الالئحة الداخلية للدراسات اجلامعية
لكلية اآلداب ـ جامعة طرابلس

الفصــــل األول

مــــ ( )3ــــادة

أحــكــام عــامــة

أهداف الكلية

مــــ ( )1ــــادة

مسعى كليةة ادااب إلةي يقيةق اهةداف ا
بام اع اسةالي التعلةيع امةامعي اثةدي

تسري أحكام ذا ا الئحة ال ا الئط بال

الذي يتع من خالله ملةوين انسسةان اعةتعلع

الئدالرسني بك يال الداال جممعال طارالب

القةةةاار علةةةى الل ةةةع وال حةة والدراسةةةة

ئنيل ارجل الإلجمزة الجلممعيال التخصصصال

واستعدااه لتةمية ومطوير إملاسامةه ومواه ةه

( الئ يسمن ) نظم الئفصل.

ومطويرها

جمال ختصصه واسلتاحه علةى

مجيع فروع العلع اعرم طة مبنةال ختصصةه

مــــ ( )2ــــادة

وإكسابه اع ارة والثقافةة العلميةة اثديثةة

لغة الدراسة

وذلك لتزويةد اتتمةع بةاء ال للمسةاهمة

اللغة العربية هي لغة الدراسةة اللليةة

التخطيط والتةمية.

وجيوز التدريس بغريها إذا اقتضت الضرورة

وتهدد كلية دددلب بصل إلدددل دد ل
تحق قلب ت  :ل

وفق التبريعات الةافذة وعلى الطل ةة ريةري

ا.إعةةداا اعتخصصةةجم جمةةالت العلةةو

العرب اجتياز امتحان يث ةت قةدرم ع علةى

انسساسية وفق برامج اراسية متلاملة مللل

التحصيل العلمي باللغة العربية.

اثصةةول علةةى انجةةازة العلميةةة الةة

ذلك بعد موافقةة اللنةةة البةع ية للنامعةة

متةح ا الللية.

ب.التعةةةاون مةةةع اللليةةةات وامامعةةةات

فصةةل اراسةةي ةةيلي خةةالل العطلةةة

مةةدريس العلةةو انسسةةاسية مبةةا

الصةةيلية ويلةةون اختياريةةا ألعضةةال

األخةر

مسمح به انملاسات اعتوافرة.

هي ةةة التةةدريس مبةةا ل يتعةةار

ج.القيةةا بةةال حول والدراسةةات العلميةةة

ال سامج الدراسي.

مةةع

وعقد اعؤمترات والةدوات العلميةة وموييةد

 2ـ يتلون كل فصل اراسةي مةن )11

الصةةالت وم ةةاال اءة ات مةةع ا ي ةةات

سةةتة عبةةر اسة وعا مبةةا ذلةةك فة ة

العلمية األخر ااخل ال الا وخارج ا.

المتحاسات.

ا.اعسةةةاهمة سبةةةر الثقافةةةة

 3ـ ي دا فصل اءري ،مع بداية األس وع

العلمية.

األول من ش ر سة تم ) ويةت ةي

هـ.اعساهمة مقةديع الستبةارات العلميةة

مع س ايةة شة ر يةةاير ) مةن السةةة

واللةية للمؤسسات وا ي ات العامة.

التالية.

مــــ ( )4ـــادة

مــــ ( )5ــــادة

مدة الدراسة بالكلية

تتكووووليةكاآلوووومة
ألقسامة تآلم:ة ة

أقســـــــام الكليـــــــــة

تكون مادة الئدرالسال بمئك يال ( )8مثمنيال
فصول ارالسيل ،ويخم توزيع خطل الئدرالسل
(الئربنممج الئدرالسي) بكال سسام ا ذا ا
التدة وفق ًم ئآلتي:

ة ووووية

ر.م

القسم

ر.م

القسم

1

اللغة العربية

2

التاريخ

3

الجغرافيا

4

المكتبات والمعلومات

5

اللغة االنجليزية

1

الفلسفة

7

علـــــــــــــم

8

علم النفس

االجتمــــــــــاع

 1ـ ملةةون الدراسةةة باللليةةة وفقةةا لة ةةا

الخدمـــــــة

9

اللصةةةول الدراسةةةية بواقةةةع فصةةةلجم

11

الدراسات اإلسالمية

12

اإلرشاد والعالج

االجتماعيــــــــة
11

اراسيجم العا يعرف او ما بلصل

الدراسات
السياحيـــــــــــة

اءريةة ،والثةةاسي بلصةةل الربيةةع

ويةس الطالب

وجيوز للنةةة البةع ية لللليةة إةةافة

النفسي

بداية اراست ع

لللصةةل الدراسةةي األول إد احةةد األقسةةا

2

اعذكورة اعاله ويدا عمااة الللية شةرو

التسنيل اعقررات ذات اعسةتو 211

التةسي للل قسع من األقسا السابقة وفقا

إل بعةةد اجتيةةاز اعقةةررات ذات اعسةةتو

لق احات كةل قسةع و يةط ةق هةذا علةى

 111ول يسمح بدراسة اعقةررات ذات

الطالب ريري الة اميجم الذين يول ظروف ع

اعسةةتو  311إل بعةةد اجتيةةاز اعقةةررات

اون است ةةةةام ع الدراسةةةةة والطةةةةالب

ذات اعسةةتو  211ف قةةل ول يسةةمح

الوافدين وهع الطالب ريري اللي يجم.

بدراسة اعقةررات ذات اعسةتو  411إل

مــــ ( )1ــــادة

بعد اجتياز اعقةررات ذات اعسةتو 311
ف قل ويسنل الطال

المقـــــــرر الدراســــــــــي( الخطـــة

آخةةر فصةةلجم اراسةةيجم متوقةةع خترجةةه

الدراسية ) :
هي اعااة ذات احملتةو العلمةي والةذي

في ما وجيوز

حالة زيااة عدا وحدات

اعبروع عن ثالل وحدات يتع موزيع ا بةجم

يقره القسع والللية ةمن اءطة الدراسية او

فصةةلجم اراسةةيجم ويلةةون اثةةد األاسةةى

اعقةةررات الدراسةةية ال سةةامج الدراسةةي)

للتسنيل  12وحدة اراسية كةل فصةل

وحيدا كةل مقةرر بعةدا مةن الوحةةةةدات

اراسي إل إذا مل يت ق للطال هةذا العةدا

حبةةةةةةةةي موةةةح عةةدا احملاةةةرات

لسةةتلمال كةةل مقةةررات خترجةةه ذلةةك

ومقسةةع ملةةراات كةةل مقةةرر علةةى جمموعةةة

اللصل كما ل جيوز التسنيل اكثر من

احملاةرات احملداة لذلك اعقرر.

 18وحدة اراسية إل إذا كان معدله العةا

ومت ع الدراسة بالللية س ا اعقررات حس

اكثر من  %75على ال يزيد على اثةد

اعتمااها بعض ا علةى بعةو وجية علةى

األعلى وهو  21وحدة اراسةية بة ي حةال

الطالةة التسةةنيل اعقةةررات اول بةة ول

من األحةوال اللصةل الدراسةي الواحةد

وذلك حس التسلسل احملةدا للمقةررات
واععلن من ق ل القسةع اعخةت

مبةروع التخةرج

و حالة معةذر علةى الطالة التسةنيل

ول جيةوز

اثد األاسةى  12وحةدة اراسةية حيسة

التسةةنيل اعةةواا اعتقدمةةة ق ةةل اراسةةة

عليه جزل من اللصل الدراسي فقط سس ة إد

اعقةةررات التم يديةةة ول يسةةمح للطالةة

3

اثد األاسةى للوحةدات اعقةرر مسةنيل ا

مــــ ( )7ــــادة

اللصةةةل الواحةةةد مع ةةةةرورة ان يسةةةنل

أستــــــــــــاذ المقـــــــرر

الطال مجيع اعقررات الدراسية العامة فةى
اللصلجم األول والثاسي على ال متناوز مةدة

يتود مةدريس اعقةررات الدراسةية اعضةال

اراسةةةته بالللية ةة اعةةةدة احملةةةداة ب ةةةذه

هي ة التدريس القارين للةل قسةع وجيةوز

الالئحة ويكون ئكل مقرر ارالسي:

ان يلون من يتود مةدريس بعةو اعقةررات
من اعتعاوسجم شريطة حصوله على مؤهةل

 .1استاذ اعقرر الذي يلللةه القسةع ويلةون

عةةةال انجةةةازة التخصصةةةية العاليةةةة او

من بجم اعضال هي ة التدريس بالللية او

انجازة الدقيقة) اعاجستري او الدكتوراه .

