ىل  جعيا الدارسةي  جامعة سةبها لييب 

 بالعراحب الدراسية العختلفة بالكلية.

    2مةةةةاية ) 

 مقدمة :

والعيشةد ىل  أنقاض الععهد العال  مىداي الععلعي  أنشةد  براك احدى كليا  جامعة سةبها التربية  كلية 

امول رقم   براك بةالقرارب  كليةة التربيةة م ، ثم انشةةةةد  2006-1994  ي  الفترة 1049رقم ) بقرار

 م.2007  لرية 627  والثان  رقم )535)

العاام   ىاليا ي تربتباً  مؤسةةرةةة تربتبة تختص بدىداي الدارسةةي  وتدهيلهم تدهيال  براك كلية التربية  

حية  تعي  يرجةة البكةالتربتي ي  العلتم والليرةةةةان  ي   ،  العهييةة والتربتبةة الت  بحتةاجهةا العاتعا

 التربية .

 الرؤية والرسالة واألهداف:

 م  رؤبة ورسالة وأهداف جامعة سبها.براك تيبثق رؤبة ورسالة وأهداف كلية التربية 

 رؤية الكلية:

التربتأ وتحقيق الربةاية ي  ماةال مةدمةة العاتعا ى   ربق تزوبةده بةالكتاير التعيز ي  ماةال التعليم 

ً العؤهلةة ىلعيةا ومهييةا ي  ماال مهية التدرب  والخدما  اليفرةةةةية بكاية ماامتها ا والعيايرةةةةة محلي  ا

 ً  . وإقليعيا

 رسالة الكلية:

اتية محليا وإقليعيا بعا بياس( إىداي مربا  كلية التربية إىدايا أكايبعيا ومهييا وتربتبا ويق معابير ال

 ً ً  ستق الععب وبلب  حاجة العاتعا الليب  م  الكتاير التربتبة العؤهلة والعدربة تدرببا  .ىاليا

 أهدف الكلية :

 انطالقا م  مفهتم التربية تععب الكلية ىل  تحقيق اوهداف التالية :

ما لعلتم العختلفة بعداري التعليم متخلةلةة للععب ي  ماال تدرب  اتربتبة   إىداي كتاير تعليعية  -1

  قبب الاامع  )امساس  والعتتسط  .

 سد احتياجا  العاتعا العحل  م  الععلعي  التربتبي . -2

 اإلسهام ي  تطتبر العاتعا العحل  م  مالل إقامة يورا   تدرببية مختلة  -3

 ق التعيز ي  ماال التدرب .تزوبد الخرباي  بعهارا  التخطيط والتيفيذ والتقتبم الالزمة لتحقي -4

 الععب ىل  تكتب  اتااها  اباابية لدى الخرباي  نحت مهية التدرب  . -5

ريا مرةتتأ البح  العلع  ي  العاال التربتأ إلبااي حلتل العشةاكب الت  تعترض ماال مرةيرة    -6

 التعليم ي  ليبيا.
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 امستشارا  التربتبة والفيية لعؤسرا  العاتعا.العشاركة ي  مدمة العاتعا م  مالل تقدبم  -7

تةدربة( الطةالة( م الععلم ىل  العهةارا  العتعلقةة بكيفيةة إىةداي وتطبيق اممتبةارا  اليفرةةةةيةة  -8

 والتحليلية.

تبايل الخبرا  والععلتما  ما الهيئا  والعؤسةةةرةةةا  التعليعية والثقايية الليبية والعربية والدولية   -9

 لاة القضابا التربتبة العشتركة.والتعاون معها لععا

إىةداي  كتاير مؤهلةة ي  التخلةةةةلةةةةا  اويبيةة واإلنرةةةةانيةة والتطبيقيةة لليهتض بةالعاتعا ي   -10

 العاام  التيعتبة  .

إىداي الفري مهيياً لإلسةةهام ي  التدرب  وريا مرةةتتى التعليم وربطل بالثقاية العربية واإلسةةالمية   -11

 يلة.وأهداف العاتعا وقيعل اليب

إىداي اإلنرةان التاى  العثق  العتكامب ي  نعته اليفرة  والعقل  وامجتعاى  القاير ىل  التكي    -12

 ما بيئتل العتطترة. 

مرةاهعة الكلية ي  تقدبم الخدما  والخبرا  والععلتما  الالزمة ى   ربق الدراسةا  واوبحا    -13

 العاتعا. الت  م  شدنها تذليب اللعتبا  والعشاكب الت  تتاجل 

إجراء البحت  والةدراسةةةةا  العلعيةة ي  مختل  العاةام  وتت يةد وتبةايل الخبرا  ما الهيئةا   -14

 العلعية اومرى يامب ليبيا ومارجها.

العرةةةاهعة ي  نشةةةر الثقاية العلعية ي  مختل  العاام  بعا بتاك( تطتر العلتم الحدبثة وتقدبم   -15

ة للعؤسرا  والهيئا  والعراكز والاها  العامة والخاصة الخدما  وامسةتشةارا  العلعية والفيي

 ذا  العالقة.

 إقامة اتفاقيا  التتأمة بي  الكلية وغيرها م  الكليا  العياظرة ي  الدامب والخارج. -16

   3مةةةةاية ) 

 جامعة سةةبها وباتز التدرب   -اللغة العربية ه  اللغة الرسةةعية للدراسةةة والتعليم بكلية التربية براك 

أو  بغيرها ي  بعض العقررا  ذا  اللةةبغة الخاصةةة بعد متايقة وزارة التعليم العال  والبح  العلع 

مةا ي  حكعهةا وىل  الطلبةة غير العرل الةذب  بتم قبتلهم بهةذه الكليةة اجتيةاز امتحةان بثبةع قةدرتهم ىل  

 التحليب العلع  باللغة العربية قبب امنتظام ي  الدراسة.

 

   4مةةةةاية ) 

 -جامعة سبها العؤهال  العلعية التالية  : -ي  كلية التربية براك تع

البكالتربتي ي  العلتم التطبيقية والتربية  والليران  ي  العلتم اإلنرانية والتربية ي  التخللا    -1

  5العذكترة ي  العاية )

 يرجة اإلجازة العالية )العاجرتير   -2

 يرجة اإلجازة الدقيقة )الدكتتراه  -3

وبشةةةةتر  لييةب الشةةةةهةاية الاةامعيةة اوول  ي  التربيةة اجتيةاز الطةالة( للعقررا  الععتعةدة للقرةةةةم 

 العختص.

   5مةةةةاية )

 :الكلية ىل  اوقرام التاليةتحتتأ 

 قرم اللغة العربية -1

 .الدراسا  امسالميةقرم  -2

 . قرم اللغة امناليزبة -3

 . قرم التاربخ -4
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 .قرم الاغراييا -5

 .التربية وىلم اليف  قرم -6

 قرم اوحياء -7

 قرم الفيزباء -8

 قرم الرباضيا  والحاستل-9

 قرم الكيعياء  -10

 قرم ىلم امجتعاع -11

وباتز باقتراح م  الكلية إضةةةاية أقرةةةام أمرى تف ء بعتطلبا  العاتعا ىل  أن تعتعد م  الاامعة ، 

لاامعة أو ما ي  حكعها بياء ىل  اقتراح م  وتيظم الدراسةةا  العليا مئحة ماصةةة تلةةدر بقرار م  ا

الكلية ي  إ ار مئحة الدراسةةا  العليا العععتل بها اللةةايرة م  وزارة التعليم العال  والبح  العلع  

 بقتم مقامها ي  جامعا  ليبيا. أو م 

   6مةةةةةاية )

 ، وم بطبق بالكلية نظام امنترال  ،ثعان  يلتل يراسية الدراس  ومدتها  تتبا الكلية اليظام الفلب

