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 لجنة اإلعداد والمراجعة .1

 

ً  إبراهيم علي فرحات. د   رئيسا

 عضواً  البكوش فتحي مفتاح. د 

 عضواً  خالد علي اعبيد .أ 

 عضواً  بشير حسين الصداعي .أ 

 عضواً  مصطفى عمر حكومة. أ 

 عضوا   أيمن هدية الكوت .أ 
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 كلمة عميد الكلية .2
 

كلية الهندسة، وهي إحدى كليات الجامعة األسمرية اإلسالمية، تمثل صرحاً علمياً متميزاً يساهم بفاعلية في تحقيق رؤية 

في محيطها، فهي السباقة بين الكليات لتطوير قدراتها ووضع  والفكري الثقافيالجامعة ورسالتها، ومنارةً لإلشعاع 

والسياسات المستقبلية في إطار السعي نحو تحقيق الجودة والتميز. ولقد دأبت الكلية منذ نشأتها  تواالستراتيجياالخطط 

الحفاظ على سمعة علمية محترمة وذلك بخلق بيئة علمية مناسبة للطالب على العمل الحثيث للوصول إلى مكانة عالية و

وأعضاء هيئة التدريس من أجل تحقيق أهدافها السامية. ومن هذا المنطلق وتناغماً مع رؤية ورسالة الجامعة، ولتحقيق 

ظفين متميزين هدفهم ما تصبو إليه الكلية، فقد حرصت على توفير الكوادر المؤهلة من أعضاء هيئة تدريس أكفاء ومو

األساسي هو خدمة طالب الكلية واألخذ بأيديهم خالل رحلة دراستهم فيها حتى تخرجهم منها بعد أن يتم تأهيلهم تأهيالً 

ً يمكنهم من المنافسة والتميز وخدمة مجتمعهم ووطنهم. وبشكل متواٍز فإن الكلية تسعى إلى اإلسهام بفعالية في  عاليا

سواًء المحلية منها أو الوطنية، على الصعيدين العلمي و المجتمعي، وفي هذا الخضم فإن الكلية خدمة قضايا المجتمع، 

تصبو إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومع غيرها من الكليات والمؤسسات التعليمية والبحثية على مستوى 

ً لتحقيق األهداف المشتركة. وف ي الختام، وبمناسبة إصدار هذا الدليل، محيطها المحلي وعلى مستوى البالد عموما

أعرب عن أخلص األمنيات بالتوفيق والنجاح لطالب الكلية، وأن تكون تجربتهم الدراسية مفيدة ومكللة بالتوفيق 

 والتميز.
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 المقدمة .3
 

 

 مية، التيبكلية الهندسة إحدى الصروح العلمية بالجامعة األسمرية اإلسال التحاقكم الطلبة يسعدنا ؤناأبنا

والقيام بالدور القيادي الفعال، على  الهندسية مختلف التخصصات في العلمية ءاتالكفا إعداد ىإل تهدف

 ءةكفا ورفع نالمهندسيوتأهيل  والتقنية الهندسية مستوى المدينة والبالد بشكل عام، في حل المشاكل

 تطبيقفى  الفعال اإلسهام من أجل بيةالليداخل الدولة  والصناعية والتقنية العلمية للمؤسسات الخبرات

 .العلمية المجاالت كل في الهندسية المعرفة

ولقد حرصت الكلية على أن تقدم لكم هذا الدليل ليكون مرشداً تبدؤون به في أولى سنوات المرحلة   

ة من المعلومات عن نظام الدراسة بالكلي بقراءته جيداً حيث يتضمن كثيراً  االهتمام يجبالجامعية و

واألقسام العلمية باإلضافة للتعرف على كافة األنشطة والخدمات التي تقدم لكم من خالل اإلدارات 

المختلفة التي تتعاملون معها خالل سنوات دراستكم ومعرفة ما لكم من حقوق وما عليكم من واجبات 

 نحو الكلية والجامعة لخدمة بلدنا العزيز.

 

وا من هذا الدليل وأن ينفع بكم بلدكم وأن تسهموا في رقيه ورفعة وأخيرا، ندعو هللا عز وجل أن تستفيد

 ...شأنه

 وفقكم اهلل وسدد على طريق اخلري خطاكم

 

 

 لجنة إعداد الدليل
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 المصطلحات والتعريفات .4
 

  :سمرية اإلسالميةيقصد بها الجامعة األالجامعة. 

  :يقصد بها كلية الهندسةالكلية. 

  :لمية تقوم بمهام التدريس والتدريب والبحث العلمي بالكليةيقصد به أي وحدة عالقسم. 

  :رئيس الجامعةالرئيس. 

  :عميد الكليةالعميد. 

  :أي شخص مسجل بالكلية بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها قسمه العلميالطالب. 

  :أي طالب استكمل الخطة الدراسية بالكلية بنجاحالخريج. 

  :والوكيل ورؤساء األقسام العلمية مجلس يضم العميدمجلس الكلية. 

  :مجلس يضم رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس بالقسممجلس القسم العلمي. 

  :فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وجدالسنة الدراسية. 

  :النهائية واإلمتحانات( أسبوعا وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل 14فترة زمنية مدتها )الفصل الدراسي. 

 إلى بات جامعة وكلية وقسم وتنقسم هي مجموعة من المقررات الدراسية تتصنف الي متطل اسية:الخطة الدر

تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي  والتي جامعةوالمساندة ومتطلبات الاإلجبارية واالختيارية 

 .يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية

  :لهاة دراسية ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل تخصص وتتبع مستوى محدد ويكون مادالمقرر الدراسي 

 .هالمفرداترقم ورمز ووصف مفصل 

  :مقررات إجبارية معينة يدرسها جميع طلبة الجامعة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانسمتطلبات الجامعة. 

  :األقسام العلمية بالكليةمقررات إجبارية معينة يدرسها الطالب بجميع متطلبات الكلية. 

  :مقررات إجبارية معينة لعدد من الوحدات الدراسية يدرسها جميع طلبة القسممتطلبات القسم. 

  مجموعة من المقررات يختار منها الطالب ما يحقق عددا من الوحدات: ختياريةاإلالمقررات. 

  :ليةمقررات إجبارية يدرسها الطالب من قسم آخر بالكالمقررات المساندة. 

  :المحاضرة النظرية األسبوعية أو الدرس العملي أو الميدانيالوحدة الدراسية. 

  :مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسيالعبء الدراسي. 
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  ي مقررلى األسئلة التي يضعها الممتحن أليقصد بها الورقة التي تحتوي ع: متحاناإلورقة. 

 متحان وصادرة من الجامعة ومعتمدة يقصد بها الكراسة التي يجيب فيها الطالب على أسئلة اإلبة: كراسة االجا

 االمتحانات. لجنةمن 

  :طريقة لحساب متوسط معدل التقدير الفصلي في نهاية كل فصل دراسيالمعدل أو التقدير الفصلي. 

  :هاية كل فصل دراسي عند التخرجالكلي في نطريقة لحساب متوسط معدل التقدير معدل التقدير العام. 

  :شعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمياإلاإلنذار األكاديمي. 

 تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من عمال التي تبين الدرجة الممنوحة لألعمال الفصلية: درجة األ

 .نشطة علميةأختبارات وبحوث وأ

 د مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي واليجوز اعادتهاختبار في المقرر يعقالنهائي: متحان اإل. 

  النهائي للفصل الدراسي متحاناإلالدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في النهائي: متحان اإلدرجة. 

  :ختبار النهائي للمقررليها درجة اإلإعمال الفصلية مضافا مجموع درجات األالدرجة النهائية. 