مةةن بةةجم اعتعةةاوسجم مةةن خارج ةةا او

وخيص

اعتقاعدين.

األود بداية كل فصل اراسي لآلمي:

 .2كتاب مة ني وكت مرجعية حيةداها
استاذ اعقرر ويعتمدها القسع.
 .3قاعة اراسية ومعمل او خمت

استاذ اعقرر جةزلا مةن احملاةةرة

 .1مقديةةةةةةةع سلسةةةةةةةةه لطل ةةة اعقةةرر
حسة

ويديةةةةةد األيةةةةةا والسةةةةةاعات

ي يعة كل مقرر).

اعلت يةةةةةةةة.

 .4جدول اس وعي.

 .2موةةةيح وتويةةات اعقةةرر ومواعيةةد

جيوز للل قسع مقسيع الطةالب اعةسة جم

الخت ةةةارات اللصةةةلية والمتحةةةان

إليه إلةي جمموعةات حبية ل يزيةد عةدا

الة ائي.

يةةالب كةةل جمموعةةة عةةن  41يال ةةا

 .3يديد اللت واعراجةع اعسةتخدمة

وجيةةوز ان يلةةون للمقةةرر الواحةةد اكثةةر مةةن

للمقرر الدراسي.

جمموعة ببر ان ل يزيد عدا يالب كل

 .4يديةةد اسةةلوب التقيةةيع واعتابعةةة

جمموعة عةن  15يال ةا يلةز كةل يالة

اثةال الةةةةةدراسة.

بالتسنيل اعقرر وعليةه اثصةول علةى

 .5كيليةةة حسةةاب اعمةةال السةةةة للة ةةا

ارجة الةناح اعقررة نجنازه.

اللصةةةةةةةةلي.

4

 .5مةةدوين انسةةذارات ب طاقةةة الطالةة

 .1وجيةةةةةةوز الدراسةةةةةةة إجةةةةةةرال

الدراسية وللت است اه الطال لذلك.

التطةةةةة يقات العةةةةملية.

 .1موةةةيح الةقةةا او اعةةواا اع مةةة ب ةةذه

مــــ ( )8ــــادة

الالئحةةةةة للطالةةةة والةةةةرا علةةةةى

األستـــــــاذ المشـــــــــرف

استلسارامه.

يلل ،مةسق الدراسة والمتحاسات بالقسةع

 .7إبالغ القسةع اعخةت

استاذا مبرفا للل يال ) من بجم اعضال

بوةةع الطل ةة

اءاةعجم نشرافه ممن:

هي ة التدريس يتود اع ا التالية:

ا .اجنزوا اعقررات الالزمة للتخةةةةةةةةةرج.

 .1إعداا مل ،للل يال ثلة ستائنةه

ب .استةلدوا اعدة القاسوسية .

واعقررات ال ارس ا وحساب اععةدل

ج .حصلوا على مقدير عا ةعي ،جدا.

اللصلي وال اكمي ب طاقتةه حيلة بةه

ا .مل يةنةةزوا الوحةةدات اعقةةرر اربعةةة

ستةةةائج الطالة ة يةةةزواه بةةةه ملتة ة

فصول.

التسنيل او القسع اعخت .

هةةة .وةةاوزوا عةةدا مةةرات الرسةةوب اي

 .2متابعةةة ستةةائج الطالة علةةى مةةدار كةةل

مقرر.

فصل اراسي.

و .حصو ع على اثد األقصى لإلسةذارات

 .3مدوين حالت اسقطةاع الطالة وإيقةاف

وريريهع ممن حيتاجون إد اختاذ اي إجرال.

القيد وكذلك العقوبات ال موقع على
بطاقته الدراسية وإبالغ الطالة اععة

 .8إحالةةة يل ةةةات الطل ةةة اءاةةةةعجم

بذلك.

نشرافه مدعمة برايه للقسع اعخت .

 .4مةةةدوين عةةةدا مةةةرات

 .9كمةةا يتةةود األسةةتاذ اعبةةرف والقسةةع

الرسوب.

اعخت

وملتة التسةنيل باللليةة مط يةق

لئحةةةةة س ةةةةا الدراسةةةةة والمتحاسةةةةات

5

والت اي

وتويات اعقررات ومعديل ا واعتمااهةا مةن

وعلي ع إبالغ عمةااة اللليةة مبةا

جملس القسع اعخت .

خيص ا كما يقةو بةالتوقيع الطالة علةى
كافة اعستةدات.

مــــ (  )11ــــادة

 .11ومدخل م ا األسةتاذ اعبةرف ةةمن

تصنيف المقررات

معدلت األاال بواقع سةاعتجم إذا كاسةت
اتموعة ل مزيد عةن  )15يال ةا فةاذا

مةقسع اعقررات ال مدرّس باألقسةا بلليةة

زاات علةةى ذلةةك جيةةوز معةةيجم مبةةرفجم

ادااب إد:

آخرين.

أوالً :مقررات متطلبات الجامعة:

مــــ ( )9ــــادة

وهي مقررات إلزاميةة مقررهةا امامعةة

البــــــرنامج الــــــدراســــــي

لتدريس ا باللليات التابعة ا .

يوةع ال سامج الدراسي للل قسع مةن ق ةل

وهذه المقررات هي :

جملةةس القسةةع علةةى ان يتضةةمن برسةةامج

ر.م

انجازة امامعية اعتخصصةة الليسةاسس

1

ر.م

القسم
لغة انجليزية

2

(أ)

ساعات اراسية ل يقل عةداها عةن 121
ساعة مبةا ذلةك اعقةررات العامةة الة
مطل ةةةا اللليةةةة و امامعةةةة ول جيةةةوز
التعةةديل هةةذا ال سةةامج إل بعةةد موافقةةة

القسم
لغة انجليزية
(ب)

2

لغة عربية (أ)

8

لغة عربية (ب)

3

حاسب آلي ()1

11

حاسب آلي ()2

ثانيــــــاً :مقــــــررات متطلبــــــات

عمااة الللية.

الكلية،

ويلةة الةسةةص األ ةةلية لةة امج األقسةةا

وهي مقررات إلزامية مقرر اللليةة مدريسة ا

اععتمةةدة لةةد عمةةااة اللليةةة واألقسةةا

موزع هذه اعقررات الةواراة

وملت ة التسةةنيل والتوثيةةق ويةةتع إعةةداا

اللقةرات اول

وثاسيةةا وثالثةةا علةةى ال سةةامج الدراسةةي

6

للحصول على انجازة اعتخصصة مبا يتلق

-اعقررات التخصصية متلةون مةن ثالثةة

وخطةةة كةةل قسةةع ومبةةا ل يتنةةاوز مةةدة

حروف او ا حرف ا ) ويرمز لللية

مثاسية فصول اراسية).

ادااب يليةةه حرفةةان آخةةران يرمةةزان
للقسع اعخت

وهذه المقررات هي :
ر.م القسم
1

علم النفس

مميز للمقرر الدراسي احملةدا ييةزه مةن

ر.م القسم
2

تاريخ الحضارة

العام

3

الثقافة

بقية اعقررات الدراسية بالقسع سلسه .
 -1معةةاال الوحةةدة الدراسةةية سةةاعة

اإلسالمية

4

يلي هذه اثةروف رقةع

واحةةدة للمحاةةةرة او سةةاعتجم إد

جغرافية ليبيا

اإلسالمية

ثالل ساعات معملية.

ثالثاً  :مقررات تخصصـية يقررهـا

 -2يلون للل مقةرر اهةداف وملةراات

القسم الذي ينتمي إليـ الطالـب

ووتويات يل

وتشمل:

القسع اعخت

وملت التسنيل والتوثيق مع سبر
س ةةذة خمتصةةرة عةةن اعقةةرر بةةدليل

ا .مقررات اراسية س رية وعملية.

الللية.