بعض العقررا  الدراسية  تدرب وم تتضع  هذه العدة التدمير الياجم ى  ىدم تعك  اوقرام م  

ً  12لظروف  قاهرة ىل  أم تتااوز العدة الت  بقضيها الطال( ي  الكلية  كحد أقل    يلالً يراسيا

 للتخرج

   7مةةةةةاية )

وحدة   133ما مبقب ى   اتاز الطال(  ان بىل     ي  اوقرام العلعية  تربية  يرجة بكالتربتيبعي    -

 وحدة.160ومبتعدى 

وحدة   130اميبية ىل  ان باتاز الطال( ما مبقب ى  ي  اوقرام  ليران  تربية بعي  يرجة  -

  وحدة. 159ومبتعدى  

   8مةةةاية )

ويقاً لعا أىدتل وزارة التعليم العال  بشان تتحيد العقررا  بكليا  تحدي العقررا  الدراسية بهذه الكلية  

التربية بليبيا ، وباتز إضةاية بعض العقررا  أو اسةتبدالها حرة( ما تقتضةيل حاجة العاتعا باقتراح 

م  القرةم العختص ومتايقة مال  الكلية ىل  أن بلةدر بذلق قرار م  رئي  للاامعة، ىل  إن تلتزم 

فة بالكلية بالععابير العختلفة لتلةةةعيم ووصةةة  وإىداي العياها الدراسةةةية بعا بتفق ما اوقرةةةام العختل

 معابير الاتية العحلية والدولية.

 
 

 الفصل الثاني 
 والقيد واالنتقال  القبتلنظام   

   9) مةةةةاية
 القبول  شرو 

  -بشتر  ي  م  بتقدم للدراسة بالكلية مابل  :  -أ

 إن بكتن ملتزما بعبايئ العاتعا الليب  وتتجهاتل وأمالقل وىقيدتل امسالمية. -1

أن بكتن الطال( حاصةةالً ىل  الشةةهاية الثانتبة العامة القرةةم العلع  أو اويب  أو ثانتبة العلتم   -2

اليرةةةةبة العحدية والععتعدة للقبتل بكليا  التربية بليبيا التخلةةةةلةةةةية ، بتقدبر ىام مبقب ى   

 والعحدية م  وزارة التعليم العال 

 تفرغاً كامالً للدراسة . الطال( أن بتفرغ  -3



  

 (  17 ) من ( 5 ) الصفحة

 

 
أن بلتزم الطال( العتقدم م  غير الليبيي  بديا رسةتم ونفقا  الدراسةة ويق اللتائ  العععتل بها    -4

ىتبةار امتفةاقيةا  العتقعةة بشةةةةدن الععةاملةة بةالعثةب، والطلبةة باةامعةة سةةةةبهةا ، ما اومةذ بعي  ام

 التايدب  ىل  مي  يراسية ، وبكتن مقيعاً ي  ليبيا اقامة اىتيايبة  يلة مدة الدراسة بالكلية.

 أن بكتن حر  الريرة والرلتك -5

 العلعية.أن بكتن مئق صحياً ومالياً م  اومراض الععدبة قايراً ىل  متابعة الدروي اليظربة و-6

 أن مبكتن قد سبق الحكم ىليل ي  جيابة أو جربعة مخلة بالشرف ما لم بك  قد ري إليل اىتباره. -7

مبتم ترةةايب الطلبة غير الليبيي  أو الحاصةةلي  ىل  العؤهال  م  مارج ليبيا إم بعد معايلتها   -8

 وتلدبقها م  الاها  العختلة بليبيا حر( اليظم العععتل بها

بالكلية ىل  ان مبحق لطلبة اوقرةام العلعية الترةايب ي  اوقرةام اويبية إم بعتايقة اللاية العلعية -9

  او بياء ىل  تعليعا  وزارة التعليم العال .، بلاغ ي  محضر اجتعاىها

 أن بحترم الطال( كاية اللتائ  واليظم العععتل بها ي  الكلية.   -10

ل الذب  بتم قبتلهم ويقاً إلمكانيا  الكلية واوقرةةةام العلعية ي  بدابة كب تحدي الكلية ىدي الطال  -11

 يلب يراس 

أن باتاز العقابلة الشةةخلةةية الذأ تقرره الكلية ، وبكتن قرار لاية القبتل والعقابلة نهائياً بعد   -12

قابلة اىتعايه م  ىعيد الكلية ، وتتضةع  العقابلة امتبارا  شةخلةية وقدرا  ىلعية ، وتكتن الع

 ويق الععابير التالية:

 مراىاة الشرو  اللحية واليفرية. -

 سالمة اليطق ومخارج اولفاظ. -

 حر  البدبهة. -

 تقبب اليقد ووجها  اليظر. -

 امستعداي والعيب لعهية التدرب . -

 لك  تتم إجراءا  القبتل بقتم الطال( بترليم مراب الكلية امت :  -13

 اصب استعارة اليااح -

 الياصب شهاية العي -

 شهاية امقامة  -

 شهاية التضا العائل  ، شهاية الرقم الت ي  ) ي  حالة الطال( ليب    -

 شهاية صحية  -

 شهاية بالحالة الايائية. -

 شهاية حر  الريرة والرلتك .  -

 صتر شخلية حدبثة. -

 صتر م  جتاز الرفر )للطالل التايدب  . -

 واليظم العععتل بها ي  الكلية .تعهد كتاب  بلتزم ييل الطال( العقبتل باللتائ   -

 أأ شرو  أمرأ تفرضها  بيعة الدراسة وتعتعد م  قبب مال  الكلية. -

 مبء بطاقة أو استعارة الععلتما  الخاصة بعراب الكلية. -

   10العاية )

 -باتز للكلية إلزام الطالل بارتداء زى معي  وبشتر  ي  الزى الاامع  الضتابط التالية:

ً   لكب الطالل ،  د اإلسةةالميةالزى العايا  والتقاليأن براى     -1 مبلةة   بحي  بكتن يضةةفاضةةا

ً موان بكتن ، ة ماىدا التجل والكفي   بدن العرأ  بغط  كب، وللطالبا   بشة  وسةعيكا م م    اليا
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 .العطتر والزبية

 العالب  القلةةيرةىدم لب  الزى الذأ بخدش الحياء العام كلب  والطالبا   با( ىل  الطالل   -2

أو الت  تحتتأ ىل  رسةةتما  أو كلعا  أجيبية ترةة ء لعاتععيا العرب  العرةةلم أو او الععزقة 

 .وبعد ما بذكر ي  هذه الالئحة ىل  سبيب العثال م الحلر،  تعثب يىابة لاهة معيية

ا بلفع مباتز للطالبا  وضةا الزبية والعطتر ولب  الحذاء ذو الكع( العال  الذأ بحد  صةتت  -3

 امنتباه.

   11مةةةةاية )

 -بتم قيد وقبتل الطالل ويق اوت  :

   م  هذه الالئحة.8 الل ميتظعتن وهم الطلبة العتفرغتن للدراسة وبتم قبتلهم ويق للعاية ) -1

الطالل التايةدون وهم الطالل غير الليبيي  الةذب  بتم ميحهم مقةاىةد يراسةةةةيةة، تيظم أوضةةةةاىهم  -2

 بقرار م  وزارة التعليم العال  والبح  العلع .وقبتلهم 

   12مةةةاية )

 تادبد القيد 

الطلبة الدارسةةةي  بكاية العراحب الدراسةةةية بالكلية تادبد قيدهم ي  متىد تحديه اللاية ىل  جعيا   -1

بدابة الترةايب ي  الفلةب الدراسة  وبكتن التادبد بالتتقيا ىل  اليعتذج الخا   ماالعلعية بالكلية  

 لكلية.الذأ بتضع  العتاي الدراسية للفلب العقيد بها الطال(، مالل العتاىيد الت  تعليها إيارة ا

، وبعتبر بعثابة العتاي تادبدا للقيد لذلق الفلةةب الدراسةة  ترةةايببعتبر تتقيا الطال( ىل  نعتذج   -2

 التتقيا ايمال الععلتما  ىل  حرابل ي  ميظتمة الاامعة.

