لواحئ اللكيةالفصــــــــــل ا ألول
أأحاكم عامة
مــــــــــــ (  ) 10ــــــادة
التعريف ابللكية
لكية الصيدةل زلينت يه اإحدى لكيات اجلامعة ا ألمسرية الإسالمية حيث أأسست
مبوجب القرار رمق  75الصادر عن رئيس جملس الوزراء بتارخي  5107/6/5وذكل متاش يا
مع الس ياسة التعلميية ابجلامعة برؤية اإسالمية
مــــــــــــ (  ) 15ــــــادة
رؤية اللكية ورسالهتا وأأهدافها
أأول  -:الرؤية-:
تسعى لكية الصيدةل اإىل تبوء ماكنة عالية وممتزية يف جمال التعلمي الصيديل والبحث
العلمي ،وذكل ابإعداد خرجي مؤهل علميا ومعليا بشلك ممتزي وابلصورة اليت متكنه من
املنافسة عىل فرص العمل اليت تناس به وتش بع طموحاته وحتقق الكفاءة والفاعلية يف اجملمتع
من خالل خطط وبرامج دراس ية ممتزية تفيء مبتطلبات اجلودة ومعايريها
اثنيا  -:الرساةل-:
انطالقا من ادلور الرائد للجامعة ا ألمسرية الإسالمية يف تطوير ونرش العلوم يف خمتلف
جمالت املعرفة ،تعمل لكية الصيدةل عىل اإعداد طبيب صيديل مؤهل جبميع العلوم
الصيدلنية احلديثة ليخدم اجملمتع يف التخصصات الصيدلنية اخملتلفة .ولتحقق اللكية رسالهتا
فهيي تعمل عىل -:
 -0تزويد الطالب بتعلمي صيديل متطور يؤههل ألن يكون عضوا فاع ًال مضن فريق العمل
الطيب .
 -5اإمداد الطالب بأأحدث مصادر املعرفة والتكنولوجيا احلديثة لتمنية قدراته عىل التفكري
الناقد والابتاكر واملنافسة.

 -3اإعداد برامج للتعلمي الصيديل املس متر وتقدمي دورات تدريبية يف جمال التقنية احلديثة
تُمكن اخلرجي من الوقوف عىل لك ما هو جديد يف همنة الصيدةل.
 -4التقيمي املس متر للربانمج التعلميي والاس تفادة من نتاجئ التقيمي يف تطوير املناجه واملقررات
ادلراس ية  ،وخدمات ادلمع التعلميية  ،وألية تقيمي أأعضاء هيئة التدريس .
 -7تبين وتطبيق نظام تعلميي ابللكية يتوافق مع معايري اجلودة املعمتدة .
اثلثا  -:ا ألهداف -:
تسعى اللكية اإىل حتقيق ا ألهداف الآتية -:
 -0توفري التعلمي املمتزي والتطوير املهين لطالب اللكية.
 -5تغطية احتياجات اجملمتع من ا ألطباء الصيادةل ذوي القدرات املمزية يف جمال الرعاية
الصيدلنية.
 -3اإعداد طبيب صيديل دليه القدرة عىل اإدارة ا ألنظمة احلديثة لتخزين و رصف ا ألدوية.
 -4اإعداد طبيب صيديل قادر عىل رصف الوصفات الطبية مبهنية ومعرفة مدى مالمئة هذه
الوصفات للحالت املرضية املعنية بذكل.
 -7خترجي أأطباء صيادةل ممتكنني من دورمه يف جمال تقدمي الاسششارات الصيدلنية
والطبية ا ألساس ية للمرىض يف خمتلف فروع الرعاية الصحية.
 -6تعزيز الصناعات ادلوائية الوطنية  ،وذكل ابإعداد أأطباء صيادةل دلهيم القدرة عىل
الاخنراط يف جمال التصنيع والتطوير ادلوايئ.
 - 0تطوير قدرات اخلرجيني  ،ليصبحوا قادرين عىل رفع مس توامه املهين من خالل
التعلمي اذلايت املس متر.
مــــــــــــ (  ) 13ــــــادة
تصدر لحئة لكية الصيدةل مش متةل عىل املواد املوحضة لإدارة العمليات التعلميية والإدارية
وتنظميها ؛ لتحقيق أأهداف اللكية وفق القوانني والشرشيعات النافذة ؛ واللواحئ العامة ،
وا ألعراف اجلامعية املعمول هبا
مــــــــــــ (  ) 14ــــــادة

تدار لكية الصيدةل ابجلامعة ا ألمسرية الإسالمية من قبل جملس اللكية املتكون من ا أليت -:
 معيد اللكية . مدراء الإدارات ورؤساء ا ألقسام العلمية ابللكية . عضو عن املوظفني ابللكية . عضو عن احتاد الطلبة ابللكية .مــــــــــــ (  ) 17ــــــادة
لغة التدريس
اللغة الاجنلزيية يه لغة ادلراسة والتعلمي والامتحاانت ا ألساس ية ابللكية  ،وذكل لمتكني
الطالب واخلرجي من مواكبة التطور العلمي  ،وجيوز مع ذكل تدريس بعض املقررات ابللغة
العربية مىت تطلب ا ألمر ذكل  ،وبناء عىل توصية القسم اخملت وبعد موافقة من جملس
اللكية.
مــــــــــــ (  ) 16ــــــادة
أأقسام اللكية
تتكون اللكية من ا ألقسام التالية:
قسم العقاقري والنواجت الطبيعية .
قسم الصيدلنيات .
قسم عمل ا ألدوية والسموم.
قسم الكميياء الصيدلنية واحليوية.
قسم الصيدةل الرسيرية والتطبيقية.
قسم الصيدةل الصناعية.
قسم ا ألحياء ادلقيقة والطفيليات.
وجيوز اس تحداث أأقسام علمية جديدة أأو دجمها أأو اإلغاؤها أأو جتزئهتا اإىل قسمني وإانشاء
بناء عىل اقرتاح جملس اللكية وموافقة جملس اجلامعة .عىل أأن تقوم
شعب علمية أأخرى ً
ا ألقسام العلمية و أأقسام العلوم الإنسانية التابعة للجامعة بتدريس املقررات اليت يه خارج
اختصاص ا ألقسام املذكورة أأعاله وذكل بناء عىل اقرتاح القسم العلمي اخملت وموافقة