  :شراف على عدد معين من الطالبدريس المكلف من القسم العلمي باإلو عضو هيئة التهالمشرف األكاديمي. 
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 نبذة عن كلية الهندسة .5
 

كلية الهندسة هي إحدى كليات الجامعة األسمرية اإلسالمية، ومقرها مدينة زليتن، أنشئت كلية الهندسة بعد التوسع الذي 

/  669إلى اإلهتمام بالعلوم التطبيقية بناًء على قرار وزارة التعليم العالي رقم ) شهدته الجامعة والمتمثل في توجهها

 م(، إضافةً إلى كونها جامعةً ذات طبيعة إسالمية تُعنى بالعلوم الشرعية واإلنسانية.2013للعام 

مدنية، وقسم الهندسة وتتكون الكلية من عدة أقسام علمية وهي قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية، وقسم الهندسة ال

ية والحاسوب. كما تسعى الكلية إلى افتتاح أقسام أخرى كلما أمكن ذلك، ووفقاً ائالكيميائية، وقسم الهندسة الكهرب

 حتياجات المجتمع وتوجهات الجامعة.إل

 صورة فوتوغرافية لمبنى كلية الهندسة 
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 صورة من قوقل توضح مبنى كلية الهندسة 
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 ونات مبنى كلية الهندسةخريطة توضح مك 
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 الكلية رؤية .6
 

 رحا علميا بارزاً محليا وعالميا.الريادة والتميز في ترسيخ مفاهيم التعليم الهندسي المتطور لتكون الكلية ص

 رسالة الكلية .7
 

ية الكفؤة ذات كساب الطالب المعرفة وتنميتها وتحفيزهم نحو المنافسة والتميز، وبناء الشخصية الهندسية القيادإ

المهارات اإلبداعية الخالقة، القادرة على محاكاة القضايا الهندسية وإيجاد الحلول العلمية والعملية الناجعة والمجدية 

 وإزدهار المجتمع وتلبية احتياجاته واستمرارية الشراكة في بناءه. نهضةوفقا لمعايير الدقة والجودة، إسهاما في 

 أهداف الكلية .8
 

 . على المنافسة المحلية والعالمية الكفء القادرتخريج المهندس  -

، واإلسهام في إثراء البحث العلمي في ب الكفاءات العالية إلى الكليةتحسين قدرات أعضاء هيئة التدريس وجذ -

  .المجاالت العلمية والهندسية

 ديثة.مواكبة تطور العلوم الحو الحفاظ على المعايير األكاديمية، بتوفير بيئة تعليمية مناسبة -

 .في الكلية إلى المستوى المطلوبالرقي بالمالكات الوظيفية والفنية  -

تقديم الخدمات واالستشارات الهندسية المتميزة لكافة مكونات وشرائح المجتمع، وتبادل الخبرات   في البرامج   -

 والعلوم الهندسية محليا وعالميا. 
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 رؤساء المكاتب واألقسام العلمية بالكلية .9
 

 البريد االلكتروني االسم الصفة

 ibrahimfarhat@yahoo.com إبراهيم على فرحات .د العميد

 @ سامي محمد الشويرف .أ المسجل

 a.sharf@asmarya.edu.ly عبد السالم مفتاح شرف .أ رئيس القسم العام

رئيس قسم الهندسة الكهربائية 

 والحاسوب
 m.elsharif@asmarya.edu.ly الشريف محمد محمد .أ

رئيس قسم الهندسة الميكانيكية 

 والصناعية
 a.sharf@asmarya.edu.ly عبد السالم مفتاح شرف .أ

 nooraddeinak@gmail.com على كريم نور الدين .أ رئيس قسم الهندسة الكيميائية

 a.alayan@asmarya.edu.ly أحمد عبد السالم العيان .أ رئيس قسم الهندسة المدنية

 m.hakoma@asmarya.edu.ly مصطفى عمر حكومه .أ واالمتحاناترئيس قسم الدراسة 

 m.sofia@asmarya.edu.ly مصطفى صوفيه .أ وتقييم األداء رئيس مكتب الجودة

 k.abed@asmarya.edu.ly خالد على عبيد .أ مدير مكتب أعضاء هيئة التدريس

رئيس مكتب البحوث 

 واالستشارات
  @ د. عبدالسالم القهواجي

 h.abuhilfayah@asmarya.edu.ly ةهشام عاشور أبو حلفاي .أ رئيس مكتب الخريجين

رئيس مكتب الشؤون اإلدارية 

 والمالية
 m.farhatt@asmarya.edu.ly حمد مفتاح فرحاتم .أ

مدير مكتب شؤون مجلس الكلية 

 و الخزينة
 F.sakall@asmarya.edu.ly فرج مفتاح صاكال .أ

 سليمان بن رحمة .أ رئيس مكتب الوسائل التعليمية
s.benrahma@eng.asmarya.edu.ly 

 

 @ حلفاية أشرف عاشور أبو .أ أمين المكتبة
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 مع الكليةدليل التواصل  .11
  

 6679 462 51 (218+)،    0044 462 51 (218+)أرقام الهواتف : 

 

 info@eng.asmarya.edu.lyالبريد الإللكتروني :                              

 

 /https://asmarya.edu.ly/eng/ar:    الموقع اإللكتروني                           

 

 كلية الهندسة_ الجامعة األسمرية  /https://www.facebook.com/E.C.Zliten:   كبوالفيسصفحة                         

 حقوق وواجبات الطالب الجامعي .11
 

 الحقوق أوالً:

 ـاخ العلمــي المناســب له للحصــول على تعلم ذو جودة عالية بما يتماشــى مــع توفيــر البيئــة الدراســية والمنـ

 رســالة الكلية مــن خــالل توفيــر كافة اإلمكانــات التعليمية المتاحة لخدمة هــذا الهدف.

 درســها وذلـــكـ وفقا حقــه فــي توفيــر المــادة العلميــة والمعرفــة المرتبطــة بالمقــررات الجامعيــة التــي ي

  لألحكام واللـــوائح الجامعيــة التــي تحكــم العمــل األكاديمــي.

  ًتســهيل الحصــول علــى كامــل حقوقــه داخــل الجامعــة مــن قبــل الجهــات اإلداريــة أو األكاديميــة وفقــا

 ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.

 لومــات والخصوصيــة التامــة فــي كل مــا يتعلــق بــه وعــدم االطــالع المحافظــة علــى ســرية المع

واستخدام المعلومــات الشــخصية، الســجل األكاديمــي، الملــف الشــخصي وكشــف الدرجــات الخــاص بــه 

 إال للُمصــرح لهــم فقــط.

 بما تم اتخاذه إشعاره قبل اتخاذ أي قرار بحقه ولفت نظره عند وقوع أي مخالف ً  ات وإخطاره كتابيا

ً ألنظمة ولوائح  من قرارات بحقه مع إعطاءه حق النقد في أي قرار يتعارض مع مصلحته األكاديمية وفقا

 الجامعة.

  حريــة التعبيــر عــن الــرأي والمناقشــة فــي األمــور التعليميــة والتربويــة التــي تخصــه علــى أن يكــون

 حــدود الســلوكيات الالئقــة ووفقــاً ألنظمــة ولوائــح الجامعــة. ذلــك فــي

mailto:info@eng.asmarya.edu.ly
https://asmarya.edu.ly/eng/ar/
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 .التظلم لدى الجهة المعنية في حالة عدم الحصول على حقوقه المذكورة في ميثاق الطالب 

  التــزام أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة بمواعيــد وأوقــات المحاضــرات والســاعات المكتبيــة وفتــرات

لراحــة بيــن المحاضــرات وعــم إلغــاء المحاضــرات أو تغييــر أوقاتهــا إال فــي حالــة الضــرورة وبعــد ا

االعالن عــن ذلــك علــى أن يتــم إعطــاء محاضــرات بديلــة عــن تلــك التــي تــم إلغاؤهــا أو التغيــب 

 أو قدرتــه علــى االســتيعاب.عنهــا بمــا ال يتعــارض مــع وقــت الطالــب 

   تعريفــه بمصــادر الحصــول علــى اللوائــح واألنظمــة الجامعيــة )موقــع الكلية االلكترونــي، قسم القبول

 والتسجيل وقسم شــؤون الطــالب وغيرهــا ...( 

 ( حصولــه علــى نســخة ورقيــة أو إلكترونيــةcd) ـات الطالــب الجامعــي أو مــن وثيقــة حقــوق وواجبـ

 وضعهــا علــى موقــع الجامعــة اإللكترونــي.