ب .مقةةررات الدراسةةة اثقليةةة او اعيداسيةةة

 -3يس الوحدات الدراسية عباريع

ومباريع التخرج.

الدراسة وال حة و التخةرج مقةررا

رابعاً :مقررات داعمـة وهي اعقررات

مةةن الوحةةدات حبيةة ليتنةةاوز

الة مةدّرس باألقسةا األخةةر ريةري الةةذي

 )4وحدات اراسية.

يةتمي إليه الطال بةال على برسةامج القسةع
التابع له الطال .

نظام القبول والقيد واالنتقال

مــــ (  )11ــــادة

مــــ (  )12ــــادة

رمـــــز المقـــــرر ومحتويــــــات

القبول والقيد واالنتقال

 التقررالت الئعممل ويرمز هلام بامئرمز (ع).

7

يدا عمااة الللية إعداا الطةالب الةذين

 .4جيةةوز ق ةةول الطةةالب الوافةةدين مبةةةح

يلن ق و ع وفقا نملاسيةات األقسةا ق ةل

اراسية علةى سلقةة اتتمةع وفقةا ل سةس

بداية كل فصل اراسي جديد.

والقواعةةد الة مقةةرر ببة ن ق ةةول الطةةالب

ويب

اللي يجم .وجيوز لعمااة الللية وةةع شةرو

لق ول من يتقةد للدراسةة بلليةة

خبصةةوق ق ةةول الطةةالب ريةةري اللي ةةيجم

ادااب للحصةةول علةةى انجةةازة اعتخصصةةة

للدراسةةةة علةةةى حسةةةاب ع اءةةةاق وفةةةق

الليساسس)بانةةةةافة إلةةةي البةةةرو الةة

التبةةريعات الةافةةذة  .ويبةة

حيةداها عميةةد اللليةالعامةةة رقةةع )511

اعتقد من ريري العرب اللي ةيجم مقيمةا ب ةذا

لسةة 2111ف .ما يلي :

ال لةةد إقامةةة اعتياايةةة يةةوال مةةدة اراسةةته

 .1ان يلون حا ال على الب ااة الثاسويةة

باللليةةة ومسةةتوفيا للافةةة البةةرو اعتعلقةةة

العامة او الثاسوية التخصصةية او مايعاا ةا

باعؤهل وذلك اون انخالل بقواعد اععاملة

مةةن البةة ااات اععةة ف ب ةةا مةةن ج ةةة

باعثل اعةصوق علي ا الملاقيات اعوقعةة

الع اف اعختصة.

ب ذا الب ن.

.2ان يتلةةرغ الطالةة الة ةةةامي للدراسةةةة

 .5ان يتع ةةد الطالةة اعتقةةد مةةن ريةةري

باللليةة وال يلةةون مسةنال ب يةةة كليةةة او

العةةرب اللي ةةيجم بةةدفع الرسةةو وسلقةةات

مع ةةد آخةةر و ان خيضةةع الطالةة ريةةري
الة امي لبرو القسع اعخت

ان يلةةون

الدراسة وفق اللوائح والقرارات والتبةريعات

مبا يتةاسة

الصاارة واععمول ب ا امامعة.

باملاسامه وقدرة استيعابه.

 .1ان يلةةون لئقةةا ةةحيا وخاليةةا مةةن

 .3ال يقةةةل مقةةةديره ببةةة ااة الثاسويةةةة

األمرا

التخصصية عن الةس ة الة يةداها وزارة

اععدية وقاارا على متابعة الدروس

الة رية والعملية.

التعليع وال ح العلمةي الة معلةن سةةويا

 .7اجتيةةةاز امتحةةةان اعقابلةةةة البخصةةةية

فور انعالن عن ستةائج امتحاسةات الثاسويةة

بةناح األقسا ال مب

التخصصية بدوري ا وما حلم ا.

مــــ (  )13ــــادة

8

ذلك.

شــــــــــروط االنتقــــــــــال إلـــــــــ

هة .ان متضمن مستةدامه وثيقة او اسةتمارة

الكليــــة

ا لية نمتةا اعرحلةة الثاسويةة التخصصةية

جيااوز ئ طمئاان الانخقاامل ة

وما يعاا ا.

ياال

و .يب

الداال ماااا جممعااامت و يااامت أخااار

علةةى ارجةةة انجةةازة اعتخصصةةة اراسةةة

معرتف بهم ،حيث يخو مكخن الئخسجيل

 %51على األقل مةن اعتطل ةات الالزمةة

بمجلممعل ت ق ط بامت الانخقامل ا أن

للتخرج بالقسع اعةتقل إليه.

تكون مسخوفيل الئشروط الدتيل:
ا.ان مةط ق عليه البرو الةواراة

علةى الطالة اعةتقةل للحصةول

ز .ان يلتز بقضال اربعة فصول على األقل

اعةااة

بالللية اعةتقل إلي ا.

 )12من هذه الالئحة.

مــــ (  )14ــــادة

ب.ان يقةةد يالةة الستقةةال مسةةتةدامه

إجراءات االنتقال إل الكلية
حييل ملت التسةنيل بامامعةة يل ةات

موعد ل يقل عةن سةتة اسةابيع ق ةل موعةد
بداية اللصل الدراسي اعراا التسنيل به.

الستقال اعستوفية للبرو اعةصةوق علي ةا

ج.ان متضمن مستةدامه ش ااة ا لية مليةد

اعةةااة  )12مةةن الالئحةةة إد األقسةةا

ب سه ريري ملصول ألس اب علمية او م اي ية

اععةيةةة لل ةةت في ةةا وإحالةةة راي القسةةع

وكبلا ا ليا معتمدا من ام ة الة سقةل

اعخةةةت

مة ا علةى ان حيتةوي هةذا اللبة ،علةى

بةةةالرفو او الق ةةةول إد مةةةةة

اععاالت الللية نبةدال الةراي وإحالت ةا

اعقررات والدرجات وعدا الوحدات مدعمة

إد ملتةةة التسةةةنيل لسةةةتلمال بقيةةةة

مبلراات كل مقرر س ق له اراسةته وس ةا

انجرالات بالةس ة للطل ة اعق ةولجم

الدراسة.

مةدة

ل متنةةاوز  )15يومةةا مةةن بةةدل الدراسةةة

ا.ال يقةةل متوسةةط مقةةديره ال اكمةةي عةةن

بالللية وذلك على الةحو ادمي:

 % 51بام ة اعةتقل مة ا.

9

ملتةة التسةةنيل ليةةتع مةسةةي ه إد احةةد

ا .مسةةنل للطال ة كةةل اعقةةررات الةةواراة
برسةةامج القسةةع اعةتقةةل إليةةه ويطل ة مةةن

األقسا حس الة ا اعت ع بالللية من ق ل

الطال إعااة اعقررات اعتحصل في ا علةى

ملت التسنيل وحس القدرة الستيعابية

اقل مةن  % 51إذا كاسةت مةن اعتطل ةات

ل قسةةا احملةةداة مسة قا ول يعتة هةةذا
التةسي رمسيا ما مل يتع اعتمااه من عميةد

الالزمة للتخرج بالقسع اعةقول إليه الطال .

الللية وإاراجه سةنل القيةد اعركةزي

ب .مبلل مةة نجةرال اععةاالت بقةرار مةن

وجيوز ل قسا إجرال اخت ار ق ةول ومقابلةة

عميد الللية بةةال علةى مقة ح مةن القسةع
اعخت

شخصةةةية للت كةةةد مةةةن اسةةةتعداا الطالةة

ول متع هذه انجرالات إل بعد

للدراسة بالقسع.

اعتمااها من عميد الللية.
مــــ (  )15ــــادة

مــــ (  )17ــــادة

مدة الدراسة للطالب المنتقلين
يس اعدة الدراسية ال قضةاها الطالة

تغيير التخصص
مع مرال امة التاماة الئسامبقل جياوز ئ طمئان

اعةتقل اللليةة اعةتقةل مة ةا ةةمن اعةدة

تغيري ختصصا مارة والحادة خاحل فارتة

الدراسةةةية احملةةةداة ول حيسةة فصةةةل

ارالسخ بمئك يل طبق ًم ئ شروط الدتيل:

الصي ،وإيقاف القيد بام ة اعةتقةل مة ةا

ا.ال يلةةون قةةد قضةةى اكثةةر مةةن فصةةلجم

هذه اعدة احملداة.