جملس اللكية علام بأأن أأقسام اللكية غري تدريس ية أأي ل تقوم بتخرجي طلبة وإامنا يه لإدارة
وتسهيل العملية التعلميية داخل اللكية.
مــــــــــــ (  ) 15ــــــادة
الشهادات اليت متنحها اللكية
متنح لكية الصيدةل ابجلامعة ا ألمسرية الإسالمية اإجازة التخص ( الباكلوريوس )
يف العلوم الصيدلنية
الفصل الثاين
القبول والشسجيل والقيد والانتقال
مــــــــــــ (  ) 10ــــــادة
رشوط القبول ابللكية
يشرتط لقبول من يتقدم لدلراسة بلكية الصيدةل للحصول عىل درجة ( الباكلوريوس يف
الصيدةل) الرشوط التالية :-
 -0أأن يكون حاصال عىل الشهادة الثانوية من اإحدى مدارس ليبيا أأو ما يعادلها من
الشهادات املعرتف هبا من هجات ذات الاختصاص .
 -5أأن يكون حاصال عىل النس بة املئوية املعمتدة للقبول ابللكية وفق القرارات الصادرة من
الوزارة اخملتصة وطبقا للنظم اليت حيددها جملس اجلامعة.
 -3أأن يكون لئق ًا حصي ًا وقادر ًا عىل متابعة ادلراسة.
 - 0أأن يكون حسن السرية والسلوك.
 - 5أأن يقوم بشسديد الرسوم ادلراس ية اليت يقررها جملس اجلامعة.
 -6أأن جيتاز املقابةل الشخصية بنجاح.
 .5اإذا اكن الطالب املتقدم لدلراسة ابللكية من غري الليبيني فيشرتط فيه ابلإضافة اإىل
الرشوط السابقة أأن يكون مقاميً اإقامة اعتيادية طيةل قرتة ادلراسة مع عدم الإخالل بقواعد
املعامةل ابملثل املنصوص علهيا يف التفاقيات املوقعة هبذا الشأأن واكفة الرشوط ا ألخرى اليت
تضعها اجلامعة خبصوص هؤلء الطلبة .
 -0أأن يلزتم الطالب جبميع القوانني واللواحئ املعمول هبا يف اللكية واجلامعة  ،و أأن حيافظ عىل
مجيع ممتلاكهتا .

 -9أأن يلزتم بأأي رشوط أأخرى صادرة عن جملس اجلامعة أأو جملس اللكية .
كام جيوز لللكية اإجراء امتحاانت قبول للمتقدمني لاللتحاق ابللكية  ،وذكل لختبار
اإماكانهتم العلمية والثقافية اإذا دعت الرضورة ذلكل  ،مع مراعاة أأن يكون عدد الطلبة
املقبولني لدلراسة متناس ب ًا مع السعة الاسشيعابية وإاماكانت اللكية  ،وحيدد جملس اللكية
عدد الطلبة اذلين سيمت قبوهلم لك عام درايس.
مــــــــــــ (  ) 19ــــــادة
القيد ( التجديد والإيقاف )
 0يقوم الطالب يف بداية لك عام درايس  ،جبديد قيده خالل مدة ل تتجاوز شهرا منبداية ادلراسة  ،خيضع منوذج جتديد القيد املوقع من قبل الطالب ملوافقة مسجل اللكية
والتأأكد من عدم وجود موانع لتجديد قيده.
 5اإذا مل يقم الطالب ابإجراء جتديد القيد يف املوعد احملدد اذلي تعلنه اللكية يعد غائبا عنادلراسة بسبب غري مرشوع ما مل يقدم طلبا لإيقاف قيده  ،أأو يوحض فيه أأس باب تأأخره يف
جتديد قيده  ،وتكون ا ألس باب مقنعة ملسجل اللكية عىل أأن ل يتجاوز هذا التأأخري مدة
الشهرين من بدء ادلراسة .
3جيوز للطالب اإيقاف قيده ادلرايس عيل أأن يكون مع بداية العام ادلرايس  ،ول جيوزالتقدم لوقف القيد بعد ميض ثالثة أأشهر من بداية ادلراسة أأو بعد بدء الامتحاانت
النصفية .
 -4يكون وقف القيد ملرة واحدة فقط طيةل مدة دراس ته  ،ول حتسب مدة اإيقاف القيد
مضن مدة ادلراسة .
 وجيوز جمللس اجلامعة قبول وقف قيد الطالب بصورة اس تثنائية لس نة أأخرى اإذا تطلبتظروف الطالب ذكل .
مــــــــــــ (  ) 01ــــــادة
رشوط الانتقال لللكية
جيوز للطالب الانتقال من اللكيات املناظرة  ،ويه لكيات الصيدةل والطب البرشي وطب
ا ألس نان ،والطب البيطري من داخل ليبيا أأومن لكيات أأخرى مناظرة معرتف هبا من
خارج ليبيا وفقا للرشوط التالية اإضافة للرشوط السابقة املنصوص علهيا يف املادة ( -:)0

 أأل يكون الطالب مفصو ًل من اجلهة املنقول مهنا . أأن يلزتم الطالب بتقدمي مسشندات معمتدة من هجات الاختصاص تبني املقرراتادلراس ية وحمتوايت املواد اليت درسها.
أأن ل يكون الطالب قد حتصل عىل تقدير ضعيف جدا يف الس نة ا ألخرية او
الفصل ادلرايس ا ألخري يف اللكية املنتقل مهنا الطالب.
أأن تسمح القدرة الاسشيعابية لللكية ابلقبول.
أأن يلزتم بقضاء س نشني دراس يشني عيل ا ألقل يف اللكية قبل خترجه مهنا.
وحتدد مدة زمنية ل تتجاوز شهر لتقدمي طلبات الانتقال واملعادةل قبل بدء العام ادلرايس
 ،عىل أأن يقوم قسم الشسجيل ابللكية بفح طلبات املتقدمني لالنتقال لللكية وإاحاةل
امللفات اليت تنطبق علهيا الرشوط عىل جملس اللكية لختاذ القرار الهنايئ من حيث القبول
من عدمه  ،وحتديد عدد املقبولني وإاحاةل ملفات املقبولني عىل جلنة املعادةل العلمية.
مــــــــــــ (  ) 00ــــــادة
معادةل املقررات ادلراس ية
يشلك معيد اللكية جلنة خمتصة تسمى ( جلنة املعادةل العلمية ) تقوم ابإجراء
املعادلت الالزمة ملقررات الطالب املنتقلني اإلهيا  ،وذكل يف أأجل ل يتجاوز ) () 31
ثالثون يوما ) من اترخي تقدمي طلب الانتقال  ،فاإذا وجدت هذه اللجنة أأن طالب النقل
قد درس وفق أأنظمة تعلميية مغايرة ملا هو معمول به يف اجلامعات الليبية وجب علهيا اإحاةل
ا ألمر عىل اجلنة اخملتصة مبعادةل املؤهالت العلمية بوزارة التعلمي والبحث العلمي يف غضون
شهر  ،،وجيوز اإحلاق الطالب ابدلراسة وفق معادةل أأولية وذكل اإىل حني اس تكامل
اإجراءات املعادةل الهنائية ول يعد الطالب منتق ًال فعلي ًا اإل بعد اسشيفاء مجيع الإجراءات
املطلوبة  ،وتقوم جلنة املعادةل العلمية بتحديد الس نة اليت يقيد هبا الطالب واملواد اليت
جيب عليه دراس هتا يف هذه الس نة  ،وذكل وفق منوذج يعد ذلكل ويمت اعامتده من رئيس
قسم ادلراسة والامتحاانت ابللكية.
الفصل الثالث
نظام ادلراسة والامتحاانت
مــــــــــــ (  ) 05ــــــادة