  االلتحــاق بالكليــة أو القســم العلمــي حســب رغبتــه وفــق ضوابــط وشــروط القبــول والتســجيل التــي

 تُقرهــا الكلية وحســب إمكانيــات الكلية.

 خصيته داخل وخارج الجامعة.الحصول على البطاقة الجامعية التي تثبت ش 

  إشــعاره وإحاطتــه بوجــود يــوم إرشــادي للتعريــف بالكلية وأقســامها ومعرفــة مــا يناســبه منهــا لاللتحــاق

 بهــا بعــد توفــر شــروط القبــول فــي الطالــب 

 مــة ولوائــح الجامعــة وكتيبــات تقديــم االرشــاد والتوجيــه لــه وذلــك بتوزيــع مطبوعــات عــن أنظ

إرشــادية وتعريفيــة عــن الكليــة والقســم العلمــي الــذي ينتمــي إليــه والخطــط الدراســية والخدمــات 

 ( ووضعهــا علــى الموقــع االلكترونــي للكليةcdالطالبيــة األخــرى وتوفيرهــا بشــكل الكترونــي )

 ـداول الدراســية قبــل بــدء الدراســة إلتمــام إجــراءات تســجيل المقــررات التــي يتيحهــا االطالع علــى الجـ

 لــه النظــام حســب قواعــد وشــروط القبــول والتســجيل بالكلية.

  الحصول على مخطط المقرر الدراسي عند بدء الدراسة والذي يشتمل على )معلومات عن أستاذ /أساتذة

لمقرر الدراسي، أهداف الُمقرر ومخرجاته التعليمية، الجدول الزمني لتنفيذ الُمقرر، أساليب وطرق المقرر، ا

تقييم الطالب خالل الفصل الدراسي، االختبارات، األنشطة التي تتعلق بالمادة، التطبيقات العملية على المادة، 

 المتعلقة بالمقرر(. المعرفة والتعلماكتسابها، المراجع، مصادر  توزيع المهارات الواجب

  توفيــر فــرص التواصــل الدائــم مــع عضــو هيئــة التدريــس بالطــرق المختلفــة كالبريــد اإللكترونــي أو

 الســاعات المكتبيــة.. الــخ.

 يــب مــع المناقشــة العلميــة الفعالــة وحريــة طــرح األســئلة علــى عضــو هيئــة التدريــس دون حــرج أو ته

 االلتــزام بــآداب النقــاش وحســب مــا تقتضيــه اآلداب العامــة.
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 .ضمان سرية الشكوى المقدمة منه ضد أستاذه 

  الشــعور باألمــن الحســي، بحيــث ال يتعــرض إلــى أخطــار جســدية أو صحيــة، واألمــن المعنــوي أو

ي تهديــد معنــوي مثــل التخويــف مــن العقوبــة أو التعــرض النفســي، بحيــث ال يشــعر الطالــب بــأ

 لإلهانــة أو الســخرية مــن قبــل الجهــات األكاديميــة واإلداريــة.

  االطالع علــى عالماتــه فــي المقــرر الدراســي نتائــج االختبــارات الدوريــة والفصليــة التــي أداهــا بعــد

تصحيحهــا وكــذا مراجعــة إجاباتــه فــي االختبــار النهائــي واالطالع علــى ورقــة اإلجابــة  االنتهــاء مــن

 إذا اقتضــت الحاجــة وفقــاً لألنظمــة واللوائــح المعتمــدة بالجامعــة.

 ــار النهائــي إحاطتــه بمــا يصــدر فــي حقــه مــن إنــذار ولفــت نظــر أو حرمــان مــن دخــول االختب

 وإحاطتــه بســبب حرمانــه وذلــك قبــل موعــد االختبــار النهائــي بوقــت كاف.

  أن تكــون أســئلة االختبــارات ضمــن إطــار المنهــج الدراســي ومحتوياتــه وأن يُراعــى التوزيــع المتــوازن

 والمنطقــي للدرجــات ضمــن هــذا االطــار.

 ابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية.معرفة اإلج 

  اســترداد جميــع واجباتــه التــي ســلمها خــالل الفصــل الدراســي ســواء كانــت نســخة ورقيــة أو نســخة

 .إلكترونيــة أو غيــر ذلــك

 ثانياً: واجبات الطالب

 .على الطالب احترام نظام الجامعة المعمول به 

 هيئة التدريس والموظفين بالكليةم كرامة وسالمة أعضاء على الطالب احترا. 

  أن يُقــدم الطالــب معلومــات ســليمة ودقيقــة عنــد قيامــه بعمليــة التســجيل، وأن يفــي بالتزاماتــه 

 .الكليةاإلداريــة تجــاه 

  .على الطالب أن يتصف بحسن الُخلق في سلوكه 

  فــي حريــة التعبيــر طالمــا كان ذلــك فــي حــدود ما تســمح به  لتدريسهيئة اأن يحتــرم حــق أعضــاء

 انظمة 

 الجامعــة واالعــراف االكاديميــة والقيم المجتمعية.

 .على الطالب أن ال يلجأ إلى الغُش أو سرقة أعمال غيره 

 ــخرة لخدمته في العملية أن يُحافظ الطالب على األماكن المخصصة للدراســة والوســائل التعليمية الُمس 

 االتالف.التعليميــة، وأن يُحافــظ علــى كافــة ممتلــكات الجامعــة وال يعبث بها قصد التخريــب أو 

  ومرافقها. الكليةأن يحترم قواعد األمن الجامعي وضوابط السالمة العامة ويُحافظ على نظافة 
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 إجراءات القبول والتسجيل واالنتقال .12

 الكلية في بداية كل فصل دراسي. إمكانياتوفق  قبولهميمكن  الذينة أعداد الطالب يليحدد مجلس الك

 نظام التسجيل والقبول 1112

 -الطالب بالكلية ما يأتي:  يشترط لقَبول

   القسم العلمي أو ما يعادلها، على أن ال يقل معدله العام  -أن يكون الطالب حاصالً على الشهادة الثانوية العامة

(، ويجوز رفع هذه النسبة أو خفضها وفق األسس والضوابط التي يقرها مجلس الكلية أو جهات عن )جيد جداً 

 المخولة من قبل السلطات المختصة. االختصاص

  .أن يكون الئقاً صحياً وقادراً على متابعة الدروس العلمية والنظرية 

  مة أو التخصصية.أكثر من سنتين على حصوله على الشهادة الثانوية العا مضتأال تكون قد 

  .أن يكون حاصالً على النسبة المئوية المقررة وفق ضوابط التنسيب المقررة من قبل وزارة التعليم العالــــي 

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك 

  القبول بنجاح. نيجتاز امتحاأن 

 في بداية  همسيبأن تنطبق عليه جميع األسس والضوابط التي تقررها الجهات المختصة بشأن قبول الطالب وتن

كل عام أو فصل دراسي. وفي حال عدم صدور أي ضوابط جديدة يتم التقيد بالضوابط الصادرة في السنة 

 السابقة.

  ،بليبيا إقامة اعتيادية طيلة مدة الدراسة ً إذا كان المتقدم للدراسة من غير الليبيين، فيشترط فيه أن يكون مقيما

ررة وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في الجامعات، وذلك دون اإلخالل وأن يؤدي نفقات الدراسة والرسوم المق

 بالضوابط التي تقررها الجهات المختصة في هذا الشأن.

 ةيمجلس الكل بأي شروط أخرى صادرة من مجلس الجامعة أو االلتزام. 

