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 طب وجراحة الفم واألسنانلكلية ئحة الداخلية الال

 سبهاجامعة 
 

 الفصل األول

  أحكام عامة

 ((1))مادة  

إحدى الكليات الطبية التابعة للجامعة، وهي مؤسسة   كلية طب األسنان بجامعة سبها رتعتب 

- 1992العام الجامعي  خالل   تعليمية حكومية ، تقع بمدينة سبها بالجنوب الليبي، أسست  

عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي  الصادر م 1993لسنة  28القرار رقم على  م، بناء  1993

موجب جامعة سبها ب ىلإتبعيتها  أعيد م ث )سابقا ( جامعة الفاتح ىلإتم ضم الكلية و، "سابقا"

وتقبل الكلية الطلبة ،  م "1430"لسنة " 356رقم ""  سابقاقرار اللجنة الشعبية العامة "

الدراسة بها من الجنسين الذكور واإلناث حسب اللوائح وشروط القبول والتسجيل  فيالراغبين 

   المنصوص عليها بالخصوص.

 ((2))مادة 

 دافــ هاأل                                             

 : تيتحقيق اآل ىلإالسنان يهدف نظام الدراسة بكلية  طب وجراحة الفم وا   

األسنان وغيرهم من ين في مجال جراحة الفم وصخصتم كفاءة عالية ذوي أطباءتقديم  -1

  .املين في مجال صحة الفم واألسنانالع

خصصة في جميع  نواحي الدراسات الطبية ورفع  تالقيام بالبحوث والدراسات العلمية الم -2

 المستوي الفني.

 التكفل بالمشاريع البحثية في مجال طب الفم واألسنان. -3

تفاقيات التوأمة بين الكلية وغيرها من الكليات المناظرة في الداخل إالمساهمة في إقامة  -4

 بعد التنسيق مع إدارة الجامعة. والخارج

من خالل برامج التوعية والزيارات في نشر الوعي الصحي بين المواطنين  المساهمة -5

 .الميدانية التي تنظمها الكلية للمدارس والجهات التي تطلب ذلك 

المشاركة وإقامة برامج التعليم الطبي المستمر والمؤتمرات العلمية لمواكبة كل ما هو حديث  -6

 من حيث المعرفة والممارسة في مجال طب األسنان.

 شروع إقامة دراسات عليا بالكلية.م -7

 (( 3مادة )) 

 والدرجة الممنوحة لغة الدراسة                                    

 وجراحة الفم واألسنان اإلنجليزية هي لغة التدريس بكلية طب تكون اللغة  -
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الدراسة نظام المقررات الدراسية وفقا  لنظام السنة الدراسية الكاملة، حيث تبدأ  تتبعو

، وتحدد عطلة مايووتنتهي في نهاية شهر  رسبتمب ن شهر مالدراسة في بداية األسبوع األول 

 لجامعة.ا مجلس نصف السنة من قبل

درجة البكالوريوس في طب وجراحة في مجال الدراسة الجامعية  الكلية تمنح و  -

 .الفم واألسنان

 (( 4مادة ))

 الكلية  العلمية ب قسام األ 

 :من األقسام العلمية التالية جامعة سبها طب األسنانتتكون كلية 

     .والفكين  و الوجه قسم جراحة الفم -  1

 : ىلإوينقسم  والتشخيص واألشعةطب الفم قسم أمراض و -2

  .الفمويـــــة ةالباطني •

  .التشخيص واألشعـــة •

   .األمراض الفمويــــة •

   قسم االستعاضة الصناعية ويشمل :  -  3

    .التركيبات المتحركة الكاملة والجزئية •

 . األسنان قسم تقويم  -  4

 قسم العالج التحفظي ويشمل :    -  5

  .لألسنـــانالعالج التحفظي  •

  .عالج الجـــــــــذور •

 .اللثة أمراض  عالجقسم  -  6

 . التركيبات الثابتــــــــــةقسم  –  7

 .والمجتمعي طب األسنان الوقائيقسم  -8

  .طفــالاألطب أسنان قسم  -9

 :ىلإالفم وينقسم   بيولوجيا   قسم -10

  .التشريح الوصفي لألسنـــان •

  .األنسجة الفموية •

دمج واستحداث أقسام أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك،  لمجلس الكلية يجوز و 

 .س الجامعةمجل قبلمن ويعمل بها بعد اعتمادها 

 

 الفصل الثاني                                           

 واالمتحانات   نظام الدراسة                                  
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 (( 5))مادة 

ي طب وجراحة الفم واألســنان درجة البكالوريوس ف لنيل الدراســة بالكلية  مدة

 وتقسم مدة الدراسة على النحو التالي:) االمتياز (  تتلوها سنة تدريبية    (سنوات   )خمس

  اعداد طب األولى : المرحلة

ية جامعية واحدةومدتها  نة دراـس  من الناحية أماتتبع كلية العلوم من الناحية العلمية,  ـس

 .األسنانحة الفم و فهي تتبع كلية طب و جرا اإلدارية

لـسنة األولى و ا :و تـشمل رية و مدتها ـسنتان دراـسيتانيالـسر : ما قبل  الثانية المرحلة

  السنة الثانية

 : ( و مدتها سنتان دراسيتان و تشمل لسريرية:  العيادية ) ا  الثالثة لمرحلةا

 السنة الثالثة و السنة الرابعة

تبدأ عقب اعتماد نتائج  ( اثني عشر شهرا12ومدتها )(    المتيازا: )    المرحلة الرابعة

في طب  سالبكالوريو وتنتهي  بحصـــول الطالب على درجة  الســـنة الخامســـة طب  

 وجراحة الفم واالسنان. 

 

 (( 6))مادة 

ــتثـنائـية  بقرار من مجلس الـجامـعة ويجوز ــة اســ ــولين أو منح فرصــ للطالب المفصــ

بالئحة  اقتراح مجلس الكلية ووفق الضــوابا المنصــوص عليها  ىعل المتعثرين بناء  

 . م 2010" لسنة 501تنظيم التعليم العالي "

 

 (( 7))مادة 

 القبول والقيد واالنتقال نظام  /والأ

 ما يلي:جامعة سبها سنان لقبول الطالب لاللتحاق بكلية طب األيشترط      

القســم العلمي من دراســة الثانوية العامة ن يكون حاصــال  على شــهادة إتمام أ -أ

 .الليبية أو ما يعادلهاأحدى المدارس 

وفق النظم التي  لاللتحاق بالكلية المئوية المطلوبة  ةن يكون حاصال على النسبأ -ب 

 .الجامعةو تعتمدها   وزارة التعليمتحددها 

ــ  أن يكون الئقا  صــــحيا  وخاليا  من األمراض المعدية وقادرا  على متابعة    -جــــــ

 .و السريرية الدروس النظرية والعملية

  .بنجاح  المفاضلةامتحان ن يجتاز أ  -د    

 .ن يتعهد الطالب باتباع تعليمات الكليةأ -ـ ه

 

 (( 8))مادة 
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للدراســة  عدد الطلبة المقبولين  جامعةالمجلس  كلية بعد موافقة مجلس ال يحدد        

 وإمكانيات الكلية. ةن يكون متناسبا مع القدرة االستيعابيأ ىعل ،سنويا  

 كليةلمجلس اليجوز بالمادة الـسابقة المنـصوص عليها الـشروط العامة  ىلإـضافة اإلب -

ــيات غير ليبية  ــابهم الخاص ىللدراســة علقبول طلبة من جنس  ن يقيم أ بشــرط   حس

د الرسـوم و نفقات اسـدب يتعهد نأبالبالد اقامة اعتيادية طيلة مدة الدراسـة و الطالب 

الجامعات الليبية مع مراعاة األسـس و في  بهاالدراسـة المقررة وفقا للنظم المعمول 

ــوص عليـها في  اقـيات القواـعد المنصــ االموقـعة بين  االتـف خرى في ـهذا أو دول  ليبـي