نظام ادلراسة ومدهتا
أأ  -ادلراسة ابللكية نظامية ،وتقوم عيل أأساس نظام الس نة ادلراس ية الاكمل  ،ذلكل لزام ًا
عيل الطالب يف مجيع الس نوات ادلراس ية الالزتام حبضور احملارضات واملعامل وإاعداد
البحوث والتقارير العلمية  ،ول حيق للطالب التقدم لالمتحان بدوريه ا ألول والثاين ألي
مادة تزيد نس بة غيابه فهيا عن  )%57( :من مجموع الساعات املقررة للامدة نظر ًاي أأو معلي ًا
 ،الك عىل حده ،وترصد هل درجة (صفر) يف املقرر اذلي تزيد نس بة غيابه فيه عن النس بة
املقررة  ،ول جيوز الإعفاء من هذا الرشط اإل ألس باب جوهرية يوافق علهيا جملس اللكية .
ب  -يقوم عضو هيئة التدريس برصد احلضور والغياب يف لك حمارضة ومعمل  ،وإاحالته
لقسم ادلراسة والامتحاانت عن طريق رئيس القسم اخملت شهر ًاي  ،ليتوىل اإبالغ
الطالب ولفت نظرمه بعدم تكرار الغياب والآاثر املرتتبة عىل ذكل .
ج  -مدة ادلراسة ابللكية للحصول عيل الإجازة التخصصية ( الباكلوريوس) يف علوم
الصيدةل مخس س نوات دراس ية وتكون بداية ادلراسة وهنايهتا وفق التقومي الأاكدميي
للجامعة ومبا يتوافق مع متطلبات ادلراسة ابللكية .
ومتر ادلراسة ابللكية وفق املراحل التالية |-:
مرحةل الإعداد وتشمل الس نة الإعدادية .
مرحةل التخص وتشمل:
 الس نة ا ألويل . الس نة الثانية . الس نة الثالثة . الس نة الرابعة .تضاف سنتان فرصة اس تثنائية للمدة السابقة يف حاةل الرسوب  ،كحد أأقىص لتخرج
الطالب برشط عدم حصوهل عيل تقدير ضعيف جدا  ،يف أأي من الس نوات ا ألوىل ( أأول
س نشني) من دراسة الطالب.
 ل جيوز للطالب املقيد بس نة الإعداد الانتقال اإيل مرحةل التخص اإل بعد النجاح التاميف مجيع املقررات اخلاصة بس نة الإعداد  ،ابس تثناء املواد ذات الطابع الإساليم املضافة من
اجلامعة ا ألمسرية فيجوز هل رفع مادتني كحد أأقىص أأما الس نوات ادلراس ية يف مرحةل

التخص فيجوز هل الانتقال من الس نة املقيد هبا اإىل الس نة اليت تلهيا محمال مبادتني كحد
أأقىص  ،ول يسمح هل الانتقال من الس نة الثانية اإىل الس نة الثالثة ما مل ينه اكمل مقررات
الس نة ا ألوىل و الثانية  ،ويسمح هل الانتقال من الس نة الثالثة اإىل الس نة الرابعة محمال
مبادة أأو مادتني كحد أأقىص .
حيق للطالب الراسب يف الس نة ادلراس ية اإعادة املواد اليت رسب فهيا فقط .
مــــــــــــ (  ) 03ــــــادة
املقررات ادلراس ية
أأول  :املقررات املطلوبة لنيل شهادة باكلوريوس الصيدةل:
أأ -مقررات اإنسانية وإاسالمية  ،وتشمل مقررات اللغة الإجنلزيية واللغة العربية ابلإضافة
اإىل مقررات اإسالمية حتددها اجلامعة.
ب -مقررات عامة  ،تشمل املقررات التالية:
عمل النبات  ،عمل احليوان  ،فزيايء  ،اإحصاء حيوي  ،كميياء عامة  ،كميياء حتليلية  ،كميياء
عضوية  ،حتليل أيل.
ج -مقررات صيدلنية  ،تشمل املقررات التالية:
عمل العقاقري ،كميياء العقاقري ،عقاقري تطبيقي  ،كميياء دوائية وصيدلنية  ،عمل ا ألدوية  ،عمل
السموم  ،املعايرات احليوية  ،الصيدلنيات  ،صيدةل فزيايئية  ،التقنية الصيدلنية ،
الصيدةل الصناعية  ،صيدةل حيوية وحركية ادلواء  ،الرقابة النوعية ل ألدوية  ،صيدةل
مسششفيات.
د -مقررات طبية أأساس ية  ،تشمل املقررات التالية:
املصطلحات الطبية  ،عمل وظائف ا ألعضاء عمل ا ألنسجة  ،اإسعافات أأولية  ،عمل ا ألحياء
ادلقيقة كميياء حيوية  ،عمل ا ألمراض.
ه -مواد صيدةل همنية وعلوم رسيريه  ،تشمل املقررات التالية :
املامرسة الصيدلية  ،العالجيات  ،الصيدةل الرسيرية  ،والكميياء احليوية الرسيرية.
و -حبث التخرج.

وجيوز يف اإطار تطوير املناجه اإضافة مقررات دراس ية جديدة وذكل ابقرتاح من جملس
اللكية وموافقة جملس اجلامعة  ،لك ذكل مع مراعاة ما نصت عليه املادة ( ) 4من القرار
 710لس نة  5101بشأأن اإصدار لحئة تنظمي التعلمي العايل .
مــــــــــــ (  ) 04ــــــادة
التدريب املهين
عىل الطالب أأن يتدرب يف مؤسسة صيدلنية معمتدة أأو أأكرث  ،مدة ل تقل عن : 511
ساعة ويمت التدريب عىل مرحلتني  ،حبيث تكون ا ألوىل بعد هناية دراسة الس نة الثالثة ،
ومدهتا  011 :ساعة وتكون الثانية بعد هناية الس نة ادلراس ية الرابعة  ،ومدهتا  : 011ساعة
ويلزم الطالب بتقدمي تقارير مفصةل معمتدة من املؤسسات الصيدلنية اليت تدرب هبا  ،عىل
أأن يعمتد هذا التقرير من أأس تاذ خمت ابملامرسة الصيدلنية  ،حتدده اللكية  ،وذكل بعد
اإجرائه لختبار شفوي يتأأكد من خالهل اس تفادة الطالب من مراحل التدريب اليت قام هبا
 ،وإال يتعني عىل الطلب اإعادة مرحةل أأو أأكرث من مراحل التدريب  ،ول يمت منح شهادة
الباكلوريوس ألي طالب اإل بعد اعامتد تقارير التدريب بصورة هنائية من جملس اللكية.
مــــــــــــ (  ) 07ــــــادة
مفردات املناجه وطرق التدريس
 -0يتوىل القسم اخملت حتديد مفردات املقررات ادلراس ية بشقهيا النظري والعميل اليت
يقوم بتدريسها أأو ا إلرشاف علهيا  ،حيث يمت عرضها عىل جملس اللكية لعامتدها  ،ول
جيوز تغيريها اإل بعد موافقة جملس اللكية وجملس اجلامعة عىل ذكل  .مع مراعاة ما نصت
عليه املادة ( ) 4من القرار  710لس نة  5101بشأأن اإصدار لحئة التعلمي العايل .
 - 5يمت تقدمي املادة العلمية للطالب مبا يوافق طرق التدريس والتعمل التفاعلية احلديثة  ،اليت
تشمل احملارضات وحلقات النقاش وادلروس العملية.