 الوثائق المطلوبة للتسجيل 2112
 

 إستمارة الشهادة الثانوية 

 شهادة حسن السيرة والسلوك 

 ة صحيةشهاد 

 رقم وطنيالإفادة ب 
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 شهادة ميالد 

 شهادة إقامة 

 8 صور شخصية 

 ( 2ملف معلق عدد) 

بعد قبول الطلبة يتم منحهم رقم قيد دراسي وبطاقة تعريف طالب ويلزم على جميع الطالب حمل البطاقة أثناء دخولهم 

 .للحرم الجامعي

 اإلنتقال إلى الكلية 3112

 :ة ما يلييشترط في الطالب المنتقل للدراسة بالكلي

 أال يكون الطالب مفصوالً من كليته األصلية ألسباب علمية أو تأديبية أو ألي أسباب أخرى. -

أن يلتزم الطالب الراغب في اإلنتقال بتقديم المستندات المطلوبة معتمدة من جهات اإلختصاص على أن تحتوي  -

ه ية الفصل الدراسي الذي سيدرس فيات هذه المقررات قبل بدايعلى المقررات التي سبق له دراستها، ومحتو

 بشهرعلى األقل.

%( خمسة وستين بالمائة 65 (ة المنتقل منها عنيبالكل الجامعيةيجب أال يقل المعدل العام للطالب في دراسته  -

%(خمسة وسبعين بالمائة بالنسبة للتخصصات العلمية األخرى، مع مراعاة 75(بالنسبة لألقسام الهندسية 

 متحانات الخاصة بالكلية.حة الدراسة واإلالئ الشروط الواردة في

%(، ويشترط أن يتطابق 50تستبعد كل المقررات التي تحصل فيها الطالب على تقدير أقل من مقبول ) -

 %( من محتوى المقررات المعادلة بها.75المحتوى العلمي للمقررات المعادلة بنسبة ال تقل عن )

ً للبرنامج الالزم يدرس الطالب المنتقل المقررات التي لم ي - سبق له دراستها أو التي لم تعادل له، وذلك وفقا

 للتخرج بالقسم المختص.

 المقررات التي تمت معادلتها ال يتم حسابها ضمن المعدل التراكمي العام للطالب. -

 أن تكون الوحدات التي تُعاَدل للطالب أقلَّ من نصف الوحدات الالزمة للتخرج بالقسم المختص. -

ب المدة التي قضاها الطالب في الكلية المنتقل منها ضمن مدة الدراسة المسموح بها للحصول على يتم احتسا -

 الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية.
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 نظام التسجيل واإلرشاد 4112

 :يمنح الطالب رقم قيد عند قبوله للدراسة بالكلية، ويتكون رقم القيد من تسع خانات تكون مدلوالتها كما يلي 

 .قام الثالثة األولى من اليسار إلى السنة الدراسية التي إلتحق فيها الطالب بالكليةتشير األر -

 .الرقمان الرابع والخامس من اليسار يشيران إلى رقم تسلسل الكلية في الجامعة -

 .تشير األرقام التي تلي الرقم الخامس من اليسار إلى الرقم التسلسلي للطالب بالجامعة -

 يجب أن تحوي جميع و من نسختين، نسخة أصلية وتحفظ بمكتب التسجيل بالكلية، يفتح لكل طالب ملف علمي

النسخ األصلية من نماذج التسجيل والنتائج النهائية لكل فصل دراسي،أما النسخة الثانية من هذا الملف العلمي 

لمقررات فتكون عند مرشد الطالب بالقسم الذي يتولى إرشاد الطالب علميا فيما يخص اإلختيار األصح ل

تعارض الدراسية، وذلك حسب الخطة والجداول الدراسية واإلمتحانات المعلنة من قبل األقسام المختصة وبما الي

 .متحانات الخاصة بالكليةمع مواد الئحة الدراسة واإل

  يكلف القسم مرشدا علميا لكل طالب لإلشراف على برنامجه الدراسي، الذي يشمل التسجيل المبدئي والمساعدة

ي اختيار المواد الدراسية وحساب المعدل الفصلي والعام وإخطاره باإلنذارات إن وجدت أوال بأول كلما أمكن ف

 .ذلك وبالتعاون مع مكتب مسجل الكلية

  على الطالب مراجعة مرشده لتسلم صورة معتمدة من القسم لكل نماذج التسجيل ونتائج المقررات الدراسية في

 ات التي تحدث على سيرته العلمية بإستمرار.رسي لإلحاطة بكل التغينهاية كل فصل درا

 تسجيل الطلبة الجدد 5112

 .تتم إجراءات تسجيل الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتب التسجيل بالكلية 

  للنموذج الخاص بذلكيقوم الطالب في بداية كل فصل دراسي بتجديد قيده ً عن طريق منظومة الدراسة  وفقا

خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين، ويعد الطالب غائباً بعد هذه المدة ما لم يقدم مبرراً مقبوالً لغيابه في انات واالمتح

ص تنمدة ال تتجاوز األسبوع الثالث من بدء تجديد القيد، على أن يقوم الطالب بدفع غرامة التأخير حسب ما 

 عليه التشريعات النافذة.

 يد قيده وتسجيل المقررات الدراسية في المواعيد المحددة، ُعــــدَّ الطالب إذا لم يتقدم الطالب بإجراءات تجد

 منقطعا عن الدراسة بسبب غير مشروع مالم يقدم طلبا لوقف القيد مبينا فيه األسباب التي دعته لذلك.
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 التسجيل في المقررات 6112

 ة للمقررات الدراسية يجب على الطالب التسجيل في المقررات أوال بأول، وذلك حسب اإلعتمادية العلمي

المعتمدة من قبل األقسام المختصة وقسم الدراسة واإلمتحانات بالكلية، وال يجوز التسجيل في مواد متقدمة قبل 

 دراسة المقررات التمهيدية.

 إال إذا كان قد سبق له تسجيل المقررات ذات  (300) اليسمح للطالب بالتسجيل في المقررات ذات المستوى

( إال إذا كان قد سبق له تسجيل  (400وال يسمح له بدراسة المقررات ذات المستوى (  (100المستوى

إال إذا كان قد سبق  (500) فأقل، وال يسمح بدراسة المقررات ذات المستوى (200)المقررات ذات المستوى 

 فأقل. (300 ) له تسجيل المقررات ذات المستوى

 دراسية في كل فصل دراسي كلما أمكن ذلك، إال إذا لم يتبق وحدة  عشر ةأربع (14) الحد األدنى للتسجيل هو

للطالب هذا العدد الستكمال كل المقررات، وأن يكون متوقعاً تخرجه  في ذلك الفصل، كما اليجوز له التسجيل 

خمسة وسبعين بالمائة  (% 75) وحدة دراسية إال إذا كان معدله العام أكثر من شرع ةتسع (19) في أكثر من

وعشرين وحدة دراسية بأي حال من األحوال في الفصل  يناثن (22) اليزيد على الحد األعلىعلى أن 

 الدراسي الواحد.

 إيقاف القيد .13
 

يجوز للطالب إيقاف قيده بعد موافقة رئيس القسم المختص واعتماد عميد الكلية خالل شهر من بداية الفصل 

ز لمجلس الكلية الموافقة على إيقاف القيد للمرة الثانية في الدراسي وذلك لمرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته، ويجو

حالة قبوله للعذر المقدم من الطالب، وال تحسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة. كما يجوز تقديم طلبات وقف 

 القيد للطالب إلى مجلس الجامعة بصورة استثنائية لفصلين ا خرين إذا تطلبت ظروفه ذلك. 

 ى األقسام العلميةتوزيع الطلبة عل .14

وذلك حسب رغباتهم  ، افوق( اثنتين وعشرين وحدة دراسية فم22(يتم توزيع الطلبة الجدد على األقسام بعد إنجاز

وقدراتهم العلمية وكذلك إمكانيات األقسام وإحتياجات المجتمع من التخصصات الهندسية وفق النسب المعتمدة من 

 مجلس الكلية.
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 اإلنتقال من قسم إلى آخر .15

يجوز للطالب أن ينتقل من قسم إلى آخر بعد موافقة القسمين المعنيين، وبالتنسيق مع قسم الدراسة واإلمتحانات في 

موعد ال يتجاوز الفصل الرابع وبشرط عدم حصوله على أكثر من إنذارين، مع احتفاظ الطالب باإلنذارات المتحصل 

لقسم الجديد، يتم حذف المقررات التي ال تتطابق مع الخطة الدراسية عليها بالقسم المنتقل منه، وفي حالة قبول الطالب با

 بالقسم المنتقل إليه، كما ال يجوز للطالب اإلنتقال أكثر من مرة واحدة خالل فترة دراسته الجامعية مهما كانت األسباب.