إذا لم بقتم الطال( بدجراءا  ترةايب العتاي ي  العتاىيد العحدية للترةايب بعتبر غائباً ى  الدراسةة    -3

مشةةروع. وم بحق لل متابعة يراسةةتل بالكلية ي  ذا  الفلةةب ، وىيد يراسةةتل بالفلةةب   برةةب( غير

تقدبم مبرر غيابل او تدمره ى  الفلةب الرةابق ، وي  حالة ىدم تقدبم مبرر تحرة(   الذأ بليل ىليل

 لل ضع  يلتل الدراسة العقررة بالكلية.

، ىل  سةبيب اللتائ  العالية بالخلةت الطال( ى  ييا رسةتم القيد الفلةلية تطبق بشةدنل  إذا تدمر    -4

 .العثال مضاىفة قيعة الرستم لعرتي  او اكثر

ترةايب الطلبة الادي بالفلةب الدراسة  اوول ي  الكلية  بعد انتهاء العدة   ي  جعيا اوحتال م باتز  -5

 .وضا اىالن بذلقبتم و ،العحدية م  قبب اللاية العلعية للكلية للترايب

   13مةةةاية )

 إبقاف القيد  

 يلة يترة يراسةةةتل بالكلية ما لم بعيحل غير متتاليي   قيده لعدة يلةةةلي  يراسةةةيي  باتز للطال( إبقاف  

مال  الاامعة اسةتثياء لفلةب أمر وم تحترة( يترة إبقاف القيد ضةع  يترة الدراسةة، وذلق حرة(  

 الشرو  التالية:

قام بتادبد قيده إذا كان مقيدا ورةايب ومرةديا للرسةتم الدراسةية أن بكتن الطال( قد تم إجراءا  الت  -1

 ابقاف قيده. ، ومبحق للطال( العرتاد بالكلية

 باتز قبتل  لبا  إبقاف القيد مالل الشهر اوول م  الفلب الدراس . -2

 العلع . لبعأل الطال( امستعارة الععدة إلبقاف القيد مشفتىة بدسبال مقيعة لرئي  قرع -3

 الطل( الخا  بابقاف القيد بعد اليظر ي  ظروف الطال(. رئي  القرمبعتعد  -4

بخطر الطةالة( بةالقرار اليهةائ  وم باتز لةل التغية( ى  الةدراسةةةةة إم بعةد ترةةةةلعةل إمطةاراً مكتتبةا  -5

 بالعتايقة ىل  إبقاف القيد.    

 .ء مدة ابقاف القيدبدابة الفلب الدراس  التال  بعد انتها تادبد قيده ماىل  الطال(  -6



  

 (  17 ) من ( 7 ) الصفحة

 

 
 .اوولمبحق للطال( ابقاف قيده ي  الفلب الدراس   -7

   14مةةةاية ) 

  اسةةةةبتىا ىل  امكثر م  الدراسةةةةة الفعلية العيتظعة بعا ي  ذلق 16بكتن الفلةةةةب الدراسةةةة  م  )

اممتحةانةا  و بةدمةب ي  حرةةةةال هةذه العةدة أأ ىطال  أو أبةام أمرى بةدون يراسةةةةة يعليةة و أبةام 

   .   الاععة

   15مةةةاية ) 

 تبدأ الدراسة للعام الدراس  م  ميتل  شهر سبتعبر   -1

للطلبة ، ومدتها أسبتىان بعد نهابة امتحانا  الفلب الدراس    الدراسيي   تعط  ىطلة بي  الفللي   -2

 امول )الخرب   ، وببدا تادبد القيد والترايب للفلب الثان )الربيا  بعد اىالن اليتائا .

  6العاية )باتز للكلية تعدبب متاىيد بدء وانتهاء الدراسة بعا م بتعارض ما  -3

    16مةةةةاية ) 

 بامت : كب يلب يراس بقتم قرم الترايب والقبتل ي  بدابة 

أومً: ترةةةايب الادي ي  اوقرةةةام العلعية بالكلية ىل  أن براى  ي  ذلق رغبة الطال( بعا م بتعارض 

 وتخللل أثياء يراستل الثانتبة وإمكانية اوقرام .

قال للدراسةةةةة بكلية التربية براك م  كليا  الاامعة او ثانيةاً :اسةةةةتالم  لبا  الطلبة الراغبي  ي  امنت

 ما مراىاة تخللل وحاجة امقرام العلعية بالكلية.الاامعا  اممرى وتحال ال  امقرام 

   17مةةاية ) 

بتم قبتل الطلبةة العيقتلي  م  الكليةا  العيةاظرة ي  حةدوي اممكةانيةا  العتةاحةة لالقرةةةةام العلعيةة ويقةاً 

 للشرو  التالية :

شةةهراً قبب بدء أن بتقدم الطال( العيتقب بطلبل مشةةفتىاً بالعرةةتيدا  اوصةةلية ي  متىد م بقب ى    -1

 العراي الترايب ييل ال  مراب الكلية.الفلب الدراس  

أن تتضةةع  مرةةتيداتل كشةةفاً بدرجاتل وىدي العقررا  ووحداتها ومفرياتها ونظام الدراسةةة بالكلية   -2

 امنتقال ميها .الت  برغ( 

 أم تقب نربة نااحل ي  الثانتبة العامة ى  اليربة العقررة للقبتل بالكلية  -3

 تخرجل م  الكلية . بقضاء اربعة يلتل ىل  اوقب قببأن بلتزم  -4

امبقةب تقةدبره العةام ي  العقررا  الةدراسةةةةيةة الت  تةدري بةالكليةة العيتقةب ميهةا والت  تةدري بكليةة  -5

 % للعتاي العامة والتربتبة.50لعتاي التخلص و  % )جيد 65  ى التربية براك

أم بكتن الطال( العتقدم بطل( امنتقال مفلةةتمً م  الاامعة أو الكلية العيتقب ميها وأ سةةب( م    -6

 اوسبال اوكايبعية او التديببية وغير مرتيفداً للعدة العقررة للدراسة بها.

 ستل ي  الكلية الت  برغ( ي  امنتقال ميها.أم بكتن قد أستيفذ سيتا  الر -7

 %  م  العقررا  الدراسية ي  القرم العيتقب إليل .50أن بلتزم بدراسة ) -8

 أن بخضا الطال( العيتقب لشرو  القبتل العيلت  ىليها ي  هذه الالئحة.  -9

 ييعا بخلةةل أن تخضةةا العقررا  الت  يرسةةها الطال( العيتقب للععايلة ى   ربق اوقرةةام كالً   -10

   م  هذه العاية.5بحي  م بعتبر ميازاً إم ما بتم معايلتل وكان ناجحاً ييل ، وحر( الفقرة )

بتم ىرض الطلة( الةذأ تقةدم بةل الطةالة( لليقةب إل  الكليةة بعةد متايقةة القرةةةةم الععي  ىل  مال   -11

 الكلية مىتعايها.

ة الت  يرسةها الطال( ي  الاامعة العيتقب ميها بحيب القرةم الرسةالة العتضةعية للعقررا  الدراسةي  -12

إل  لايةة الععةايم  إلجراء الععةايم  الالزمةة وم بعتبر الطةالة( ميقتم بلةةةةفةة نهةائيةة إم بعةد 

 إجراء الععايلة.