 .الشأن

 (( 9))مادة 

ــي تـجدـيد قـيد  ويكون التـجدـيد الـطاـلب في ـبداـية ـكل ـعام  ىعل  - وتوقيع    ءبـملدراســ

الدراســة   ء"ثالثون يوما  من بد للتســجيل  د  المحد  المدة في لذلك  المعد النموذج 

  .بعد دفع الرسوم المخصصة للتسجيل

عتبر أ الكلـيةإذا لم يقم الـطاـلب ـباجراء تـجدـيد القـيد في المواعـيد المـحددة والتي تعلنـها   -

 ،مالم يقدم عذرا تقبله الكلية وتوقف قيد . عن الدراسة بسبب غير مشروع منقطعا

باب التي  - بب من األـس نة  قبلها مجلس الكليةييجوز للطالب ألي ـس وقف قيد  لمدة ـس

الثالثة أشـــهر ال مدة الدراســـة ويكون ذلك خالل دراســـية ولمرة واحدة فقا طو

ـــية وبقرار من   ىولاأل ـــنة اـلدراســ  ويجوز لمجلس .الكلـية مجلس من ـبداـية الســ

الجامعة قبول وقف قيد الطالب بصــورة اســتثنائية لســنة أخرى إذا تطلبت ظروفه 

 وال تحسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة . ذلك.

 

 ((10))مادة 

كلية لجنة مختصــة بمعادلة المؤهالت المقدمة من قبل الطلبة الراغبين الب تنشــ 

امن كلـيات أخرى مـناظرة معترف بـها من داـخل أو ـخارج في االنتـقال  في ـحدود  ليبـي

 التالية :فق الشروط و و االستيعابيةو القدرة  اإلمكانيات المتاحة

 أوقد ـسبق فصـله من كليته ألـسباب علمية  االنتقاليكون الطالب الراغب في  أن ال  -1

 .ىأخر أسباب  أي أوتأديبية 

 .النسبة المعتمدة للقبول في الكلية ىون حاصال في الشهادة الثانوية علأن يك -2

 ن ال يكون منقوال  أوبتقدير عام ال يقل عن جيد  للسـنة المنقول إليهاأن يكون ناجحا   -3

 .بمواد

ــيتين كاملتين على األقل أ  -4 ــنتين دراس من دون االمتياز ن يقضــي الطالب المنتقل س

 .قبل تخرجه
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دات  يلتزم الـطاـلب الراـغب في -5 ــتـن ة المســ اـف ديم ـك ال بتـق ة األ االنتـق ــلـي ة  صــ المطلوـب

ومعتمدة من جهات االختصاص، على أن تحتوي المقررات التي سبق له دراستها قبل 

 بداية العام الدراسي.

مختصة مكونة من ثالثة أعضاء هيئة تدريس   لجنة  عميد الكلية تشكيل  يتولى

المـعادـلة الـبث في طلـبات الطالب   ـنةلج ىليـها وعلإبمـعادـلة مؤهالت الطالب المنتقلين 

ــهر من تقديم الطلب ،  ن طالب النقل قد أوجدت هذ  اللجنة  ذااففي أجل ال يتجاوز الش

ةأوفق  س در ة  نظـم ايرة تعليمـي ا مـغ ة  لـم اـل ا إـح ة توـجب عليـه امـع الـج ه ـب هو معمول ـب

االجل المنصوص مر للجنة  المختصة بمعادلة المؤهالت العلمية بوزارة التعليم في  األ

ــة وفق مـعادـلة أولـية إة ، ويجوز للكلـية علـية في ـهذ  الفقر  وذـلكلـحاق الـطاـلب ـباـلدراســ

تقال فعليا إال بعد اسـتيفاء لحين اسـتكمال إجراءات المعادلة النهائية ،وال يعد الطالب من

 كافة االجراءات المطلوبة .

 

 ((11 مادة ))

 بالكلية   / نظام الدراسة  ا  اني ث 

ها الطالب للحصـول  المواد التي /  أوال   درجة البكالوريوس  علىيجب أن يدرـس

 .في طب وجراحة الفم واألسنان

 :المواد العامة وتشمل ( 1) 

,تاريخ   -إحصـاء   -لغة عربية  -لغة إنجليزية -تاريخ ليبيا -ياءالفيز -حياءاأل -الكيمياء

 .العلوم-

 :وتشمل  أساسية علوم طبية( 2)

ــريح عام -وظائف األعضــاء ــجة العامة -تش  -األحياء الدقيقة -الكيمياء الحيوية -األنس

 .العامة الباطنة -الجراحة العامة -علم األدوية -علم األمراض العامة

 :األسنان وتشمل علوم طب ( 3)

االســتعاضــة  - خواص مواد األســنان - أنســجة فموية  - التشــريح الوصــفي لألســنان

 -عالج الجذور  - العالج التحفظي لألســنان  - التركيبات الثابتة - الصــناعية المتحركة

 اللثةأمراض عالج  - طب الفم والتشـخيص واألشـعة   - أمراض الفم   - تقويم األسـنان

ـــنان  - الفكينالوـجه  جراـحة الفم و  - ـــنان األطـفال  - زراـعة األســ ـطب   - ـطب أســ

 .المجتمعياألسنان الوقائي و

 :مدة الدراسة  / ثانيا  

من كل   مايو  وتنتهي في نهاية شهر  سبتمبر  تبدأ الدراسة في األسبوع األول من شهر  -

 .ير المدة م يطرأ أي ظرف استثنائي  يجيز تغيمال عام 

 :الدراسةمراحل وساعات  / ثالثا  

 :تحدد ساعات الدراسة النظرية والعملية لكل مادة على النحو التالي -
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 (المرحلة اإلعدادية: )المرحلة األولى

المواد  

 الدراسية 

عدد الساعات 

األسبوعية 

 النظرية 

عدد الساعات 

األسبوعية 

 العملية 

مجموع عدد 

 الساعات النظرية 

مجموع عدد 

الساعات  

 العملية 

عدد الساعات 

الكلى لكل  

 مادة 

 175 75 100 3 4 الكيمياء 

 150 50 100 2 4 اءـــاألحي 

 100 - 100 - 4 الفيزياء 

 - 50 - 2 اإلحصاء
50 

 

ـ  ــة اـلـــ ــغـــ لـــ

 ةـاإلنجليزي 
4 - 100 - 100 

 50 - 50 - 2 العربيةاللغة 

      

 625 125 500  20 المجموع

 

المرحلة الثانية ) مرحلة ما قبل السريرية ( وتشمل السنة األولى والسنة الثانية  

   -على النحو التالي :

 السنة األولى

 

 وادــ الم         

عدد الساعات 

النظرية  

 األسبوعية

عدد الساعات 

العملية  

 األسبوعية

مجموع عدد 

الساعات  

 النظرية 

مجموع عدد 

الساعات  

 العملية 

الساعات عدد 

 الكلي لكل مادة 

 175 100 75 4 3 امــالتشريح الع

 150 50 100 2 4 وظائف األعضاء

 125 50 75 2 3 الكيمياء الحيوية

 100 50 50 2 2                       ةـاألنسجة العام

 التـشريح الوـففي

 لألسنان
2 2 50 50 100 

ـ م  خواص ـــ  وادــــ

 األسنان

 تاريخ العلوم                                 

2 

 

 2 

1 

 

50 

 

50 

25 

 

- 

75 

 

50 

 775 325 450 13 18 وع ـــالمجم
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 السنة الثانية