اجلدول التايل يوحض توزيع هذه املقررات عىل س نوات ادلراسة وا ألقسام العلمية ابللكية-:
السنة

المقررات الدراسية

القسم المختص

الدراسية

سنة اإلعداد

السنة األولى

السنة

الوحدات

نظري

عملي

كيمياء عامة

الكيمياء الصيدالنية والحيوية

3

50

75

علم النبات

العقاقير والنواتج الطبيعية

3

50

75

علم الحيوان

علم األدوية والسموم

3

50

75

الفيزياء

الصيدالنيات

3

50

75

اإلحصاء

الصيدالنيات

2

50

---

اللغة العربية

الدراسة واالمتحانات

2

50

---

اللغة االنجليزية

الدراسة واالمتحانات

2

50

---

مدخل إلى الكتاب والسنة

الدراسة واالمتحانات

2

50

---

كيمياء عضوية

الكيمياء الصيدالنية والحيوية

4

75

75

كيمياء تحليلية

الكيمياء الصيدالنية والحيوية

3

50

75

علم العقاقير الطبية

العقاقير والنواتج الطبيعية

4

75

75

صيدلة فيزيائية

الصيدالنيات

3

50

75

صيدالنيات I -

الصيدالنيات

3

50

75

علم األنسجة

علم األدوية والسموم

2

25

75

علم وظائف األعضاء

علم األدوية والسموم

3

50

75

مصطلحات طبية

علم األدوية والسموم

2

50

---

العقيدة اإلسالمية

الدراسة واالمتحانات

2

50

---

المقررات الدراسية

القسم المختص

عدد

عدد الساعات

الدراسية

السنة الثانية

عدد

عدد الساعات

الوحدات

نظري

عملي

تحليل ألي

الكيمياء الصيدالنية والحيوية

3

50

75

كيمياء عقاقير

العقاقير والنواتج الطبيعية

3

50

75

صيدالنيات II -

الصيدالنيات

4

75

75

أحياء دقيقة I-

قسم األحياء الدقيقة والطفيليات

4

75

75

كيمياء حيوية

الكيمياء الصيدالنية والحيوية

4

75

75

علم األدوية

علم األدوية والسموم

4

75

75

كيمياء طبية I

الكيمياء الصيدالنية والحيوية

3

05

50

الهندسة الصيدالنية

الصيدلة الصناعية

4

75

75

الفقه اإلسالمي

الدراسة واالمتحانات

2

50

--

السنة الثالثة

السنة الرابعة

كيمياء طبية II -

الكيمياء الصيدالنية والحيوية

3

05

50

عالجيات

علم األدوية والسموم

4

75

75

تقنية صيدلية

الصيدلة الصناعية

4

75

75

صيدلة مستشفيات

الصيدالنيات

3

50

75

صيدلة حيوية

الصيدالنيات

3

50

75

أحياء دقيقة II -

قسم األحياء الدقيقة والطفيليات

3

50

75

علم األمراض

علم األدوية والسموم

3

50

75

عقاقير تطبيقي

العقاقير والنواتج الطبيعية

3

50

75

إدارة األعمال الصيدلية

الصيدالنيات

2

50

---

رقابة نوعية

الكيمياء الصيدالنية والحيوية

3

50

75

صيدلة صناعية

الصيدلة الصناعية

4

75

75

ممارسة صيدلية

قسم الصيدلة السريرية والتطبيقية

2

25

75

علم السموم

علم األدوية والسموم

2

25

75

معايرات إحيائية

علم األدوية والسموم

2

25

75

إسعافات أولية

قسم الصيدلة السريرية والتطبيقية

2

25

75

صيدلة سريريه

قسم الصيدلة السريرية والتطبيقية

3

50

75

كيمياء حيوية سريريه

قسم الصيدلة السريرية والتطبيقية

2

25

75

المشروع

الدراسة واالمتحانات

3

50

75

مــــــــــــ (  ) 06ــــــادة
نظام الامتحاانت
يقمي الطالب أأثناء دراس ته ابللكية من خالل اإجراء الامتحاانت ادلورية أأو النصف
م
س نوية وكذكل ابإجراء الامتحاانت الهنائية وتكون عىل النحو التايل-:
أأول  :الامتحاانت ادلورية-:
 تقوم ا ألقسام العلمية وقسم ادلراسة والامتحاانت ابللكية مع بداية لك س نة دراس يةبوضع مقرتح مبواعيد وكيفية اإجراء الامتحاانت النصفية والهنائية  ،وعرضه عىل جملس
اللكية لعامتده  ،وجيوز اسشبدال الامتحاانت النصفية لكيا أأو جزئيا بنظام التقيمي واملتابعة
املس مترة عن طريق اإعداد البحوث أأو أأوراق العمل أأو التجارب أأو غريها من برامج التقيمي .

 يقوم أأس تاذ لك مادة ابإعالن نتاجئ امتحاانت أأعامل الس نة وتقدمي كشف دلرجاهتامرصودة يف صورهتا الهنائية اإىل قسم ادلراسة والامتحاانت بعد اعامتدها من القسم اخملت
 ،وذكل قبل بداية الامتحان الهنايئ بوقت اكف.
 حتسب ادلرجة اللكية للك مقرر عىل أأساس  )011( :مائة درجة  ،ختص مهنا ()57درجة ألعامل الس نة  ،مهنا ()07درجة للجزء النظري و ()01درجات للجزء العميل.
اثنيا  :الامتحاانت الهنائية
ادلرجات اخلاصة ابلمتحان الهنايئ يه  %57 :من ادلرجة الهنائية اخملصصة للك
مادة وتقسم اإيل درجة معيل هنايئ ( )%51ودرجة نظري هنايئ ( )%77مقسمة اإيل
(  %47حتريري و  %01شفهيي)  .وجيوز احشساب درجة الهنايئ التحريري من %77
يف حاةل تعذر القيام ابمتحاانت شفهية وذكل بعد موافقة جملس اللكية .
واثن ) ويسمح للطالب بدخول
تكون الامتحاانت الهنائية من دورين ( أأول ِ
اإمتحان ادلور الثاين همام اكنت عدد املواد الراسب هبا  ،وترصد هل درجة الامتحان اليت
حتصل علهيا اكمةل.
يسمح للطالب بدخول امتحان ادلور الثاين همام اكن عدد املواد اليت رسب فهيا أأو
من حالت ظروف قاهرة يقبلها جملس اللكية دون التقدم لمتحاانت ادلور ا ألول ،
مــــــــــــ (  ) 05ــــــادة
جلان الامتحاانت واملراقبة
يشلك جملس اللكية يف هناية لك س نة دراس ية جلنة لشس يري الامتحاانت الهنائية لدلورين
ا ألول والثاين وا إلرشاف علهيا تسمى جلنة الامتحاانت واملراقبة تتوىل مجيع ا ألمور املتعلقة
بسري الامتحاانت وتنظميها  ،وذكل وفق ًا ل ألسس اليت قررهتا الالحئة  710لتنظمي التعلمي
العايل .وتتكون اللجنة من عدد من أأعضاء هيئة التدريس ومسجل اللكية ورئيس قسم
ادلراسة والامتحاانت وغريمه من املوظفني املشهود هلم ابلكفاءة والزناهة وتكون عىل النحو
التايل -:
 -0يلكف عضو هيئة تدريس من قبل معيد اللكية