  

 (  17 ) من ( 8 ) الصفحة

 

 
تشةكب لاية لدراسةة  لبا  امنتقال برئاسةة رئي  القرةم العختص وىضةتبة  ثالثة م  أىضةاء   -13

تن قرار اللاية نهائياً بعد اىتعايه م  ىعيد الكلية ىل  أن تفرغ اللاية هيئة التدرب  بالقرةةةم  وبك

 . مالل اسبتع م  بدابة الدراسةم  أىعالها 

إذا رأ  لايةة الععةايلةة  أن الطةالة( قةد يري ويق أنظعةة ومعةابير مخةال  لعةا هت متبا ي  الكليةة  -14

العلعية إلحالة اإلجراء إل  لاية الععايم  ييا( ىليها ىرض اومر ىل  وكيب الكلية للشةةةةؤون 

 العلعية بالاامعة.

   18مةةةاية )

ىل  الطال( ي  كاية مراحب الدراسةةةة املتزام بعتابعة وحضةةةتر العحاضةةةرا  اليظربة والععلية   -1

 % ي  أأ مقرر يراس 15وأياء البحت  الت  بكل  بها وبيذر الطال( إذا زاي  نربة غيابل ىل   

 القرم.زم ميارة القرم ابالغ الطال( ي  حالة ىدم مراجعتل ، ومبكتن مل

% بدون ىذر شةةةةرى  25مبحق للطال( يمتل اممتحانا  اليهائية ي  أأ مقرر تااوز غيابل ييل  -2

 لعقرر.يرجة اممتحان اليهائ  لوترصد لل )صفر  ي  

   19مةةةاية )

ىل  ىضةةت هيئة التدرب  أن بقتم برصةةد الحضةةتر والغيال ي  كب العحاضةةرا  وإحالتل إل  القرةةم 

 التدرب  شهربا ليتتل  تتثيقل. ع  التابا إليل ىضت هيئةلالع

   20مةةةاية )

ي  %   40تحدي لها ) كب يلةةةب يراسةةة تقتم الكلية بدجراء امتحانا  جزئية تحربربة أو شةةةفهية ي  

وباتز أن ترةةتبدل اممتحانا  الازئية كلها أو بعضةةها %  ي  العتاي الععلية ، 50العتاي اليظربة و )

بيظام التقييم والعتابعة العرةةتعرة أو ى   ربق إىداي أوراق ىعب أو القيام بدراسةةا  ميدانية أو إىداي 

بحت  كعةا بتتل  أسةةةةتةاذ العةاية إىالن نتةائا اممتحةانةا  الازئيةة وإىةاية أوراقهةا إل  الطالل لتعكييهم 

وجل القلةتر ييها وىليل تقدبم يرجاتها مرصةتية ي  صةترتها اليهائية إل  القرم  م  مراجعتها لععرية

 العختص، قبب بدابة اممتحانا  اليهائية.

   21مةةةةاية )

ي  متىةد تحةديه الكليةة وتعتعةده  يلةةةةب يراسةةةة ي  نهةابةة كةب  لعرة واحةدةتارى اممتحةانةا  اليهةائيةة  

 الاامعة.  

   22مةةاية )

   -بتم ىقد اممتحانا  الازئية التحربربة او الشفهية ي  كب يلب يراس  ىل  اليحت التال  :

حر( العتىد العحدي م  قبب إيارة اللاية العلعية بالكلية بياء ىل  التقتبم اوكايبع  الععتعد م  قبب  -

 التزارة والاامعة والذأ تشرف ىل  تطبيقل لاية اممتحانا  والعراقبة .

وستاذ العاية ان برتخدم نظام التقييم العرتعر ى   ربق إىداي البحت  أو أوراق الععب أو  باتز -

التاارل أو القيام بالدارسا  العيدانية أو التطبيقية لتقييم الطال( باليربة لدرجا  أىعال الفلب 

10 .% 

 آليةإبااي  الدراس     باتز وستاذ العقرري  حالة تعذر حضتر  ال( لالمتحانا  التقييعية )الدوربة     -

 . امرى لتقييم الطال( 

تقدبم كش  اليتائا كامال لقرم الدراسة واممتحانا  قبب بدابة اممتحانا  اليهائية   بتتل  أستاذ العاية -

 بتقع كاي .

   23مةةاية )

بشكب مال  الكلية ي  نهابة كب يلب يراس  لاية ترع  "لاية اممتحانا  والعراقبة" لتريير 

اممتحانا  اليهائية واإلشراف ىليها وللاية الحق أن ترتعي  بدىضاء هيئة التدرب  وغيرهم ي  



  

 (  17 ) من ( 9 ) الصفحة

 

 
وضا جدول اممتحانا  والعراقبة وسير اممتحانا  وتيظيعها وىل  وجل الخلت  ىل  اللاية  

 يام بامت : الق

 اىداي قتائم الطالل الععتحيي  وجداول العراقبة بالتيريق ما مراب الكلية . -

استالم اوراق امسئلة ومتطلبا  اممتحان ما كش  أىعال الرية ما أستاذ العقرر الدراس   -

 ي  مظروف مغلق قبب متىد امتحان بدربا وىشرب  ساىة ىل  امقب.

با  اممتحان ما كراسا  امجابة إل  لاان العراقبة مباشرة قبب ترليم أوراق امسئلة ومتطل -

 بدابة اممتحان واستالم كراسا  امجابة حال انتهاء زم  اممتحان

استالم امجابة اليعتذجية وترليعها مستاذ العقرر يتر انتهاء اممتحان واستالم نتياة اممتحان    -

 بتياس( ما ىدي  أوراق اوسئلة ي  العقرر.ي  زم  

متابعة سير قاىا  اممتحانا  والب  ي  العخالفا  التارية م  لاان العراقبة بالتيريق ما  -

 ىعيد الكلية .

 الل م  واقا أوراق امجابة ومراجعتها.حرال يرجا  الط -

 إىداي قتائم اليتائا وقتائم الخرباي  والعفلتلي .  -

ترلم أوراق إجابا  اممتحانا  اليهائية بعد رصد يرجاتها م  لاية اممتحانا  إل  إيارة  -

 الكلية لحفظها وم باتز اتاليها إم بعد مض  سية م  تاربخ إىالن اليتياة. 

ل( الدمتل ممتحان ي  ماية سبق لل اليااح ييها إم إذا  ل( غير ذلق بقلد  مباتز للطا -

الريا م  معدلل العام  وبتحعب ما بترت( ىل  ذلق م  تغيير اليتياة وبتم اضاية امر نتياة 

 للراب الدراس .

م  زم  اممتحان   ىشرون يقيقة  م برع  للطال( العتدمر م  يمتل قاىة اممتحان بعد مض     -

اية العراقبة تغيير الزم  بعا بتياس( ما ظروف اممتحانا  ورئي  القاىة هت العرؤول ولل

 ى  وقع بدء اممتحان الفعل  وحرال الزم  للعاية.

 مبرع  وأ  ال( بعغايرة قاىة اممتحانا  إم بعد مض  نل  التقع العحدي لالمتحان  -

 غير ذلق. رئي  قاىة اممتحانمالم برى 

وتعتعد اليتائا   ي  اجتعاع مال  الكلية،تعتعد اليتائا اليهائية ممتحانا  الفلب الدراس    -

اي  م  قبب رئي  الاامعة بعد التلدبق ىليها م  القرم العلع  واىتعايها باليهائية للخر

 م  مال  الكلية.