 المواد 

عدد الساعات 

النظرية  

 األسبوعية

عدد الساعات 

العملية  

 األسبوعية

مجموع  

الساعات  

 النظرية 

مجموع عدد 

الساعات  

 العملية 

عدد الساعات 

 الكلي لكل مادة 

ــة  ــا ــــ ــتع االســ

 الصناعية
2 4 50 100 150 

 75 50 25 2 1 ةـالتركيبات الثابت 

 175 100 75 4 3 يــالعالج التحفظ

 100 50 50 2 2 ةـاألنسجة الفموي 

 100 50 50 2 2 العامة راضــاألم

 100 50 50 2 2 ةــاألحياء الدقيق

 50 - 50 - 2 ةـــعلم األدوي 

 750 400 350 16 14 وع ـــالمجم

 

 تتكون من السنتين الثالثة والرابعة   (سريريةال حلةالمر:) لثةالمرحلة الثا 

 السنة الثالثة

 المواد 

عدد الساعات 

النظرية  

 األسبوعية

عدد  

الساعات  

العملية  

 األسبوعية

مجموع عدد 

الساعات  

 النظرية 

مجموع عدد 

الساعات  

 العملية 

عدد الساعات 

 الكلي لكل مادة 

 100 50 50 2 2 الجراحة العامة

 100 50 50 2 2 الباطنة العامة

 125 50 75 2 3 أمراض الفم

 100 50 50 2 2 التشخيص واألشعة

 50 25 25 1 1 تقويم األسنان

 75 50 25 2 1 التركيبات الثابتة

ــة  االســـــتــعــا ــــ

 الصناعية
1 2 25 50 75 

حـفـظـي  ـت عـالج اـل اـل

 وعالج الجذور
2 2 50 50 100 

األســـــــنـــان  طـــب

  الوقائي والمجتمعي
1 2 25 50 75 
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الوـج  جراـحة الفم و 

 الفكينو 
1 2 25 50 75 

 لثةأمراض العالج 

 تاريخ ليبيا

1 

2 

2 

- 

25 

50 

50 

- 

75 

50 

 1000 525 475 21 19 المجموع

 

 السنة الرابعة

 المواد 

عدد  

الساعات  

النظرية  

األسبوع

 ية

عدد الساعات 

العملية  

 األسبوعية

مجموع  

عدد  

الساعات  

 النظرية 

عدد الساعات 

 العملية 

عدد الساعات 

 لكلي لكل مادة ا

ــــ االستعا  ــــ ــــ   ةــــ

 الصناعية
2 4 50 100 150 

ــ العالج التحفظ ــ  يــــ

 وعالج الجذور
1 4 25 100 125 

 125 100 25 4 1  أمراض اللثة عالج

 والوـج   جراـحة الفم

 والفكين
2 4 50 100 150 

 150 100 50 4 2 الفم واألشعةطب 

 75 50 25 2 1 طب أسنان األطفال 

 األســـــــنـــان طـــب

ـــــــ الوقائ  ــ ـــــ ــ  يـــــ

 والمجتمعي

2 2 50 50 100 

 75 50 25 2 1 ةــالتركيبات الثابت 

 75 50 25 2 1 انـــسن األتقويم 

 1025 700 325 28 13 المجموع

 

 ((12 مادة ))

 نظام االمتحانات وتوزيع الدرجات ثالثا:

 النصفية : تاالمتحانا  أ :

المختلفة  باألقسامالعام الدراسي  أثناءالسنة(  أعمالتجرى امتحانات تقييم دورية ) 

لم يتقدم بعذر   االمتحانات يعطى درجة صفر ما إحدىتغيب الطالب عن  إذابالكلية و 
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من تاريخ االمتحان و في هذ  الحالة تترك كيفية تقييم الطالب  أسبوعمقبول خالل 

 الكلية.  إدارةللقسم المختص و 

 ب. االمتحانات النهائية:

 .شهر يونيو في تبدأ امتحانات الدور األول .1
 . أغسطسمن شهر  األولتبدأ امتحانات الدور الثاني مع بداية األسبوع  .2

  عملي أو السريري "إكلينيكي" جزء نظري و جزء شفهي و جزء  ىاالمتحانات عل تشمل .3

 أال ىلسنة الثانية علاألولى إلى امن السنة  األكثر ىيجوز للطالب نقل مادتين عل .4

خواص المواد و ال يجوز النقل  أو لألسنانتكون من بينهما مادتي التشريح الوصفي 

 . داخل المرحلة السريرية أوبين المراحل 

. يسمح للطالب بدخول الدور الثاني مهما كان عدد المواد التي لم ينجح فيها و 5

 ترصد له الدرجة كاملة. 

والتي تغيب عنها بعذر   يحاسب الطالب في المواد التي يتقدم بها للدور الثاني .6

 مع أعمال السنة .المجموع الكلي األصلي للمادة  ىعل مقبول 

نظري و شفهي و   بها  للدور الثاني المواد التي يتقدممقررات  . يمتحن الطالب في 7

 . يعملي أو إكلينيك

امتحانات أعمال السـنة و  ىيقوم كل قسـم بتوزيع الدرجة المخصـصـة لكل مادة عل  .8

 النحو التالي : ىت النهائية ) دور أول و دور ثاني( علاالمتحانا

 السنة اإلعدادية: أوال  

أعمال  المادة

 السنة

الدرجة  عملي شفهي تحريري  عملي شفهي تحريري 

 النهائية

  الدور الثاني الدور األول  

 100 - - 100 20 - 50 30 الكيمياء

 100 - - 100 20 - 50 30 اءـــاألحي

 100 - - 100 20 - 50 30 الفيزياء

 100 - - 100 20 - 50 30 اإلحصاء

اللغة 

 ةـاإلنجليزي

30 70 - - 100 - - 100 

 100 - - 100 - - 70 30 اللغة العربية

من %  50ويعتبر الطالب ناجحا  في أي مادة من مواد السنة اإلعدادية إذا تحصل على 

 :الدرجة وإال اعتبر راسبا  فيها ويكون تقدير الطالب على النحو التالي

 .%100إلى  %85تقدير ممتاز من  -
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 .%85إلى أقل من  %75تقدير جيد جدا  من  -

 .%75إلى أقل من  %65تقدير جيد من  -

 .%65إلى أقل من  %50 مقبول منتقدير  -

 .%50إلى أقل من  %35تقدير ضعيف من  -

 .%35تقدير ضعيف جدا  أقل من  -

 

 

 

 

 :السنة األولى: ثانيا  

أعمال  المادة

 السنة

الدرجة  عملي شفهي تحريري  عملي شفهي تحريري 

 النهائية

  الدور الثاني الدور االول  

التشريح  

 العام

30 40 10 20 70 10 20 100 

األنسجة 

 العامة

30 40 10 20 70 10 20 100 

وظائف 

 األعضاء

30 40 10 20 70 10 20 100 

الكيمياء 

 الحيوية

30 40 10 20 70 10 20 100 

التشريح  

 الوصفي

 لألسنان

30 40 10 20 70 10 20 100 

خواص 

 مواد

 األسنان

30 40 10 20 70 10 20 100 

تاريخ 

 العلوم

30 70 - - 100 - - 100 

 

 :السنة الثانية: ثالثا  
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أعمال  المادة

 السنة

الدرجة  عملي شفهي تحريري  عملي شفهي تحريري 

 النهائية

  الدور الثاني الدور االول  

التركيبات 

 الثابتة

30 40 10 20 50 10 40 100 

االستعاضة  

الصناعية 

 المتحركة

30 40 10 20 50 10 40 100 

العالج 

 التحفظي

30 40 10 20 50 10 40 100 

األنسجة 

 الفموية

30 40 10 20 70 10 20 100 

 100 - 30 70 - 20 50 30 علم األدوية

علم 

  األمراض

 العامة

30 40 10 20 70 10 20 100 

األحياء 

 الدقيقة

30 40 10 20 70 10 20 100 

 

 اإلكلينيكية:بالنسبة لمواد طب األسنان للسنة األولى والثانية للمرحلة ما قبل 

ــبة  .1 ــص نســ ــنة ,   30تخصــ % من مجموع الدرجات لكل مقرر المتحانات أعمال الســ

% الباقية المتحانات نهاية العام موزعة حسـب الجدول المبين في   70وتخصـص نسـبة 

 .ةهذ  الالئح

ة  .2 ات التحريرـي اـن دة تجرى االمتـح ل مقرر مفي ـم ات في ـك د عن ثالث ســـــاـع  نال تزـي

 إلى االمتحانات الشفهية والعملية. ةالمقررات السابق ذكرها باإلضاف

دور األول(  .3 ائي) اـل اإذا رســــب الـطاـلب في االمتـحان النـه ا تكميلـي اـن دور  يؤدي امتـح )اـل

 الثاني ( في المواد التي رسب فيها.