 نظام الدراسة واالمتحانات .16
 

َراسة بالكليةن 1116  ظاُم الد ِّ

 

 لنظام الفصول الدراسية بواقع فصلين دراسيين في العام الدراسي الواحد، يُعرف تكون الدراسة بالكلية وفق ً ا

 أولهما بفصل الخريف والثاني بفصل الربيع. 

 ( ً َ التسجيل واالمتحانات، 18تكون مدة الدراسة في كل فصل دراسي ثمانية عشر أسبوعا ( بما في ذلك فترتا

 (.14( وال تزيد عن أربعة عشر أسبوعاً )12ر أسبوعاً )عن إثني عشعلى أال تقل فترة الدراسة الفعلية 

  يبدأ العام الدراسي بناء على قرار مجلس الكلية المستند لقــــــرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة

 الليبية بالخصوص.

 ات النهائية في كل فصل متحانلمواد وإضافتها واإليتم تحديد فترة التسجيل وتجديد القيد وتنزيل المواد وحذف ا

 دراسي بناء علي محضر اجتماع مجلس الكلية وبما يتوافق مع قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 .تكون هناك عطلة بين فصلي الخريف والربيع لمدة ال تقل عن أسبوعين 

 طلة الصيفية أو زيارات يجوز لألقسام حسب اإلمكانات المتاحة إعداد برامج دراسية علمية ميدانية خالل الع

 .ميدانية خالل الدراسة على أال تتعارض هذه البرامج مع أي برامج أخرى

 في كل فصل دراسي بعد موافقة ونهايتها وفي حاالت اضطرارية تعديل بداية الدراسة  يجوز لمجلس الكلية

 .مجلس الجامعة وبما ال يؤثر على البرنامج الدراسي

 ذا دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب أحد األقسام العلمية بعد موافقة يجوز تنظيم فصل دراسي صيفي إ

( أسابيع ويكون اختياري 8مانية )مجلس الكلية ومجلس الجامعة، على أال تقل مدة الدراسة الفعلية به عن ث

 والطلبة وبما اليتعارض مع البرنامج الدراسي للكلية. ألعضاء هئية التدريس
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 ةلغة الدراسة بالكلي 2116

 لغة الدراسة والتعليم بالكلية هي اللغة العربية، كما يمكن استخدام اللغة اإلنجليزية كذلك.

( 150يدرس الطالب للحصول على اإلجازة التخصصية البكالوريوس في العلوم الهندسية مقررات دراسية ال تقل عن )

يعتمدها قسم الدراسة واإلمتحانات بعد ( وحدة دراسية، يحددها القسم المختص، و160وحدة دراسية، وال تزيد عن )

موافقة مجلس الكلية، علما بأن الوحدة الدراسية عبارة عن محاضرة نظرية واحدة لمدة ساعة واحدة أسبوعيا، أو درٍس 

 .عملي لمدة ساعتين أسبوعيا خالل فصل دراسي واحد

 تصنيف المقررات الدراسية 3116
 

 - :يتصنف المقررات الدراسية على النحو التال

 مقررات عامة .1

 علوم إنسانية )متطلبات الجامعة( -

 علوم أساسية )متطلبات الجامعة( -

 مقررات داعمة .2

 علوم أساسية )متطلبات الكلية( -

 علوم هندسية أساسية )متطلبات الكلية( -

 .مقررات تخصصية .3

 مقررات تخصصية إجبارية -

 مقررات تخصصية إختيارية -

 توزيع الدرجات 4116

خمسين بالمائة على  (50 %)في المقرر الدراسي إذا تحصل على مجموع درجات بنسبة  يُــعدُّ الطالب ناجحا .1

 .األقل في هـــذا المقرر

 تحسب تقديرات كل مقررعلى أساس أعمال الطالب خالل الفصل الدراسي وامتحان نهاية الفصل، بنسبة .2

 لإلمتحان النهائي. (60 %) ألعمال الفصل و (%40)

 حكمها، يترك أمر تحديدها وحساب تقديراتها للقسم المختص.المقررات العملية ومافي  .3



 

 كلية الهندسة  –  دليل الطالب

 

 

 

24 

 يجب أن تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانا دوريا واحدا على األقل، وتدخل اإلمتحانات الشفهية والتقارير .4

 واإلمتحانات الملحقة غيرالمعلن عنها مسبقاً في أعمال الفصل الدراسي. 

درجة مستمر(  (رج بنهاية الفصل األول المسجل به ترصد لهفي حال عدم استكمال الطالب لمشروع التخ .5

وعلى الطالب في هذه الحال التسجيل في المشروع للمرة الثانية على أن ترصد له الدرجة المتحصل عليها 

 بنهاية الفصل الثاني.

 :لتاليتقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناء على المعدل العام من صفر إلى مائة حسب الجدول ا .6

 النسبة التقدير

 %100% إلى 85من  ممتاز

 %85% إلى أقل من 75من  جيد جدا  

 %75% إلى أقل من 65من  جيد فقط

 %65% إلى أقل من 50من  مقبول

 %50% إلى أقل من 35من  ضعيف

 %35أقل من  ضعيف جدا  

 

 حساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب 5116
 

للطالب عن طريق حساب مجموع النقاط وذلك بضرب عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر يتم احتساب المعدل الفصلي 

في الدرجة المتحصل عليها الطالب في ذلك المقرر ضربًا جبريًا، ثم يقسم مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي 

ن، ويحسب المعدل التراكمي درسها الطالب خالل الفصل الدراسي نفسه مع تقريب النتائج إلى أقرب رقمين عشريي

 بطريقة حساب المعدل الفصلي مع مراعاة طرح وحدات المواد المعادة، وذلك وفقاً للمعادلة اآلتية:

 المعدل التراكمي =
مجموع النقاط

مجوع الوحدات
×100 

 في تغطية مقرر القصور .17

َر الدراسي لجميع %( من مفردات المقرر الدراسي75إذا حالت ظروف طارئة دون تغطية )    ، يُلغي رئيُس القسم المقرَّ

الطلبة المسجلين به، وذلك بعد موافقة قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية، وعميد الكلية، ويتعين على الطلبة إعادة تسجيل 

 هذا المقرر في أول فصل دراسي يعرض فيه.وال يعد من الظروف الطارئة بأي حال من األحوال تغيب الطالب عن

 حضور المحاضرات والدروس العملية بدون مبرر.
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 واالمتحاناتالمحاضرات الغياب عن  .18
 

تتم متابعة حضور وغياب الطالب وفق اآللية التي يضعها القسم المختص بالتنسيق مع قسم الدراسة  -

 بما يضمن سير الدراسة على الوجه األكمل. واالمتحانات

ة أو اإلمتحان النهائي في أي مقرر ترصد له درجة صفر في ذلك إذا تغيب الطالب عن أداء اإلمتحانات الجزئي -

 :اآلتيةاالمتحان ما لم يتقدم بأحد المبررات 

 متحان المتغيب عنه مريضاً نزيالً بالمستشفى.إلكان يوم ا .1

وفاة أحد أقاربه من الذين تربطهم به صلة قرابة من الدرجة األولى، وذلك خالل فترة ال تزيد عن أربعة أيام  .2

 متحان المتغيب عنه.إلتاريخ ا من

 متحانات والمراقبة.إلأي عذر قاهر تقبله لجنة ا .3

زئية ومن عميد الكلية بالنسبة بشرط اعتماد قبول المبرر في كل الحاالت من أستاذ المقرر بالنسبة لإلمتحانات الج

 .متحان النهائيلإل

 مراجعة أوراق اإلجابة .19
 

أوراق إجابته في المواد التي رسب فيها، فيما ال يزيد عن مقررين  يحق للطالب الراسب التقدم بطلب لمراجعة

 دراسيين، وفق اإلجراءات والضوابط اآلتية:

 متحانات خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ إعالن النتيجة.إليقدم طلب المراجعة إلى قسم الدراسة وا .1

ثالثة أعضاء هيئة تدريس على األقل على أن يتم تشكيل لجنة للمراجعة من قبل القسم المختص تتكون من  .2

 متحانات والمراقبة.إليكون أحدهم أستاذ المادة، إن أمكن، وتقديم تقريرها إلى رئيس لجنة ا

من قبل القسم المختص بموعد إجتماع أو موقع الكلية يتم إعالم الطالب عن طريق لوحة اإلعالنات بالكلية  .3

طالب في الموعد المحدد، تعقد اللجنة إجتماعها وتتم المراجعة في لجان المراجعة، وفي حالة عدم حضور ال

 غيابه.

