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الالئحة الداخلية
للدراسة واالمتحانات
بكلية الرتبية – طرابلس
بعد االطالع على :
 قانون رقم ( )81لسنة  0282بشأن التعليم. قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم ( )00لسنة  0221بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات. قرررار اللجنررة الشررعبية العامررة (سررابقا) رقررم ( )128لسررنة  0282بشررأن دارردار التنررة انظرريم التعلرريمالعالي.
اقرر دعداد:
الئحة الدراسة واالمتحانات بكلية الرتبية – طرابلس
الفصل األول
أحكام عامة
مادة()1
تطبيق الالئحة
تطبق أحكام هذه الالئحة على نظام الدراسة واالمتحاناا والتددباب بكلباة التربباة طارابلر وتسارم أحكام اا
على طالب مرحلة اإلجازة الجامعبة األولى (بكالوربور -لبسانر) بالكلبة.
مادة ()2
التعريف بالكلية
كلية التربية :هي إحدى كلبا

جامعة طرابلر وتختص بإعاداد وتدهباو ور اف كةاالة الدارساب (الطاالب

المعلمو ) وتدهبل م تدهبال عالبا ي المجاال الم نبة والتربوبة التي تحتاج ا الدولة.

الرؤية:
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التم بز ي مجاو التعلبم التربوم وتقدبم بحوث علمبة متطاورة علاى الياعبد المحلاي واإلللبماي واإلسا ام
ي خدمة المجتمف ومده بالكوادر المؤهلة علمبا وتربوبا على مستوبا

عالمبة عالبة ي ظو لبم المجتمف

اللببي والعربي والمسلم بشكو عام.
الرسالة:
إعااداد خااربي كلبااة الترببااة إعاادادا أكادبمبااا وم نبااا وتربوبااا بمااا بناسااب حاجااا الدولااة ما الكااوادر العلمبااة
و التربوبااة المؤهلااة والملتزمااة باادخالق وأعااراا المجتمااف المساالم وتنمبااة الكةابااا العلمبااة والبح بااة للمعلمااب
والممارسب التربوبب .
مادة ()3
أهداف الكلية
.1حيوو الطالب على أساسبا المعر ة العلمبة والتقنبة والتربوبة والتةكبر العلمي الالزم للعمو ي
مبدا التدربر م رباض أطةاو وذوم االحتباجا الخاية إلى مرحلة التعلبم األساسي ومرحلة التعلبم
المتوسط بما بتناسب مف حاجا المجتمف ومتطلباته.
 .2تمكب الطالب م القدرة على تطببق هذه المعارا بعد تخرّ ج م بما بحقق االكتةال المحلي.
 .3تنمبااة لاادرا الطااالب علااى اال ّتياااو بالتقنبااا الحدب ااةو واكتساااب كا ّو جدبااد ممااا بااؤهل م للعمااو ااي
المجاو الم ني التعلبمي.
 . 4إعااداد الطااالب إعاادادا مناساابا للدراسااا العلبااا والبحااث العلمااي ااي العلااوم التربوبااة وتخييااات ا
المختلةة.
 . 5إعداد كوادر تربوبة متخيية و ق مناهي مناسبة لحمو رسالة التعلبم.
 .6اإلس ام ي تطوبر المجتمف م خالو دورا تدربببة متخيية.
 .7سد احتباجا المجتمف المحلي م المعلمب و ما بحقق االكتةال الذاتي.
 .8تنمبة كةابا البحث العلمي ي المجاو التربوم.
 .9إكساب الطالب م ارا التخطبط والتنةبذ والتقوبم الالزمة ي التعلبم العام.
 .11إكساب الطالب اتجاها إبجاببة نحو م نة التعلبم.
مادة ()4
الدرجات العلمية
مف عدم اإلخالو بالشروط واألسر المنظمة والمنيوص علب ا ي هذه الالئحة تمان كلباة التربباة طارابلر
بجامعة طرابلر بنال على التراح مجلر الكلبة الدرجا العلمبة التالبة-:
اإلجازة الجامعبة األولى (بكالوربور علوم وترببة).
اإلجازة الجامعبة األولى (لبسانر آداب وترببة) و ق المادة ( )6م هذه الالئحة.
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اإلجازة العالبة (الماجستبر) واإلجازة الدلبقة (الدكتوراه) عند تو ر الشروط الخاية ب ما.
مادة ()5
لغة الدراسة
تكو لغة الدراسة بالكلبة و قا للتشربعا النا ذة.

الفصل الثاني
األقسام العلمية والتزاماتها
ً
أوال - :أقسام الكلية والدرجات العلمية التي متنحها
مادة ()6
تتكو كلبة الترببة طرابلر م األلسام اآلتبة -:
 -1لسم اللغة العرببة( .لبسانر)
 -2لسم اللغة االنجلبزبة( .لبسانر)
 -3لسم معلم يو( .لبسانر)
 -4لسم الترببة الخاية( .لبسانر)
 -5لسم رباض األطةاو( .لبسانر)
 -6لسم الترببة الةنبة( .بكالوربور)
 -7لسم األحبال(.بكالوربور)
 -8لسم الكبمبال( .بكالوربور)
 -9لسم الةبزبال( .بكالوربور)
 -11لسم الرباضبا ( .بكالوربور)
 -11لسم الحاسوب( .بكالوربور)
 -12لسم الترببة وعلم النةر (لسم علمي بدرر مواد مشتركة لأللسام العلمبة).
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بجوز لمجلر الكلبة التراح إضا ة أو إلغال أم لسم بعد موا قة مجلر الجامعة.
كما بجوز للقسم العلمي أ بستحدث شعبا به بعد موا قة مجلر الكلبة واعتماد مجلر الجامعة.
ثانيا -:التزامات األقسام
مادة ()7
المقرر الدراسي
هو جزل م البرنامي التعلبمي الاذم بقاره القسام والكلباة والجامعاة ضام الخطاة الدراسابة وبحادد المحتاوى
الدراسي لكو مقرر بعدد م الوحدا وتقابله عدد م الساعا توض عدد المحاضارا األسابوعبةو وكاذل
الدرور العملبة والتمارب أو التدربب أو الدراسا الحقلبة.
وتتبف الدراسة بالكلبة نظام المقررا حسب اعتمادها على بعض ا البعض وبكو لكو مقرر دراسي :
 أستاذ (متخيص) بكلةاه القسام ما باب أعضاال هبئاة التادربر بالكلباة أو ما المتعااونب و وألساتاذالمادة االستعانة بالمعبدب والةنبب حسب الحاجة.
 منسق للمقرر بشرا على كو ما بتعلق بالمادةو وله م ام بحددها القسم. كتاب من جي وكتب مرجعبة بحددها أستاذ المقرر وبعتمدها مجلر القسم. لاعة دراسبة ومعمو أو مختبر (حسب طببعة كو مقرر). جدوو أسبوعي.وبجوز أ بكو للمقرر الواحد أك ر م مجموعة بشرط أال بزبد عدد طالب كو مجموعة عا ( )35طالباا
ي القاعا العادبة.
وال بجوز ألم طالب دراسة أم مقرر ما لم بك مسجال به رسامبا وعلاى الطالاب المساجو بمقارر الحياوو
على درجة النجاح المقررة إلنجازه.
مادة()8
تصنيف المقررات
تنقسم المقررات التي تدرس بأقسام الكلية إلى:
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أوال :مقررا تخييبة بقررها القسم المقبد به الطالب وتشمو-:
 )1مقاررا دراسابة نظربااة وعملباة اي مجاااو تخياص القسام .وبمااا ال بتجااوز ( )%61ما
الوحدا الدراسبة الالزمة للتخرج.
 )2مقااررا اختباربااة (بحااددها القساام) .وتعااادو ( )%5م ا الوحاادا الدراساابة الالزمااة للتخاارج
وتشمو :مقررا الدراسة الحقلبة أو المبدانبة ومشاربف الدراسة والبحث.
متطلباا

ثانيا:مقاررا ما

الكلباة وهاي مقاررا إلزامباة بماا ال بتجااوز()%21ما مجماوع

الوحدا الدراسبة الالزمة للتخرج وهي.
ت

المقرر

ت

المقرر

1

علم النةر العام

2

أيوو الترببة
علم النةر التربوم

3

علم النةر االرتقائي 4

5

طرق تدربر عامة

6

طرق بحث

7

أسر مناهي

8

لبار وتقوبم تربوم

9

وسائو تعلبمبة

11

يحة نةسبة

11

اللغة العرببة()3

12

اللغة العرببة()4

 13الترببة العملبة
مجموع الوحدا =  28وحدة

ثالثاا :مقااررا متطلباا الجامعااة وهاي مقااررا إلزامباة بمااا ال بتجااوز ( )%15ما مجمااوع
الوحدا الدراسبة الالزمة للتخرج وهي.

ت

المقرر

ت

المقرر

1

اللغة العرببة()1

2

اللغة العرببة()2

3

دراسا لرآنبة()1

4

دراسا لرآنبة ()2

5

اللغة االنجلبزبة()1

6

اللغة االنجلبزبة()2

7

حاسوب ()1

8

حاسوب ()2

مجموع الوحدا =  16وحدة
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مادة ()9
رمز المقرر ومحتوياته
 )1برمز لكو مقرر ب ال ة أرلام تدو خانة المئا من ا على مستوى المقرر.
 )2بسبق األرلام ال ال ة حر ا باللغة العرببة للداللة علاى القسام المخاتصو وال بجاوز تغببار هاذا الرماز إال
بعد اعتماد الجامعة.
 )3تعادو الوحدة الدراسبة ساعة واحدة للمحاضرة النظربة أو ساعتب إلاى االث سااعا عملباة أو تماارب
ي األسبوع لكو م

يلي الخربا والرببف.

