دول ــة ليبي ــا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة األسمرية اإلسالمية
كلية تقنية المعلومات

الئحة نظام الدراسة واالمتحاانت والتأديب ابلكلية
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الفصل األول:

(أحكـ ـ ـ ـ ـام عام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة)
مادة ()1

كلية تقنية املعلومات هي إحدى كليات اجلامعة األمسرية اإلسالمية ومقرها مدينة زلينت حسب ما جاء يف قرار جملس الوزاء رقم
( )65لسنة2015 :م وقرار وزير التعليم العاىل والبحث العاملي رقم ( )156لسنة2015 :م.
الرؤية :تطمح أن تكون كلية متميزة علمياً ،وتساهم بفعالية ىف خدمة اجملتمع وتنميته.

الرسالة :دعم البحث العلمى وتوفري البيئة املناسبة إلنتاج املعرفة وتعليمها مبا خيدم الفرد واجملتمع.
األهداف:

 -1إعداد الكفاءات واملهارات العلمية ىف جمال تقنية املعلومات.
 -2تقدمي اإلستشارات الفنية ملؤسسات الدولة.
 -3إنشاء شراكات مع املؤسسات التعليمية املناظرة واملؤسسات العامة ىف جمال تقنية املعلومات لدعم الربامج التعليمية والتدريبية.
 -4إقامة ندوات ومؤمترات ىف خمتلف جماالت تقنية املعلومات.
مادة ()2

تصدر عن كلية تقنية املعلومات الئحة داخلية تبني املقررات ،الدراسية ،واألقسام العلمية ،وأهدافها ،واملواد املوضحة إلدارة العملية
التعليمية وتنضيمها وفق القوانني واللوائح العامة الصادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وما اشتمل عليه العرف اجلامعي
املعمول به.
مادة ()3

تسري أحكام هذه الالئحة على طالب مرحلة اإلجازة املتخصصة (البكالوريوس) بكلية تقنية املعلومات ابجلامعة األمسرية
اإلسالمية.

مادة ()4

اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم ابلكلية ،وجيوز التدريس بغريها إذا تطلب األمر ذلك يف بعض املقررات ،وعلى الطالب غري
العرب اجتياز امتحان يثبت قدرهتم على التحصيل العلمي ابللغة العربية وإثبات ذلك مبستند رمسي.
مادة ()5

تدار الكلية من قبل جملس الكلية الذي يتكون من اآليت:
 عميد الكلية. رؤساء األقسام العلمية ابلكلية. عضو عن املوظفني. عضو عن نقاية أعضاء هيئة التدريس ابلكلية. عضو عن احتاد الطالب ابلكلية.وميارس اجمللس االختصاصات املنصوص عليها يف املادة ( )30من القرار ( )22لسنة2008 :م بشأن اهليكل التنظيمي
للجامعات ومؤسسات التعليم العايل وتعديالته.
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مادة ()6

تتكون كلية تقنية املعلومات ابجلامعة األمسرية اإلسالمية من األقسام العلمية التالية :ـ
 . 1قسم علوم احلاسوب.
 . 2قسم تقنيات االنرتنت.
 . 3قسم شبكات احلاسوب.
 .4قسم نظم املعلومات.
 .5قسم هندسة الربجميات.
وجمللس اجلامعة إنشاء أقسام علمية جديدة أو دمج بعض األقسام أو إلغاء بعضها أو جتزئتها ،ويكون ذلك بناءً على اقرتاح جملس
الكلية عن طريق القسم العلمي املختص ،وتكون املوافقة النهائية على ذلك بعد اعتمادها من قبل جملس اجلامعة ،ويكون إلغاء أو
إنشاء شعب علمية من قبل جملس الكلية ،مع عدم اإلخالل ابملادة " "4من القرار " "501لسنة2010 :م.

الفصل الثاين:

(نظ ـ ـ ـ ـام القبول والقيد واالنتقـ ـ ـ ـال)
مادة ()7

يشرتط لقبول من يتقدم للدراسة بكلية تقنية املعلومات ان تتوفر فيه الشروط التالية:ـ
 . 1أن يكون حاصالً على الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي ،على أن ال يقل معدله العام عن (جيد جداً) ،وجيوز رفع
هذه النسبة أو خفضها وفق األسس والضوابط اليت يقرها جملس الكلية أو جهات االختصاص املخولة من قبل الدولة

الليبية بذلك.
 .2أن يكون الئقاً صحياً وخالياً من األمراض املعدية ،وقادراً على متابعة الدروس النظرية والعملية.

