
 عزيزي الطالب،،، عليك التوجه لمشرفك األكاديميّ أوالً في

 حالة واجهتك أيّ مشكلة، وإن لم يتمكن المشّرف من

.حلّها، أليّ سبب كان، عليك تتبع التسلسل اإلدارّي
 يستلم منسق الدراسة واالمتحانات

بالقسم حسابه في المنظومة
س  ُيسلم المنسق لكل عضو هيئة تدري
 بالقسم حسابه في منظومة الدراسة

واالمتحانات
 يسحب قوائم حضور وغياب الطالب يسحب قوائم حضور وغياب الطالب 

.من حسابه
 يرصد النتائج أوالً بأول، سواء 

.االمتحانات النصفية أو النهائية
 ُتسحب النتائج من قبل عضو هيئة
س ومراجعتها مع اللجنة  التدري
 .المختصة واإلمضاء عليها
 تسليمها إلى منسق الدراسةتسليمها إلى منسق الدراسة

.واالمتحانات بالقسم
س القسم  .تعتمد من قبل رئي

 تجمع النتائج من قبل المنسق •
 .بالقسم

 تحال الى قسم الدراسة واالمتحاناتتحال الى قسم الدراسة واالمتحانات
 بالكلية العتمادها، وحفظها باألرشيف
.في الوقت المحدد بالبرنامج الزمني

رصد الدرجات فی المنظومۀ
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ـل دلــي
األلــيـــــات

قـسـم الدراســة واالمتحانــات

س كليــة التربيــة طرابلــ

قـسـم الدراســة واالمتحانــات

س كليــة التربيــة طرابلــ



آلیۀ إسقاط و إضافۀ المواد

 آلیۀ تغییر المسار
 االمتحان المتقدم : التکمیلی

 أنجز جميع متطلبات التخرج إال في مقرر أو مقررين كأقصى حد 
ُ
.أن يكون الطالب

 أن يكون الطالب درس المقرر أو المقررين في السابق ولم يتحصل على درجة 

.النجاح

 يقوم الطالب بتنزيل المقرر في بداية الفصل الدراسي وبعدها يتقدم بطلب

.لقسمه إلجراء امتحان متقدم

.يُ جرى االمتحان في الثالثة األسابيع األولى من بداية الفصل الدراسّي

 إذا أُجري االمتحان وبه مخالفة  للشروط، يُعدُ االمتحان المتقدم الغياً  وترصدإذا أُجري االمتحان وبه مخالفة  للشروط، يُعدُ االمتحان المتقدم الغياً  وترصد

س للطالب الحق في دخول االمتحان النهائي .درجة صفر، ولي

 درجة االمتحان من 100 وترصد الدرجة المتحصل عليها الطالب في

الفصل الذي أجرى فيه االمتحان

في حالة نجاح الطالب يُعدُ خريجا في الفصل الذي أجري فيه االمتحان

 في حالة رسوب الطالب ال يسمح له بدخول االمتحانات النصفية وال

 النهائية في الفصل الذي أجري فيه االمتحان المتقدم. ويسمح له بتنزيل

 المقرر أو المقررين في بداية الفصل التالي. ويكون قد استوفى حقه في

إجراء االمتحان المتقدم
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( آلیۀ النقل من قسم إلی قسم داخل الکلیۀ )
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شروط إجراء امتحان متقدم

ما يترتب على إجراء امتحان متقدم

 يستلم الطالب نموذج تغيير المسار من قسم الدراسة
 االمتحانات بالكلية، وال يعتد بأي نموذج لتغيير المسار ما لم يكن
س قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية  مشفوعا بتوقيع وختم رئي

.لقبول تغيير المسار