 -5رئيس جلنة الامتحاانت واملراقبة لس نة الإعداد
 -3رئيس جلنة الامتحاانت واملراقبة للس نة ا ألوىل
 -4رئيس جلنة الامتحاانت واملراقبة للس نة الثانية
 -7رئيس جلنة الامتحاانت واملراقبة للس نة الثالثة
 -6رئيس جلنة الامتحاانت واملراقبة للس نة الرابعة
 -5رئيس قسم ادلراسة والامتحاانت
 -0مسجل اللكية
مــــــــــــ (  ) 00ــــــادة
نظام سري الامتحاانت
يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان قبل املوعد احملدد لالمتحان بعرش دقائق.
عيل الطالب اإبراز بطاقته ادلراس ية عند ادلخول لقاعة الامتحان واجللوس يف
املقعد اخملص هل ووضع البطاقة أأمامه عيل املقعد .
ل يسمح للطالب ابدلخول لقاعة الامتحان  ،بعد ربع ساعة من بدء الامتحان.
جيب عىل الطالب اإحضار ا ألدوات اليت حيتاهجا يف الامتحان  ،ومينع عليه
الاس تعارة اإل عن طريق جلنة النظام واملراقبة.
يس تخدم الطالب قمل احلرب اجلاف ا ألزرق يف الإجابة عىل الامتحان ومينع
اس تخدام ا ألقالم ذوات ا أللوان ا ألخرى أأو قمل الرصاص أأو املصحح أأو غريها من ا ألقالم.
ل يسمح للطالب ابدلخول اإيل قاعة الامتحان مصحواب بأأوراق أأو حقائب أأو
مذكرات
مينع اإدخال الهاتف النقال داخل قاعة الامتحان.
مينع وضع رموز أأو اإشارات غري مطلوبة يف كراسة الإجابة تدل هبا عىل اكتهبا.
ل يسمح للطالب ابلالكم واس تخدام الإشارات ولك معل من شأأنه أأن يؤدي
للغش أأو حيدث فوىض داخل قاعة الامتحان يعرض الطالب ل إالجراءات التأأديبية
املنصوص علهيا يف هذه الالحئة.
مــــــــــــ (  ) 09ــــــادة
تقديرات النجاح والرسوب ونس هبا

تقدر درجات الطالب  ،وكذكل التقدير العام بناء عىل املعدل العام من صفر اإىل مائة
وفق اجلدول التايل-:
ر.م التقدير النس بة من %011
 -0ممتاز من  % 07اإىل  % 011من مجموع ادلرجات
من  % 57اإىل أأقل من  %07من مجموع ادلرجات
 -5جيد جدا
من  % 67اإىل أأقل من  %57من مجموع ادلرجات
 -3جيد فقط
 -4مقبول من  % 61اإىل أأقل من  %67من مجموع ادلرجات
 -7ضعيف من  % 37اإىل أأقل من  %61من مجموع ادلرجات
 -6ضعيف جدا من  % 1اإىل أأقل من  %37من مجموع ادلرجات
ول يعترب الطالب انحج ًا اإل اإذا حتصل عىل نس بة ( )71%مفا فوق من مجموع ادلرجات
للامدة يف مرحةل الإعداد .وعىل ( )%61مفا فوق من مجموع ادلرجات للامدة يف مرحةل
التخص .
مــــــــــــ (  ) 51ــــــادة
املعدل العام للطالب
حيسب املعدل الس نوي للطالب برضب عدد الوحدات ادلراس ية للك مقرر يف النس بة
املئوية املتحصل علهيا الطالب يف ذكل املقرر ،مث يقسم مجموع حاصل الرضب الناجت للك
مقررات تكل الس نة عىل مجموع عدد الوحدات املقررات ادلراس ية لتكل الس نة مث حيسب
املعدل العام للطالب بعد التخرج بأأخذ متوسط املعدلت الس نوية لس نوات مرحةل
التخص فقط  ،مع تقريب النتاجئ اإىل أأقرب رمقني عرشيني  ،ول تدخل نشيجة س نة
الإعداد يف التقدير العام للطالب.
مــــــــــــ (  ) 50ــــــادة
اإعداد أأس ئةل الامتحاانت وتصحيحها
تعد أأس ئةل الامتحاانت ادلورية والهنائية وتصحح الإجاابت من قبل عضو هيئة التدريس
امللكف بتدريس املادة املقررة  ،ويف حاةل تعذر قيامه بذكل تلكف اإدارة اللكية عضو ًا أآخر
تتوافر فيه الرشوط العلمية  ،ويكون هل التخص نفسه للقيام هبذه املهام  ،وتسمل
كراسات الإجابة لالمتحاانت الهنائية بعد تقيميها موقع ًا علهيا من عضو هيئة التدريس اإىل

جلنة الامتحاانت واملراقبة خالل موعد أأقصاه أأس بوع من اترخي اإجراء الامتحان  ،ويمت
الاحتفاظ بأأوراق الإجابة بعد مراجعهتا ورصد دراجاهتا بقسم ادلراسة والامتحاانت ابللكية
ملدة ل تقل عن س نة قبل اإتالفها.
مــــــــــــ (  ) 55ــــــادة
اعامتد النتاجئ
تعمتد النتاجئ الهنائية لمتحاانت مجيع س نوات النقل بدورهيا ا ألول والثاين من قبل جملس
اللكية بعد التوقيـع علهيـا مـن رئيس القسم اخملت ورئيس جلنـة الامتحاانت واملراقبة  ،يف
حني تعمتد النتاجئ الهنائية لمتحاانت سـنة التخـرج و احلصـول علـى درجة باكلوريوس
الصيدةل من قبل رئيس اجلامعة  ،بعد التصديق علهيا من قبل معيد اللكية .
مــــــــــــ (  ) 53ــــــادة
التظمل واملراجعة يف حالت الرسوب
مع مراعاة رسية الامتحاانت جيوز للطالب الراسب التقدم بطلب املراجعة املوضوعية
ألوراق اإجابته مبا ل يزيد عن مقررين من املقررات اليت رسب فهيا وفق الإجراءات
والضوابط التالية-:
 0أأن يقدم طلب املراجعة املوضوعية اإىل قسم ادلراسة والامتحاانت خالل مدة ل تزيدعن عرشة أأايم من اإعالن النتاجئ عىل لوحة الإعالانت .
 -5يقوم معيد اللكية بششكيل جلان للمراجعة من ثالثة أأعضاء هيئة تدريس هلم اختصاص
يف جمال املقرر موضوع املراجعة مبن فهيم أأس تاذ املادة وحبضور الطالب املعين ،فاإذا ثبشت
حصة اإدعاء الطالب يمت تعديل النشيجة ويطالب أأس تاذ املادة بتقدمي تقرير مكتوب لتربير هذا
التعديل  ،وإاذا مل يثبت حصة ادعائه تبقى النشيجة املطعون فهيا عىل حالها وعىل اللجنة
اإعداد تقرير ابخلصوص  ،وتقدميه اإىل رئيس جلنة الامتحاانت واملراقبة يف ظرف ثالثة أأايم
من اترخي التلكيف .
  3تتضمن املراجعة املوضوعية الامتحاانت النظرية فقط . - 4عىل رئيس قسم ادلراسة والامتحاانت اإخطار الطالب بلك هذه الإجراءات والضوابط
عند تقدميه لطلب املراجعة .