 يشترط النجاح في المرحلة ما قبل اإلكلينيكية الحصول على النسب التالية: .4

 .ن مجموع الدرجات % م 60نسبة  -

 .% من الدرجات المخصصة لالمتحان التحريري 35نسبة  -

 % من الدرجات المخصصة لالمتحانات المعملية للمواد التالية : 60نسبة  -



 

 

 13صفحة  الئحة الداخلية للدراسة واالمتحانات لا
 

التـشريح الوـصفي   - االـستعاـضة الـصناعية المتحركة - التركيبات الثابتة  - العالج التحفظي

 لألسنان وخواص مواد األسنان.

 

 

 

 

 ات الدور األول و الدور الثاني للمرحلة االكلينيكيةدرج: رابعا  

 

المادة
ل  

عما
أ

سنة
ال

ي 
ر
ري

ح
ت

 

ي
شفه

ي 
عمل

ي 
ر
ري

ح
ت

 

ي
شفه

ي 
عمل

جة  
ر
الد

النهائية
ت 
ظا

ح
ال

م
 

   الدور الثاني الدور االول  

 السنة الثالثة 

 100 20 10 70 20 10 40 30 الجراحة العامة
 مواد منتهية

 100 20 10 70 20 10 40 30 الباطنة العامة

 100 20 10 70 20 10 40 30 أمراض الفم
 

 100 - - 100 - - 70 30 تاريخ ليبيا

العالج 

 التحفظي
30 - - - - - - - 

 مواد مستمرة

اإل ستعاضة 

الصناعية 

 المتحركة

30 - - - - - - - 

التركيبات 

 الثابتة
30 - - - - - - - 

أمراض عالج 

 اللثة
30 - - - - - - - 

شخيص الت

 واألشعة
30 - - - - - - - 

األسنان  طب

الوقائي 

 والمجتمعي

30 - - - - - - - 

 - - - - - - - 30 تقويم األسنان

 جراحة الفم

 والوجه والفكين
30 - - - - - - -  

 السنة الرابعة 
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 السنة الثالثة  .أ

ــنة الثالثة ــبة نجاحه في أي مادة من مواد الس ــبا  إذا قلت نس عن  المنتهية يعتبر الطالب راس

من مجموع الدرجات للمادة، ويؤدي الطالب امتحانات تقيميه في المواد المستمرة   60%

المخصصة ألعمال من الدرجة  %50ما بين السنة الثالثة والرابعة حيث تخصص نسبة 

 :للمادة ويكون تقدير الطالب على النحو التالي والنصفي السنة والعملي

 .%100إلى  %85تقدير ممتاز من  -

 .%85إلى أقل من  %75تقدير جيد جدا  من  -

 .%75إلى أقل من  %65تقدير جيد من  -

 .%65إلى أقل من  %50تقدير مقبول من  -

 .%50إلى أقل من  %35تقدير  عيف من  -

العالج 

 التحفظي

 وعالج الجذور

30 60 20 60 100 30 70 200 

مواد 

 مستمرة

ستعاضة اإل

 الصناعية

 المتحركة

30 60 20 60 100 30 70 200 

التركيبات 

 الثابتة
30 60 20 60 100 30 70 200 

أمراض عالج 

 اللثة
30 60 20 60 100 30 70 200 

 طب الفم 

والتشخيص 

 واألشعة

30 60 20 60 100 30 70 200 

 األسنان طب

 الوقائي

 والمجتمعي

30 60 20 60 100 30 70 200 

 200 70 30 100 60 20 60 30 تقويم األسنان

 
 جراحة الفم

والوجه 

 والفكين

30 60 20 60 100 30 70 200 

طب أسنان 

 األطفال
 رابعة فقا 100 30 20 50 20 10 40 30
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 .%35تقدير  عيف جدا  أقل من  -

  السنة الرابعة .ب 

درجة كأعمال  30درجة يخصص منها  200يكون المجموع  الكلي للمواد المستمرة   .1

 درجة كأعمال سنة في السنة الرابعة  30ة في السنة الثالثة و سن

درجة  30درجة يخصص منها 100يكون المجموع الكلي لمادة طب أسنان األطفال 

   .كأعمال سنة

 :في الحاالت التالية  يعتبر الطالب راسبا  في أي مادة .2

التحريرية  %( من مجموع درجات االمتحان 35إذا تحصل على أقل من ) -أ

 مهما كان مجموع درجاته في تلك المادة.

%( من مجموع درجات االمتحان اإلكلينيكي 60إذا تحصل على أقل من ) -ب 

 مهما كان مجموع درجاته في تلك المادة.

%( من مجموع درجات المقرر في المادة  60إذا تحصل على أقل من ) -ج

 الواحدة.

 ويكون تقدير الطالب على النحو التالي:

 % 100% إلى 85متاز من تقدير م -

 %. 85% إلى أقل من 75تقدير جيد جدا  من  -

 %. 75% إلى أقل من 65تقدير جيد من  -

 %. 65% إلى أقل من 50تقدير مقبول من  -

 %. 50% إلى أقل من 35تقدير ضعيف من   -

 %. 35تقدير ضعيف جدا  أقل من  -

 ((13مادة   ))

سب التقدير العام للطالب بناء على مجموع الدرجات المتحصل عليها في جميع يح

 المواد ما عدا مواد المرحلة اإلعدادية ويحتسب التقدير على النحو التالي : 

 درجة المادة المتحصل عليها 

   100ــــــــــــــ × 

 عدد الساعات الكلية للمادة 

 ويحتسب التقدير العام للدراسة على النحو التالي :  

 مجموع الدرجات المتحصل عليها لكل مادة 

   100ـــــــــــــــــــــ × 

 عدد الساعات الكلية للمقررات الدراسية  

 ((14مادة   )) 

الناجحون في امتحانات السنة الرابعة لغرض حصولهم على درجة يؤدي الخريجون    

ما وفق , فترة تدريب لمدة سـنة كاملة في األقسـام الطبية التابعة للجامعة  سالبكالوريو
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من هذ  الالئحة والخاص بتنظيم التدريب التكميلي " ســــنة  الثالث هو وارد بالفصــــل 

از " ويصــــدر قرار من  داالمتـي ة  عمـي ة أالكلـي ل الكلـي درـيب وموـعد  و وكـي  بتنظيم الـت

 توزيع المتدربين على األقسام المختلفة . لية آو

 

 ((15مادة   ))

ــرات واـلدروس    ــة االلتزام بمـتابـعة المـحاضــ على الـطاـلب في ـكاـفة مراـحل اـلدراســ

ان   دم لالمتـح ه التـق ارير وال يحق ـل داد التـق ا  وإـع ات النـق ة وحلـق ــريرـي ة والســ العلمـي

 %25(النهائي ألي مادة تزيد نسبة غيابه فيها بدون عذر على خمسة وعشرين بالمئة  

خل في هذ  النســـبة الغياب المترتب على ويد  من مجموع الســـاعات المقررة للمادة، )

 الغير ناتج عن الظروف االستثنائية ب الجماعيوالغياالتأديبية األحكام 

 ((16مادة   )) 

يقوم كل قـسم برـصد الحـضور والغياب لكل طالب وتـسليمه إلى مـسجل الكلية دوريا     

ــنة  ــر  في لوحة اإلعالنات مرتين األولى بعد عطلة نصــــف الســ ليتولى توثيقه ونشــ

مباشــرة والثانية خالل األســبوع األخير من الســنة الدراســية وقبل االمتحانات النهائية 

 بفترة ال تقل عن أسبوع.