جعتها م  قبب رئي   م باتز إىالن اليتائا اليهائية ممتحانا  الفلتل الدراسية إم بعد مرا -

 القرم العلع  واللاية العلعية واىتعايها م  ىعيد الكلية )ورئي  الاامعة باليربة للخرجي   

 الطال( العتغي( ى  اممتحانا  بعذر غير مقبتل بعتبر راسبا بتقدبر ضعي  جداً  -

   24مةةاية )

 باتز إسقا  العاية ي  الحام  التالية ي  اممتحانا  اليهائية: 

كلية الذا تخل  الطال( ى  يمتل اممتحانا  بعذر مقبتل ويق مرتيدا  بقبلها مال  إ-1

  ل( كتاب  بذلق و متايقة اللاية بعد تقدبم 

التغي( ى  حضتر اممتحانا  برب( التياة لألقارل م  الدرجة اوول  )اول ا اوم ا  -2

  أبام يقط . اوبياء ا اإلمتة ا الزوج ا الزوجة ا الاد ا الادة   لثالثة

 48مرور حلتل الطال( ىل  شهاية مرضية او امرى ، ىل  ان بتم امطار الكلية قبب  -3

 ساىة م  متىد اممتحانا  للطل( الذأ تغي( ى  اممتحانا  الععي  . 

   25مةةاية )



  

 (   17 ) من ( 10 ) الصفحة

 

 
 اليعاذج و التقاربر الطبية و الشهايا  العرضية ي  يترة اممتحانا  :  

 بتم استالم نعتذج العياية الطبية م  مراب الكلية ي  اوقا  الدوام الرسع . -1

مبقبب نعتذج او الشهاية العرضية او التقربر الطب  غير صاير او غير معتعد م   -2

 .مراب الكلية

ببلغ الطال( الكلية ى   ربق الهات  أو الفاك  أو البربد ي  حالة يمتل العرتشف   -3

 املكترون  امبعيب.

ي  حالة العرض مارج العدبية او مارج ليبيا بحضر الطال( معل العرتيدا  الت  تتم  -4

 مراجعتها بتاسطة التحدة اللحية وم  تم اىتعايها أو ريضها .

 إلجازا  العرضية .م بحق للطال( متاصلة اممتحانا   يلة يترة ا -5

   26) مــادة

% م  ماعتع الدرجة العقررة  50ناجحاً ي  العقرر الدراسةةة  الذأ بتحلةةةب ييل ىل   بعتبر الطال( 

ملةةةتصةةةية مقرراً معي  ييعا بخص يرجة  ما لم بشةةةار ال   ي  العقرر الدراسةةة . يرجة  100وه  

  اليااح.

   27) مــادة

 تكتن الدرجة :

 -متزىة ىل  اليحت التال : ةاليظرب ا ي  العقرر  -أ

% لالمتحان اليلف   30% لالمتبارا  الدوربة أثياء الفلب الدراس  واوىعال اليتمية. )40  -1

 % للحضتر والفاىلية واليشا  واملتزام     10و

% لالمتحانا  اليهائية الت  تارى ي  نهابة كب يلب يراس  وي  جعيا اوحتال إذا لم 60 -2

الرية ي   أىعال  ترصد لل يرجة % م  يرجة اممتحان اليهائ35بتحلب الطال( ىل  

 العقرر ومبتم جعا ما تحلب ىليل ي  اممتحان اليهائ . 

 -ي  العقررا  الععلية تكتن ىل  اليحت التال  :  -ل

 % لالمتبارا  الدوربة الععلية أثياء الفلب الدراس  واوىعال اليتمية.40   -1

وي  كب اوحتال إذا لم بتحلب الطال(   % لالمتحان اليهائ  الذأ بارى ق  نهابة الفلب60    -2

الرية ي  العقرر ومبتم جعا   أىعال% م  يرجة اممتحان اليهائ  ترصد لل يرجة  35ىل   

 ما تحلب ىليل ي  اممتحان اليهائ  .

 العشعتلة بالععل  تكتن الدرجة متزىة ىل  اليحت التال : ةاليظرب ا ي  العقرر -ج

  اليظرأ والععل . ىل  ةتزىم  لتقييم الفلل  % م  اليهائية العظع 50نربة   -

% م  اليهائية العظع  ىل  ورقة اممتحان اليظرأ اليهائ  للفلةب وترصةد   50نرةبة    -

% م  يرجة اممتحان 35للطال( أىعال الرية يقط ي  حالة تحللل ىل  نربة أقب م  

 اليهائ .

الرسةتل ي  اممتحان الععل  بحرم او العقررا  الععلية    الععل اليظربة العشةعتلة بي  العقررا   - ي

 الطال( م  الدمتل لالمتحان اليهائ .

تحرةة( يرجا  أىعال الفلةةب الدراسةة  باليرةةبة للعقررا  اليظربة بدأ م  اويوا  التالية أو هةةةةةة  

 باعيعها:

 اممتحان التحربرأ.

 .الحلقا  الدراسية

 إجراء البحت .



  

 (   17 ) من ( 11 ) الصفحة

 

 
 اووراق والتقاربر العلعية. 

 العشاركة والتقاربر العلعية ي  أثياء العحاضرا .

   28) مــادة

 -ىل  اليحت التال : يلب يراس  بحر( تقدبر الطال( ي  كب 

بكتن التقدبر الفلةةل  ىبارة ى  ناتا قرةةعة ماعتع حاصةةب ضةةرل الدرجا  ي  ىدي التحدا   

 اإلجعال  للتحدا  العدروسة مالل الفلب.لكب مقرر مقرتماً ىل  العدي 

بيف  الطربقة )بقرةةةعة  للطال( العرةةةتعر والعتخرج  )التراكع  الفلةةةل وبحرةةة( الععدل العام 

ماعتع حاصةب ضةرل الدرجا  ي  التحدا  لكب العقررا  العدروسةة مالل الفلةب والفلةتل 

ن ألرةابقة ، ما مراىاة الرةابقة مقرةتماً ىل  ماعتع التحدا  العدروسةة مالل الفلةب والفلةتل ا

 ً   مقرل رقعي  ىشربي . بكتن الععدل  مقربا

 

 

   29) مــادة

بحرةة( تقدر يرجا  الطال( ي  كب مقرر م  صةةفر إل  مائة يرجة وبحرةة( تقدبره حرةة( الادول  

 اآلت :

 100 إل   85م   از ةةةةةةةةمعت

 85 إل  اقب م  75م   داً ةةةةةةجيدج

 75 اقب م إل   65م   دةةةةةةةةةةةجي

 65 إل  اقب م  50م   تل ةةةةةةةةمقب

 50 إل  اقب م  35م     ةةةةةة ضعي

   35اقب م   ضعي  جداً 

 

   30اية )ـمة

 - تتزع العقررا  ي  اقرام الكلية اويبية والعلعية حر( الير( التالية:

 %67%  ،  متاي أساسية ومراىدة 17%  ،  متاي تربتبة  16متاي ىامة 

   31) مــادة

 -بُحظر ىل  الطال( العتقدم لالمتحان مابل : 

، او مراق(  ورقة ولت كانع مالية م  الكتابة ىدا ما برةةع  بل أسةةتاذ العايةكتال أو اصةةطحال أأ   -1

 .قاىة اممتحان

 بحظر الكالم أو القيام  بدأ ىعب م  شدنل اإلمالل بيظم اممتحان. -2

 الهتات  اليقالاستخدام  -3

 ما لم بتص  استاذ العاية بذلق.العبرماة  اآلم  الحاسبة -4

 
   32) مــادة

تعتعد اليتائا اليهائية ممتحانا  اليقب م  قبب ىعيد الكلية بعد التتقيا ىليها م  لاية اممتحانا   

والعراقبة بالكلية وتعتعد اليتائا اليهائية للخرباي  والحاصلي  ىل  اإلجازة الاامعية اوول  الليران   

كلية والتلدبق ىليها م  قبب بكالتربتي م  قبب رئاسة الاامعة بعد التتقيا ىليها م  مراب الال –

 ىعيد الكلية ورئي  الاامعة.