 )4بكو لكو مقرر مةردا لمحتوباته وبحةظ بدرشبا القسم المخاتص والدراساة واالمتحاناا ولسام التساجبو
والتو بق مف نشر نبذة مختيرة ع المقرر بدلبو الكلبة.
مادة()11
البرنامج الدراسي
توزع المقررا الواردة ي الةقرا

في المادة ( )8علاى البرناامي الدراساي(الخطاة الدراسابة) للحياوو

على اإلجازة الجامعبة األولى بما بتةاق وخطاة كاو لسام وبماا ال بتجااوز مادة مانباة ياوو دراسابة (أرباف
سنوا ) و بحبث تكو مجموع الوحدا المنجزة والمطلوبة للتخرج لدرجة اللبساانر بماا ال بقاو عا 121
وحدة وال بزبد ع  125وحدةو أما بالنسبة لدرجة البكالوربور بما ال بقو عا  131وحادة وال بزباد عا
 135وحدة.
وبتاولى كااو لساام بحسااب األحااواو إعااداد الضااوابط الخايااة بيلبااة تنةبااذ وتوزبااف درجااا أعماااو الةيااو
والمنالشة الن ائباة لمقاررا الدراساة الحقلباة أو المبدانباة أو التدرببباة ومشااربف الدراساة والبحاث علاى أ
تعتمد م مجلر الكلبة.
وبجوز لمجلر القسم اتخاذ اإلجرال المناسب ي المقررا الدراسبة بالتعدبو أو اإلضا ة أو الحذا بما تقتضبه
التطورا العلمبة وال بسرم التعدبو الجدبد إال بعد موا قة مجلر الكلبة واعتماد مجلر بالجامعة.
مادة()11
مهام إدارية
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أوال :مهام رئيس القسم
بتولى رئبر القسم تسببر العمو بالقسمو وتياربا أماورهو وإدارة شاؤونه العلمباة واإلدارباة بماا بتوا اق ماف
سباسة الكلبة والجامعةو وو قا ً لألحكام واللوائ والقرارا المعموو ب ا ي التعلبم العالي وتتلخص م امه بما
بلي_:
 .1إدارة العمو بالقسم.
 .2رئاسة اجتماعا مجلر القسم.
 .3إعداد محاضر اجتماعا مجلر القسمو وإحالت ا إلى عمبد الكلبةو والعمو على تنةبذ ما جال ب ا م
لرارا وتويبا .
 .4برأر اللجنة العلمبة بالقسم.
 .5بقوم بتكلبا المنسقب بالقسم.
 .6اإلشراا العام على سبر الدراسة بالقسم.
 .7توزبف المقررا الدراسبة على أعضال هبئة التدربر.
 .8تقدبم المقترحا م أجو تطوبر الدراسة بالقسم.
 .9التنسبق بب القسم واإلدارا واأللسام األخرى ي الكلبة.
.11

تويبا البرنامي التعلبمي.

.11

متابعة تقاربر المنجز م المقررا الدراسبة .

.12

متابعة تقاربر منسقي المواد الدراسبة.

.13

متابعة تقاربر منسق الجودة بالقسم.

.14

حضور اجتماعا مجلر الكلبة .

ثانيا :مهام منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم
 .1اإلشراا على سبر الدراسة وتسجبو الطالب لموادهم الدراسبة.
 .2وضف الجداوو الدراسبة.
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 .3تخيبص القاعا .
 .4تنسبق مواعبد االمتحانا .
 .5تجمبف النتائي.
 .6اإلشراا على مراجعا الطالبو نتائيو طعو وغبره.
 .7مراجعة تقربر المنجز م المقرر الدراسي.
 .8متابعة ملةا المقررا الدراسبة المعدة م لبو منسقي المواد.
 .9اإلس ام ي حو ما لد بعترض الطالب م مشاكو تتعلق بالمواد الدراسبة.
.11

العمو مف رئبر القسم على تو بر األساتذة ي حالة وجود نقص .

.11

اإلشراا على يةحة التوايو االجتماعي الخاية بالقسم .

.12

اإلشراا على سبر االمتحانا الن ائبة.

ثالثا :مهام منسق المقرر الدراسي (المادة العلمية)
 .1إعداد ﻤلا ﺨاص ﺒالﻤادة ﻴﺘﻀﻤ :
 الوﺼا الﺘةﺼﻴلي للﻤادة .
 أهداا الﻤادة وﻤﺨرﺠاﺘ ا .


إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴة الﺘعلﻴم والﺘعلم .



وﺴاﺌو الﺘدرﻴر .

 دلﻴو الﺘدرﻴب والﺘطﺒﻴق العﻤلي ( عﻨد الﺤاﺠة).
 أﺴر وﻤعاﻴﻴر الﺘقﻴﻴم الﻤﻨاﺴﺒة.
 الﻜﺘاب الﻤقرر والﻤراﺠف اإلﻀا ﻴة ( لاﺌﻤة ﺒدﺴﻤاﺀ الﻜﺘب والﻤؤلةا الﻤﺘعلقة ﺒالﻤادة لدر اإلﻤﻜا ).
 العﻨاوﻴ الﻤقﺘرﺤة لألوراق الﺒﺤﺜﻴة .
 ﻨﻤاذج ع أﺴﺌلة الﺴﻨوا  /الةﺼوو الﺴاﺒقة .
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 الﻤوﻀوعا الﺘي ﺘﺴﺘدعي اﺴﺘﻀا ة زاﺌرﻴ إللقاﺀ ﻤﺤاﻀرا ﺤول ا .
 متطلبا المادة إ وجد .
 ﺠدوو إﺤﺼاﺌي  /ﺒﻴاﻨي لعدد الطلﺒة وعالﻤاﺘ م على ﻤدار الةﺼوو الﺴاﺒقة للﻤادة .
 .2عﻨد إعداد الﺠدوو الدراﺴي على ﻤﻨﺴق الﻤادة ﺘﺤدﻴد أستاذ /أساتذة الﻤادة ﺒالﺘﻨﺴﻴق ﻤف رئبر القسم.
 .3ﻤﺴاعدة أستاذ /أساتذة الﻤادة ﻤ ﺨالو ﺸرح الﻤادة وﻤﺘطلﺒاﺘ ا وﻤﺴؤولﻴاﺘ م ﻤ أﺠو ﺴﻴر العﻤلﻴة الﺘعلﻴﻤﻴة
للﻤادة ﺒﺼورة ﻤﻨﺘظﻤة وﻤوﺤدة على ﻤدار الةﺼوو الدراﺴﻴةو وﺨالو الةﺼو الدراﺴي الواﺤد للﺸعب الﻤﺘعددة .
 .4الﺘوﺼﻴة ﺒﺸراﺀ الﻜﺘب الالزﻤةو وﺘو ﻴرها للطلﺒة لﺒو ﺒدﺀ الﺘدرﻴر.
 .5إعداد ﻨﻤوذج الﺨطة الدراﺴﻴة للﻤادة (syllabus).
 .6ﻤﺘاﺒعة ﺴﻴر عﻤلﻴة ﺘدرﻴر الﻤادة ﻤ ﺤﻴث :
 ﻤوعد الﻤﺤاﻀرا وﻤﻜاﻨ ا وطﺒﻴعﺘ ا .
 االلﺘزام ﺒالﺠدوو الزﻤﻨي الﻤﺤدد لﻤوﻀوعا الﻤادة.


ﻤواعﻴد االﻤﺘﺤاﻨا والﺘﻤارﻴ .

 .7تسلبم لاﺌﻤة ﺒدﺴﻤاﺀ الطلﺒة الﻤﺴﺠلﻴ

ي الﻤادة ألﺴﺘاذ الﻤادة .

 .8ﺘﻨظﻴم ﻤﺴؤولﻴا ﻤدرر الﻤادة ﻤ ﺤﻴث الﻤﺤاﻀرا و واالﻤﺘﺤاﻨا و والﺘﻤارﻴ و واألوراق الﺒﺤﺜﻴة.
 .9العمو على ﺘو ﻴر وﺴاﺌو الﺘعلﻴم الﺴﻤعﻴة والﺒﺼرﻴة الﻤطلوﺒة .
 .11اإلﺸراا على عﻤلﻴة الﺘقﻴﻴم الداﺨلي والﺨارﺠي لالﻤﺘﺤاﻨا .
 .11ﺘﻨظﻴم الزﻴارة الﻤﻴداﻨﻴة أو الﻤﺤاﻀرة الﺨارﺠﻴة لطلﺒة الﻤادة .
 .12اإلﺸراا على ﻤراﺴلة أﺴﺘاذ الﻤادة والﻤرﺸد األﻜادﻴﻤي للطالب عﻨد ﻀعا أداﺌه وﺘقﺼﻴره ي واﺠﺒاﺘه
الﻤطلوﺒة ي الﻤادة.
 .13ﺘﺤدﻴث وﺼا الﻤادة وإدﺨاو أﻴة ﺘعدﻴال علﻴه.
.14اإلﺸراا على ﻜو ﻤا ﻴﺘعلق ﺒالﻤادة ﻀﻤ الﻤولف اإللﻜﺘروﻨي للﻜلﻴة وﺘﺤدﻴﺜه .
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 .15اإلﺸراا على االﻤﺘﺤاﻨا الﻤﺘعلقة ﺒالﻤادة وعلى ﺘوﺜﻴق العالﻤا والﺠداوو اإلﺤﺼاﺌﻴة لﻨﺘاﺌي الطلﺒة
ي ﻜو ﺼو دراﺴي .
.16اإلﺸراا على إعال أﺴﺘاذ الﻤادة لقاﺌﻤة أﺴﻤاﺀ الطلﺒة ﻤﻤ ﺘغﻴﺒوا ع أداﺀ أم اﻤﺘﺤا ﻤ

االﻤﺘﺤاﻨا

الﻤقررة ي الﻤادة .
.17اإلﺸراا على إعال أﺴﺘاذ الﻤادة لقاﺌﻤة أﺴﻤاﺀ الطلﺒة ﻤﻤ ﺘغﻴﺒوا ع ﺤﻀور الﻤﺤاﻀرا

أك اار ماا

الحد المسموح به .
 .18إعال لاﺌﻤة ﺒدﺴﻤاﺀ الﻤدرﺴﻴ للﻤادةو وعﻨاوﻴﻨ مو والﺴﻴر الذاﺘﻴة األﻜادﻴﻤﻴة ل م .
 .19ﺘوﺜﻴق األﻤور الﺘالﻴة ﻀﻤ الﻤلا الﺨاص ﺒالﻤادة :
 ﻨﻤوذج أﺴﺌلة ﻜو االﻤﺘﺤاﻨا .
 ﻨﻤوذج اإلﺠاﺒة الﻨﻤوذﺠﻴة لﻜو اﻤﺘﺤا .
 الﺠداوو اإلﺤﺼاﺌﻴة لﻨﺘاﺌي الطلﺒة لﻜو ﺼو دراﺴي.
 ﺘقارﻴر الﻤﺤاﻀرا اإلﻀا ﻴة لﻤدرر الﻤادة و للﻤﺤاﻀرﻴ الزاﺌرﻴ .
 اإلعال ﻤﺴﺒقا ع عدم إلقاﺀ ﻤﺤاﻀرة ﺒﺴﺒب غﻴاب الﻤدرر.
رابعا :مهام منسق الجودة بالقسم
 .1بقوم منسق الجودة بالقسم بمتابعة سبر العملبة التدربسبة.
 .2التنببه على أوجه القيور بحبث بتم تةادب ا.
 .3بكو حلقة ويو بب القسم ومنسق الجودة بالكلبة.
 .4اإلشراا على ملا الجودة بالقسم.
خامسا :مهام منسق التربية العملية بالكلية
 .1العمااو علااى اختبااار أ ضااو العناياار اإلشاارا بة م ا داخااو الكلبااة وخارج ااا المؤهلااة علمب اا ً وتربوب اا ً
لإلشراا على الطالب المعلمب .
 .2إجرال المكاتبا الرسمبةو واالتياو بإدارة التعلبمو ومؤسسا التطببق.
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 .3التدكد م أ الطلبة المست د ب ببرنامي الترببة العملبة أن وا جمبف مقررات م التخييبة والتربوباةو
كو حسب القسم العلمي الذم بنتمي إلبه.
ومتطلبا الترببة العملبة ٍ
 .4توزبف الطالب المعلمب على مؤسسا

التطببق بالتنسبق مف إدارة التعلبم.