 ((17مادة   ))

يقوم كل قســم بتوزيع الدرجة المخصــصــة لكل مادة على امتحانات أعمال الســنة    

ــريرية   هائية التحريرية والعملية )االمتحانات الن ــفوية على أن يعتمد هذا  السـ ( والشـ

التوزيع من قبل إدارة الكلية ويصــدر بشــأنه جدول يرفق مع هذ  الالئحة ويعتبر جزء 

 . ال يتجزأ منها

 ((18  مادة ))

ــكل     ــيير االمتحانات النهائية،  مجلس الكليةيشـ ــنة لجنة أو أكثر لتسـ في نهاية كل سـ

واإلشــــراف عليها تســــمى لجنة االمتحانات والمراقبة وتختص بكل ما يتعلق بســــير 

 االمتحانات وتنظيمها ولها على وجه الخصوص ما يلي:

 استالم وتسليم أوراق األسئلة واإلجابة. -أ

 ابة قبل التصحيح.جوراق اإلأ ىالسرية علرقام وضع األ  -ب 

 .متوسا درجات كل طالب ورصدها حساب  -جـ 

 .والمفصولين  الخريجينإعداد قوائم النتائج وقوائم   -د     

تعين   ن أالحق في وللجنة  با من  تـس أعضـاء هيئة التدريس وغيرهم في بمن ترا  مناـس

 وضع الجداول والمراقبة على سير االمتحانات. 

 

 ((19  مادة ))
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ــتاذ مادة باعالن نتائج  كل قومي ــنة( ا االمتحانات  أسـ ــفية   التقييمية)أعمال السـ و النصـ

ــور فيـها  وعلـيه , إـعادة أوراقـها للطالب وتمكينهم من مراجعتـها لمعرـفة أوـجه القصــ

ــف النتائج كامال   ــلم إلدارة الكلية قبل االمتحانات النهائية بوقت كاف ، تقديم كشــ وتســ

ــة واالمتحانات بالكلية لتوثيقها فور االنتهاء منها  ــم الدراســ ــنة لقســ نتائج أعمال الســ

ا. ا أوراق وإعالنـه ات أـم اـب ــلم  إـج ة فتســ ائـي ات النـه اـن ة وال ىلإاالمتـح يجوز  أدارة الكلـي

 اتالفها إال بعد سنة من إعالن النتائج.

 

 ((20ة  ماد  ))

القسـم أسـئلة االمتحانات النهائية بالتشـاور مع القائمين بتدريس المقررات   رئيسيحدد 

ــورتـها النـهائـية لـلدورين األول والـثاني ــئـلة التحريرـية في صــ مع  على أن يـقدم األســ

في موعد ال يقل عن  العلمية الشــؤونوكيل إلى في ظرفين مغلقين  النموذجية  االجابة

 قبل بداية امتحانات الدور األول. عين أسبو

 

 ((21مادة   )) 

ــحيحـها إلى لجـنة االمتـحاـنات  ــلم أوراق االمتـحاـنات النـهائـية التحريرـية قـبل تصــ تســ

ــم المختص  ــرية عليها ثم تعاد إلى القســ ــع األرقام الســ ــرها ووضــ والمراقبة لحصــ

تكون جميع إجراءات التســليم واالســتالم لتصــحيحها وتعاد للجنة لرصــدها على أن 

مية وموثقة في ـسجالت خاصـة موضـحا  بها التاريخ، عدد األو لم رـس راق، توقيع المـس

 .والمستلم 

 

 ((22ةماد  ))

إذا تغيب الطالب عن أداء االمتحان النهائي في الدور األول في أي مقرر يعطي درجة 

ــفر في ذـلك  ور الـثاني إال إذا ـكان ـعذر  عن يحتفظ ـله تـقدير  في اـلد والن االمتـحاصــ

 الت االتية :طبق عليه إحدى الحاالغياب ين

عن إذا كان الطالب المعني نزيال  بالمســتشــفى، على أن يتم التأكد من ذلك  -أ

 طريق تقرير طبي معتمد من قبل الطبيب المختص .

في ـحاـلة وـفاة أـحد أـقارب الـطاـلب من اـلدرـجة األولى )أب، أم، أ ، أـخت(   -ب 

 فترة االمتحان على أن يتم إثبات ذلك بموجب شهادة وفاة رسمية.خالل 

تثنائي أذا تعرض الطالب لظرف قاهر -ج ن أ ىعل ف"مثل " االعتداء أو الخط اـس

ــر   ت باإثيتم  ــم الحادثة بموجب محضــ ــتخرج من قســ " إثبات الواقعة "  مســ

 الشرطة المختص.

 

 ((23مادة   ))
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 لالمتحان ما يلي:يحظر على الطالب المتقدم   

مح به لجنة ولو كانت خالية من الكتابة عدا ما تـســـ  اصــــطحاب أي كتاب أو ورقة   -أ

 .االمتحانات 

 الكالم أثناء االمتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه اإلخالل بنظام االمتحان. -ب 

له دخول قاعة االمتحانات بعد مـضي نـصف ـساعة من بدء االمتحان كما ال يـسمح  -ج

ــاـعة من ـبدء االمتـحان وج ـبالخر ــف الوـقت المـحدد  منـها قـبل ســ ــي نصــ ) قـبل مضــ

 .لالمتحان ( 

ــلـحة  ال تقـبل أموـلة أو جهزة محأي مـعدات أو أ الـطاـلب ادـخال ىطر علحكـما ي -د ســ

 حملها. ىلإسباب المؤدية مهما كانت األ متحانات بدخولها لجنة اإل

 ((24مادة   ))

ــنوات النـقل من    ائـية المتـحاـنات ســ ائج النـه ة تعتـمد النـت ائج  ,مجلس الكلـي وتعتـمد النـت

النهائية المتحانات ســـنة التخرج والحصـــول على اإلجازة الجامعية البكالوريوس من 

 .مجلس الجامعة.قبل 

 

 ((25مادة   ))

في ما ال  التقدم بطلب المراجعة الموضـــوعية ألوراق إجابتهالراســـب  يحق للطالب   

ــيين  ــروطوفق يزيد عن مقررين دراســ ــوابا الشــ التعليم  وزارة  لتي تحددهاا والضــ

 تي:وحسب اآل

و قسـم أ إلى مسـجل الكليةلغرض المراجعة الموضـوعية لورقة اإلجابة يقدم طلب  .أ

 من إعالن النتائج. عينخالل مدة ال تزيد على أسبو الدراسة و االمتحانات 

ة يتولى  .ب  د الكلـي ة  عمـي ل لجـن ــكـي دمين  تختصتشــ ات الطالب المتـق اـب ة إـج بمراجـع

أـكد من دـقة عملـية التقييم  تتكون اللجـنة من ثالـثة  ن أ ىعلـبالتظلم علي نـتائجهم للـت

ة ـتدريس لهم  ــوع المراجـعة  اختصــــاصأعضــــاء هيـئ في مـجال المقرر موضــ

الكلية يد عمل، وعلى اللجنة إعداد تقرير بالخصـــوص وتقديمه وبحضـــور الطالب 

 من تاريخ التكليف. يامأفي مدة ال تتجاوز الثالثة 

خة من التقرير في ملف د. إذا ثبت صـحة إدعاء الطالب يتم تصـحيح النتيجة وتودع نـس

ى عضـــو هيئة التدريس ويعف   الطالب ويتم لفت نظر مرتكب الخطأ بالقســـم المختص

   ه.مع أمن التصحيح إذا تكرر الخط

 ((26ةماد  ))