 



  

 (   17 ) من ( 12 ) الصفحة

 

 
   33) مــــــادة

بطل( كتاب  للعراجعة العتضةةتىية ووراق أجابتل  ما مراىاة سةةربة اممتحانا  باتز للطال( التقدم 

الطال( ي  العتاي )ماية واحدة او مايتي  الت  رسةةة( ييها ىل  أم بزبد ماعتع العتاي الراسةةة( ييها 

 ىل  ثال  متاي ويق اإلجراءا  والضتابط التالية:

ً أن بقدم  لب -أ ً كتابي ا  مدة م تزبد ى  اسبتع م  إىالن اليتائا . إل  رئي  القرم العلع  مالل ا

   معرتن يبياراً للعقرر التاحد.50أن تريق بالطل( كفالة مالية قدرها ) -ل

للعراجعة م  ثالثة أىضةةةاء م  هيئة التدرب  ىل  أن بكتن تتتل  إيارة الكلية تشةةةكيب لاية  -ج

م  بييهم أسةتاذ العقرر متضةتع  ل( العراجعة ي  حالة وجتيه ، وبحضةتر الطال( أو م  

بكلفل بدبالً ىيل أثياء غيابل وىل  اللاية إىداي تقربر بالخلةةت  وتقدبعل لععيد الكلية  ي  

 ظرف ثالثة أبام م  تاربخ التكلي .

بتع صحة ايىاء الطال( بتم تلحي  اليتياة وتتيع نرخة م  التقربر ي  مل  الطال( إذا ث -ي

وتعاي إليل قيعة الكفالة وبردل ىضت هيئة التدرب  لعدم يقتل ي  التلحي  وبقدم ىضت هيئة  

 التدرب  تبربراً مكتتباً لعدم يقتل ي  التلحي  ..

لتلة قيعة الكفالة العالية إل  الكلية،  وىل  إذا لم بثبع صحة ايىاء الطال( ييترت( ىل  ذلق أب  -هة

 .إيارة الكلية إمطار الطال( بهذه اإلجراءا  والضتابط ىيد  ل( العراجعة
 

 الفصل الثالث 
 المخالفات التأديبية 

 ( 34مــادة )
 اإلنذارات والفصل 

 االنذار:

  -بيذر الطال( ي  الحام  التالية:

اوسةةةبال مدة تزبد ىل  اسةةةبتىي  مالل الفلةةةب إذا أنقطا ى  الدراسةةةة وأ سةةةب( م   -

 الدراس  التاحد.

 إذا تحلب ىل  تقدبر ىام ضعي  أو ضعي  جداً ي  أأ يلب م  يلتل الدراسة. -

 إذا تقدم للعرة الثانية بطل( للعراجعة العتضتىية ووراق إجابتل ولم تثبع صحة ايىائل.-

 الفصل من الكلية:

تعرار ي  الدراسةةة بالكلية ىل  حرةةال العاتعا ي  إحدى بفلةةب الطال( وبيته  حقل ي  امسةة 

 -الحام  التالية:

 مدة يللي  يراسيي  متتاليي  إذا انقطا ى  الدراسة بدون سب( مشروع  -

 انذارا   5) إذا أىيد تيريبل وتحلب ىل  الحد اوىل  لإلنذارا  بالكلية -

 .م  الفلتل امربعة امول  ي  يللي  يراسيي حلب ىل  تقدبر ىام  ضعي  جداً إذا ت -

 .ةمتتالية ل يراسيتيلثالثة ي   ضعي ىام إذا تحلب ىل  تقدبر  -

 % 35اذا تحلب ىل  ثالثة انذارا  او وصب معدلل العام إل  ما يون  -

 إذا استيفذ مدة الدراسة العقررة بالكلية ولم تعي  لل يرصة استثيائية . -

 اذا رس( الطال( ي  مقرر مربا مرا .   -

إذا قضةة  ضةةع  العدة العقررة باليرةةبة للطال( الذأ امتار امسةةتعرار ي  الدراسةةة ى   -

  ربق ييا الرستم الدراسية .



  

 (   17 ) من ( 13 ) الصفحة

 

 
   35مةةاية )

بخضةةةةا الطةالة( للتةديبة( إذا ارتكة( يعالً بشةةةةكةب مخةالفةة للقتاني  واللتائ  واونظعةة العععتل بهةا ي  

الكليةة سةةةةتاء كةان بةداملهةا أو ي  اأ مكةان م  ملحقةاتهةا، وبظةب الطةالة( مةاضةةةةعةاً وحكةام التةديبة( م  

 تاربخ ترايلل بالدراسة وحت  زوال هذه اللفة ىيل بتخرجل أو إلغاء ترايلل نهائياً.

   36مةةاية)

 -تُعد م  العخالفا  التديببية اوت :

 لعاملي  والطالل بالكلية.امىتداء ىل  أىضاء هيئة التدرب  أو أحد ا -1

 امىتداء ىل  اومتال والعرايق التابعة للكلية. -2

 اإلمالل بيظام سير الدراسة واممتحانا  بالكلية. -3

 الرلتك العياي  للخلق القتبم الذأ بيبغ  أن بكتن ىليل الطال( الاامع . -4

 التدمي  يامب العبان  اإلياربة وقاىا  الكلية.  -5

 الارائم العخلة بالشرف. -6

 اثارة الشع( ي  القاىا  او الععرا  او الراحا  بالكلية. -7

   37مةةةاية )

 بُعد م  مخالفا  امىتداء ىل  أىضاء هيئة التدرب  أو أحد العاملي  أو الطالل:

اإلهانة ، وبتحقق امىتداء إذا او  الرة( أو القذف أو التهدبداىعال الشةاار او الضةرل أو اإلبذاء أو 

تم بلةترة ىليية أو غيرها بحضةتر الععتدأ أو ي  غيابل وسةتاء ارتك( امىتداء شةفاهة او كتابة 

 أو اشارة.

   38مةةاية )

 -تُعد م  مخالفا  امىتداء ىل  اومتال العامة أو العرايق التابعة للكلية:

إيرةةاي اويوا  أو الععدا  لعرايق الكلية سةةتاء باعلها غير صةةالحة لالسةةتععال أو إتالف أو   -1

بتغير وجل اسةتععالها كلياً أو جزئياً إذا كان هذا الفرةاي بقلةد جيائ  كرةرقة اومتال أو اويوا   

 أو الععدا  أو الكت( أو غيرها م  معتلكا  الكلية أو امستيالء ىليها.

 ل( ىل  سبيب اومانة أو اإلىارة وىدم إرجاىها.امحتفاظ بعا سلم للطا -2

   39مةةاية )

 -اممتحانا  :وبُعد م  مخالفا  اإلمالل بيظام سير الدراسة 

تزوبر اإليايا  أو الشهايا  أو التثائق الرسعية ستاء كانع اللايرة ى  الكلية أو م  مارجها   -1

 لكلية.مايامع ذا  صلة بدجراءا  الدراسة أو اإلنتفاع بعرايق ا

إنتحال الشخلية ستاء لتحقيق ميفعة للفاىب أو لغيره وبعد انتحامً للشخلية يمتل  ال( محب   -2

 أمر ي  اممتحانا  وبعتبر م  أتفق معل أو سهب لل ذلق شربكاً لل بخضا للعقتبة.