الفصل الرابع
الإنذار والفصل من ادلراسة
مــــــــــــ (  ) 54ــــــادة
ينذر الطالب من القسم اخملت أأو من مسجل اللكية يف احلالت الآتية -:
0اإذا انقطع عن متابعة دراس ته بدون عذر يقبهل جملس اللكية مدة تزيد عن شهر يف الس نةادلراس ية.
 -5اإذا حتصل عىل تقدير عام ضعيف يف هناية أأي س نة من س نوات ادلراسة.
 -3اإذا جتاوز الغياب غري املرشوع للطالب يف أأي مقرر بنس بة  %57من عدد احملارضات
متتابعة أأو غري متتابعة .
مــــــــــــ (  ) 57ــــــادة
يوقف الطالب عن ادلراسة يف اإحدى احلالت التالية-:
0اإذا انقطع عن ادلراسة لسبب غري مرشوع ل يقبهل جملس اللكية مدة تزيد عن س نةدراس ية اكمةل.
5اإذا حتصل عىل تقدير عام ضعيف جدا يف هناية أأي من الس نشني ادلراس يشني ا ألوليني . -3اإذا رسب س نشني دراس يشني متتاليتني أأاي اكن تقديره العام فهيام.
4اإذا اسشنفد مدة ادلراسة واملدة الاس تثنائية املبينتني يف املادة رمق (  ) 00من هذهالالحئة.
مــــــــــــ (  ) 56ــــــادة
يس تثىن الطالب اذلين اس تمكلوا دراسة الس نة الرابعة من أأحاكم الفصل املبينة يف املادة
السابقة الفقرات (  ) 4 ،3 ،5عىل أأن يلزتم الطالب حبضور حمارضات ومعامل املادة أأو
املواد الراسب فهيا و أأن ل يتخلف عن تأأدية الامتحاانت يف أأي دور ألي س نة دراس ية ،
وإاذا تغيب الطالب بدون عذر يقبهل جملس اللكية فقد حقه يف الاس تفادة من هذه املادة
ويعد مفصول من اللكية.

الفصل اخلامس
اخملالفات التأأديبية
مــــــــــــ (  ) 55ــــــادة
عىل الطالب أأن يلزتم بأأداء واجباته العملية عىل أأحسن وجه  ،و أأن حيافظ عىل مسعة اللكية
 ،بأأن يسكل يف مجيع ترصفاته مسلاك يتفق مع وضعه لكونه طالبا جامعيا  ،و أأن يكون
خاضعا مجليع القوانني واللواحئ والنظم املعمول هبا يف مؤسسات التعلمي العايل والتقاليد
اجلامعية املتعارف علهيا .
مــــــــــــ (  ) 50ــــــادة
اإذا أأقدم الطالب عىل ارتاكب فعل يشلك خمالفة للواحئ وا ألنظمة املعمول هبا يف اجلامعة
سواء مت ذكل داخلها أأو يف أأي من ملحقاهتا تطبق بشأأنه أأحاكم تأأديب الطالب املنصوص
علهيا يف املواد التالية.
مــــــــــــ (  ) 59ــــــادة
يظل الطالب خاضع ًا ألحاكم التأأديب من اترخي تسجيهل ابدلراسة وحىت زوال هذه الصفة
عنه بتخرجه أأو ابإلغاء تسجيهل.
مــــــــــــ (  ) 31ــــــادة
يعد خمالفة تأأديبية لك فعل خمالف للقوانني واللواحئ وا ألنظمة املعمول هبا يف اجلامعة سواء
أأخذ صورة اإجيابية أأم اكن جمرد امتناع.
مــــــــــــ (  ) 30ــــــادة
ل ختل أأحاكم التأأديب املنصوص علهيا هبذه الالحئة ابلعقوابت املنصوص علهيا ابلشرشيعات
النافذة ،وإاذا شلك سلوك الطالب جرمية جنائية تعني عىل اللكية اإبالغ هجات الاختصاص
القضايئ فور ًا ابلواقعة دون أأن يؤثر ذكل يف سري الإجراءات التأأديبية يف مواهجته.
مــــــــــــ (  ) 35ــــــادة
ترسي أأحاكم التأأديب عىل الطالب اإذا أأقدم عىل ارتاكب اخملالفة بصفته فاع ًال أأصلي ًا أأو اكن
رشياكً  ،ويأأخذ الرشوع يف ارتاكب اخملالفة حمك اخملالفة التامة سواء متت اخملالفة بصورة
معديه أأو غري معديه .