لإلعادة في أي ســنة من ســنوات الدراســة معاملة الطالب   الراســب يعامل الطالب    

ــة  ــب فيها نظريا  وعمليا  دراسـ ــية التي رسـ ــتجد وعليه إعادة المقررات الدراسـ المسـ

ــفية ً  وامتحانا ــورو  بما في ذلك االمتحانات النصـ ــد  وغياب   حضـ التقدير له ويرصـ

 المتحصل عليه.
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 ((27  مادة ))

 الطالب ويسقا حقه في االستمرار في الدراسة في إحدى الحاالت اآلتية:يفصل   

 إذا انقطع عن الدراسة لسبب غير مشروع مدة سنة دراسية كاملة. .أ

ــعيف جدا   .ب  ــل على تقدير عام ض ــنتين  في نهاية أي  %35اقل من  إذا تحص من الس

  .ولييناأل

وكان قد تمتع بالفرصـة االسـتثنائية بهذ   تينيمتتال  نين دراسـيتيتسـنإذا رسـب في  .ج

 الالئحة.

إذا اســـتنفد مدة الدراســـة المقررة، ولم يمنح الفرص االســـتثنائية المبينة في المادة  .د

 ( من هذ  الالئحة.6)

 الثالثالفصل 

 التدريب التكميلي )سنة االمتياز( 

 ((28  مادة ))

والتشـــخيص والعالج وما يتبعها من نظم يقصـــد بالتدريب التكميلي أعمال الوقاية    

 .مهنة طب وجراحة الفم واألسنان  اثناء  ممارسة  وإجراءات للرعاية الصحية

ويشـــترط   بالكلية   أنهوا الســـنة النهائية التدريب التكميلي إلزامي لجميع الطلبة الذين 

 .نجاح الطالب في جميع المقررات التي درسها بجميع المراحل 

 ((29مادة   ))

 

ب التكميلي جزء ال يتجزأ من منهج التعليم الطبي     درـي ة الـت الكلـي ة ـب ، وال تمنح درـج

البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان إال للذين أنهوا الدراسة األكاديمية وأتموا 

 فترة التدريب التكميلي )سنة االمتياز( بنجاح.

 

 ((30مادة   ))

 )طبيب امتياز(.يسمى الطالب أثناء قضائه فترة التدريب 

 

 ((31مادة ))

كلـيات مـناظرة يتم الـتدرـيب التكميلي في األقســــام الـتابـعة للكلـية ويجوز أن يتم في    

الحصــــول بعد  ، وذلك التي تحددها الكلية الالزمة  توافرت فيها الشــــروط  إذا  أخرى

 . األقسامساء و رؤ كليةالمن مجلس  على إذن

 

 ( 32مادة   ))

هرا  ويجوز     ر ـش هر تمديدها  مدة التدريب التكميلي )االمتياز( اثني عـش تة أـش لمدة ـس

 أخرى في بعض األحوال الخاصة بأغراض التدريب المبينة في هذ  الالئحة.
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 (( 33 مادة   ))  

 :يتم التدريب التكميلي طبقا  للمراحل التالية   

 (.شهر واحد)          لفم والتشخيص واألشعة        أمراض وطب ا -

 (.شهر واحد)                         سنان األطفال                  طب أ -

 (.شهر واحد)                            المتحركةالصناعية ضة االستعا -

 (.شهر واحد)                          مجتمعي طب األسنان الوقائي وال -

 (.شهر واحد)                          األسنان                        تقويم  -

 (.رانـــشه)                          اللثة                  عالج أمراض -

 ) شهر واحد (.                          التركيبات الثابتة                      -

 (.رانــــــشه)                        جراحة الفم والوجه والفكين          -

 (.رانــــــشه)                            وعالج الجذور التحفظي العالج -

 

 

 

 ((34مادة   )) 

الحـضور  على ان يـشمل ذلك ـسنة االمتياز  يتولى رئيس القـسم وـضع آلية للتقييم عن   

وااللتزام بالعمل داخل األقســـام واســـتيفاء المتطلبات التي تقررها األقســـام وتقســـم 

 :الدرجات وفق بطاقة سنة االمتياز على النحو التالي

 المادة

مدة 

التدريب 

 ( بالشهر)

الحضور 

40% 

السلوك 

20% 

العمل 

العيادي 

20% 

البحوث 

20% 

المجموع 

100% 

توقيع 

أمين 

 القسم

والوجه جراحة الفم 

 والفكين
2       

 الصناعية ستعاضةاإل

 المتحركة
1       

العالج التحفظي وعالج 

 الجذور
2       

       2 أمراض اللثة عالج

  طب الفمأمراض و

 والتشخيص واألشعة
1       

       1              1     طب أسنان األطفال
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طب األسنان الوقائي  

 مجتمعيوال

       1 تقويم األسنان

       1 الثابتة تركيبات ال

 

 

 ((35مادة   ))

خالل فترات التدريب ومشـــرف التدريب الســـريري   لســـريريا القســـم رئيسيعد    

التكميلي مالحظاتهم على كل طبيب امتياز بالنسـبة للمواظبة والسـلوك المهني واألداء 

ــد تـقديرات اـلدرـجات على البـطاـقات المـعدة ـلذـلك في نـهاـية ـكل مرحـلة ـتدريبـية  وترصــ

 العتمادها. الكلية و عميدأمشرف العيادات وتحال البطاقات إلى 

 

 

 ((36مادة   )) 

تمديد فترة التدريب  الكلية عميدلالقسـم المختص، يجوز  رئيسبناءا  على اقتراح من    

ــاوي مدة غيابه،  ــهر في أو لمدة التكميلي لطبيب االمتياز لمدة تسـ ــتة أشـ ــاها سـ أقصـ

 الحالتين اآلتيتين:

إذا كان تقدير طبيب االمتياز يقل عن مقبول في مرحلة أو أكثر من مراحل التدريب   -أ

 التكميلي.

إذا كان مجموع الغياب بدون عذر مقبول في مرحلة من مراحل التدريب التكميلي   -ب 

ــرون في المـئة، وفيـما ـعدا ذـلك تـمدد فترة الـتدرـيب التكميلي لـمدة 20يزـيد عن  % عشــ

 تساوي مدة الغياب.

 

 ((37مادة   )) 

تدريس القســـم أو عضـــو هيئة   رئيس  ب االمتياز مهام عمله باشـــرافيمارس طبي   

 يختار  القسم، ويمارس على وجه الخصوص الواجبات التالية:

ــى المخـتارين من قـبل القـيام بمـعا - ــاء هيـئة  رئيسلـجة المرضــ ــم أو أـحد أعضــ القســ

 التدريس لكل قسم طبقا  للبرامج المعدة.

 األعمال المهنية التي يرى القسم تكليفه بها. -

 

 ((38مادة   )) 
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م أو أعضـاء هيئة التدريس ترك طبيب االمتياز دون متابعة أو  رئيسلال يجوز      القـس

ام ـبأي عـمل  ة بمفرد  أو القـي التوقيع على وـثائق طبـي ه ـب ه أو تكليـف ه في أداـئه لعمـل توجـي

 يمكن أن تترتب عليه مسؤولية جنائية.

 ((39مادة   ))

ب   36يلزم طبيب االمتياز بالعمل مدة     بوعيا  حـس اعة أـس الجداول المعلن عنها في ـس

 األقسام المختلفة بالكلية.