 إثارة الفتض  وىرقلة  العحاضرا  أو الدروي العلعية بدبة صترة كانع. -3

اوسةاتذة أو العاملي  ييعا بخص سةير الدراسةة أو اممتحانا  أو التقييم أو غيرها معا التدثير ىل     -4

 بتعلق بالععلية التعليعية.

الغش ي  اممتحانا  أو الشةةروع ييل بدأ صةةترة م  اللةةتر وبعد م  قبب الشةةروع ي  الغش   -5

متضةةةةتع ماري إيمةال الطةالة( إل  قةاىةة اممتحةانةا  كةب مةا لةل ىالقةة بةالعيها الةدراسةةةة  

 اممتحان.

 اممتياع ى  اإليمء بالشهاية أمام لاان التحقيق أو التديب( ويقاً وحكام هذه الالئحة. -6

أأ مخةالفةة للقتاني  واللتائ  واليظم العتعلقةة بةالتعليم العةال  وبيظةام الععةب ي  الكليةة والعرايق  -7

 التابعة لها.



  

 (   17 ) من ( 14 ) الصفحة

 

 
   40مةةاية )

الذأ بيبغ  أن بكتن ىليل الطال( الاامع  كب ما م  شةدنل اإلسةاءة إل  بُعد سةلتكاً ميايياً للخلق القتبم  

 الكلية وكب ما بتعارض ما اآليال واومالق العرىية وميها اميعال امتية:

جرائم امىتةداء ىل  العرض ولت تعةع برضةةةةا الععتةدأ ىليةل وي  هةذه الحةالةة بكتن الطرف  -1

 اومر شربكاً ي  الاربعة.

   والعركرا  أو التعامب ييها بدأ صترة م  اللتر.تعا   العخدرا -2

تداول اوشةةةياء الفاضةةةحة أو تتزبعها أو ىرضةةةها.وىل  سةةةبيب العثال م الحلةةةر ى   ربق   -3

الهات  العحعتل بعرض اوشياء الفاضحة واستععال اليغعا  غير اومالقية ي  يامب القاىا  

 أو الععرا  والراحا  بالكلية.

 شدنل أن بخب بالشرف ويقاً للقتاني  واللتائ  اليايذة.كب ما م   -4

الظهتر بعظهر غير مئق يامةب الكليةة  بخةال  مةا تيص ىليةل الالئحةة ، وبعةد مةا بةذكر ميةل ي   -5

 هذه الالئحة ىل  سبيب العثال م الحلر.

 مدش الحياء العام. -6

 الرابع  الفلب
 العقوبات التأديبية  

 ( 41) مةةاية
   م  هذه الالئحة بعاق( مرتكبل 37بشةةكب إحدى العخالفا  العيلةةت  ىليها ي  العاية )كب سةةلتك 

 باإلبقاف ى  الدراسة مدة متزبد ى  يللي  يراسيي  وإذا كان العخال  ىائداً بفلب م  الكلية نهائياً.

   42مةةاية )

ة بعاق( مرتكبل   م  هذه الالئح38كب سةةلتك بشةةكب إحدى العخالفا  العيلةةت  ىليها ي  العاية )

باإلبقاف ى  الدراسةةة مدة يلةةلي  يراسةةيي  ،وإذا كان ىائداً تكتن العقتبة اإلبقاف ى  الدراسةةة مدة 

متقب ى  اربعة يلةتل يراسةية، وي  جعيا امحتال مباتز ىتية الطال( لعتاصةلة الدراسةة ام اذا 

 ييا قيعة امضرار الت  احدثها بامتال الاامعة.

   43مةةاية )

  -   ىل  اليحت التال :39الطال( ىل  العخالفا  العيلت  ىليها ي  العاية ) بعاق(

  م  العةاية العةذكترة،  بعةاقة( ىليهةا بةاإلبقةاف 2،1العخةالفةا  العيلةةةةت  ىليهةا ي  الفقرتي  ) -1

ى  الدراسةة مدة متقب ى  يلةلي  يراسةيي  ومتزبد ى  اربا يلةتل وإذا كان ىائداً بفلةب 

 نهائيا م  الكلية.

  م  العةاية العةذكترة بعةاقة( ىليهةا بحرمةان 4،3العخةالفةا  العيلةةةةت  ىليهةا ي  الفقرتي  ) -2

الطال( م  يمتل اممتحانا  ي  الفلةةب الدراسةة  الذأ وقعع ييها العخالفة وإذا كان الطال( 

 قد يمب تلق اممتحانا  كلياً أو جزئياً ييعتبر امتحانل ملغياً.

   م  العاية العذكترة تتخذ بشدنها اإلجراءا  التالية:5الفقرة ) ىليها ي  العيلت العخالفة  -3

بحق لرئي  لاية اممتحانا  والعراقبة أو ىعيد الكلية أو رئي  قاىة اممتحانا  مباشةرة أو   -

بيةاء ىل   لة( أأ مراقة( )مالحأ  أن بفتش الطةالة( إذا وجةد  قرائ   قتبةة تةدىت 

اذا كانع العشةتبل  ولها ىالقة بعاية اممتحان  او ايوا  او اجهزة  لالشةتباه بحيازتل أوراقا

 .بها  البة با( امستعانة بدنث  ي  ىعلية التفتيش

بحق لععيةد الكليةة وم  ي  حكعةل أو رئي  لايةة اممتحةانةا  والعراقبةة أو م  بكل  بةذلةق أن  - 

راقبةة وبعتبر بخرج م  اممتحةان كةب  ةالة( مخةال  لتعليعةا  لايةة اممتحةانةا  والع

 امتحانل ملغياً ي  العاية الت  ارتك( ييها العخالفة وبعط  لل يرجة صفر .



  

 (   17 ) من ( 15 ) الصفحة

 

 
كةب  ةالة( بحةاول الغش بةدأ صةةةةترة كةانةع أو بتجةد معةل مةالةل ىالقةة بةالعقرر ىةدا مةا هت  -

مرةةةعتح بل ما ورقة اوسةةةئلة متضةةةتع اممتحان بعتبر امتحانل ملغياً ي  العقرر الذأ 

العرةةةالة ي  ذلق الفلةةةب  العقررا عي  يرجة صةةةفر ي  جعيا ارتك( ييل العخالفة وب

 الدراس .

أمةا ي  اوحتال اومرى يتلغ  اممتحةانةا  بقرار م  لايةة التةديبة( وبترتة( ىل  إلغةاء اممتحةان -4

 بطالن الشهاية إذا كانع قد ميحع للطال( قبب اكتشاف حالة الغش .

 بالغش للعرة الثانية .بفلب م  الكلية ذلق الطال( الذأ بدان  -5

اإلبقاف ى  ب م  العاية العذكترة  7،   6بعاق( ىل  العخالفا  العيلةت  ىليها ي  الفقرتي  )  -6

 الدراسة مدة متقب ى  يلب يراس  وم تزبد ى  يللي  يراسيي  . 

   44مةةةاية ) 

مةدة متقةب ى       بةاإلبقةاف  ى  الةدراسةةةةة40بعةاقة( ىل  العخةالفةا  العيلةةةةت  ىليهةا ي  العةاية ) 

يلةلي  يراسةيي  متتاليي  ومتزبد ى  اربعة يلةتل متتالية  وإذا كان الطال( ىائداً بفلةب م  الدراسةة 

  م  العةاية العةذكترة  5بةالكليةة ، وي  حةالةة ارتكةال الطةالة( العخةالفةة العيلةةةةت  ىليهةا ي  الفقرة )

مغبة الرةةةلتك، ياذا اصةةةر بتتج( اسةةةتدىاء ول  امر الطال( ولفع نظره ال  سةةةلتكل وتحذبره م  

 الطال( ىل  مرلكل تتج( امستعرار ي  إجراءا  التديب(.