اراسيجم القسع اعةس إليه.

مــــ (  )11ــــادة

ب.ال يلون ملصول من القسع اعةقول مةةه
او موقوفا عن التسنيل.

الــــــتنسيب لألقســـــام
يقةةو الطالةة اعق ةةول للدراسةةة باللليةةة

ج.موافقة القسع اعةتقل إليه.
ا .ل يعت ة هةةذا التغةةيري رمسيةةا إل بعةةد

باحضار كل اعتطل ات واعستةدات الرمسيةة

إخةةالل يرفةةه مةةن القسةةع اعةقةةول مةةةه

ال يصدر بب س ا إعةالن ثةع يقةو مبةلل

ومسنيله بسنل القيد بالللية.

منةةوذج الرري ةةات اععةةد لةةذلك ويسةةلمه إد

مــــ (  )18ــــادة
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المتوســط التراكمــي العــام عنــد

واحد ول مةدخل ةةمن اعةدة اعقةررة للدراسةة

تغيير التخصص

والمتحاسات ويلون ابتةدال الدراسةة واست ااهةا
بلةةل فصةةل علةةى الةحةةو الةةذي يةةداه عمةةااة

حيتس اعتوسةط ال اكمةي العةا امديةد بعةد

الللية .

استقال الطال من ارجات اعقةررات الةواراة
برسامج القسع اعةتقل إلةةةيه ومةةبمل ارجات

وجيوز ل قسا بعد موافقة عمااة اللليةة إعةداا

اعقررات ال ارس ا الطال بالقسع اعةتقل مةه

برامج اراسية او ميداسية خالل العطلة الصةيلية

والواراة ب سامج القسع اعةتقةةل إليه.

على ان يدا الوحدات الدراسية ذه الة امج
وذلك وفق اءطة الدراسية للقسع اعخت .

مــــ (  )19ــــادة
تغييــر تخصــص الطالــب المنتقــل

مــــ (  )21ــــادة

إل الكلية

تسجيــــل المقــــــررات

ل جيةةةةةةوز للطالة ة اعةتقةةةل إد كليةةةة
ادااب من كليات او جامعات اخةر ان يغةري

 .1ي دا التسنيل

اعقررات الدراسية خالل

األس وع األول من اللصل الدراسي وعلى

ختصصه ييلة مدة اراسته بالللية.

الطال اثضةور شخصةيا للتسةنيل ول

نظام الدراسة واالمتحانات

يعت هذا التسنيل رمسيا إل بعد موقيعةه
م ةن الطال ة واعتمةةااه مةةن ق ةةل األسةةتاذ

مــــ (  )21ــــادة

اعبرف والقسع اعخت

نظام الفصل الدراسي

وملت التسنيل.

 .2على الطالة وديةد قيةده

بدايةة كةل

الفصل الدراسي:

فصةةل اراسةةي و جيةةري وديةةد القيةةد

ملون مةدة الدراسةة بلةل فصةل اراسةي اربعةة

بةةالتوقيع علةةى الةمةةوذج اععةةد لةةذلك

عبر اس وعا ملي ا ف ة لالمتحاسةات الة ائيةة
ل مقل عن اس وعجم ول متناوز ثالثة اسةابيع
ويعطةةى للتسةةنيل ف ة ة ل مزيةةد عةةن اس ة وع

00

اعواعيد ال يداها الللية فاذا مل يقع
الطال بالتنديد اعت مةقطعا لس

ريري

مبروع ما مل مق ةل اللليةة عةذره و موقة،

األخةةرية خةةالل فة ة اراسةةته باللليةةة إذا

قيده.

مقد بعذر مق له عمااة اللليةة وحيتسة

مــــ (  )22ــــادة

هةةذا اللصةةل ةةةمن اعةةدة احملةةداة ويعةةد
اختيار اعواا وديدا للقيةد وجيةوز مسةنل

التأخر عن تسجيل المقررات

عا امامعة ق ول وق ،قيد الطال بصةورة
اسةةتثةائية للصةةل آخةةر إذا مطل ةةت ظروفةةه

معطةةةى اللر ةةةة للتسةةةنيل اعتةة خر

ذلك وفق ما جال باعةااة  15مةن الالئحةة

ثةةالت الغيةةاب اعبةةروع علةةى ان يلةةي

 511لسةة . 2111

الطال ة بالبةةرو الة جيةةوز ان يةةداها
عمااة اللليةة س ةري هةذا التة خر  .و كةل
األحوال ل جيوز للطال مسةنيل اعقةررات

مــــ (  )24ــــادة

ألي فصل اراسي بعد مضةي اسة وعجم مةن
بداية التسنيل.

التغــــيب عـــــن المحاضـــــرات
علةةى الطالةة متابعةةة الةةدروس الة ريةةة

مــــ (  )23ــــادة
وقف القيـــــد
جيةةوز للطالةة ألي سةة

والعمليةةة بةةاعقررات اعسةةنل ب ةةا وعلةةى
استاذ اعقرر القيا بر د اثضةور والغيةاب

مةةن األسةة اب

كةةل واةةةرة ومسةةليمه إد اماسةةة القسةةع

يق ل ا القسع وعمااة الللية وقة ،قيةده مبةا

ش ة ريا لتوثيقةةه وإبةةالغ الطال ة بةةه وإذا

ل يتنةةاوز فصةةلجم اراسةةيجم ييلةةة فةة ة

زاات سس ة ريياب الطال عةن  %25ألي

اراسته وفق منوذج يعد لذلك .على ان يقد
يل إيقاف القيةد خةالل شة ر مةن بدايةة

س

اللصل اعةذكور ول يتسة مةدة إيقةاف

ويس سسة ة الغيةاب مةن بدايةة اللصةل

القيةةد هةةذه ةةةمن مةةدة الدراسةةة احملةةداة

الدراسي ويدخل

هذه الةس ة التسةنيل

باللليةةة كمةةا جيةةوز حالةةة اةةةطرارية

اعت خر والغيةاب امةامعي ومةدخل مةدة

إيقةةاف قيةةده للصةةل اراسةةي ثال ة وللمةةرة

02

كان يعطى لرا ذلك اعقرر.

المتحاسةات اللصةةلية والة ائيةةة حسةةاب

ب .وةةر هةةذه المتحاسةةات علةةى فةة ات

هذه الةس ة.

مةلصلة يةداها اللليةة

بدايةة اللصةل

الدراسة ةي علةةةى ان مةلةةةذ ق ةةةل موعةةةد
المتحاسات الة ائية بوقت كاف.

مــــ (  )25ــــادة

ج .ختصةة

عــــــدم اســــــتكمال محتويــــــات

والتقيةةيع سسة ة  %41مةةن الدرجةةة اللليةةة

المقررات
ل يتع إجرال المتحان الة ائي ألي مقرر ما

للمقرر .
ا .يتةةود اسةةتاذ كةةل مةةااة إعةةالن ستةةائج

مل ي ةتع إجنةةاز  %75مةةن وتويامةةه علةةى

المتحاسات امزئية الةصلية ) وإعةااة
اوراق ا إد الطالب ومتليةة ع مةن مراجعةة

األقل م ما كاست األس اب وحيال األمةر
إلي عمااة الللية لل ت

األوراق ععرفة اوجةه القصةور في ةا وعليةه

األس اب واختةاذ

مقديع ارجام ع مر واة

قرار بالغةال اعقةرر بةةال علةى اقة اح القسةع
اعخت

تموعةةة هةةذه المتحاسةةات

ورم ا الة ائية

إد الدراسة والمتحاسات بالقسع ق ل بداية

.

المتحاسات بوقت كاف لر دها

بطاقات

مــــ (  )21ــــادة

ارجةةات الطةةالب او قةةوائع الةتةةائج ومسةةلع

أعمال الفصل

اوراق إجابةةات المتحاسةةات الة ائيةةة بعةةد

يخم تقييم حتصيل الئطمئن يف أثنمء الئدرالسل

ر د ارجام ا لقسةع الدراسةة والمتحاسةات

يف ل مقرر وفق الدتي:

باللليةةة ول جيةةوز إمالف ةةا إل بعةةد مةةرور
فصلجم اراسيجم من إعالن الةتائج.