 .5تنظبم اللقالا الدوربة بب مدبرم مؤسسا التطببق ومشر ي الترببة العملبة.
 .6تنظبم اللقاالا الدورباة باب المعلماب المتعااونب

اي مادارر ومؤسساا التطبباق ومشار ي التربباة

العملبة.
 .7تنظبم الندوا التربوبة ودعوة المتخييب ل ا.
 .8تنظبم لقالا دوربة بب أعضال هبئة التدربر بالكلبة ومشر ي الترببة العملبة.
 .9العمو على حو ما لد بعترض سبر الترببة العملبة م مشكال .
 .11تنظبم لقالا إرشادبة توجب بة للطالب المعلمب لبو ذهاب م لمؤسسا التطببق.
 .11تقدبم بعض الدرور النموذجبة.
 .12تزوبد عماادة الكلباة بتقربار سانومو أو ياليو ماف إباراز المقترحاا التاي ما شادن ا تطاوبر عماو
البرنامي.
 .13االحتةاظ بالسجال التنظبمبة والتقوبمبة للطالب.
 .14التنسب ق مف منسقي الترببة العملبة باأللساام العلمباةف بماا بخاص الطلباة المسات د ب و وأعضاال هبئاة
التدربر المشر ب على الطالب م أجو تنةبذ البرنامي بنجاح.
 .15متابعة تنةبذ البرنامي ي جمبف ألسام الكلبة دو است نالو داخو الكلبة وخارج ا.
 .16متابعة الخربجب و ومعر ة اتجاهات م وآرائ م لتطوبر الترببة العملبة.
 .17بقوم منسق الترببة العملباة بتطبباق اللاوائ الخاياة بالتربباة العملباة علاى الطالاب المعلام بناال علاى
التقاربر الواردة م المشر ب التخييي والتربومو أو م مدبر المؤسسة.
سادسا :مهام أستاذ المقرر
بخيص أستاذ المقرر جزلاً م المحاضرة األولى ي بدابة كو يو دراسي لآلتي -:
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 .1تقدبم نةسه لطلبة المقرر وتحدبد األبام والساعا المكتببة التي بتواجد ب ا للمراجعة.
 .2توضاب محتوباا المقاارر ومواعباد االختباارا الةياالبة واالمتحاا الن اائي وكبةبااة حسااب أعماااو
الةيو وتحدبد أسلوب التقببم والمتابعة أ نال الدراسة.
 .3تحدبد الكتب والمراجف المتعلقة بالمقرر الدراسي.
 .4تنببه الطالب لضرورة االطالع على الئحة الدراسة واالمتحانا بالكلبة.
مادة ()12
الكادر المساند والوسائل التعليمية
علاى أسااتاذ المقاارر اسااتخدام كا ااة الوسااائو المساااعدة علااى تنةبااذ العملبااة التعلبمبااة وتحسااب األدال بالكلبااة
وعلى األخص :
 .1األشخاص المساعدو م معبدب و و نبي معامو وم

ي حكم م.

 .2القاعة الدراسبة والمعمو المناسبب .
 .3األج زة والمعدا والمختبرا والمواد وغبرها م وسائو اإلبضاح الالزمة لتنةبذ العملبة التعلبمبةو
تقدم ا الجامعة أو الكلبة إذا سمح مواردها بذل .
 .4المكتبة العلمبة بما تحوبه م كتب ومراجف ودوربا علمبة.
 .5تقنبة المعلوما الحدب ة.
 .6المكتبة اإللكترونبة.
المادة ()13
المشرف األكاديمي
هو أستاذ م بب أعضال هبئة التدربر القارب أو م المعبدب و بكلا م رئبر القسم مشر ا لمجموعة م
الطالب بالقسم المعني على أ بتولى:
 -1إعداد وحةظ م لا علمي للطالب تحةظ به نسخة م نتائجه الدراسبة أوال بادوو بازوده ب اا مكتاب التساجبو
والدراسة واالمتحانا بالقسم.
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 -2تدوب كا ة المقررا التي درس ا الطالب ونتائجه لكو يو دراسي وحسااب كاو ما المعادو الةيالي
والتراكمي ببطالة الطالب الدراسبة والتدكد م مطابقت ا بمنظومة التسجبو المركزم.
-3

تدوب حاال انقطاع الطالب وإبقاا القبد وإسقاط وإضاا ة المقاررا و وكاذل العقوباا التاي تولاف

على الطالب ببطالته الدراسبة وإبالغه بذل .
-4

تدوب عدد مرا الرسوب ي أم مقرر ولة انتباه الطالب لذل .

-5

تدوب اإلنذارا و ق نص المادة ( )53م هذه الالئحة ببطالة الطالب الدراسبة ولة انتباهه لذل .

-6

توضب النقاط أو المواد الم مة ب ذه الالئحة للطالب والرد على استةساراته.

-7

إبالغ القسم المختص بوضف الطلبة الخاضعب إلرشاده مم :

أ)

أنجزوا المقررا الالزمة للتخرج.

ب) استنةذوا المدة القانونبة و ق هذه الالئحة.
ج) تحيلوا على تقدبر ضعبا جدا لةيلب متتالب .
د) لم بنجزوا الوحدا المقررة ي أربعة يوو.
هـ) جاوزوا الحد األليى لإلنذارا .
و) تحيلوا على الحد األليى لإلنذارا .
ز) أم حاال أخرى تستلزم التبلبغ أو اإلجرال.
 -7إحالة طلبا الطلبة الخاضعب إلرشاده مدعمة برأبه إلى القسم المختص.
 -8الحضور إلى القسم المختص أ نال ترتي التسجبو والتسجبو المتدخر.
 - 9كما بتولى المشرا األكادبمي بالتنسبق مف القسم المختص ومكتب التسجبو تطببق الئحة نظاام الدراساة
واالمتحانا والتددبب وعلب م إبالغ مجلر الكلبة بما بقف تح اختيايه لانونا.
مادة ()14
الجدول الدراسي
براعى عند وضف الجدوو الدراسي ما بلي:
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 -1أ بحتوم الجدوو على اسم المادة ورلم المجموعة والقاعة وتولبت ا واسم األستاذ الذم بدرس ا.
 -2توزبف المقررا الدراسبة على أبام األسبوع الدراسي.
 -3ال بسم بد بكو ألم مقرر أك ر م أربف ساعا

ي البوم الواحد باست نال المقررا المعملبة.

 -4تجنب تعارض مقررا المستوى الواحد.
 -5تجنب تعارض المقررا والمقررا األخرى غبر التم بدبة ل ا لدر اإلمكا .
 -6إعااال الجاادوو الدراسااي لبااو بدابااة تسااجبو المااواد وعلااى الطالااب واألسااتاذ المشاارا مراعاااة عاادم تعااارض
الجدوو الدراسي األسبوعي للمقررا المساجو ب اا الطالاب .وبتحماو الطالاب النتاائي المترتباة علاى مخالةاة هاذا
الشرط.
 -7ال بجااوز تغبباار مواعبااد الجاادوو الدراسااي األساابوعي ألم مقاارر إال بعااد التنساابق مااف الدراسااة واالمتحانااا
بالقسم وبالكلبة.
الفصل الثالث
قسم الدراسة واالمتحانات
مادة()15
لجنة الدراسة واالمتحانات
مف عدم اإلخالو بم ام مجلر الكلباة ورئابر لسام الدراساة واالمتحاناا ومساجو الكلباة تشاكو بالكلباة لجناة
تسمى لجنة الدراسة واالمتحانا بالكلبة برأس ا رئبر لسم الدراسة واالمتحانا بالكلبة وتتكو م :
-1
-2

مسجو الكلبة (مقررا /للجنة).
منسق الدراسة واالمتحانا

بكو لسم م األلسام العلمبة بالكلبة على أ بكو م بب أعضاال هبئاة

التدربر بالقسم.
وتتولى اللجنة المهام اآلتية:
-1

التراح مواعبد بدابة ون ابة الدراسة لكو يو.

-2

التراح مواعبد االمتحانا النيةبة والن ائبة لكو يو.
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-3

التراح مواعبد التسجبو واإلضا ة واإلسقاط وإعداد النماذج الخاية بذل .

-4

دراسااة طلبااا الطااالب المتعلقااة بالغباااب ع ا االمتحانااا بمبااررا مقبولااة وطلبااا ماان

اارص

است نائبة للطلبة المتع رب حسب الحاال التي تنص علب ا هذه الالئحة وإعداد مقترحا للعرض على مجلر
الكلبة.
-5

دراسة جمبف القضا با المتعلقة بالدراسة واالمتحانا

بالكلبة وإعداد التويبا للعارض علاى مجلار

الكلبة.
-6

اإلشراا على االمتحانا النيةبة والن ائبة بالكلبة واتخاذ التداببر الالزمة إلنجاح ا.

-7

البث ي طلبا النقو بب األلسام بالتنسبق مف األلسام المختية ومسجو الكلبة.

-8

عرض ما تقدمه م التراحا وتويبا على مجلر الكلبة التخاذ القرار المناسب بشدن ا.