إذا ثبت صحة إدعاء الطالب، يتم تعديل النتيجة، وتودع نسخة من التقرير بملف الطالب وأخرى لدى   قسم  .4

 متحانات ويطلب من أستاذ المادة تقديم تقرير مكتوب لتبرير هذا التعديل.إلالدراسة وا
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 مشروع التخرج .21
 

يلتزم الطالب قبل تخرجه بإعداد مشروع تخرج، يتضمن دراسة علمية لها عالقة بتخصصه، ويتم تحديد عناوين 

مشروعات التخرج من قبل القسم العلمى المختص، ويعلن عنها بوقت كاٍف، وعلى الطالب اختيار أحد هذه 

العلمى المختص بتعيين مشرف لكل  الموضوعات والقيام ببحثها وإعدادها، لتكون مشروع التخرج، ويقوم القسم

 %( وتقسم على النحو التالي:100مشروع، وتكليف لجنة لمناقشته، وتحسب درجة الطالب فى مشروع التخرج من )

 %(.40. المشرف:                             )1

 %(.30. المقيم األول:                         )2

 %(. 30)        . المقيم الثانى:                 3

ال يسمح للطالب بتسليم نسخ المشروع بالصيغة النهائية إال بعد احتوائها على نموذج يحوي توقيعات المشرف واللجنة 

 الممتحنة، ويضاف هذا النموذج في بداية نسخة المشروع.

 تكريم المتفوقين .21
 

ال تتجاوز عشرة فصول دراسية بتقدير تمنح الكلية درجة الشرف للطالب المتحصل على درجة البكالوريوس في مدة 

 عام ممتاز.

 ن الدراسةع يقافاإلنـــــذار واإل .22
 

 اإلنذار 1.22

 ينذر الطالب في الحاالت اآلتية: ـ

 . إذا انقطع عن الدراسة مدة فصل دراسي بال عذر مشروع. 1

 دراسي.%(، أي بتقدير عام ضعيف مع نهاية أي فصل 50. إذا قل المعدل التراكمي العام عن )2

 %( في أي فصل دراسي.35. إذا قل المعدل الفصلي عن )3

 اإليقاف عن الدراسة 2.22
 

 في إحدى الحاالت اآلتية: ـويحال أمره إلى رئيس الجامعة يوقف الطالب عن الدراسة بالكلية  
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 . إذا انقطع عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين متتاليين بال عذر مشروع.1

%(، أي ضعيف جداً في فصليين دراسيين من الفصول األربعة  35تراكمي عام أقل من ) . إذا تحصل على معدل2

 األولى.

 . إذا تجاوز المدة المحددة للدراسة المنصوص عليها )عشرة فصول( بأربعة فصول دراسية.3

 .إذا تحصل على الحد األعلى من اإلنذارات وهي )ثالث إنذارات متتالية(.4

 التأديبية المخالفات. 23

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعالً يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح واألنظمة المعمول بها في الكلية، داخل الكلية 

 أو في أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو االمتناع عن أداء واجب.

 حتى زوال هذه الصفة بتخرجه  أو إلغاء تسجيله. يخ تسجيله بالدراسةويظل الطالب خاضعاً ألحكام التأديب من تار

 :تقسم المخالفات التأديبية إلى األقسام التالية

 عتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين بالكلية أو ممتلكاتهم.إلا 

 عتداء على أموال الكلية أو المرافق التابعة لها.إلا 

 متحانات.إلوا اإلخالل بنظام الدراسة 

 العام واآلداب العامة. ارتكاب أي سلوك مناٍف لألخالق أو أي فعل يمس النظام 

 مخالفات اإلعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أوالطالب 1.23
 الضرب واإليذاء. 

 الشتم أو القذف أو التهديد. 

 اإلهانة. 

 إتالف الممتلكات الشخصية داخل حرم الكلية أو الجامعة. 

عتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه أو من دونه، سواء إرتكب الفعل شفاهةً أو كتابةً أو إلويتحقق ا

 إشارةً.
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 مخالفات اإلعتداء على األموال والمرافق والمستندات التابعة للكلية  2.23
 

 لحة لإلستعمال أو بتغيير وجه إتالف أو تخريب األدوات والمعدات التابعة لمرافق الكلية سواء بجعلها غير صا

 إستعمالها كليا أو جزئيا.

 ممتلكات الكلية أو اإلستيالء عليها سرقة األموال أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من. 

 عدم إرجاع ما سلم للطالب على سبيل األمانة أو اإلعارة. 

 سات اإلجابة وملفات الطلبة وغيرهاوكرا إتالف أو سرقة المستندات المختلفة مثل: أسئلة اإلمتحانات. 

 مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات   3.23
 

تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات واإلفادات والوثائق والمستندات، سواء كانت صادرة عن الكلية أو  .1

 عن غيرها إذا كانت ذات صلة بالكلية.

لحة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحاالً للشخصية دخول طالب إنتحال الشخصية بأي شكل كان سواء لتحقيق مص .2

متحان، وتسري العقوبة إلمتحان أو إستخدام طالب لوثائق تخص طالب آخر أثناء اإلبدالً عن طالب آخر ألداء ا

على الطالبين، وكل من سهل ذلك أو كان شريكاً فيه من الطالب أو من غيرهم، أما إذا إشترك في الفعل من 

 بعين للكلية، أحيل أمره على الجهات المختصة.غير التا

 متحانات بأي صورة كانت.إلإثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو ا .3

التأثير على األساتذة والعاملين فيما يخص سير اإلمتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون  .4

 متحانات.إلالدراسة وا

متحانات أو الشروع فيها بأي صورة من الصور، ويعد من قبيل الشروع في الغش إلا ممارسة أعمال الغش في .5

للمقرر متحانات أيَّ أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات عالقة بالمنهج الدراسي إلإدخاُل الطالب إلى قاعة ا

 متحانات.إلما لم يكن مرخصاُ بإدخالها من قبل لجنة ا الدراسي

ستعانة بها فى تخزين ونقل إلمتحان مما يمكن إستخدامها أو اإليرها إلى قاعة اإدخال أي أجهزة إلكترونية أوغ .6

 ً  بإدخالها من قبل لجنة االمتحانات. المعلومات، ما لم يكن مرخصا

تصال الالسلكية إلإستعمال الطالب ألجهزة ا متحاناتإليعد من ضمن المخالفات المخلة بنظام الدراسة وا .7

 حانات بكونها إحدى وسائل الغش.متإل)الهاتف المحمول( أثناء ا

متحانات عدم ابراز بطاقة تعريف الكلية الخاصة بالطالب في أي وقت مخالفةً مخلةً بنظام الدراسة واإليعد  .8

 متحانات.إلتطلب منه أثناء ا
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 متناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً ألحكام الالئحة.إلا .9

 لفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.أي مخا .10

 والنظام العام واآلداب لألخالق  ة  منافيال ت  ايسلوكال  4.23
 

 .اإلعتداء على العِّرض ولو تم برضا الطرف اآلخر وفي حال الرضا يعد الطرف اآلخر شريكاً في الفعل 

  و المساس باآلداب العامة واألخالق اإلسالمية وفقاً كل ما من شأنه خدش الحياء العام أو اإلخالل بالشرف أ

 للقوانين النافذة.

  تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بأي صورة من الصور أو التدخين فى القاعات أو المعامل أو

 والمنشأت التابعة للكلية. الممرات أو المبانى

 .تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها 

 العامة واألخالق اإلسالمية، واستعمال كل  منافيةً لآلداب اءيزأ أو إرتداءبمظهر غير الئق داخل الكلية  الظهور

 ما من شأنه اإلخالل باألعراف واآلداب اإلجتماعية واإلسالمية.

 الكلية إبالغ الجهات المختصة وفي جميع األحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على. 

ورة باألعلى على سبيل المثال ال الحصر ويعتبرالسلوك محظور مادام مخالفا للتشريعات والنظم تعد النقاط المذك

 .المعمول بها ويتنافى مع األخالق واآلداب العامة

 العقوبات التأديبية. 24
 

طالع على إل. ولألعلىاألفعال المنصوص عليها في ا يعاقب الطالب باإليقاف عن الدراسة أو يوجه إليه إنذار إذا ارتكب

 .للعقوبات التأديبية، نأمل مراجعة الالئحة الداخلية للكلية المعلومات التفصيلية

 اإلجراءات التأديبية. 25
 

  على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الكلية أن يقدم بالغاً عن هذه المخالفة، يتضمن

 تقريراً مكتوباً إلى مكتب عميد الكلية.

 ور اإلبالغ عن الواقعة يتعين على عميد الكلية تكليف لجنة للتحقيق من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس يكون ف

 أحدهم مقرر اللجنة.
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  يتم إعالم الطالب بالتحقيق قبل ثالثة أيام من موعد التحقيق، وال يحسب اليوم الذي تم فيه اإلعالن، ويجوز أن يتم

 واإلستعجال وخوف ضياع األدلة.التحقيق فوراً في حاالت الضرورة 

  بعد االنتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب للتحقيق مع إعالمه به، يقدم المكلف بالتحقيق تقريره إلى السيد

 عميد الكلية.

  فور االنتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من عميد الكلية إذا رأى ذلك، ويتكون من ثالثة أعضاء

هيئة التدريس، من ذوي الخبرة والدراية، وعضو من المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن إتحاد  من أعضاء

الطلبة، ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس، ويتم إعالم من تمت إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي 

اليوم الذي تم فيه اإلعالم من بينها، وفي حال ينبغي فيه المثول أمامه، خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيام، وال يحتسب 

عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابياً. وال يجوز لمن إشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس 

 التأديب.

  ُر مجلُس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس إستدعاء الشهود، كما يجوز له إستدعاء يُصدِّ

 وجوب اإلستعانة بهم. ىالتحقيق واإلستعانة بمن يرمن قام ب

 .يتم اإلعالن عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة اإلعالنات في الكلية، ويعد ذلك قرينة على العلم به 

  يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات األعضاء، وال تعد نافذة إال بعد اعتمادها من عميد الكلية، أما

رة عن المجلس بالفصل فال تعد نافذة إال بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وتبلغ الجامعات والمعاهد القرارات الصاد

 العليا كافة في ليبيا بقرار الفصل للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول لديها.

 طالب، ونسخة لقسم يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة اإلعالنات في الكلية، وتسلم نسخة منه للقسم العلمي التابع له ال

الدراسة واإلمتحانات بالكلية، ونسخة لمسجل الكلية، ونسخة للمعنى إذا أمكن ذلك، كما تودع نسخة بالملف 

 الشخصي للطالب.

  تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو سحب ملفه من الكلية، وال يؤثر إنقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها

 أو المدنية الناشئة عن الواقعة.على الدعاوى الجنائية 

  تعد قرارات المجلس التأديبية التي تصدر طبقاً ألحكام هذه الالئحة نهائية بعد اعتمادها، وال يجوز الطعن فيها إال

 بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة.
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 بالكلية . الهيكل التنظيمي26
 

 

 

 



 

 كلية الهندسة  –  دليل الطالب

 

 

 

32 

 بالكلية قسم التسجيل 1126
 

الوسائل  مكتبالنشاط الطالبي و مكتبالخريجين و مكتبالقبول والتسجيل و مكتبوهي  مكاتبإدارة المسجل عدة  تبعوت

 .وتختص هذه المكاتب بالمهام التالية االجتماعية،الخدمة  مكتبالتعليمية، وكذلك 

 القبول والتسجيل مهام مكتب  1.1.26

 

 .نحوها الواجبة اإلجراءات واستيفاء ومراجعتها بالكلية للدراسة المتقدمين أوراق تلقي .1

 .والتسجيل الطالب بانتقال المتعلقة اإلجراءات إتمام .2

 .القيد وتجديد بوقف المتعلقة اإلجراءات إتمام .3

 .الوافدين بالطلبة المتعلقة اإلجراءات إتمام .4

 .للطالب الجامعية البطاقات استخراج .5

 .الطالبي إلسكان الخاصة اإلفادات منح .6

 العلمية األقسام على موزعين الطالب سماءبأ قوائم إعداد .7

 الطالب قيد سجالت إعداد .8

 المقررة لألحكام طبقا السجالت من تطلب التي الشهادات تحرير .9

 .المعنية الجهات مع باالشتراك للطالب العلمية الرحالت تنظيم .10

 .بالطالب الخاصة والبيانات اإلحصائيات إعداد .11

 .بيةالطال بالمنح المتعلقة اإلجراءات إتمام .12

 الخريجين  مهام مكتب  2.1.26

 

 بها واالحتفاظ واالمتحانات الدراسة قسم مع بالتنسيق دفعة لكل الخريجين قوائم حصر .1

 .وتقديراتهم الخريجين بأسماء المعنية الجهات إبالغ .2

 قسم مع بالتنسيق الخريجين درجات وكشوفات التخرج وإفادات شهادات بتحرير الخاصة النماذج بيانات استيفاء .3

 .واالمتحانات الدراسة

 .المختصة الجهات من اعتمادها بعد ألصحابها الدرجات وكشوف والشهادات اإلفادات تسليم .4
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 قسم من إعدادها بعد الجدد لخريجينل درجات كشف (2)و تخرج إفادة (2) عدد بتسليم الخريجين وحدة تقومحيث 

 قسم ورئيس الكلية عميد قبل من التخرج وإفادة الدرجات ملف داعتما ويتم الخريجين قائمة واعتماد واالمتحانات الدراسة

 .لذلك معد سجل في باالستالم التوقيع ويتم الكلية، ومسجل واالمتحانات الدراسة

 النشاط الطالبي مهام مكتب  3.1.26
 

ب الكلية واإلشراف النشاط الطالبي بتنظيم المناشط الثقافية والرياضية بالكلية، وكذلك تنظيم مشاركات طال مكتبيهتم 

عليها في البرامج والنشاطات التي تُنظم على مستوى الجامعة أو خارجها وغيرها من البرامج والمسابقات التي تشارك 

 فيها الكلية في المحافل والمعارض وغيرها.