ا .إجةةرال امتحةةاسجم سصةةليجم بانةةةافة إلةةي

مــــ (  )27ــــادة

الخت ةةةارات العمليةةةة والبةةةلوية وعمةةةل
اراسات ميداسية ومط يقيةة وإعةداا حبةول

االمتحــــــانات النهائيـــــة

واوراق علميةةة وريريهةةا مةةن يةةرق التقيةةيع

يع ا مكخن الئدرالسال والامخ منامت (بنامء

واعتابعة اعستمرة خالل اللصل الدراسي.

السرتالح الألسسم ) جادول الامخ منامت

03

الئنهمةياال يف نهمياال اال فصاال ارالسااي،

هة .يتود استاذ اسةامذة) كةل مقةرر مقيةيع

ويخو أساخم أو أسامت ة (ويف حمئال تعا ر

مصةةحيح) المتحاسةةات اءا ةةة بةةاعقرر

ئك يقاو الئقسام التصاخت بخك ياو

ومسةةليع الةتينةةة إد الدراسةةة والمتحاسةةات

او

بالقسع ويتع اعتمااها من ق ل امجم القسع

ذيئاال تاادري )خاار ) اال مقاارر ب ادالا

اعخةةت

المخ اامن نهاامةي ااممل بنهمياال الئفصاال

ماريص ااال المتحان الة ائي للمقرر ومسةلع

الئدرالسااي وختصاات ئ ا نساابل  %11مااا

سسةةخة مةةن الةتةةائج بعةةد اعتمااهةةا علت ة

الئدرجاال الئك ياال ئ قاارر وياارت ئ قساام

التسنيل لتوثيق ا مبة ومة التوثيق اعركةزي

توزيع ذا ا الئنسابل باني الجلازء الئنظاري

باللليةةة وانعةةالن عة ةةا مبة ومةةة الب ة لة

والئع ي ةن وجد مع مرال مة الدتي:

انلل وسية.

ا .ور المتحاسةات العمليةة الة ائيةة

مــــ (  )28ــــادة

مواعيةةد مدريس ة ا خةةالل األس ة وع

كراسات اإلجابة

األخري من اللصل الدراسي.

يقةةو اسةةامذة اعقةةررات بتسةةليع اوراق

ب .ور المتحاسات الة ريةة الة ائيةة

وكراسةةات إجابةةة المتحاسةةات الة ائيةةة إد

خةةالل فةة ة ل متنةةاوز اسةة وعجم

القسع اعخةت

وم ةةدا بعةةد س ايةةة اللصةةل الدراسةةي

ليةدفع ا القسةع بةدوره إد

مةة الدراسة والمتحاسةات باللليةة ليةتع

م اشرة .

حل اوراق وكراسات انجابةة لالمتحاسةات

ج .ل مقل مةدة المتحةان الة ةري الة ةائي

الة ائية بالللية عدة فصلجم اراسيجم.

للةةل مقةةرر عةةن سةةاعتجم متوا ةةلتجم ول

مــــ (  )29ــــادة

مزيد عن ثالل ساعات متوا لة.
ا .ي ة ل للقسةةع اعخةةت

لعتمااهةةا خةةالل اس ة وعجم مةةن

مقيةةيع اعقةةررات

حســـــــاب المتوســـــــط الفصـــــــلي

اثقلية او اعيداسية ومباريع التخرج.

والتراكمي العام
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حيسن التخوسط الئفص ي ب ر ارجل ال

 .4الئوحدالت التنجزة :هي جمموعة وحةدات

مقرر يف دا وحدالت ذ ال التقرر .ثم جي ع

اعقررات ال يصل في ةا الطالة علةى

اااوع

مقةةدير مق ةةول فمةةا فةةوق خةةالل اراسةةته

حمصااال الئ ااار ويقسااام اا

بالللية.

الئوحدالت الئا ارساهم الئطمئان يف الئفصال

مــــ (  )31ــــادة

الئدرالسااي ،وا حتساان ا ا نهم التقااررالت
الئ تغين نهم الئطمئان بعا ر مقباول أو

لجنة االمتحانات والمراقبة

النساا ن نهااام وياااخم حسااام التخوساااط

يشااكل الئقساام التصااخت جلناال ئخساايري

الئرتال ي الئعم ئ نظم الئفص ي ا الئن او

الامخ مناامت الئنهمةياال والإل ارالف يهاام

الدتي:

تس جلنل الامخ منمت والترالسبال ،تخاو

 .1الئدرجل الحملخسبل:

مفاال الألمااور التخع قاال بسااري الامخ مناامت

ا .عةد اراسة مقرر عرة واحدة معت الدرجةة

وتنظي هم و

احملتس ة هي الدرجة اعتحصةل علي ةا

الألخت الدتي:

.1إ دار جداول المتحاسات الة ائية.

ذلك اعقرر.

.2إ دار جةداول اعةراق جم المتحاسةات

ب .عةد إعااة اعقرر يل آخةر ارجةة يصةل

الة ائية.

علي ا الطال ول الدرجة السابقة ذلك
اعقرر.

 .3مسليع اوراق انجابة واستالم ا.

 .2الئوحدالت الئرتال يال :هةي جمموعةة

 .4إعداا قوائع الةتائج و قوائع اءرجيجم.

وحدات اعقرر الة ارسة ا الطالة

 .5للنةةةةة ان مسةةةتعجم ب عضةةةال هي ةةةة

كةةل اللصةةول مطروحةةا مة ةةا وحةةدات

التةةةةدريس و ريريهةةةةع لتسةةةةيري عمليةةةةة

اعقررات اععااة.

المتحاسات.

 .3التخوسط الئرتال ي الئعم  :هةو سةامج قسةمة
الةقا على الوحدات ال اكمية.
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 .1مدخل م ا اعضةال مةةة المتحاسةات

ا .ان يلةةون الطالةة حا ةةال علةةى سسةة ة

واعراق ةةة ةةةمن معةةدلت األاال بواقةةع )4

 %51علةةى األقةةل مةةن ارجةةة اعمةةال

ساعات اس وعيا.

اللصل ذلك اعقرر.
ب.ان ملون ال روف القاهرة الة اات إد

مــــ (  )31ــــادة

يل ه مبةحه مقدير سةاق

قةد اعةت بةه

تقديـــــر غائــــب (غ)

خالل األس وعجم األخريين من الدراسةة

يعطةةى الطال ة ارجةةة غ) إذا مغية عةةن

او خةةالل ف ة ة المتحاسةةات الة ائيةةة.

حضةةور المتحةةان الة ةةائي ومل يقةةع بت يةةر

ومتمثل هةذه ال ةروف إعاقةة ةحية

ن) إذا

مث تة او ان يلةون سةزيال باعستبةلى او

قةا الطالة بت يةةر رييابةه مةدة اقصةةاها

ظروف خارجة عةن إراامةه او

حالةة

ثالثةةة اسةةابيع مةةن مةةاريص ذلةةك المتحةةان

وفاة قرية مةن الدرجةة األود علةى ان

واسط قت عليه وإذا مل يقع بت يةر رييابةه

يتع إث ات ذلك رمسيا.

رييابه .ويست دل هذا التقدير سةاق

اعدة احملداة فيست دل التقدير الةامج عةن

ج .ال يلةةون الطالةة قةةد اسةةتةلد سسةة ة

ارجة اعمال اللصل واعت ار ارجة المتحان

الغياب اعسموح ب ا اعقرر.

الة ائي لرا.

ا .م ةة مةةةة المتحاسةةات واعراق ةةة
يل ات مةح مقدير ساق

مــــ (  )32ــــادة

ومقو هةذه اللنةةة

بت ليغ قرارهةا باءصةوق للقسةع اعخةت

تقدير ناقص (ن) بسبب الغياب

وملت التسنيل والتوثيق.