-9

ما بحاو إلب ا أو بكلة ا به مجلر الكلبة.
مادة ()16
التسجيل والتوثيق

بكو للطالب ملةا أحدهما الملا الشخيي للطالب لدى مكتب المساجو بالكلباةو وهاو ملاا إدارم بتضام
الببانا الشاملة ع الطالب و ق نموذج بعد م لبو لسم التسجبو.
أما الملا ال اني و الملا الدراسي بالقسم العلمي وبحتوم على بطالة الطالب الدراسبة بما ب اا المقاررا
المسجو ب ا والمقررا المعادلة وإبقاا القبد ومعدله الةيلي والمعادو التراكماي العاام واإلناذارا
الةيو والمراجعا الموضوعبة والتحقبقا

وحااال

ولرارا التددبب م تاربخ تسجبله بالكلباة إلاى تااربخ تخرجاه

أو يله أو انتقاله من ا.
تو ااق الببانااا بمعر ااة لساام التسااجبو والقساام المخااتص والدراسااة واالمتحانااا وال بعتااد باادم و بقااة يااادرة
تخص الطالب ما لم تك مطابقة للببانا الموجودة بقسم التسجبو.
الفصل الرابع
التزامات الطالب
مادة ()17
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حضور المحاضرا الدراسبة واالمتحانا وإعداد الواجبا واألوراق والتقاربر العلمبة المكلا ب ا
وعلاى الطااالب التقباد باااللوائ والانظم والتعلبمااا المنظماة لساابر العملباة التعلبمبااة والمحا ظاة علااى
مظ ر ونظا ة الكلبة والقاعا الدراسبة.
وألستاذ المادة الحق ي إخراج الطالب م لاعة المحاضرة إذا أخو بالنظام واآلداب العامة.
مادة ()18
حضور االختبارات واالمتحانات للمقرر
على كو طالب حضور االختبارا الدوربة واالمتحا الن ائي للمقرر المسجو به ي كو يو والتقبد بما
بلي:
 )1ايطحاب بطالة التعربا التي توض أنه مسجو ي ذل الةيو.
 )2بحظاار علااى الطالااب المتقاادم لالمتحااا ايااطحاب أم كتاااب أو ورلااة ولااو كان ا خالبااة م ا الكتابااة أو
الحاسبا المبرمجة عدا ما بسم به أستاذ المقرر كما بمنف ايطحاب أو اساتخدام ال واتاا المحمولاة داخاو
مكا االمتحا .
 )3بحظر على الطالب التحدث أ نال االمتحانا أو القبام بدم عمو م شدنه اإلخالو بنظام االمتحانا .
 )4التق بد بالتعلبما المنظمة لسبر االمتحانا

والمرالبة واليادرة م الكلبة أو لجناة االمتحاناا والمرالباة

والمرالبب بقاعة االمتحانا و وكذل مالحظا أستاذ المقرر.
 )5التقبد بالتشربعا النا ذة والمنظماة لسابر الدراساة واالمتحاناا

الياادرة عا ج اا االختيااصو ماف

عدم اإلخالو بالمواد ( )21و( )37و ( )58م هذه الالئحة.
مادة ()19
النشاط العام
راغه

بجوز للطالب المقبد بالكلبة ممارسة األنشطة العامة بمرا ق النشاط العام بالكلبة أو الجامعة ي أولا
وخارج أولا الدرور العملبة والنظربة وم بب األنشطة العامة:
 -1إلامة المعارض والمسابقا العلمبة.
 -2األنشطة الرباضبة المختلةة.
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 -3األنشطة الةنبة وال قا بة.
 -4المخبما و وبخيص ل ا بوما بةيو الرببف م كو عام دراسي على أ بحددهما مجلر الكلبة
و ي جمبف األحواو ال بسم بإلامة أم نشاط إال بعد التنسبق مف الكلبة والجامعة.
مادة ()21
التغيب عن المحاضرات
على الطالب متابعة الدرور النظربة والعملبة بالمقررا المسجو ب او وعلى أساتاذ المقارر رياد الحضاور
والغباب ي كو مقرر وتسلبمه للقسم المختص ش ربا للتو بق وإبالغ الطالب بذل و وإذا ويل

نسبة غبااب

الطالب إلى  % 25م مجموع المحاضرا للةيو الدراسي لسبب غبر مشروع بمناف ما دخاوو االمتحاا
الن ائي و بعطي يةرا ي االمتحا الن ائي لاذل المقارر وتحساب نسابة الغبااب ما بداباة الةياو الدراساي
وبدخو ي هذه النسبة التسجبو المتادخرو والغبااب الجمااعيو وتادخو مادة االمتحاناا الةيالبة والن ائباة اي
حساب هذه النسبة.
وبجوز للطالب دخوو االختبارا النيةبة بيرا النظر ع مدة غبابه.
الفصل الخامس
القبول والقيد واالنتقال
مادة()21
القبول والقيد
بحدد مجلر الكلبة أعداد الطاالب الاذب بمكا لباول م و قاا إلمكانباا األلساام لباو بداباة كاو ياو دراساي.
وبشاااترط لقبااا وو مااا بتقااادم للدراساااة بكلباااة التربباااة طااارابلر للحياااوو علاااى اإلجاااازة الجامعباااة األولاااى
(البكالوربور أو اللبسانر) باإلضا ة إلى الشروط التي تحددها التشربعا النا ذة ما بلي:
 -1أ بكو حايال على ش ادة حدب ة (ال تزبد ع

الث سنوا م تاربخ الحيوو علب ا) إلتمام المرحلة

ال انوبة أو ما بعادل ا م الش ادا المعترا ب او على أ تكو المستندا المطلوبة أيلبة.
 -2بتم لبوو الطالب و ق النسبة المئوبة المحددة و ق التشربعا النا ذةو و ي كو األحواو بكاو القباوو بماا
ال بتجاوز السعة االستبعاببة للكلبة.
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 -3بجوز لبوو الطالب الوا دب بمن دراسبة على نةقة الدولة باألسر والقواعد نةس ا التي تقرر بشد لبوو
الطالب اللبببب و ق التشربعا النا ذة.
علاى أ بكاو المتقاادم للدراساة علااى حساابه الخاااص مقبماا بلبببااا إلاماة اعتبادبااة طاواو ماادة دراساته بالكلبااة
ومستو با لكا ة الشروط القانونبة.
 -4أ بكو الئقا يحبا وسلبم الحوار بما بمكنه م أدال م نة التعلبم ولادرا على متابعة الدرور النظرباة
والعملبة وأ بجتاز امتحا القبوو والمقابلة الشخيبة بنجاح.
 -5أ بتع ااد الطالااب الوا ااد بااد ف الرسااوم ونةقااا الدراسااة و ااق اللااوائ و القاارارا والتشااربعا النا ااذة
بالخيوص.
 -6أال بكو مسجال بدم كلبة أو مع د آخر أو مةيوال من ا.
 -7أ بكو طالبا نظامبا ومتةرغا للدراسة بالكلبة.
 -8بتولى كو طالب ي بدابة كو يو دراسي تجدبد لبده و ق النماذج واإلجرالا المعتمدة بالكلبة.
مادة()22
شروط االنتقال إلى الكلية
بجوز للطالب االنتقاو إلى الكلباة ما جامعاا وكلباا أخارى معتارا ب ااو علاى أ بتاولى مكتاب التساجبو
بالكلبة تلقي طلبا االنتقاو شربطة استبةائ ا لما بدتي:
 )1بتم لبوله و ق الشروط الواردة ي المادة ( )21م هذه الالئحة.
 )2أ بقدم طالب االنتقاو مستنداته ي موعد ال بقو ع

ال ة أساببف لبو موعد بدابة الةيو الدراسي المراد

التسجبو به.
 )3أ تتضم مستنداته ش ادة أيلبة تةبد بدنه غبر مةيوو وغبار مولاوا عا التساجبو وأال بكاو محااال
للجنة تحقبق أو مجلر تددبب أ نال تقدبمه للطلب ألم سبب كا و وكشةا أيلبا معتمدا م الج ة المنتقو من ا
على أ بحتوى هذا الكشا المقررا

والدرجا

وعدد الوحدا

ومةردا كو مقرر سبق له دراسته ونظاام

الدراسة والتقببم.
 )4أ تتضم مستنداته و بقة أو استمارة أيلبة إلتمام المرحلة ال انوبة أو ما بعادل ا.
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 ) 5بتم معادلة المقررا الدراسبة بالكلبة المنقاوو من اا بماا باتاللم ماف المقاررا الدراسابة بالكلباةو تحساب
المواد المناظرة بالدرجة نةس ا التي تحيو علب ا الطالب م ما كان وتحسب ي معدو الطالب.
 )6بشترط على الطالب المنتقو للحيوو على درجة اإلجازة الجامعبة األولى دراسة  %51على األلاو ما
المتطلبا

الالزمة للتخرج بالقسم المنتقو إلبهو وبست نى م ذل الطالب المنتقلو م كلبا الترببة بجامعة

طرابلر مف عدم اإلخالو بالةقرة ( )5م هذه المادة.
 )7أال بكو لد درر أك ر م ستة يوو دراسبة ي كلبة أخرى لبو انتقاله إلى هذه الكلبة.
 ) 8ي حاو انسحاب الطالب م الكلبة ال بحق له الرجاوع مارة أخارى إلب ااو وباتم إعالماه باذل لباو ساحبه
لملةه.
مادة ()23
إجراءات االنتقال إلى الكلية
بحبو مكتب التسجبو بالكلبة طلبا االنتقاو المستو بة للشروط المنياوص علب اا اي الماواد ( )22-21ما
الالئحة إلى لجنة المعادال

بالكلبة التي بيدر ب ا لرار م عمبد الكلبة م إلى القسم العلماي المخاتص للباث

ب ااا وإحالااة رأم القساام بااالقبوو أو الار ض إلااى مكتااب التسااجبو السااتكماو بقبااة اإلجاارالا بالنساابة للطلبااة
المقبولب على النحو التالي:
 )1تسجبو كو المقررا الواردة ي برنامي القسم المنتقو منه الطالاب وتحساب لاه المقاررا المنجازة التاي
تم معادلت ا ي القسم المنتقو إلبه قط.
 )2بحتسب ي المتوسط التراكمي العام للطالب المنتقو المقررا التي درس ا بالكلبة المنتقو من ا التي تما
معادلت ا قط.
 )3ال بجوز للطالب المنتقو إلى الكلباة ما كلباا أو جامعاا أخارى أ بغبار تخيياه طبلاة مادة دراساته
بالكلبة.
مادة ()24
مدة الدراسة للطالب المنتقلين
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بالنسبة للطلبة المنتقلب للكلبة تحسب المدة الدراسبة التاي لضااها الطالاب اي الكلباة المنتقاو من اا بحساب ماا
تقرره لجنة المعادال

بالكلبة ( ي الةيو األوو أو ال اني إلى آخره)و ضم المدة الدراسبة المحاددة اي هاذه

الالئحةو أما إبقاا القبد ي الكلبة المنتقو من ا بعامو الطالب ي ذل معاملة طالب الكلبةو وبتم إعالمه.
مادة ()25
التنسيب للمجموعات أو األقسام
بسلم الطالب المقبوو للدراسة بالكلبة كو الو ائق والمستندا الرسمبة التاي بيادر بشادن ا إعاال ما مكتاب
التسجبو بالكلبةو م بقوم بمول نموذج الرغبا المعد لذل و وبسلمه إلاى مكتاب التساجبو الاذم بتاولى تنساببه
إلااى إحاادى ا لمجموعااا أو األلسااام حسااب النظااام المتبااف بالكلبااةو وحسااب القاادرة االسااتبعاببة للمجموعااا
واأللسام المحددة مسبقا.
مادة ()26
تغيير التخصص
مع مراعاة أحكام المادة ( )23يجوز للطالب تغيير تخصصاه مارة واحادة خاالل فتارة دراساته بالكلياة طبقاا
للشروط التالية:
 )1أال بكو لد لضى أك ر م

ال ة يوو دراسبة ي القسم المنسب إلبه.