   45مةةةاية ) 

 بترت( ىل  التق  ى  الدراسة حرمان الطال( م  : 

 الت  تارى أثياء سربان مدة اإلبقاف بعا ي  ذلق اممتحانا  اليهائية لالمتحانا التقدم  -1

وبحتل الفلةةب م  الدراسةةة بالكلية يون إمكانية ترةةايب الطال( ، امنتقال ال  اأ كلية امرى   -2

 م  جدبد ي  أأ كلية أمرى .

 العيحة العالية العقررة للطال(. -3

   46مةةاية )

التديببية كب يعب أو سةلتك سةتاء أمذ بلةترة إباابية أو ماري امتياع إذا شةكب هذا  بُعد م  العخالفا  

 مخالفة للتائ  واونظعة العععتل بها ي  الكلية.

   47مةةاية )

م تخب أحكام التديب( العيلت  ىليها بهذه الالئحة بالعقتبا  العيلت  ىليها بالتشربعا  اليايذة ، 

ئية تعي  ىل  الكلية إبالغ جها  اممتلةا  يتراً بالتاقعة يون وإذا شةكب سةلتك الطال( جربعة جيا

 أن بؤثر ذلق ىل  سير اإلجراءا  التديببية ي  متاجهتل.

   48مةةاية)

ترةرأ أحكام التديب( ىل  الطال( سةتاء أقدم ىل  ارتكال العخالفة بلةفتل ياىب أصةليا أو كان شةربكاً 

ة التامة حت  وإن كان قد أوق  أو مال أثره وسةبال وبدمذ الشةروع ي  ارتكال العخالفة حكم العخالف

 ميمب إلراية الطال( بها.

   49مةةةاية )

الكلية بشةةكب  بيع  الدراسةةة ب    مياييا لرةةير40،   39،   38،   37،  36،   35بُعد ما وري ي  العتاي )

الرابقة مايام مخالفاً واىتيايأ كعا بعتبر سلتكاً مكتناً وأ م  العخالفا  والارائم العذكترة ي  العتاي 

 .اليظام العام واآليالللتشربعا  واليظم العععتل بها وبتياي  ما 

 
 

 الخامس الفصل 



  

 (   17 ) من ( 16 ) الصفحة

 

 
 إجراءات التأديب 

 ( 50مــادة )
ىل  كةب م  بعلم بتقتع مخةالفةةً للقتاني  واللتائ  واونظعةة العععتل بهةا ي  الكليةة أن بقةدم بالغةاً ى  

 هذه العخالفة بتضع  تقربراً مكتتباً ى  التاقعة إل  ىعيد الكلية. 

   51مةةةاية )

لايةة تحقيق  يتر اإلبالغ ى  التاقعةة بتعي  ىل  ىعيةد الكليةة مالل ثالثةة أبةام م  تةاربخ اإلبالغ تكلي 

 م  ثالثة م  أىضاء هيئة التدرب  بكتن أحدهم مقرر اللاية .

   52مةةةاية )

قبةب متىةده بيتم ىل  اوقةب وم بحرةةةة( م  مالل لتحةة امىالنةا  بةالكليةة  بتم أىالم الطةالة( بةالتحقيق  

اويلة للعرةةائب العاجلة اليتم الذأ ثم ييل اإلىالم ، وباتز أن بتم التحقيق يتراً إذا كان بخشةة  ضةةياع 

 بشكب ىام .

   53مةةاية )

 العكلفة تقربراً ى  ىعلها  التحقيق لايةه تقدم أو ىيد ىدم حضةةةترما الطال(  بعد امنتهاء م  التحقيق  

 .ال  الاهة الت  كلفتها

   54مةةةاية )

أىضةةةاء ثة وبتكتن م  ثاليتر امنتهاء  م  التحقيق بتم تشةةةكيب مال  تديب( بقرار م  ىعيد الكلية  

وميةدول ى  اتحةاي القةانتن  بةالاةامعةة  العكتة(هيئةة التةدرب  م  ذوأ الخبرة والةدرابةة وىضةةةةت م  

م  غير   أىضةةةاء هيئة التدرب  ىل  أن بكتن، وبرأي العال  اقدم اىضةةةاء هيئة التدرب  ، الطلبة  

وبتم إىالم م  تعع أحالتل ىل  اللاية العذكترة بالعتىد الذأ بيبغ  ييل مثلته ، أىضةاء لاية التحقيق  

وي  حالة ىدم الحضتر  ،بحرة( اليتم الذأ تم ييل اإلىالم أمامهم  وذلق بعدة متقب ى  ثالثة أبام وم 

 بحقق ي  العتضتع ي  غيابل .

   55مةةاية )

 الطال( وباتز للعال  استدىاء الشهتي .بلدر مال  التديب( قراره بعد سعاع أقتال 

   56مةةةاية )

بتم اإلىالن ى  متىةد التحقيق أو التةديبة( بلتحةة اإلىالنةا  ي  الكليةة  وبعتبر ذلةق قربيةة ىل  العلم بةل 

. 

   57مةةاية )

ذة بعد اىتعايها تعتبر قرارا  العال   نايوبلةدر مال  التديب( قراراتل بدغلبية أصةتا  اوىضةاء 

بعل  قرار مال  التديب( بلتحة اإلىالنا  ي  الكلية وترةلم للطال( نرةخة وتتيع و، م  مال  الكلية  

 نرخة ميل ي  العل  الشخل  للطال( .

   58مةةةاية )

مال  التةديبة( الت  تلةةةةدر  بقةاً وحكةام هةذه الالئحةة نهةائيةة بعةد اىتعةايهةا وم باتز  قرارا تعتبر 

 .م بالطرق القضائية العقررة بعتج( التشربعا  اليايذةالطع  ييها إ

   59مةةةاية )

تيقضةةة  الدىتى التديببية بتياة الطال( او انرةةةحابل م  الكلية ومبؤثر انقضةةةاء الدىتى التديببية او 

 الايائية او العدنية الياشئة ى  التاقعة.الحكم ييها ىل  الدىتى 

 السادس  الفلب
 ختامية  أحكام
 ( 60) مةةةاية

 ة .تررأ أحكام هذه الالئحة ىل  جعيا الطلبة بالعراحب العختلفة بالكلي



  

 (   17 ) من ( 17 ) الصفحة

 

 
  . 61مةةةاية )

 للاها  العذكترة أيناه صالحية إحالة الطال( إل  لاية التديب( والاها  ه : 

 ىعيد الكلية او وكيلها  . -1

 رؤساء اوقرام العلعية وم  ي  حكعهم . -2

 أستاذ العاية . -3

 مراب الكلية . -4

 أمي  مكتبة الكلية . -5

   62مةةةاية )

الدراسةة واممتحانا  والتديب( بالاامعا  اللةايرة بقرار م  اللاية الشةعبية بععب بدحكام مئحة نظام 

   م  ييعا لم بري بشدنل نص ي  هذه الالئحة .2010  لرية )501رقم ) -العامة سابقا

   63مةةةاية )

لتحة اإلىالنا  بالكلية ه  التسةيلة الرسةعية لإلىالن ي  كب ما بتعلق بدمتر الدراسةة وبعتبر معلتماً 

 ب ما نشر ييها م  ساىة نشره.ك

   64مةةةاية )

 بتازاء م  الالئحة . اللتائ  التيظيعية والعذكرا  التفريربة العلحقة بهذه الالئحة جزء م

   65مةةةاية )

 بععب بهذه الالئحة اىتبارا م  تاربخ صدورها وتععم ىل  الطالل وأىضاء هيئة التدرب .
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