ن) مقةرر مةا

مــــ (  )33ــــادة

يعطى الطال مقدير ساق

إذا حالةةةت ظةةةروف قةةةاهرة اون موا ةةةلة

التقديرات

الدراسةةة او ااال المتحاسةةات وفةةق البةةرو

مقدر ارجات الطال

ادمية :

كل مااة وفةق

الةس اع ويةة والتقةديرات ادميةة علةى ان
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على ان يال سسص من هةذه الةتةائج إلةي

مقرب كسور الدرجة الة ائية إد اقرب عدا

ملت ة التسةةنيل ليتةةود موثيق ةةا ومزويةةد

حيح.
ر.م

الـدرجـة

التقدير

1

من  %85إلةةةى % 111

ممتاز

2

من  %75إد اقل من % 85

جيد جدا

3

من  %15إد اقل من % 75

جيد

4

من  %51إد اقل من % 15

مقبول

5

من  %35إد اقل من % 51

ضعيف

1

من  %1إد اقل من % 35

ضعيف جداً

7

غ

غ

8

ن

ناقص

األسةةامذة اعبةةرفجم والطةةالب بةسةةص موةةةح
ستائج كل يال

وايضا سسخة إد مركةز التوثيةق واععلومةات
بامامعةةة حتةةى يةةتع سبةةرها علةةى ش ة لة
اععلومات وموقع امامعة .
مــــ (  )35ــــادة
طلب المراجعة الموضوعية ألوراق
اإلجابة

ول يعت ة الطال ة ساجحةةا إل إذا يصةةل

مااع مرال اامة سااريل الامخ مناامت جيااوز

علةةى سس ة ة  )%51فمةةا فةةوق مةةن جممةةوع

ئ طمئن الئخقد بط ن الترالجعال التوااو يل

ارجات اعقرر.

ألورالق الإلجمبل يف التوالا الئا رسان فيهام
أا تزيد

مــــ (  )34ــــادة

مقرريا ارالسيني  ،مرة

والحااادة ئكااال مقااارر وفاااق الإلجا ارالءالت

إعــــــالن النتـــــــائــــــــج

والئ والبط الدتيل:

 -يتود اسةتاذ اسةامذة) كةل مقةرر إعةالن

ا .ان يقةةد يل ة اعراجعةةة إد مسةةنل

ستائج المتحاسات الةصلية.
 -يتةةود القسةةع اعخةةت

اعقررات اعسةنل ب ةا

اللليةةة خةةالل مةةدة ل مزيةةد عةةن
إعةةالن الةتةةائج

اس وع من إعالن الةتائج .

الة ائيةةة للةةل مقةةرر عقةة المتحاسةةات

ب .يتةةود القسةةع اعخةةت

الة ائيةةة بعةةد اعتمااهةةا مةةدة ل متنةةاوز

للمراجعةةة مةةن ثالثةةة اعضةةال مةةن هي ةةة

اسة وعجم مةن س ايةة المتحاسةات الة ائيةةة

اح اعراجعةة

التدريس وحبضور الطال
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مبةةليل مةةةة

او من يللة ،بةديال عةةه حالةة رييابةه

 .1انفةةااة :يعةةد منةةوذج خةةاق بانفةةااات

وعلةةى اللنةةةة إعةةداا مقريةةر باءصةةوق
ومقديه للقسةع اعخةت

خةالل اعةدة الة

حيداها قرار التللي.،
ج .إذا م

مث ت عليه ورة الطال معتمدة من عميد
الللية ورئيس امامعة.
 .2كبةة ،الةةدرجات :يعةةد منةةوذج خةةاق
بلب ،الدرجات م يةا فيةه موقيعةات مةن

حة ااعال الطال يتع معديل

وحدة الةتائج واءرجيجم بالللية وامةجم

الةتينة ومواع سسخة من التقرير مل،

القسع اعخت

الطال .
ا .إذا مل مث

الللية وكذلك العتمةاا ببةر ان ملةون

حة ااعال الطال ي مة

بياسامه مطابقة لل ياسات اعوجواة بالقسةع

على ذلك فقد حقه و حالة العةواة يعطةى

وكذلك مة ومةة التوثيةق اعركةزي مبلتة

الطال ة إسةةذارا وعلةةى ملت ة التسةةنيل
إخطار الطال ب ةذه انجةرالات والضةوابط
عةد مقديه يل اعراجعة.

ومسةنل اللليةة وعميةد

التسنيل وملت شؤون اءرجيجم.
 .3معتمد الب ااات امدارية من مسةنل عةا
امامعة وعميد الللية ورئيس امامعة وفةق
اعةةةااة  29مةةةن الالئحةةةة  511لسةةةةة

مــــ (  )31ــــادة

. 2111

إعــــــادة المقــــــرر
علةى الطالة ان يعيةةد اراسةةة اعقةةرر

على مجيع األقسا إعداا سةنالت
خا ة بانفااات وكبةوف الةدرجات ية جم

الذي يصل فيه على مقدير ةةعي ،ف قةل

في ةةا امسةةال وموقيعةةات مةةن اعةةدها ومةةن

اقةةةةةةةل من .)%51

راجع ا ومن اعتمدها ويال سسص مة ا إلةي
ملتة شةةؤون اءةةرجيجم باللليةةة وملتة

مــــ (  )37ــــادة

التوثيق بامامعة .

اإلفــــــادات وكشف الدرجات

مــــ (  )38ــــادة
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شــــروط الحصــــول علــ ـ اإلجــــازة

ب.

ان يلةةون قةةد اجنةةز متطل ةةات

المتخصصة (الليسانس)

التخرج

ئ صااااول اا ا الإلجاااامزة الجلممعياااال

فصول اراسية.
ج.مط ق

التخصصصل (الئ يسمن ) يشرتط مم ي ي:

وامامعة من إجرالات مة يمية.

اعركزي بالللية.

اإلنذار والفصل من الدراسة

ب .ان يةنةةز الطال ة بةنةةاح متطل ةةات
برسةةامج انجةةازة اعتخصصةةة

مــــ (  )41ــــادة

ي قةةا لل سةةامج

اإلنـــــــذارات

اععتمد من اللنةة البع ية للللية
وامامعة.

مــــ (  )39ــــادة
مــــــــرتبة الشـــــــــــرف

ينذر الطالب في الحاالت اآلتية:
 .1إذا قل معدله العا عن اثد األاسةى وفقةا
لالئحة الللية .
 .2إذا اسقطع عةن متابعةة اراسةته ألي سة
كةةان مةةدة مزيةةد عةةن اس ة وعجم اللصةةل

متةح مرم ةة البةرف للةل يالة يتحصةل

الدراسي ويقو ملت التسةنيل واألسةتاذ

علةى ارجةة انجةازة امامعيةة اعتخصصةة

اعبةةةرف بتةةةدوين انسةةةذارات ال طاقةةةة

الليساسس) من كلية ادااب مبعدل مراكمي

الدراسية للطال اول ب ول وإبالغ الطال

عا ل يقل عن  )%85ببر :
ا.

ال يلون قد س قت إااستةه اي
جملس م اييب يوال مدة اراسته

حق الطال الذي يةط ق عليةه

هةةذا البةةر مجيةةع مايصةةدر مةةن اللليةةة

ا .ان يلون الطال مسنال بسنل القيد

القسةةع اعخةةت

مدة ل متناوز مثاسيةة

ب ا.
 .3إذا مل يةنز اي وحدة اراسةية خةالل اي
فصةةةل اراسةةةي واحةةةد او خةةةالل فة ة ة

بالللية.

المتحاسات الةصلية.
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املخالفات التأديبية

 .4إذا قل اععدل ال اكمةي العةا للطالة عةن
 %35ةعي ،جدا) فة ة المتحاسةات

مــــ (  )43ــــادة

الةصلية.

إذا اقد الطال على ارملةاب فعةل يبةلل

 .5إذا قل اععدل اللصلي عن اثد األاسةى

خماللةةة للةةوائح واألس مةةة اععمةةول ب ةةا

اي فصةةةةل اراسةةةةي او خةةةةالل فةةةة ة

امامعةةة سةةوال ك ذلةةك ااخلة ا او اي

المتحاسات الةصلية.

من ملحقام ةا مط ةق ببة سه احلةا م اية

مــــ (  )41ــــادة

الطالب اعةصوق علي ا اعواا التالية .

الفرص االستثنائية
متةح اللرق الستثةائية للطل ة الذين اس ةوا

مــــ (  )44ــــادة

اراسة اللصل الثامن حس ما جةال باعةااة

ي ل الطال خاةةعا ألحلةا الت اية مةن

 )31بالالئحةةةةة رقةةةةع  511لسةةةةةة

ماريص مسنيله بالدراسةة حتةى زوال هةذه

. 2111

الصلة عةه بتخرجه او بالغال مسنيله.
مــــ (  )45ــــادة
يعد خماللة م اي يةة كةل فعةل سةوال اخةذ
ةةورة إجيابيةةة فعليةةة ) ا كةةان جمةةرا

مــــ (  )42ــــادة

امتةةةاع إذا شةةلل خماللةةة للةةوائح واألس مةةة
اععمول ب ا امامعة .