 )2أال بكو يدر بحقه لرار يو.
 )3أ بحيو على موا قة خطبة م القسم المنتقو إلبه مف عدم الممانعة باالنتقاو م القسم المنتقو منه.
 )4أ بجتاز امتحا القبوو بنجاح ي القسم المنقوو إلبه إ شرط القسم ذل .
 )5ال بعد هذا التغببر ن ائباا إال بعاد إخاالل طر اه ما القسام المنقاوو مناه وتساجبله بقسام التساجبو والتو باق
بالكلبة.
على أ بحتسب المتوسط التراكمي العام الجدبد للطالب المنتقو م لسم إلى لسم آخر م درجا المقاررا
الواردة ي برناامي القسام المنتقاو إلباه وتشامو درجاا المقاررا التاي درسا ا الطالاب بالقسام المنتقاو مناه.
والتي تم معادلت ا ببرنامي القسم المنتقو إلبهو أما ما عدا ذل بحةظ ي بطالة الطالب الدراسبة.
مادة()27
بعد الطالب متع راً ي الحاال التالبة:
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 -1إذا حيو الطالب على تقدبر عام ضعبا جدا ي ن اباة أم يالب دراسابب متتاالبب ما الةياوو
األربعة األولى.
 -2إذا حيو على الحد األعلى م اإلنذارا و ق المادة (.)54
الفصل السادس
نظام الدراسة واالمتحانات
مادة ()28
الفصل الدراسي
تعتمد الدراسة على نظام الةيو المةتوح وتتكو السنة الدراسبة م

يلب دراسبب (خربا ورببف)و ومدة

الدراسااة الةعلبااة بكااو من مااا ساتة عشاار أساابوعا للدراسااة واالمتحانااا

بخيااص من ااا أساابوعا لالختبااارا

النيةبةو وأسبوعا لالمتحانا الن ائبةو وبكو بدل الدراسة بكو يو و قا لما تحدده ج ا االختياص.
(بمن الطالب إجازة بب

يالي الخرباا والربباف مادت ا أسابوعا علاى األلاو) ماف عادم اإلخاالو بالمادة

الدراسبة المقررة لكو يو دراسي.
مادة ()29
تسجيل المقررات وتجديد القيد
ببدأ تسجبو المقاررا الدراسابة لباو بادل الدراساة بدسابوعو وال بعاد هاذا التساجبو ن ائباا إال بعاد تولبعاه ما
الطالب واعتماده م األستاذ المشرا والقسم المختص .وعلى الطالب تجدبد لبده ي بدابة كو يو دراساي
و ق للضوابط التي تيدرها الكلبة.
إذا لم بقم الطالب بتجدبد لبده خاالو الةتارة التاي تحاددها الكلباة لاذل بعاد منقطعاا علاى الدراساة لسابب غبار
مشروع ما لم تقبو الكلبة عذره وبولا لبده.
مادة ()31
التسجيل المتأخر
تعطى الةرية للتسجبو المتدخر لحاال الغباب المشاروع و اق الماادة ( )36ما هاذه الالئحاة علاى أ بةاي
الطالب بالشروط التي بحددها مجلر الكلبة.
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و ي كو األحواو ال بجوز للطالب التسجبو ي أم يو دراسي بعد مضي أسبوعب م بداباة التساجبو اي
ذل الةيو إال بموا قة مجلر الكلبة.
مادة ()31
ترتيب المقررات الدراسية
ال بجااوز للطالااب الت سااجبو ااي أم مقاارر إال بعااد اسااتبةائه لشااروط المقااررا الملزمااة الااواردة بالبرنااامي
الدراسي للقسم المختص.
وبجوز للطالب التسجبو ي المقرر والمقرر السابق له معا ي الحاال التالبة:
)1تولا تخرجه على هذب المقررب

ي ذل الةيو( .شرط أ بكو لد رسب ي المقرر السابق).

)2عدم تمكنه م الحيوو على الحد األدنى لوحدا التسجبو المقررة للةيو الدراسي و ق المادة (.)32
 -3ال بجااوز للطالااب تسااجبو مااادة الترببااة العملبااة إال إذا كااا

ااي أحااد الةياالب الدراساابب األخبارب الااذب

بؤهالنه للتخرج و مف مراعاة متطلب هذه المادة وخيويبة األلسام العلمبة.
 -4بحق للطالب الذم تبقى له مقررا دراسبا كحد أعلىو تسجبو هاذب المقاررب إضاا ة إلاى تساجبو
الترببة العملبة ومشروع التخرجو وبست نى ما ذلا طلباة لسام ربااض األطةااو بإضاا ة ال اة مقاررا
كحد أعلى ومشروع التخرج مف الترببة العملبةو نظرا لخيويبة القسم.
 -5بتم تطببق األح كام الواردة ي دلبو الترببة العملبة المعتمد م الكلبة بما بخص مادة الترببة العملبة.
مادة ()32
الحد األعلى و األدنى لوحدات التسجيل
عند تسجبو المواد الدراسبة براعى اآلتي -:
 -1بسم للطالب بالتسجبو بماا ال بزباد عا ا نتاب وعشارب ( )22وحادة دراسابة كحاد أعلاى وال بقاو عا
ا نتي عشرة ( )12وحدة دراسبة كحد أدنى وبجاوز ر اف الحاد األعلاى إلاى ( )25وحادة دراسابة بعاد موا قاة
القسم العلمي المختص لم بكو متوسطه التراكمي أعلى م %75و أو اي حالاة الةياو الدراساي األخبار
لتخرج الطالبو أو ي حالة الةرية االست نائبة للتخرج.
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 -2لظااروا اساات نائبة بقبل ااا القساام بجااوز للطالااب التسااجبو ااي ألااو ما الحااد األدنااى ( قاارة  )1ألم يااو
دراسي و ال بحتسب هذا الةياو ما ضام مادة الدراساة المحاددة بالماادة ()11و وكاذل بجاوز للطالاب اي
الةيلب األخبرب تسجبو ما تبقى له م وحدا وإ لل ع الحد األدنى المسموح به.
مادة ()33
إضافة المقررات
بجوز للطالب إضا ة بعض المقررا الدراسبة و ق الماادة ( )32و اق نماوذج معاد لاذل وتاتم اإلضاا ة اي
موعد ألياه أسبوعا م بدابة الةيو الدراسي.
مادة ()34
إسقاط المقررات
بجوز للطالب الذم سجو بمقررا

بزبد مجموع وحدات ا ع الحد األدنى أ بنسحب بما زاد ع ذل الحد

بشرط أ بحيو علاى موا قاة األساتاذ المشاراو وإدارة القسام العلماي المخاتصو و اق النماوذج المعاد لاذل
على أ بتم اإلسقاط خالو المدة المحددة لذل م الكلبة.
مادة ()35
وقف القيد
بجوز للطالب المسجو بالةيو الدراسي ولا لبده بماا ال بتجااوز يالب دراسابب طبلاة تارة دراساته و اق
النموذج المعد لذل و و ق البرنامي الزمني المعتمد م الكلبة وبما بتوا ق مف التشربعا النا ذة.
وبجوز لمجلر الكلبة ي الحاال االست نائبة الموا اق علاى إبقااا لباد الطالاب لباو بادل االمتحاناا الن ائباة
للةيو الدراسي.
مادة ()36
االنقطاع عن الدراسة
 .1بةيو الطال ب وبنت ي حقه ي الدراسة إذا انقطف ع الدراسة دو سابب مشاروع مادة يالب دراسابب
متتالبب .
 . 2إذا لم بتقدم الطالب للتسجبو لةيو دراسي أو يلب دراسبب كحاد ألياى وكاا لاه عاذرا بقبلاه مجلار
الكلبة بمك م الدراسة دو أ بحسب االنقطاع ضام المادة الدراسابة المحاددةو إ كاا الطالاب لام بولاا
الئحة الدراسة واالمتحانات لكلية التربية طرابلس --------------------

25

لبده بما سبقو وبذل بستنةذ الطالب رص إبقاا لبده إ كا االنقطاع يلب و وتبقى له رية أخارى إ
كا االنقطاع يال واحدا.
 .3ال بنظر ي مبررا االنقطاع إذا زاد مدة االنقطاع ع التسجبو ع أربعة يوو دراسابة ألم سابب
كا سوال كان متتالبة أو متقطعة.
مادة ()37
عدم استكمال محتويات مقرر
ال بتم إجرال االمتحا الن ائي للمقرر إذا لم بتم إنجاز  %75م محتوباته علاى األلاو م ماا كانا األساباب
وبحاو األمر إلى مجلر الكلبةو وذل التخاذ لرار بإلغال المقرر أو تكملته بنال على الظروا التاي أد إلاى
هذا األمر.
أمااا با لنساابة إلااى منالشااة مشاااربف التخاارج ااإذا لاام بااتمك الطالااب ما اسااتكماو مشااروع التخاارج بعااذر بقبلااه
المشراو إنه برحو إلى الةياو الاذم بلباه وال بحساب ضام ذلا الةياو الدراسايووال بعةاى الطالاب ما
الرسوب ي مشروع التخرج إذا لم بتمك م استكماله للمرة ال انبة.