مــــــــــــ (  ) 33ــــــادة
تقسم اخملالفات التأأديبية اإىل ا ألقسام التالية-:
 )0الاعتداء عىل أأعضاء هيئة التدريس واملوظفني والعاملني والطالب ابللكية واجلامعة.
 )5الاعتداء عىل ا ألموال واملرافق التابعة للجامعة.
 )3الإخالل بنظام سري ادلراسة والامتحاانت ابجلامعة.
 )4السلوك املنايف للخلق القومي اذلي ينبغي أأن يكون عليه الطالب.
 )7اجلرامئ اخملةل ابلرشف.
مــــــــــــ (  ) 34ــــــادة
يعد من اخملالفات الاعتداء عىل أأعضاء هيئة التدريس أأو املوظفني أأو العاملني أأو الطالب
ابلرضب أأو الإيذاء أأو الهتديد  ،ابلسب أأو القذف أأو الإهانه .
ويتحقق الاعتداء اإذا مت بصورة علنية أأو غريها ،حبضور املعتدى عليه أأو يف غيابه وسواء
ارتكب كتابة أأو مشافهة أأو اإشارة.
مــــــــــــ (  ) 37ــــــادة
تعد من خمالفات الاعتداء عىل ا ألموال واملرافق التابعة للجامعة
أأ -اإتالف أأو ختريب ا ألدوات أأو املعدات التابعة ملرافق اللكية أأو اجلامعة سواء  .جبعلها غري
صاحلة لالس تعامل أأو بتغيري وجه اس تعاملها لكي ًا أأو جزئي ًا.
ب -رسقة ا ألموال أأو ا ألدوات أأو املعدات أأو الكتب أأو غريها من ممتلاكت اللكية أأو
اجلامعة أأو الاسشيالء علهيا.
ج -الاحتفاظ مبا سمل للطالب عىل سبيل ا ألمانة أأو الإعارة وعدم اإرجاعه .
مــــــــــــ (  ) 36ــــــادة
يعد من خمالفات الإخالل بنظام سري ادلراسة أأو الامتحاانت:
أأ -تزوير الإفادات أأو الشهادات أأو الواثئق الرمسية سواء اكنت صادرة عن اجلامعة أأو
خارهجا ما دامت ذات صةل ابإجراءات ادلراسة أأو الانتفاع مبرافق اجلامعة.
ب -انتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أأو لغريه ،ويعد انتحال للشخصية دخول
الطالب حمل طالب أأخر يف الامتحاانت ويعد من اتفق معه أأو سهل هل ذكل رشياكً هل ،
وخيضع للعقوبة.

ج -اإاثرة الفوىض أأو الشغب وعرقةل سري ادلراسة أأو الامتحاانت أأو ادلروس العلمية
بأأي صورة اكنت.
د -التأأثري عىل ا ألساتذة أأو العاملني فامي خي سري ادلراسة والامتحاانت أأو التقيمي أأو
غريها مما يتعلق ابلعملية التعلميية.
ه -ممارسة أأعامل الغش يف الامتحاانت أأو الرشوع فيه بأأي صورة من الصور ويعد من
قبيل الرشوع يف الغش جمرد اإدخال الطالب اإىل قاعة الامتحاانت لك ماهل عالقة ابملهنج
ادلرايس موضوع الامتحان.
و -الامتناع عن الإدلء ابلشهادة أأمام جلان التحقيق أأو التأأديب املشلكة وفق ًا ألحاكم هذه
الالحئة
ز -أأي خمالفة للواحئ والنظم املتعلقة بنظام العمل يف اجلامعة ويف املرافق التابعة لها.
مــــــــــــ (  ) 35ــــــادة
يعد سلواكً منافي ًا للخلق القومي اذلي ينبغي أأن يكون عليه الطالب اجلامعي ،لك ما من شأأنه
الإساءة اإيل اجلامعة ولك ما يتعارض مع الآداب وا ألخالق الرشعية.
أأ -خدش احلياء العام أأو اجلرامئ اخملةل ابلرشف .
ب -جرامئ الاعتداء عىل العرض ولو متت برضا املعتدى عليه  ،ويف هذه احلاةل يكون
الطرف الآخر رشياكً يف اجلرمية اإذا اكن طالب ًا أأو طالبة.
ج -تعاطي اخملدرات واملسكرات أأو التعامل فهيا بأأية صورة من الصور.
د -تداول ا ألش ياء الفاحضة أأو توزيعها أأو عرضها.
ه -الظهور مبظهر غري لئق داخل اجلامعة أأو اإحدى مكوانهتا أأو ارتداء ا ألزايء املنافية
للحشمة أأو املبالغة يف الزينة  ،وتبني اللواحئ ادلاخلية لللكية رشوط الزي الرشعي .
و -لك ما من شأأنه أأن خيل ابلرشف وفق ًا للقوانني واللواحئ النافذة.
مــــــــــــ (  ) 30ــــــادة
يعد التعداد الوارد يف املواد (  ) 36 – 37 – 34عيل سبيل املثال ل احلرص ،ويعد
السلوك مكوان ألي من اخملالفات أأو اجلرامئ املذكورة يف املواد السابقة ما دام خمالف ًا
للشرشيعات والنظم املعمول هبا ويشناىف مع ا ألخالق والآداب العامة.

الفصل السادس
العقوابت التأأديبية
مــــــــــــ (  ) 39ــــــادة
يعاقب الطالب ابلإيقاف عن ادلراسة ملدة ل تقل عن س نشني دراس يشني اإذا ارتكب أأحد
ا ألفعال املنصوص علهيا يف املادتني ( )34 ، 33من هذه الالحئة  ،ويفصل الطالب من
اللكية اإذا اكن عائدً ا .
مــــــــــــ (  ) 41ــــــادة
يعاقب الطالب ابلإيقاف عن ادلراسة ملدة ل تقل عن س نة دراس ية اإذا ارتكب أأحد
ا ألفعال املنصوص علهيا يف املادة ( )37وتضاعف العقوبة عند العودة .
ويف مجيع ا ألحوال ل جيوز عودة الطالب ملواصةل ادلراسة اإل اإذا دفع قمية ا ألرضار اليت
أأحدهثا بأأموال اللكية أأو اجلامعة .
مــــــــــــ (  ) 40ــــــادة
يعاقب الطالب عند ارتاكبه لإحدى اخملالفات املنصوص علهيا يف املادة ( )36من هذه
الالحئة ابلعقوابت الآتية -:
أأ -الوقف عن ادلراسة ملدة ل تقل عن س نة دراس ية ول تزيد عن س نشني دراس يشني لك
من ارتكب اخملالفتان الواردة يف الفقرتني (أأ-ب) من املادة املذكورة  ،ويفصل الطالب من
ادلراسة فصال دراس يا عن العود .
ب -احلرمان من دخول الامتحاانت لكيا أأو جزئيا اإذا ارتكب اخملالفات احملددة يف الفقرتني
(ج  ،د) من املادة املذكورة  ،ويف مجيع ا ألحوال يعترب امتحانه ملغيا يف املادة اليت ارتكب
فهيا اخملالفة .
ج -اإلغاء نشيجة امتحان الطالب يف دور واحد عىل ا ألقل اإذا ارتكب اخملالفة الوارد بياهنا يف
الفقرة (ه) من املادة املذكورة  ،وجيوز جمللس التأأديب اإلغاء امتحانه لس نة اكمةل ويفصل
الطالب فصال هنائيا عن العود .
د  -احلرمان من حقوق الطالب النظايم أأو الإيقاف عن ادلراسة مدة ل تزيد عن س نة
دراس ية واحدة اإذا ارتكب اإحدى اخملالفات املنصوص علهيا يف الفقرتني (و  ،ز ) .
مــــــــــــ (  ) 45ــــــادة