الفصل من الدراسة بالكلية

مــــ (  )41ــــادة

يعخرب الئطمئن مفصوا ت قمةيم ،ويشطن
سيدا ،وينخهي حق يف الئدرالسال بمئك يال،

ل ختةةل احلةةا الت اية اعةصةةوق علي ةةا

حسن ممء جمء بمتماة ( )32بالالئحة رقع

ب ده الالئحةة بالعقوبةات اعةصةوق علي ةا

 511لسةة . 2111

بالتبةةريعات الةافةةذة وإذا شةةلل سةةلول
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الطال جرية جةائيةة معةجم علةى اللليةة

يعااد مااا امئفاامت الا خادالء ا أ اامء

إبةةالغ ج ةةات الختصةةاق القضةةائي فةةورا

ذيئل الئخدري والئعمم ني أو الئطح :

بالواقعةةةةة اون ان يةةةةؤثر ذلةةةةك سةةةةري

ةة الضةةرب او انيةةذال او الت ديةةد او اعمةةال

انجرالات الت اي ية مواج ته .

البنار.

مــــ (  )47ــــادة
مسر احلا الت اي على الطالة

ة الس او القذف.
ة انهاسة.

سةوال

اقد علةى ارملةاب اعخاللةة بصةلته فةاعال

ويتحقةةق العتةةدال إذا ك بصةةورة علةيةةة او

ا ةةليا او كةةان شةةريلا وي خةةذ البةةروع

ريريهةةا حبضةةور اععتةةد عليةةه وسةةوال

ارملاب اعخاللة حلع اعخاللة التامة.

ارمل اللعل شلاهة او كتابة او بانشارة.

مــــ (  )48ــــادة

مــــ (  )51ــــادة
يُعــد مــن مخالفــات االعتــداء عل ـ

تقســم المخالفــات التأديبيــة
إل األقسام التالية :

األمـــــوال والمرافـــــق التابعـــــة

ة العتةدال علةى اعضةال هي ةة التةدريس او

للجامعة أو الكلية:

الطالب او العاملجم بالللية .

ا .إمةةةالف األاوات او اععةةةدات التابعةةةة
عرافق امامعة والللية او ختري ا.

ةة العتةةدال علةةى األمةةوال واعرافةةق باللليةةة

ب .سرقة األموال او األاوات او اععةدات او

وامامعة .

اللت او ريريها من ممتللات امامعة.

ة انخالل بة ا سري الدراسة والمتحاسات.

ج .الحتلاظ مبا سةلع للطالة علةى سة يل

ة ارملاب اي سلول مةاف ل خالق او يس

األماسة او انعارة وعد إرجاعه.

الة ا العا وادااب العامة.

و .مقع اعخاللة سوال متت بصةورة عمديةة

مــــ (  )49ــــادة

او ريري عمدية.
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باعة ج الدراسي موةوع المتحان مامل يلةن

مــــ (  )51ــــادة

مرخصةةةةا بااخا ةةةةا مةةةةن ق ةةةةل مةةةةةة

يُعد من مخالفات اإلخـالل بنظـام

المتحاسات.

الدراسة أو االمتحانات:

و .المتةاع عن انالل بالب ااة امةا مةان

ا.مزوير انفةااات او البة ااات او الوثةائق

التحقيق او جمةالس الت اية اعبةللة وفقةا

الرمسية سوال كاست اارة عن امامعةة او

ألحلا هذه الالئحة.

خارج ةةا إذا كاسةةت ذات ةةلة بةةاجرالات

ز.ايةةة خماللةةة للقةةواسجم واللةةوائح والةةة ع

الدراسة .

اعتعلقة بالتعليع العالي.

ب .استحال البخصية سوال لتحقيق مةلعةة

مــــ (  )52ــــادة

لللاعل او لغريه ويعةد استحةال للبخصةية
اخةةول يال ة بةةدل مةةن يال ة آخةةر ألاال

يُعـــد ســـلوكاً منافيـــاً لألخـــالق

المتحاسات ومسري العقوبةة علةى الطةال جم

والنظــام العــام واــآلداب العامــة

وكل من كان شريلا فيه من الطالب.

األفعال التالية :

ج .إثارة اللوةى وعرقلة سةري احملاةةرات

أ .العتةةدال علةةى العةةر

ولةةو ك برة ةا

ب ية ورة كاست

الطةرف ادخةةر و حالةة الرةةةا يعةةد

ا .التةة ثري األسةةامذة او العةةاملجم فيمةةا

الطرف ادخر شريلا اللعل.

خي

سري الدراسة والمتحاسات او التقيةيع

ب .خدش اثيال العا .

او الةتةةائج او ريريهةةا ممةةا يتعلةةق ببةةؤون

ج .معايي اعخدرات واعسلرات او التعامل

الدراسة والمتحاسات

مع ا ب ية ورة من الصور.

هة  .ممارسة اعمال الغش

ا .مةةداول األشةةيال اللاةةةحة او موزيع ةةا او

المتحاسات او

عرة ا .

البروع فيه ب ية ورة من الصةور ويعتة
من ق يةل البةروع

الغةش جمةرا إاخةال

هة .ال ور مب ر ريري لئةق ااخةل اللليةة

الطال إد قاعة المتحاسات كل ماله عالقة

او ارمدال األزيال اعةافية للحبةمة او اع الغةة
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الزيةةةة .وكةةل مةةا مةةن شةة سه ان خيةةل

مــــ (  )55ــــادة

بالبرف وفقا للقواسجم واللوائح الةافذة.

يعاقب عل المخالفـات المنصـوص

و مجيع األحوال إذا شلل السلول جرية

عليهــا فــي المــادة (  ) 51وفق ـاً

جةائية موج على الللية إبةالغ ام ةات

لما يلي:

اعختصة.

ا .اعخاللتةةةةان اعةصةةةةوق علي مةةةةا

العقوبات التأديبية

اللقرمجم ا ب) من اعااة اعةذكورة

مــــ (  )53ــــادة

يعاق علي ما بةالوق ،عةن الدراسةة
مدة ل مقل عن فصلجم اراسةيجم ول

كةةةل سةةةلول يبةةةلل إحةةةد اعخاللةةةات

مزيةةد عةةن اربعةةة فصةةول وإذا كةةان

اعةصوق علي ا اعااة  ) 49مةن هةذه

الطال عائدا يلصل من الللية.

الالئحة يعاق مرمل ه بالوق ،عن الدراسة

ب .اعخاللتةةةةان اعةصةةةةوق علي مةةةةا

مةةدة ل مقةةل عةةن اربعةةة فصةةول وإذا كةةان

اللقرمجم ج ا) مةن اعةااة اعةذكورة

الطال عائدا يلصل من الللية.

يعاق ة علي ةةا حبرمةةان الطال ة مةةن

مــــ (  )54ــــادة

اخةةول المتحاسةةات كليةةا او جزئيةةا
ويعت امتحاسةه ملغيةا اعةااة الة

يعاق على اعخاللةات اعةصةوق علي ةا

ارمل في ا اعخاللة.

اعااة  ) 51بالوق ،عن الدراسةة مةدة ل

ج .اعخاللةةات اعةصةةوق علي ةةا اللقةةرة

مقةل عةةن فصةلجم اراسةةيجم وباللصةل مةن

هة) من اعااة اعةذكورة متخةذ ببة س ا

الللية عةد ملةرار اعخاللةات ول يعةاا إد

انجرالات ادمية:

موا لة الدراسة إل إذا افةع قيمةة األةةرار

 .1حيةةةق ألمةةةجم مةةةةة المتحاسةةةات

ال احدث ا ب موال امامعة.

واعراق ة او عميد اللليةة او رئةيس
قاعةةة المتحاسةةات م اشةةرة او بةةةال
علةةةى يلةة اي مراقةة ان يلةةةتش
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الطال ة

الب ااة إذا كاست قد مةحت للطالة

او ان ي ة مر بتلتيبةةه إذا

ق ل اكتباف حالة الغش.