مادة ()38
أعمال الفصل
بتم تقببم تحيبو الطالب أ نال الدراسة ي كو مقرر مسجو به و ق التالي:
 )1بكاو لكااو ماادة دراساابة اختباارا نيااةبا تحربرباا و علااى أ بخياص أساابوع لكاو من ااا تجارى بااه
اختبارا المواد العامة والتخييبة وبجوز ألستاذ المادة استبداو أحدهما بنظام التقببم المستمرف ع طربق
إعداد البحوث أو أوراق العمو أو القبام بالدراسا المبدانبة أو التطببقبةو و ي حااو اختباار األساتاذ للطربقاة
ال انبة (اختبار تحربرم واحد وتقببم آخر) بجب أ ال بتجاوز االمتحا النيةي التحربرم نسبة ال ل ب م
درجة أعماو الةيو.
 )2تجاارى هااذه االختبااارا علااى تاارا منةياالة و ااق البرنااامي الزمنااي بالكلبااة علااى أ تنةااذ لبااو موعااد
االمتحانا الن ائبة بول كاا.
 )3تخيص لمجموع هذه االختبارا والتقببم نسبة %41م الدرجة الكلبة للمقرر.
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 ) 4بتولى أستاذ المقرر إطالع الطالب على نتائي كو االختبارا أو ما ي حكم اا وتسالبم م أوراق اإلجاباة
خالو عشرة أبام م تاربخ أدال االختبار م بسلم ا للقسم مف كشا الدرجا .
مادة ()39
االمتحانات النهائية
بعل لسم الدراسة واالمتحانا جدوو االمتحانا الن ائبة اي الماواد العاماة والتربوباة اي بداباة كاو ياوو
وتخيص له نسبة  %61م الدرجاة الكلباة للمقارر وبتار للقسام المخاتص توزباف هاذه النسابة باب الجازل
النظرم والعملي إ وجد مف مراعاة اآلتي:
 ) 1تجرى االمتحانا العملبة الن ائبة ي مواعبد تدربس ا األسبوعبة خالو األسبوع األخبر م الدراسة.
 )2مدة االمتحانا النظربة الن ائبة أسبوعا على أ تكو

ور االنت ال م الدراسة مباشرة.

 -)3ب ضف أستاذ المقرر أسئلة االمتحا مر قا باإلجابة النموذجبة موضحا ب اا توزباف الادرجا علاى قارا
األسئلة (أو لجنة م األسااتذة اي حالاة االمتحاا الموحاد)و وبجاوز عناد الضارورة بناال علاى التاراح القسام
المختص وموا قة إدارة الكلبة أ بكلا م برى مناسبا لوضف أسئلة االمتحا وتحسب الدرجة م  111ي
حالة عدم تو ر درجا أعماو الةيو.
 )4تحدد مدة االمتحا النظرم الن ائي لكو مقرر حسب اآلتي :
أ _ المقررا التي ال تزبد عدد ساعات ا األسبوعبة ع ساعتب بساعة ونيا كحد أليي.
ب_ المقررا التي تزبد عدد ساعات ا األسبوعبة ع ساعتب بساعتب كحد أدنى.
 ) 5بتر للقسم المختص تقببم المقررا الحقلبة أو المبدانبة ومشاربف الدراسة والبحث.
 )6بتولى أستاذ كو مقرر تقببم (تيحب ) االمتحانا الخاية بالمقرر وبسلم النتبجة بخط واضا ودو أم
كشط إلى الدراسة واالمتحانا

بالقسم المختص العتمادها م رئبر القسام خاالو ال اة أباام ما تااربخ أدال

االمتحا الن ائي للمقرر وتسلم النسخة األيلبة م النتائي المعتمدة لقسم الدراسة واالمتحانا بالكلبة.
مادة()41
كراسات اإلجابة

الئحة الدراسة واالمتحانات لكلية التربية طرابلس --------------------

27

بتولى أستاذ المقرر تقببم كراسا اإلجاباة لالمتحاناا الن ائباة ورياد نتبجت اا وما
الدراسة واال متحانا

ام تسالبم ا إلاى منساق

بالقسم لحةظ ا لمدة سنة كاملةو وال بجوز اعتماد نتبجة أم مقرر ماا لام تسالم كراساا

اإلجابة.
مادة ()41
مراقبة االمتحانات النهائية
 المواد العامة (متطلبات الجامعة) والتربوية (متطلبات الكلية).
بيدر عمبد الكلبة لراراً بنا ًل على التراح م لسم الدراسة واالمتحانا بتشكبو لجنة لتساببر االمتحاناا
الن ائبة واإلشراا علب ااو تسامى لجناة تساببر االمتحاناا

والمرالباةو تتاولى كا اة األماور المتعلقاة بسابر

االمتحانا الن ائبة للمواد العامة والتربوبة وتنظبم ا وعلى األخص ما بلي:
ي االمتحانا الن ائبة وحير غباب م.

أ-

إيدار جداوو المرالبب

ب-


تسلبم واستالم أوراق اإلجابة و ق النماذج المعدة لذل .

ج -حير حضور وغباب الطلبة الممتحنب .
د-

أم م ام أخرى بكلة ا ب ا عمبد الكلبة ي هذا الخيوص.

هـ -وللجنة حق االستعانة بمنسقي الدراسة واالمتحانا باأللسام العلمبة لتنظبم سبر االمتحانا .
 االمتحانات النهائية التخصصية.
 -1بتولى كو لسم علمي اإلشراا علب ا وتنظبم او وتكو

اي األسابوع الاذم بلاي االمتحاناا الن ائباة

للمواد العامة والتربوبةو وبجوز للقسم تقدبم بعض االمتحانا

ي أسابوع االمتحاناا الن ائباة للماواد

العامة والتربوبة إذا لم بتعارض مف ميلحة الطالب أو موعد االمتحاناا العاماة وذلا بالتنسابق ماف
لجنة تسببر االمتحانا والمرالبة.
 -2إذا تجاوز غباب الطالب  %25م مدة الدراسة ( 4محاضرا ) دو مبرر بحرم الطالب م دخوو
االمتحاا الن اائي وتريااد درجاة ياةر لالمتحااا الن اائي وبعاد راساابا اي الماادة م مااا كانا نتبجااة
أعماو الةيو.
 -3بحظر على الطالب أ نال ترة االمتحانا ممارسة أعماو الغش وذلا باياطحاب الكتاب أو األوراق
أو األدوا المحمولة أو أبة أج زة ال تقبو بدخول ا لجنة االمتحانا والمرالبةو كماا بحظار علباه كاو
ما م شدنه اإلخالو بنظام االمتحانا .
 -4بمنف الطالب م دخوو امتحا المادة إذا تدخر ع موعد االمتحا ما بزبد ع ربف ساعةو كما بحرم
الطالب م دخوو لاعة االمتحا الن ائي إذا لم بك ميحوبا ببطالة التعربا مجددة القبد.
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 -5بجوز للجنة المرالبة أو المشر ب على لاعة االمتحا تةتبش الطالب إذا وجد لرائ تدعو لالشاتباه
بد

ي حبازته أورالا أو أدوا أو أج زة ل ا عاللة بالمقرر موضوع االمتحا .

 -6كما بجوز ل م إخراج الطالب م لاعة االمتحا إذا خالا تعلبما لجنة االمتحا أو ضابط محااوال
ارتكاب أعماو الغشو وبحاو إلى لجنة التحقبق.
 -7ال بعد الطالب ناجحا إال إذا تحيو على  %51م مجموع درجا المادة.
مادة ()42
إعادة االمتحان النهائي للطالب المتغيب
بعاد االختبار النيةي أو االمتحا الن ائي للطالب المتغبب ي الحاال التالبة:
 )1حاال الو اة م الدرجة األولى(أبو أمو أخو أخ و اب و ابنةو زوجو زوجةو جدو جدة).
 )2حاال اإلبوال بالمستشةى.
 )3أ بكو مولو ا على ذمة التحقبق أو السج .
و ي جمبف األحواو بشترط أ بقدم الطالب ما بةباد بادم حالاة ما الحااال الساابقة خاالو أسابوع ما موعاد
االمتحا .
مادة ()43
التقديرات
بتم كتابة درجة الطالب ي كو مقرر و ق النسب المئوباة علاى أ تقارب كساور الدرجاة الن ائباة إلاى ألارب
عدد يحب و وبالنسبة للمعدو الةيلي والعام تقرب الدرجة إلى ألرب رلمب عشربب .
وتوزع النسب المئوبة على التقدبر كالتالي:


م  85ما وق :ممتاز.



م  75إلى ألو م



م  65إلى ألو م  : 75جبد.



م  51إلى ألو م  : 65مقبوو.



م  35إلى ألو م  : 51ضعبا.



ألو م  : 35ضعبا جدا.

 : 85جبد جدا.

مادة ()44
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إعالن النتائج
أ  -بعل أستاذ كو مقرر نتائي االختبارا النيةبة كما بتولى األساتذة ريد درجا أعمااو الةياو
ي يورت ا الن ائبة لبو موعد االمتحانا الن ائبة بول كاا حتى بتسنى إعالن ا للطالب.
ب  -بقاادم القساام العلمااي النتبجااة الن ائبااة معتماادة منااه بعااد مراجعت ااا إلااى لساام الدراسااة واالمتحانااا
بالكلبةو لتو بق ا واعتمادها م بتم سحب نسخة م النتبجة وتسالم للقسامو وبازود األسااتذة المشار و
والطالب بنسخ توض نتائي كو طالب ي المقررا المسجو ب ا.
ج – بتولى لسم الدراسة واالمتحانا اإلعاال عا النتاائي الن ائباة -دو غباره -علاى أ ال تتجااوز
المراجعة المو ضوعبة (الطعو ) ألوراق اإلجابة أسبوعب م تاربخ إعال النتائي.
مادة ()45
المراجعة الموضوعية ألوراق اإلجابة
مف مراعاة سربة االمتحانا

بجاوز للطالاب بماا ال بزباد عا مقاررب التقادم بطلاب المراجعاة الموضاوعبة

ألوراق إجابتهو مرة واحدة لكو مقرر و ق اإلجرالا والضوابط التالبة-:
أ ـ أ بقدم طلب المراجعة الموضوعبة ألوراق اإلجابة إلى لسم الدراسة واالمتحانا بالكلبة.
ب ـ تشكو لجنة للمراجعة الموضوعبة م لبو رئبر القسم المختص على أ تتكو اللجنة م