 الوسائل التعليمية مهام مكتب  4.1.26
 

لتعليمية مثل األقالم وأجهزة العرض وتجهيز القاعات بما يلزم يوفر القسم الوسائل واألدوات التعليمية الخاصة بالعملية ا

 .من أدوات ومعدات، ويقع مكتب الوسائل التعليمية في الدور األرضى للمبنى اإلداري بالكلية

 الخدمة االجتماعية مهام مكتب  5.1.26

 

 .التوصيات بشأنها وتقديمذلك على العملية التعليمية  ثرأالظواهر المختلفة داخل الكلية و وتحليل وبحثرصد  .1

 وأنماطالبحث العلمي األخرى للتعرف على اتجاهات  وأدواتالقيام بتجميع المعلومات عن طريق االستبيانات  .2

 .التوصيات بشأنها وتقديم وتحليلها السلوك

 سوية االجتماعية الغير والظواهرالمتعلقة بأساليب معالجة االنحرافات  والبحوثاالشتراك في إعداد الدراسات  .3

 .بالكلية

 والطالب والموظفينهيئة التدريس  أعضاءالتي من شانها توطيد العالقات بين  والتوصياتتقديم المقترحات  .4

 .مختلف المستويات على

 .افي التغلب عليه ومساعدتهممشاكلهم  وتفهملطلبة الكلية  والمشورةتقديم النصح  .5

 .ل الكليةتنفيذها داخ وأساليبإعداد برامج الخدمة االجتماعية  .6

 .إعداد التقارير الدورية عن مجال التخصص .7
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 قسم الدراسة واإلمتحانات 2126
 

قسم الدراسة واإلمتحانات في الكلية يتولى اإلشراف على النتائج ورصد الدرجات وحساب المعدالت الفصلية 

ة إلى تشغيل منظومة التسجيل والتراكمية للطالب. كما يتولى القسم اإلشراف على لجان اإلمتحانات والمراقبة باإلضاف

والدراسة واإلمتحانات بالكلية. ويقوم القسم بالتنسيق بين األقسام العلمية في وضع الجداول الدراسية وتغطية المقررات 

المشتركة بأعضاء هيئة التدريس. ومن مهام القسم البث في طلبات النقل بين األقسام وكذلك طلبات اإلنتقال إلى الكلية 

ت والجامعات األخرى. ومن مهام القسم أيضاً إعداد قوائم بأسماء الطالب واستخراج بطاقات التعريف وكذلك من الكليا

تنظيم الجداول الدراسية وجداول اإلمتحانات والقاعات وكذلك توزيع المراقبات لإلمتحانات بالتنسيق مع األقسام العلمية. 

 ر عن سير العملية التعليمية واإلمتحانات.كما يقوم قسم الدراسة واإلمتحانات بإعداد التقاري

 الخدمات التعليمية اإللكترونية 212126
 

يعتبر الموقع اإللكتروني الرسمي للكلية وسيلة معتمدة لإلعالنات المختلفة للطالب. كما يوفر الموقع اإللكتروني خدمات 

 .حاناتتعليمية متنوعة كالتسجيل وتنزيل المواد من خالل منظومة الدراسة واالمت

  :ويمكن الوصول الى الموقع اإللكتروني للكلية من خالل الرابط التالي

https://asmarya.edu.ly/eng/ar/ 

 متحاناتإلالدراسة وا منظومة 312126
 

لتسجيل باإلضافة والحذف بداية كل يمكن للطالب من خالل هذ المنظومة تسجيل المقررات الدراسية والتعديل على ا

 فصل دراسي، كما يستطيع الطالب اإلطالع على النتائج في نهاية الفصل الدراسي ويمكن الحصول على اسم المستخدم 

 .وكلمة المرور للمنظومة من خالل التواصل مع قسم التسجيل

ية التي تهدف لمساعدة أعضاء هيئة التدريس كما توفر منظومة الدراسة واإلمتحانات خدمة القاعات الدراسية اإللكترون

 والطلبة على التواصل وتبسيط عملية مشاركة الملفات وتسليم الواجبات والتقارير بشكل إلكتروني. 

 - :ويمكن الدخول إلى منظومة الدراسة واإلمتحانات لكلية الهندسة من خالل الرابط التالي

http://www.asmarya.edu.ly/eng/ 

 .يقع قسم الدراسة واإلمتحانات يف الدور األرضي للمبنى اإلداري بالكلية

 

https://asmarya.edu.ly/eng/ar/
http://www.asmarya.edu.ly/eng/
http://www.asmarya.edu.ly/eng/
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 مكتب الجودة وتقييم األداء 3126
 

يُعنى مكتب الجودة وتقييم األداء باإلشراف على تطبيق شروط ومعايير الجودة واإلعتماد المعمول بها في الجامعات 

ستيفاء معايير الجودة إعن المركز الوطني لضمان جودة التعليم العالي، كما يعمل المكتب على ضمان  ةالليبية والصادر

ليات الالزمة إضافة إلى وضع الخطط واأل   لمعايير،واإلعتماد وسالمة اإلجراءات من خالل المراجعة الدورية لهذه ا

ليات التي تبنى عليها جودة ومواصفاتها. ومن هذه األال وشروط لألهداف المرسومة لتحقيق برامج الجودة بالكلية وفقا

خطة عمل مكتب الجودة وتقييم األداء وضع البرامج الزمنية لنشر ثقافة الجودة في الكلية بما يتفق مع رؤية ورسالة 

المكتب وأهداف الكلية، باإلضافة إلى إعداد وثائق توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية بالكلية، كما يقوم 

 ة وطرح استبانات التقييم وغيرها.بالمراجعة الدورية للوائح الكلية وملفات أعضاء هيئة التدريس والطلب

يقوم المكتب بعقد لقاءات مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وفنيي المعامل والموظفين في إطار تعريفهم 

ي هذا السياق يقوم المكتب بتصميم مطويات ونشرات تهتم بهذه بالجودة وأهميتها ونشر ثقافتها في الوسط العلمي. وف

 الجوانب وتوزيعها على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين في الكلية.

 .داء يف الدور األرضى للمبنى اإلداري بالكليةيقع مكتب اجلودة وتقييم األ

 مكتبة الكلية. 27
 

 استكماال من الكتب والمراجع التي يحتاج إليها الطالب وأعضاء هيئة التدريس الكلية مكتبة علمية تحوي عدداً  أنشأت

لروادها إستخدام  وبالمكتبة منظومة إلكترونية تنظم وتبويبها وفقا لألساليب العلمية، للعملية التعليمية، يتم تصنيفها

الطالب  احتياجاتكتبة إلكترونية لسد من حيث تقديم خدمات المطالعة واإلعارة، إضافة إلى ذلك تم إنشاء م محتوياتها

بالكلية. وتسعى الكلية  وبودة في المكتبة وفي معمل الحاسالذين يمكنهم اإلستفادة منها عن طريق الحواسيب الموج

 المتخصصةمن الكتب والمراجع العلمية والهندسية والمجالت والدوريات  المزيدمدعومة بإدارة الجامعة إلى توفير 

 وتطويرها بشكل دوري بالمصادر الورقية واإللكترونية. إلثراء المكتبة

 خدمات المكتبة 1.27
 تنظيم عملية إستعارة الكتب العلمية. 

  توفير نسخة ورقية من مشاريع التخرجبمساعدة الطلبة في. 

 توفير مساحة للدراسة. 

 الحاسب االلي توفير مساحة إلستخدام 
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 نظام اإلعارة 2.27
 دة أسبوعتتم إعارة الكتب للطلبة لم. 

 ال يجوز إعارة الكتب النادرة أو ذات النسخة الواحدة. 

 .للمبنى اإلداري بالكلية تقع مكتبة الكلية يف الدور األرضى

 مكتب الخزينة بالكلية. 28
 

 :خزينة الكلية بتحصيل رسوم الكلية والتي تشمل كل منيقوم مكتب 

 رسوم التسجيل وتجديد وإيقاف القيد. 

 التخرج إفادة رسوم إستخراج. 

 الدرجات كشف رسوم إستخراج. 

 معامل الكلية. 29
 

يعتبر الجانب التطبيقي والعملي أحد أركان العملية التعليمية في كلية الهندسة، وهو المكمل للجانب األكاديمي، وإنطالقاً 

طالب في مختلف من ذلك فإن الكلية تسعى ألن يكون من أولوياتها توفير المعامل والمختبرات التي يحتاج إليها ال

 التخصصات.

ة والفيزياء. كما يتم ائيومعامل الكهرب اسوبومعامل أجهزة الح معمل الخرسانةوتوجد بالكلية معامل مختلفة منها 

 توظيف البرمجيات التطبيقية المتطورة للمساعدة في ترسيخ المفاهيم التطبيقية للدروس النظرية.
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