 ((40مادة   )) 

 يمنح طبيب االمتياز اإلجازات التالية:   

 القسم المختص. رئيسإلجازات المرضية المعتمدة من ا -

ا اثني  - اإلـجازات الـطارـئة التي ال تزـيد عن ثالـثة أـيام ـكل مرة وال يتـجاوز مجموعـه

 عشر يوما  في السنة.

 اإلجازات القومية والدينية. -

 ((41مادة )) 

قبل إتمام فترة التدريب  ليبياال يجوز لطبيب االمتياز االشــــتراك في دورات خارج    

 التكميلي إال في الدورات المنظمة من قبل الكلية.

 
 

 ((42مادة   ))

ــي فترة    ه الزال يقضــ ا أـن الـم ة أخرى ـط از في أي جـه ب االمتـي ال يجوز تعيين طبـي

ــنان إال إذن أورج  تخ إفادةال يجوز منحه  كما التدريب بالكلية  مزاولة مهنة طب األسـ

 بعد قضائه فترة التدريب التكميلي ) اإلمتياز ( المقررة في هذ  الالئحة 

 

 الرابعلفصل ا

 المخالفات الت ديبية

 ((43مادة   )) 

الفـ     ل مـخ ـــك ل يشــ اب فـع اـلب على ارتـك دم الـط ا إذا أـق ة المعمول بـه ة للوائح واألنظـم

 بشـأنه أحكام تأديب الطالب يطبقسـواء تم ذلك بداخلها أو في أي من ملحقاتها بالكلية 

 الالئحة العامة .المنصوص عليها في 

 

 ((44مادة   )) 

يظل الطالب خاضــعا  لألحكام التأديبية من تاريخ تســجيله وحتى زوال هذ  الصــفة    

 بالغاء تسجيله.عنه بتخرجه أو 
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 ((45مادة   )) 

يبية كل فعل ســواء أخذ صــورة إيجابية أم كان مجرد امتناع التأد من المخالفات يعد    

 .الكلية إذا شكل مخالفة للوائح واألنظمة المعمول بها في ،

 

 ((46مادة   )) 

عليها ال تخل أحكام التأديب المنصـــوص عليها بهذ  الالئحة بالعقوبات المنصـــوص   

بقانون العقوبات والتشريعات المكملة له، وإذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين 

ــاص فورا  بالواقعة دون أن يؤثر  على الكلية التي يتبعها الطالب إبالغ جهات االختصـ

 ذلك على سير اإلجراءات التأديبية في مواجهته.

 

 

 ((47مادة   )) 

ــلوـكا  مـنافـيا  للخلق القويم اـلذي ينبغي أن يكون علـيه الـطاـلب الـجامعي، ـكل ـما     يـعد ســ

ــاءة إلى   ــأنه اإلســ وكل ما يتعارض مع اآلداب واألخالق ، وكل ما من  الكلية من شــ

ــول المتعارف عليها  ــب األصـ ــير العملية التعليمية حسـ ــأنه اإلخالل بسـ بالكلية و  شـ

 .الجامعة 

 

 ((48مادة   ))

تـسري أحكام التأديب على الطالب ـسواء أرتكب المخالفة بـصفته فاعال  أـصليا  أو كان   

 ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة. بقصدشريكا  ويأخذ الشروع 

 ((49دةما ))

 التالية:المخالفات  ارتكابيجوز للطالب  ال 

 .بالكلية االعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب  -أ

 .للكلية االعتداء على األموال والمرافق التابعة  -ب 

 .لكليةسير الدراسة واالمتحانات بااإلخالل بنظام  -ج

 العامة . واآلداب ارتكاب اي سلوك منافي للخلق أو يمس النظام العام  -د

 بالشرف.الجرائم المخلة  -هـ

 

 ((50دة ما  )) 

 هيئة التدريس أو العاملين أو الطالب: أعضاء  يعد من مخالفات االعتداء على  

 أو الشجار. الضرب أو اإليذاء -أ

 السب أو القذف أو التهديد. -ب  
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 الفعل  ســواء أرتكب    هعليبحضــور المعتدي   تداء إذا تم بصــورة علنية ويتحقق االع

 كتابة أو شفاهة أو إشارة.

 ((51ة  ماد )) 

 تعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافق التابعة للكلية أو الجامعة:  

ســواء بجعلها غير صــالحة   للكلية والمعدات التابعة  أو تخريب األدوات   االســتيالء -أ

 بصورة عمدية أو غير عمدية ير وجه استعمالها كليا  أو جزئيا .بتغلالستعمال أو 

ــرقة األموال أ -ب  أو   الكلية غيرها من ممتلكات  وو األدوات أو المعدات أو الكتب سـ

 االستيالء عليها.

 .األمانة أو اإلعارة وعدم إرجاعه االحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل -ج

 

 ((52مادة   ))

 مايلي:  االمتحاناتيعد من مخالفات اإلخالل بنظام سير الدراسة أو    

أو  الكلية تزوير اإلفادات أو الـشهادات أو الوثائق الرـسمية ـسواء كانت ـصادرة عن  -أ

 الكلية.دراسة أو االنتفاع بمرافق من خارجها إذا كانت ذات صلة باجراءات ال

للفاعل أو لغير ، ويعد انتحاال  للـشخـصية  مـصلحة انتحال الـشخـصية ـسواء لتحقيق  -ب 

وكال الطالبين  ىوتســـري العقوبة علطالب آخر في االمتحانات  عندخول طالب بدال   

 من الطالب. همن كان شريكا في

 إثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العلمية بأية صورة كانت. -ج

ص ـسير الدراـسة واالمتحانات أو التقييم أو التأثير على األـساتذة أو العاملين فيما يخ  -د

 بشؤون الدراسة واالمتحانات .رهم مما يتعلق غي

ن الصـور ويعتبر من قبيل حانات أو الشـروع فيه بأية صـورة مالغش في االمت -هــــــ 

ية أوراق أو أدوات أو أ الشـــروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة االمتحانات 

مالم يكن مرخص بادخالها من  دراسي موضوع االمتحانبالمنهج ال عالقة أجهزة ذات 

 قبل لجنة االمتحانات .

ــكلة وفقا  ألحكام   -و  ــهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المش االمتناع عن اإلدالء بالش

 هذ  الالئحة.

الـجامـعة والمرافق الـتابـعة  ـبالكلـية وأـية مـخالـفة للوائح والنظم المتعلـقة بنـظام العـمل  -ز

 لها.

 ((53مادة   ))  

 االفعال االتية: واآلداب الجرائم المنافية لألخالق والنظام العام تعد من   

عليه وفي هذ  الحالة يكون  ىجرائم االعتداء على العرض ولو تمت برضـــا المعتد -أ

 الطرف اآلخر شريكا  في الجريمة.

 بأية صورة من الصور. بهامخدرات والمسكرات أو التعامل تعاطي ال -ب 
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 وخد  الحياء العام .ياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضهاتداول األش -ج

ة أو  -د داءالظهور بمظهر غير الئق داخـل الكلـي اء ارـت ة أ األزـي ـــم ة للحشــ افـي و المـن

 المبالغة في الزينة.

ـ    المرعيةالعامة واالخالق  بآداب أو المـساس    كل ما من ـشأنه أن يخل بالـشرف  -هــــ

 وفقا للتشريعات النافدة .

  

 الخامسالفصل 

 العقوبات الت ديبية

 

 ((54مادة  )) 

 هذ من "  50يعاقب الطالب إذا ارتكب أحدى المخالفات المنصـــوص عليها بالمادة "  

ويفصـل الطالب من سـنتين دراسـيتين،   عنبالوقف عن الدراسـة لمدة ال تقل      الالئحة

 الكلية إذا كان عائدا.

 ((55مادة   ))

 هذ من  "51"يعاقب الطالب إذا أرتكب أحدى المخالفات المنصـــوص عليها بالمادة    

وتضـــاعف العقوبة عند  دارســـيه عن ســـنة لال تقعن الدارســـة لمدة  بايقاف   الالئحة

ــة   زال يجوفي جميع االحوال العود و ــلة الدارسـ إال إذا دفع قيمة عودة الطالب لمواصـ

 االضرار التي أحدثها بأموال الكلية .     