جيوز للجة املراقبة أأو املرشفني عىل قاعة الامتحاانت تفتيش الطالب اإذا وجدت قرائن
تدعو لالششباه بأأن يف حيازته أأوراق ًا أأو أأدوات أأو أأهجزة لها عالقة مبقرر موضوع الامتحان
كام جيوز هلم اإخراج الطالب من قاعة الامتحاانت اإذا خالف تعلاميت جلنة الامتحان أأو بد أأ
يف ارتاكب أأعامل الغش  ،ويف مجيع ا ألحوال يعترب امتحانه ملغي ًا .
مــــــــــــ (  ) 43ــــــادة
يعاقب ابلوقف عن ادلراسة ملدة ل تقل عن س نة ول تزيد عن س نشني لك طالب ارتكب
اإحدى ا ألفعال املنصوص علهيا يف املادة ( )35من هذه الالحئة  ،ويفصل الطالب هنائيا
عند العود  ،ويتوجب عىل معيد اللكية عند ارتاكب اخملالفة املنصوص علهيا يف الفقرة ( ه
) من املادة املذكورة اس تدعاء ويل أأمر الطالب ولفت نظره اإىل سلوكه وحتذيره من مغبة
هذا السلوك  ،فاإذا أأرص الطالب عىل مسلكه توجب الاس مترار يف اإجراءات التأأديب .
الفصل السابع
الإجراءات التأأديبية
مــــــــــــ (  ) 44ــــــادة
عىل لك من عمل بوقوع خمالفة للقوانني واللواحئ وا ألنظمة املعمول هبا يف اللكية أأو اجلامعة مبا
يف ذكل اخملالفات اليت ترتكب أأثناء اإجراء الامتحاانت أأن يقدم بالغا عن هذه اخملالفة
يتضمن تقريرا مكتواب عن الواقعة اإىل اإدارة اللكية.
مــــــــــــ (  ) 47ــــــادة
يتعني عىل معيد اللكية فور اإبالغه عن ارتاكب اإحدى اخملالفات تلكيف جلنة ابلتحقيق
تتكون من ثالثة أأعضاء هيئة تدريس يكون أأحدمه مقررا للجنة .
مــــــــــــ (  ) 46ــــــادة
يمت اإعالم الطالب ابلتحقيق معه موعده بيوم اكمل عىل ا ألقل ،ول حيشسب اليوم اذلي مت
فيه اإعالمه ،وجيوز أأن يمت التحقيق فورا يف حالت الرضورة والاس تعجال.
مــــــــــــ (  ) 45ــــــادة
يقدم امللكف ابلتحقيق تقريره بعد الانهتاء من التحقيق ،أأو عدم حضور الطالب للتحقيق
ابلرمغ من اإعالمه به اإىل اللجنة اليت لكفته .

مــــــــــــ (  ) 40ــــــادة
إاذا ما انهتت جلنة التحقيق اإىل الر أأي مبعاقبة الطالب تأأديبيا يمت تشكيل جملس للتأأديب
بقرار من معيد اللكية  ،ويتكون من ثالث أأعضاء هيئة تدريس من ذوي اخلربة وادلراية،
وعضو عن املكتب القانوين ابجلامعة ومندوب عن اإحتاد الطلبة  ،وير أأس اللجنة أأقدم
أأعضاء هيئة التدريس  ،ويمت اإعالم من تقرر اإحالته عىل اجمللس املذكور ابملوعد اذلي ينبغي
فيه املثول أأمامه  ،وذكل خالل مدة ل تقل عن ثالث أأايم ،ول حيشسب اليوم اذلي مت
فيه الإعالن من بيهنا ،ويف حال عدم احلضور يصدر اجمللس قراره غيااب ،ويمت اإعالم الطالب
عن طريق لوحة الإعالانت ابللكية ،ول جيوز ملن اشرتك يف التحقيق أأن يكون عضو ما
مبجلس التأأديب.
مــــــــــــ (  ) 49ــــــادة
يصدر جملس التأأديب قراره بعد سامع أأقوال الطالب ،وجيوز للمجلس اس تدعاء الشهود،
كام جيوز هل اس تدعاء من قام ابلتحقيق.
مــــــــــــ (  ) 71ــــــادة
يمت الإعالن عن موعد التحقيق أأو التأأديب بلوحة الإعالانت يف اللكية ،ويعترب ذكل قرينة
عىل العمل به .
مــــــــــــ (  ) 70ــــــادة
يصدر جملس التأأديب قراراته بأأغلبية أأصوات ا ألعضاء ،ول تعد انفذة الا بعد اعامتدها من
جملس اللكية ،أأما القرارات الصادرة عن اجمللس ابلفصل فال تعد انفذة اإل بعد الاعامتد من
جملس اجلامعة ،وتبلغ مجيع اجلامعات واملعاهد العليا بليبيا ابلقرار للحيلوةل دون تسجيل
الطالب املفصول دلهيا .
مــــــــــــ (  ) 75ــــــادة
يعلن قرار جملس التأأديب بلوحة الإعالانت يف اللكية املسجل هبا الطالب ،وتودع نسخة
اثنية ابمللف الشخيص للطالب.
مــــــــــــ (  ) 73ــــــادة

تنقيض ادلعوى التأأديبية بوفاة الطالب أأو انسحابه من اللكية  ،ول يؤثر انقضاء ادلعوى أأو
احلمك فهيا عىل ادلعوى اجلنائية أأو املدنية الناش ئة عن الواقعة.
مــــــــــــ (  ) 74ــــــادة
يعد قرارات اجملالس التأأديبية اليت تصدر طبقا ألحاكم هذه الالحئة هنائية بعد اعامتدها ول
جيوز الاعرتاض علهيا اإل ابلطعن فهيا أأمام احملمكة اخملتصة.
مــــــــــــ (  ) 77ــــــادة
يعاقب الطالب عىل اخملالفات املنصوص علهيا يف أأحاكم اخملالفات التأأديبية سالفة اذلكر .
أأما ما مل يرد بشأأنه ن يف هذه الالحئة  ،فشرسي عليه ا ألحاكم املنظمة ألوضاع الطالب ،
املنصوص علهيا يف الالحئة  ، 710لس نة  5101 :م
الفصل الثامن
أأحاكم ختامية
مــــــــــــ (  ) 76ــــــادة
رساين الالحئة
ترسي أأحاكم هذه الالحئة عىل مجيع طلبة مرحةل الإجازة املتخصصة (الباكلوريوس)
ادلارسني بلكية الصيدةل ابجلامعة ا ألمسرية الإسالمية وفق النظام الس نوي مبا ل يتعارض مع
ا ألحاكم الواردة يف الالحئة  ، 710 :لس نة  5101م واللواحئ العامة املنظمة للتعلمي العايل
والبحث العلمي
مــــــــــــ (  ) 75ــــــادة
ترسي أأحاكم القرار رمق  710لس نة  5101م بشأأن لحئة تنظمي التعلمي العايل عىل لك ما مل
يرد بشأأنه ن يف الالحئة ادلاخلية و أأي ن خيالف أأحاكم هذه القرار يعترب ابطال .
مــــــــــــ (  ) 70ــــــادة
يعمل بأأحاكم هذه الالحئة من اترخي اعامتدها من قبل جملس اجلامعة ول يعتد بأأي تغيري فهيا
 ،ويعد ابطال  ،ويلغى ما خيالفها  ،ويمت تعمميها عىل موقع اجلامعة وعىل لوحة الإعالانت
ابللكية