ال ة

أعضال هبئة تدربر على األلو متخييب و م ببن م أستاذ المقرر إ وجدو وبجوز للطالب المعني
أوم بنوب عنه حضور المراجعةو وعلى اللجنة إعداد تقربر مسبب بالخيوصو بقدم لرئبر القسم
خالو الةترة التي بحددها لرار التكلبا.
ج ـ إذا ب يحة ا دعال الطالب تعدو النتبجة وتودع نساخة ما النتبجاة بقسام الدراساة واالمتحاناا
إلدراج ا بالمنظوماةو ونساخة اي ملاا الطالابو وبقادم عضاو هبئاة التادربر (أساتاذ الماادة) تبرباراً
مكتوبا ً بدسباب تعدبو النتبجة.
د ـ إذا لم ب ب يحة ادعال الطالب ت ب الدرجة المقررة دو تعدبو.
هـ -على أ تعل نتبجة المراجعة ي مدة ال تتجاوز أسبوعا م تقدبم طلب المراجعة.
مادة ()46
حساب المعدل الفصلي و التراكمي
بتم الحساب على النحو التالي-:
 )1الدرجة المحتسبة:
الئحة الدراسة واالمتحانات لكلية التربية طرابلس --------------------

31

أ) عند دراسة مقرر لمرة واحدة تعد الدرجة المحتسبة هي مجموع الدرجة المتحيو علب ا ي ذل المقرر.
ب) عند إعادة المقرر تحو آخر درجة تحيو علب ا الطالب محو الدرجة السابقة ي ذل المقرر.
 )2نقاط المقرر:
هي ناتي ضرب وحدا المقرر ي الدرجة المحتسبة لذل المقرر.
 )3النقاط التراكمية:
هي مجموع نقاط المقررا التي درس ا الطالب ي كو الةيوو.
 )4الوحدات التراكمية:
هي مجموع وحدا المقرر التي درس ا الطالب ي كو الةيوو.
 )5المتوسط التراكمي العام:
هو ناتي لسمة النقاط التراكمبة على الوحدا التراكمبة.
 )6الوحدات المنجزة:
هي مجموع وحدا المقررا التي تحيو ب ا الطالب على تقدبر مقبوو ما وق خالو دراسته بالكلبة.
مادة ()47
المعدل الفصلي والحد األدنى له
بحسب المعدو العام الةيلي لكو يو دراسي م ناتي لسمة مجموع نقاط المقررا للةيو الدراساي و اق
قرة ( )2م المادة ( )46على مجموع وحدا المقررا المسجو ب ا الطالب ي الةيو نةسهو وبكو الحد
األدنى للنجاح .%51
مادة ()48
إعادة المقرر
بسم للطالب الذم بربد ر اف معادو تقادبره العاام بإعاادة دراساة بعاض المقاررا بماا ال بزباد عا مقاررب
دراسبب

ي الةيو الواحد ولمارة واحادة للمقاررو وتلغاى الدرجاة الساابقة وبحاو محل اا الجدبادة م ماا كانا

الدرجة.
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مادة ()49
اإلفادات وكشف الدرجات
تعد الكلبة نماذج خاية بإ ادا التخرج معتمدة م الدراسة واالمتحانا

ومسجو الكلباة وعمباد الكلباة علاى

التوالي.
معتمادة ما رئابر القسام العلماي المخاتص والدراساة واالمتحاناا ومساجو

ونماذج خاية بكشا الدرجا
الكلبة وعمبد الكلبة على التوالي.

مادة()51
شروط الحصول على اإلجازة الجامعية األولى
 )1أ بكو الطالب مسجال بسجو القبد بالكلبة.
 )2أ بنجز الطالب بنجاح متطلبا

اإلجازة الجامعباة األولاى ما ماواد ووحادا

اي القسام المخاتص طبقاا

للبرنامي المعتمد م مجلر الكلبة والجامعة.
 )3أ بتحيو على معدو تراكمي ال بقو ع  %51كحد أدنى.
 )4أال بكو الطالب مقدما إلى لجنة تحقبق أو مجلر تددبب ولم بتخذ لرار ي شدنه بعد.
 )5أال بكو لد يدر لرار بةيله م الكلبة.
مادة ()51
إعداد دليل الخريجين
بتااولى األسااتاذ المشاارا مراجعااة البطالااة الدراساابة للطااالب الخاضااعب إلشاارا ه دوربااا وبحبااو البطالااا
الدراسبة بعد تدلبق ا بالنسبة للطلبة الذب أنجزوا المقررا المطلوبة للتخارج إلاى القسام العلماي وإباالغ لسام
الدراسة واالمتحانا

بذل و وبقوم لسم الدراسة واالمتحانا

بعد ن ابة كو يو دراسي بإعداد لوائم بدسمال

الطلبااة الااذب اسااتو وا شااروط الحيااوو علااى اإلجااازة الجامعبااة األولااى م ا والااف سااجال مكتااب التسااجبو
والتو بق وإحالة هاذه القاوائم لأللساام المختياة لمراجعت اا واعتمادهاا ام إحالت اا خاالو أسابوع لعمباد الكلباة
للتيدبق علب ا.
مادة ()52
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األوائل ومرتبة الشرف
أ) مرتبة األوائل.
بعد الطالب م األوائو و قا لما بلي.
( )1أنجز متطلبا التخرج ي مدة ال تتجاوز مانبة يوو دراسبة.
( )2لم بسبق إدانته تددبببا طواو مدة دراسته بالكلبة.
( )3تمن مرتبة األوائو لم تتو ر ب م الشروط السابقة ل ال ة طاالب قاط لما تحيالوا علاى أعلاى معادو
تراكمي ال بقو ع  %65ع كو لسم علمي خالو سنة دراسبة كاملة (خربا – رببف).
ب) مرتبة الشرف.
تمن مرتبة الشرا األولى ومرتبة الشرا ال انبة لكو طالب بتحيو على درجة اإلجازة الجامعبة األولى
(البكالوربور أو لبسانر) م الكلبة و قا لما بلي.
( )1أنجز متطلبا التخرج ي مدة ال تتجاوز مانبة يوو دراسبة
( )2ولم بسبق إدانته تددبببا طواو مدة دراسته بالكلبة.
 )3تمن مرتبة الشرا األولى للحايلب على متوسط تراكمي عام ال بقو ع .%85
 )4تمن مرتبة شرا ال انبة للحايلب على متوسط تراكمي عام ال بقو ع .%75
الفصل السابع
اإلنذار والفصل من الدراسة
مادة ()53
اإلنذارات
بنذر الطالب ي الحاال التالبة :
 -1إذا لو المعدو الةيلي ع الحد األدنى  %51ي أم يو دراسي.
 -2إذا لو المتوسط التراكمي العام للطالب ع ( %35ضعبا جدا).
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 -3إذا رسب ي أم مقرر الث مرا خالو دراسته بالكلبة.
 -4إذا انقطف ع متابعة دراسته لمدة أسبوعب .
مادة ()54
الفصل من الدراسة بالكلية
بعد الطالب مةيوال تلقائبا وبشطب لبده وبنت ي حقه ي الدراسة بالكلبة ي إحدى الحاال التالبة-:
 -1إذا تحيو على ال ة إنذارا متتالبة.
 -2إذا انقطف ع الدراسة بسبب غبر مشروع يلب دراسبب متتالب خالو مدة دراسته بالكلبة.
 -3إذا أعبد تنسببه وتحيو على تقدبر تراكمي ضعبا جدا ي ن ابة أم يلب دراسبب م الةياوو
األربعة األولى.
 -4إذا أعبد تنسببه وحيو على الحد األعلى م اإلنذارا

وهو ال ة إنذارا .

 -5إذا لضى ضعا المدة المقررة للدراسة.
 -6إذا يدر بشدنه لرار تددببي بالةيو م الكلبة.
الفصل الثامن
المخالفات التأديبية
مادة()55
على الطالب االلتزام بددال واجباته العلمبة على أحس وجه والحةاظ علاى سامعة الجامعاة والكلباة باد بسال
ي تير اته مسلكا بتةق مف وضعه بياةته طالباا جامعباا وأ تتةاق تيار اته ماف القاوانب واللاوائ والانظم
المعموو ب ا ي مؤسسا التعلبم العالي واأليوو والتقالبد الجامعبة المستقرة.
مادة()56
بخضف الطالب للتحقبق والتددبب إذا ارتكب عال داخو الجامعة أو اي أم مكاا ما ملحقات اا بشاكو مخالةاة
للقوانب واللوائ واألنظمة المعموو ب ا ي الجامعة أو االمتناع ع أدال واجبه.
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وبظو الطالب خاضعا ألحكام التددبب م تاربخ تسجبله بالدراسة وحتى زواو هذه الياةة بتخرجاه أو إلغاال
تسجبله.
مادة ()57
ال يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية-:
 -1االعتدال على أعضال هبئة التدربر أو الطالب أو العاملب بالجامعة.
 -2االعتدال على أمواو الجامعة أو المرا ق التابعة ل ا.
 -3اإلخالو بنظام الدراسة واالمتحانا .
 -4ارتكاب أم سلو مناا لألخالق أو بمر النظام واآلداب العامة.
مادة ()58
بعد م مخالةا االعتدال على أعضال هبئة التدربر أو العااملب أو الطاالب أعمااو الشاجار أو الضارب أو
اإلبذال أو السب أو القذا أو الت دبد.
وبتحقااق االعتاادال إذا تاام بيااورة علنبااة وبحضااور المعتاادى علبااه سااوال ارتكااب الةعااو شااةاهة أو كتابااة أو
باإلشارة.
مادة ()59
بعد م مخالةا االعتدال على أمواو الجامعة كو استبالل أو إتالا للمعادا أو األدوا التابعاة للجامعاة أو
إحدى المرا اق التابعاة ل اا ساوال ب إتال اا أو بجعل اا لبسا ياالحة لالساتعماو كلباا أو جزئباا وتقاف المخالةاة
سوال تم بيورة عمدبة أو باإلهماو.
مادة ()61
بعد م مخالةا اإلخالو بنظام الدراسة واالمتحانا ما بلي :
 -1تزوبر المحررا الرسمبة م و الش ادا واإل ادا أو الو ائق سوال كانا ياادرة عا الجامعاة أو
ع غبرهاو إذا كان ذا يلة بإجرالا الدراسة.
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 -2انتحاو الشخيبة سوال لتحقبق ميلحة للةاعو أو لغباره وبعاد انتحااال للشخيابة دخاوو طالاب بادال
ع طالب آخر ألدال االمتحا و وتسرم العقوبة علي الطالبب وكو م س و ذل أو كا شربكا باه
م الطالب.
 -3إ ارة الةوضى أو الشغب وعرللة سبر الدراسة أو االمتحانا بدم يورة كان .
 -4التد بر على األساتذة أو العاملب