وجدت قرائن مبري إد الشةت اه بة ن
حيازمه اوراقا او ريريها ا عالقةة

 .5يلصل مةن اللليةة الطالة الةذي

باعقرر موةوع المتحاسات وإذا كةان

يدان بالغش للمرة الثاسية.

اعبت ه فيه يال ة جي السةتعاسة

 .1معطةةى للطالة ارجةةة ةةلر ذلةةك

عملية التلتيش بعةصر سسائي.

المتحان فقط إذا حةاول الغةش ب يةة

 .2حيق لعميد اللليةة ومةن حلمةه

ورة كاست وذلك خالل امتحاسةات

او رئيس مةة المتحاسات واعراق ة

اعمال السةة ال مسة ق المتحاسةات

او مةةن يلللةةه ان خيةةرج مةةن قاعةةة

الة ائية .

المتحان كل يال خمال ،لتعليمات

لم ت
د .يعاق
نص ها لم
اد
،ز ن
ق تي
 51بإح ال عقهب ا
آلي ة:
 .1اثرمان من حقوق الطال الة امي.

كاست او يض ط معه كل ما لةه عالقةة

 .2انيقاف عن الدراسة مدة ل مزيد عةن

ا
ا

مةة المتحاسات واعراق ةة ويعتة
امتحاسه ملغيا

اعقرر الةذي ارملة

فيه اعخاللة ويةح ارجة

لر).

 .3كل يال حياول الغةش ب يةة ةورة
باعقرر عدا ما هةو مسةموح بةه يعتة
امتحاسه ملغيا

فصلجم اراسيجم.

اعقرر الةذي ارملة

مــــ (  )51ــــادة

فيةةه اعخاللةةة وحيةةر مةةن اخةةول

يعاق على اعخاللةات اعةصةوق علي ةا

اعقةةررات ال ة مليةةه ويةةةح في ةةا
مجيعا ارجة

ا

اعااة  )52من هذه الالئحة بالوق ،عةن

لر).

الدراسة مده ل مقل عن فصلجم اراسيجم ول

 .4امةةةا األحةةةوال األخةةةر فتلغةةةى

مزيد عن اربعة فصةول اراسةية وإذا كةان

المتحاسات بقرار من مةةة الت اية

الطال عائدا يلصل من امامعةة ويتوجة

وي م على إلغةال المتحةان بطةالن

علةةى عميةةد اللليةةة عةةةد ارملةةاب اعخاللةةة
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اعةصوق علي ةا اللقةرة هةة) مةن اعةااة

مــــ (  )59ــــادة

اعذكورة اسةتدعال ولةي امةر الطالة وللةت

إعالن الطالب بالتحقيق

س ةةره إد سةةلوكه ويةةذيره مةةن مغ ةةة هةةذا

يتع إعال الطال بةالتحقيق ق ةل موعةده

السةةلول فةةاذا ا ةةر الطالة علةةى مسةةلله

بيو كامل على األقل ول حيتسة اليةو

موج الستمرار إجرالات الت اي .

الذي ك فيه انعالن وجيوز ان يتع التحقيق

إجراءات التأديب

فورا إذا كان خيبى ةةياع األالةة للمسةائل

مــــ (  )57ــــادة

العاجلة ببلل عا .

البالغ عن المخالفة

مــــ (  )11ــــادة

على كل من يعلةع بوقةوع خماللةة للقةواسجم

تقرير لجنة التحقيق

واللوائح واألس مة اععمول ب ةا اللليةة او

بعةةد الست ةةال مةةن التحقيةةق او عةةةد

امامعة ان يقةد بالريةا عةن هةذه اعخاللةة

عد حضور الطال للتحقيق رريع علمه بةه

يتضمن مقريرا ملتوبا عن الواقعةة إد عميةد

يقد اعلل ،بةه مقريةرا مبةلوعا باحملاةةر

الللية.

ال اعدها إد عمااة الللية.

مــــ (  )58ــــادة

مــــ (  )11ــــادة

لجنة التحقيق

مجلس التأديب

فور انبالغ عن الواقعةة يةتعجم علةى عميةد

فور الست ال من التحقيق يةتع مبةليل

الللية خالل ثالثةة ايةا مةن مةاريص الة الغ

جملس للت اية بقةرار مةن عميةد اللليةة

مللي ،مةة يقيق مةن ثالثةة مةن اعضةال

علةةى ان يتلةةون مةةن ثالثةةة اعضةةال هي ةةة

هي ة التدريس يلون احدهع مقررا للنةة.

التدريس من ذوي اء ة والدرايةة وعضةو
من اعلت

القاسوسي بامامعة ومةدوب عةن

الرابطةةة الطالبيةةة ويةةراس اتلةةس اقةةد
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مــــ (  )14ــــادة

اعضال هي ة التدريس وفق اعااة  )51مةن
الالئحةةة  511لسةةةة 2111

ويةةتع

قرارات مجلس التأديب

إعال من متت إحالته على اللنةة اعةذكورة

يصةةةدر جملةةةس الت اية ة قرارامةةةه

باعوعةةد الةةذي ية غةةي فيةةه مثولةةه امام ةةا
وذلك مةدة ل مقةل عةن ثالثةة ايةا ول

ب ريل ية ا وات األعضال ول معتة قةرارات

حيتسة اليةةو الةةذي ك فيةةه انعةةالن مةةن

اتلس سافذة إل بعد اعتمااهةا مةن عمةااة

بية ةةا و حالةةة عةةد اثضةةور حيةةاكع

الللية اما قرارات اللصةل مةن اللليةة فةال

رييابيا.

معتة سافةةذة إل بعةةد اعتمااهةةا مةةن رئاسةةة
امامعة وم لغ مجيع امامعةات واععاهةد
العليا

مــــ (  )12ــــادة
يصدر جملس الت اية قرارامةه بعةد
مسةةاع اقةةوال الطالةة

لي يا بقرار اللصل الذي يصدر عةن

امامعةةةة وذلةةةك بغةةةر

اثيلولةةةة اون

مسنيل ذلك الطال اعلصول اي مة ا.

وجيةةوز للمنلةةس

استدعال الب وا كما جيوز له استدعال من

مــــ (  )15ــــادة

قا بالتحقيق.

إعالن قرار مجلس التأديب
يعلن قرار جملس الت اي بلوحة انعةالن

مــــ (  )13ــــادة

اإلعـــالن عـــن موعـــد التحقيـــق أو

القسةةع اعسةةنل بةةه الطال ة ومسةةلع لةةه

التأديب
يةةتع انعةةالن عةةن موعةةد التحقيةةق او

البخصي للطال .

ويعت ذلك قريةة على العلع به.

مــــ (  )11ــــادة
مةقضي الدعو الت اي يةة بوفةاة الطالة او

سسخة مةه ومواع سسخة ثاسيةة مةةه بةاعل،

الت ايةة بلوحةةةة انعالسةةةات اللليةةةة

اسسحابه من الللية ول يؤثر اسقضال الدعو
الت اي يةةة او اثلةةع في ةةا علةةى الةةدعو
امةائية او اعدسية الةاش ة عن الواقعة.
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مــــ (  )17ــــادة

الطعـــــن فـــــي قـــــرارات مجلـــــس

التأديب
معت قرارات جمالس الت اي الة
مصدر ي قا ألحلا هذه الالئحة س ائية بعد
اعتمااهةةا ول جيةةوز الع ة ا

علي ةا إل

بالطعن في ا اما احمللمة اعختصة.
مــــ (  )18ــــادة
ي ةةةل الطالةةة خاةةةةعا ألحلةةةا
الت ايةة مةةن مةةاريص مسةةنيله بالدراسةةة
وحتى زوال هذه الصةلة بتخرجةه او بالغةال
مسنيله.
مــــ (  )19ــــادة
معت لئحة الدراسة والمتحاسات والت اي
الةةةواراة بالالئحةةةة رقةةةع  )511لسةةةةة
 2111جزل ليتنزا من هذه الالئحة.
مــــ (  )71ــــادة

يع اال بكحكاام ذ ا ا الئحة اال مااا تاامري
صدورذم بعد ال خ ماذام ماا وزالرة الئخع ايم

الئعمئي .
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