 

 ((56مادة   )) 

 على النحو اآلتي: "52"يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة   

تزيد عن ســنتين دراســيتين  ســنة دراســية وال هتقل عن الوقف عن الدراســة لمدة ال .أ

 المـذكورة،ب ( من المـادة  -كـل من ارتكـب المخـالفـات الواردة في الفقرتين ) أ

  لب من الدراسة فصال نهائيا عند العود.ويفصل الطا

الحرمـان من دخول االمتحـان كليـا أو جزئيـا إذا ارتكـب المخـالفـة المحـددة في  .ب 

ملغـيا  امتـحاـنه، وفي جميع االحوال يعتبر  الـمذكورةد ( من الـمادة  -) ج  الفقرتين 

 . المخالفة  في المادة التي ارتكب فيها

ردة إذا ارتـكب المـخالـفة الوااالـقل  ىالـطاـلب في دور واـحد عل امتـحانإلـغاء نتيـجة  .ج

ــنة  امتحانهب إلغاء ، ويجوز لمجلس التأدي)هـــــــ( من المادة المذكورة  بالفقرة  لس

  ل الطالب فصال نهائيا عند العود.كاملة ويفص

سـنة دراسـية تزيد عن  الحرمان من حقوق الطالب أو االيقاف عن الدراسـة مدة ال .د

ا  واـحدة إذا ارتـكب أـحدي ــوص عليـه ز( من  في الفقرتين )و، المـخالـفات المنصــ

  .المادة المذكورة 
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 ((57دة  ما ))

نة   الطالب بالوقف عن يعاقب    ة مدة ال تقل عن ـس ية  الدراـس احدة وال تزيد عن ودراـس

 هذ من   "53"إذا ارتكب احدى االفعال المنصــوص عليها بالمادة   ســيتينســنتين درا

اـلب  الالئـحة اويفصـــــل الـط ائـي اب  ىويتوـجب عل.عن العود نـه د ارتـك ة عـن د الكلـي عمـي

ــتدعاء ولي أمر  عليهاالمخالفة المنصـــوص  بالفقرة "هـــــــ " من المادة المذكورة اسـ

صـــر الطالب أير  من مغبة هذا الســـلوك ، فاذا ذالطالب ولفت نظر  الي ســـلوكه وتح

 توجب االستمرار في إجراءات التأديب . همسلك ىعل

 ((58مادة   ))

قاعة االمتحان تفتيش الطالب إذا وجدت  ىعليجوز للجنة المراقبة أو المشرفين   

أو أدوات أو أجهزة لها عالقة بالمقرر  أوراق  حيازتهفي  نأب لالشتبا رائن تدعو ق

في عملية  بأنثىطالبة يحب االستعانة  فيه المشتبهموضوع االمتحان وإذا كان 

خراج الطالب من قاعة االمتحان إذا خالف تعليمات لجنة االتفتيش ، كما يجوز للجنة 

 .ملغيا   ش ، وفي هذ  الحالة يعتبر امتحانهعملية الغ ارتكاب االمتحانات أو بدأ في 

 

 ((59مادة   )) 

طيلة مدة  متحانات لاللدراسة حرمان الطالب من التقدم يترتب علي االيقاف عن ا  

 .سريان العقوبةيجوز للطالب االنتقال الي أي كلية أخري أثناء مدة  الوقف ، وال

 

 السادس الفصل   

 إجراءات الت ديب 

 ((60مادة   ))

 المعمول بـها في الكلـية على ـكل من يعلم بوقوع مـخالـفة للقوانين واللوائح واألنظـمة    

ــمن تقريرا      مجلس الكلـيةمكتوـبا  عن الواقـعة إلى أن يـقدم بالـغا  عن ـهذ  المـخالـفة يتضــ

 الجامعة. أو

 

 

 ((61مادة ))

  الكلـية عمـيد في ـمدة ال تزـيد على ثالـثة أـيام من ـتاريخ البالغ على الواقـعة يتعين على   

ة للتحقيق من ثالـثة أعضــــا ــكـيل لجـن ة ـتدريس تشــ تتولي  ا  يكون أـحدهم مقرر ء هيـئ

 .التحقيق مع الطالب 

 

 ((62مادة   ))
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يتم إعالن الطالب بالتحقيق قبل موعد  بيوم كامل على األقل، وال يحـسب اليوم الذي   

ــتعـجال ــرورة واالســ و  تم فـيه اإلعالن، ويجوز أن يتم التحقيق فورا  في ـحاالت الضــ

 .به العلملوحة اإلعالنات بالكلية قرينة على  ىاإلعالن عليعتبر لصق 

 

 (( 63مادة ))

التحقيق    دم المكلف ـب ــور الـطاـلب  تقرير يـق بـعد االنتـهاء من التحقيق ، أو ـعدم حضــ

 الي اللجنة التي كلفته. به إعالمهللتحقيق بالرغم من 

   ((64مادة   ))

أدـيب بقرار من ة الـطاـلب ـبادانـ في ـحال أقرت لجـنة التحقيق     ــكـيل مجلس للـت يتم تشــ

أعضـاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية ثالثة على أن يتكون من   الكليةعميد 

وعضو عن المكتب القانوني بالجامعة حقيق(،  )بشرط أن ال يكون من بينهم من قام بالت

ويتم  المجلس أقدم أعضــــاء هيئة التدريس    يرأس و ،رابطة الطالبيةلعضــــو عن او 

د  مإعال الموـع ذكور ـب ه على المجلس الـم الـت ت إـح ذيمن تـم ه المثول  اـل هينبغي ـب اـم  أـم

وذلك بمدة ال تقل عن ثالثة أيام وال يحســـب اليوم الذي تم فيه اإلعالن من بينها، وفي 

 غيابية.يصدر المجلس قرار التأديب بصورة الطالب حالة عدم حضور 

  

 ((65مادة   ))

 اســتدعاء للمجلسه بعد ســماع أقوال الطالب، ويجوز  يصــدر مجلس التأديب قرارات   

 .الشهود كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق 

 

 ((66مادة   ))

ـــجل بـها    يتم اإلعالن عن موـعد التحقيق أو الـتأدـيب بلوـحة اإلعالـنات في الكلـية المســ

كـما تعلن المـحدد ـلذـلك بثالـثة أـيام، ويعتبر ذـلك قريـنة على العلم ـبه.الـطاـلب قـبل الموـعد 

انية بالملف الشـــخصـــي ثبلوحة االعالنات وتودع نســـخة  التأديبيقرارات المجلس 

  .للطالب 

 ((67مادة   ))

من الكلية وال يوثر انقـضاء الدعوة   انـسحابهتنقـضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو   

 عن الواقعة .   الناشئةالجنائية أو المدنية  ىالدعو ىالتأديبية أو الحكم فيها عل

 ((68مادة   ))

ــدر طبـقا ألحـكام ـهذ  الالئـحة نـهائـية بـعد     تعتبر قرارات المجلس الـتأديبي التي تصــ

 لمحكمة المختصة .أعتمدها وال يجوز االعتراض عليها إال بالطعن فيها أمام ا

 السابعالفصل  

 الختامية  األحكام
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 ((69مادة   ))

من مجلس  مقترحا  و يعتبر باطال ما لم يكن  ةالالئحتغيير في هذ   بأي ال يعتد   

 .من مجلس الجامعة الكلية و معتمدا  

 

 ((70مادة   ))

حكام الئحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية أتسري     

 في هذ  الالئحة. نص  بشأنهم في كل مالم يرد 2010لسنة   501رقم   "سابقا"العامة 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

  

  