بما بخص سبر االمتحانا أو التقببم أو النتائي أو غبرها مما بتعلق

بشؤو الدراسة واالمتحانا .
 -5ممارسااة أعماااو الغااش اي االمتحانااا أو الشااروع ب ااا باادم يااورة م ا اليااورو وبع اد م ا لببااو
الشروع اي الغاش إدخااو الطالاب إلاى لاعاة االمتحاناا أم أوراق أو أدوا أو أج ازة ذا عاللاة
بااالمن ي الدراسااي موضااوع االمتحانااا و م ااو الحواساابب المبرمجااةو وكااذل ج اااز ال اااتا النقاااو
وملحقاته وما ي حكمهو ما لم بك مرخيا بإدخال ا م لبو لجنة االمتحانا .
 -6االمتناع ع اإلدالل بالش ادة أمام لجا التحقبق أو مجالر التددبب المشكلة و قا ألحكام هذه الالئحة.
 -7أم مخالةة للقوانب واللوائ والنظم المتعلقة بوزارة التعلبم العالي.
مادة ()61
بعد سلوكا منا با لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األ عاو التالبة:
أ -االعتدال على العرض ولو تم برضا الطرا اآلخر و ي حالة الرضا بعد الطرا اآلخر شربكا ي الةعوو
وكذل خدش الحبال العام.
ب -تعاطي المخدرا أو المسكرا أو التعامو ب ا بدم يورة م اليور.
ج -تداوو األشبال الةاضحة أو توزبع ا أو عرض ا.
د -كو ما م شدنه اإلخالو بالشرا و قا للقوانب النا ذة أو المسار باآلداب العامة واألخالق المرعبة.
مادة ()62
بعد التعداد الوارد ي المواد ( )61-61-59-58على سببو الم او ال الحيار وبعاد السالو محظاورا ماادام
مخالةا للتشربعا والنظم المعموو ب ا ي الجامعا والمعاهد العلبا.
الفصل التاسع
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العقوبات التأديبية
مادة ()63
بعالااب الطالااب باإل بقاااا عاا الدراسااة لماادة ال تقااو عاا أربعااة يااوو دراساابة إذا ارتكااب أحااد األ عاااو
المنيوص علب ا ي المادة ( )58م هذه الالئحةو وبةيو الطالب م الكلبة إذا كا عائدا.
مادة ()64
بعالب الطالب باإلبقاا ع الدراسة لمادة ال تقاو عا

يالب دراسابب إذا ارتكاب أحاد األ عااو المنياوص

علب ا ي المادة ( )59وتضاعا العقوبة عند العاودو و اي جمباف األحاواو ال بجاوز عاودة الطالاب لموايالة
الدراسة إال إذا د ف لبمة األضرار التي أحد ا بدمواو الجامعة.
مادة ()65
بعالب على المخالةا المنيوص علب ا ي المادة ( )61على النحو التالي -:
 -1بعالب بالولا ع الدراسة لمدة ال تقو ع

يلب دراسبب وال تزبد على أربعة يوو دراسبة كو

م ارتكب المخالةا الواردة اي الةقارتب ()2-1و وبةياو الطالاب ما الدراساة ياال ن ائباا عناد
العود.
 -2بعالب الطالب بالحرما م دخوو االمتحانا كلبا أو جزئبا إذا ارتكب المخالةاا المحاددة اي الةقارتب
()4-3و و ي جمبف األحواو بعد امتحانه ملغبا ي المادة التي ارتكب ب ا المخالةة.
 -3بعالب كو م ارتكب المخالةة الوارد ببان ا ي الةقرة ( )5بإلغال نتبجة امتحانه اي ياو دراساي واحاد
علاى األلاوو وبجاوز لمجلار التددبااب إلغاال امتحاناه لةيالب دراسابب بحبااث ترياد درجاة ياةر لالمتحااا
الن ائي قط دو المسار بنتبجة أعماو الةيوو و ي كو األحواو تريد نتبجاة أعمااو الةياو علاى أ بعاد
الطالب راسبا ي المواد الملغاة نتبجت ا م ما كان نتبجة أعماو الةيو.
 - 4بعالب على المخالةا المنيوص علب ا ي الةقرتب ( )7-6بالحرما م حقاوق الطالاب النظاامي أو
اإلبقاا ع الدراسة مدة ال تزبد على يلب دراسبب .
مادة ()66
بعالب بالولا ع الدراسة لمدة ال تقو ع

يلب دراسبب وال تزبد ع أربعاة ياوو دراسابة كاو طالاب

ارتكب إحدى األ عاو المنيوص علب ا ي المادة ( )57وبةيو الطالب ن ائبا عند العود.
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مادة ()67
اي تطببااق األح كااام التددبببااة المنيااوص علب ااا ااي هااذه الالئحااة بحسااب كااو ياالب دراساابب ساانة دراساابة
واحدة.
مادة ()68
بترتاب عا اإلبقاااا عا الدراسااة حرماا الطالااب ما التقاادم إلاى االمتحانااا طبلاة ماادة الولااو وال بجااوز
للطالب االنتقاو إلى أم كلبة أو مع د آخر أ نال سربا مدة العقوبة.
كما بتر تب علبه حساب مدة اإلبقاا ع الدراسة م ضم مدة الدراسة وإبقاا يرا المنحة.
الفصل العاشر
إجراءات التأديب
اإلبالغ عن المخالفة
مادة ()69
على كو م بعلام بولاوع مخالةاة للقاوانب واللاوائ واألنظماة المعماوو ب اا اي الكلباا أو الجامعاة أ بقادم
بالغا ع هذه المخالةةو بتضم تقربرا مكتوبا ع الوالعةو إلى مجلر الكلبة أو الجامعة.
مادة ()71
لجنة التحقيق
ور اإلبالغ ع الوالعة بتعب على عمبد الكلباة تكلباا لجناة للتحقباق ما

ال اة أعضاال ما هبئاة التادربر

بكو أحدهم مقرر اللجنة.
مادة ()71
إعالم الطالب بالتحقيق
بتم إعالم الطالب بالتحقبق لبو موعده ببوم كامو على األلوو وال بحسب البوم الذم تم باه اإلعاالمو وبجاوز
أ بكو التحقبق ورا ي حالة الضرورة واالستعجاو ي حاال الغش المتلابر باه أ ناال االمتحاناا أو إذا
حااد

إهانااة عضااو هبئااة التاادربر أ نااال تددبتااه لواجبااه بقاارار م ا عمبااد الكلبااة أو بقاارار رئاابر الدراسااة
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واالمتحانااا و علااى أ بكااو التحقبااق مسااتو با إلجرالاتااه كاملااة م ا حبااث اسااتجوابه وجمااف االسااتدالال
المتعلقة بالوالعة وتولبف الطالب علب ا وميادلة لجنة التحقبق علب ا.
بعد االنت ال م التحقبقو أو عند عدم حضور الطالب للتحقبق بالرغم م إعالمه بهو بقادم المكلاا باالتحقبق
تقربره إلى الج ة التي كلةته.
مادة ()72
لجنة التأديب
ور االنت ال م التحقبق بتم تشكبو مجلر للتددبب بقرار م عمبد الكلبة وبتكو م

ال ة أعضال م هبئة

التدربر م ذوم الخبرة والدرابة وعضاو عا المكتاب القاانوني بالجامعاةو وبحضاور منادوب ما الرابطاة
الطالببةو وب تم إعالم م تم إحالته علاى المجلار الماذكور بالموعاد الاذم بنبغاي باه الم اوو أماماهو وذلا
خالو مدة ال تقو ع

ال ة أبامو وال بحتسب البوم الذم تم به اإلعاالم ما ببن ااو و اي حالاة عادم الحضاور

بيدر المجلر لراره غباببا.
وال بجوز لم اشتر

ي لجنة التحقبق أ بكو عضوا بمجلر التددبب.
مادة()73
قرارات مجلس التأديب

بيدر مجلر التددباب لراراتاه بعاد ساماع ألاواو الطالابو وبجاوز للمجلار اساتدعال الشا ودو كماا بجاوز لاه
استدعال م لام بالتحقبق.
مادة ()74
اإلعالن عن موعد التحقيق أو التأديب
بتم اإلعال ع موعد التحقبق أو التددبب بلوحة اإلعالنا

ي الكلبة المسجو ب ا الطالبو وبعد ذل

لربنة على العلم به.
مادة ()75
بيدر مجلر التددبب لراراته بدغلببة أيوا األعضالو وال تعد نا ذة أال بعد اعتمادها م مجلار
الكلبة.
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أما القرارا اليادرة ع المجلر بالةيو ال تعد نا دة إال بعد اعتمادها م مجلر الجامعةو وتبلغ
كا ة الجامعا

ي لبببا بالقرار للحبلولة دو تسجبو الطالب المةيوو ي أم من ا.
مادة ()76
قرارات مجلس التأديب

بعلا لاارار مجلاار التددبااب بلوحااة اإلعالنااا

ااي الكلبااة المسااجو ب ااا الطالاابو وتااودع نسااخة انبااة

بالملا الشخيي للطالب.
مادة()77
إعالن قرار مجلس التأديب
تنقضي الدعوى التددبببة بو اة الطالب أو انسحابه م الكلبةو وال بؤ ر انقضال الدعوى التددبببة أو
الحكم ب ا على الدعاوى الجنائبة أو المدبنة الناشئة ع الوالعة.
مادة ()78
الطعن في قرارات مجلس التأديب
تعد لرارا مجالر التددبب التي تيدر طبقاا ألحكاام هاذه الالئحاة ن ائباة بعاد اعتمادهااو وال بجاوز
الطع

ب ا إال بالطرق القضائبة المقررة بموجب التشربعا النا ذة.
الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
مادة ()79

بنشئ لسم الدراسة واالمتحانا كتببا بحماو البناود األساسابة ل اذه الالئحاة الخاياة بإرشااد أعضاال
هبئة التدربر والمشر ب على أدال االمتحانا والطاالب إلاى ماا بجاب معر تاه ما أحكاام التساجبو
والقبد والعقوبا التددبببة للطالبف أو تعلبق ا على لوحة إعالنا الكلبة.
مادة ()81
تطبق كا ة التشربعا النا ذة بشد نظام الدراسة واالمتحانا والتددبب بما لم برد بشدنه نص ي
هذه الالئحة.
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مادة()81
سريان أحكام الالئحة
بعمو بدحكام هذه الالئحة ابتدال م تاربخ اعتمادها وتسرى أحكام ا على الطالب المساجلب بالكلباة
(بنظام الةيو) بعد يدورها وإعالن ا بالطرق الرسمبة.
مجلس كلية التربية  /طرابلس
يدر ي .........../...../.....::

يعتمد
مجلس الجامعة
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ملحق بالنماذج المستخدمة في قسم الدراسة واالمتحانات
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