 . 3أن يكون املتقدم ((من غري الليبيني)) مقيماً بليبيا إقامة عادية طيلة مدة دراسته ،ومستوفياً جلميع شروط القبول املنصوص
عليها يف هذه الالئحة.
 .4يتعهد الطالب املتقدم للدراسة ابلكلية بدفع مجيع الرسوم ونفقات الدراسة ،وفق اللوائح املعمول هبا يف اجلامعات الليبية،
مع مراعاة االتفاقيات املوقعة بشأن املعاملة ابملثل فيما خيص الطلبة غري الليبيني.
 .5أن تنطبق عليه مجيع األسس والضوابط اليت تضعها اجلهات املختصة بقبول وتنسيب الطالب يف بداية كل عام دراسي
بشأن قبول وتسجيل الطلبة ابلكليات واجلامعات.
 .6أن جيتاز الطالب امتحان القبول أو املقابلة الشخصية أو كليهما بنجاح.
 .7جيوز للكلية إضافة أي شرط للقبول وفق ما تراه مناسبا.
مادة ()8

يتم قيد الطالب وقبوهلم بصفة (طالب نظاميني) وتشمل هذه الفئة مجيع الطالب املتفرغني للدراسة.
مادة ()9

جيوز قبول الطالب ال وافدين من غري الليبيني وفق الشروط املنصوص عليها يف اللوائح العامة سواء على منح دراسية أو على
حساهبم اخلاص ابلتنسيق مع جملس إدارة اجلامعة أو من يوكله بذلك ،ووفق إمكانيات وقدرات الكلية والقواعد واألسس اليت يتم
على ضوئها قبوهلم.
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مادة ()10

يقوم الطالب يف بداية كل فصل دراسي إبجراء جتديد القيد يف املواعيد اليت تعلنها الكلية ،ووفقا للطريقة املعتمدة للتجديد ابلكلية،
ومبا ال يتعارض مع الالئحة رقم ( )501لسنة2010 :م.
مادة ()11

جيوز للطالب املسجل يف الكلية تغيري ختصصه وملرة واحدة فقط خالل مدة دراسته طبقا للشروط التالية:
أ -أن يتم تغيري التخصص قبل البدء يف التسجيل للفصل الدراسى.
ب -موافقة القسمني املنتقل منه واملنتقل إليه.
ج -أن يتعهد الطالب ويلتزم بدراسة مجيع املقررات الدراسية املطلوبة ابلقسم املنتقل إليه اليت مل يسبق له اجتيازها.
د -تشكل جلنة معادلة من القسم املنتقل إليه الطالب على أن تقوم هذه اللجنة بدراسة الوضع العلمي للطالب وحتديد املتطلبات
واملقررات اليت جيب عليه القيام بدراستها واجتيازها.
ه -تل غى مجيع املقررات اليت قام بدراستها الطالب ابلقسم املنتقل منه وغري مطلوبة ابلقسم املنتقل إليه مهما كانت نتيجتها،
ويستثىن من ذلك مجيع املقررات املطلوبة ابلقسم املنتقل إليه سواء كانت إلزامية أو اختيارية ،وسواء قام ابجتيازها أو مل يتمكن
من اجتيازها( :يف حالة كون املادة الراسب هبا الطالب اختيارية ابلقسم املنتقل إليه فعليه إجباراً أن جيتازها بنجاح ،وال جيوز
استبداهلا مبادة اختيارية أخرى) .
و -حتسب املدة الدراسية اليت قضاها الطالب ابلقسم املنتقل منه ضمن املدة الدراسية للطالب ابلقسم املنتقل اليه ابلكلية.
مادة ()12

إذا مل يتقدم الطالب إبجراءات جتديد القيد وتسجيل املقررات الدراسية يف املواعيد اليت تعلنها الكلية يف بداية كل فصل دراسي يعد
الطالب منقطعاً عن الدراسة بسبب غري مشروع ،ما مل يقدم طلباً إبيقاف القيد مبيناً فيه األسباب اليت دعته إىل ذلك اإليقاف
دون اإلخالل ابلشروط واألحكام اليت تقررها هذه الالئحة يف هذا الشأن.
مادة ()13

جيوز للطالب إيقاف قيده ملدة التزيد عن فصلني دراسيني خالل دراسته ابلكلية ،ويكون ذلك خالل شهر من بداية الفصل
الدراسي ،وال حتسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة طبقاً هلذه الالئحة يف هذا الشأن ،وجيوز جمللس اجلامعة منح فرصة

وقف قيد الطالب بصورة استثنائية لفصلني أخرين إذا تطلبت الظروف ذلك.
مادة ()14

يشرتط جملس الكلية املوافقة على إجراء املعادلة حسب اإلمكانيات املتاحة للكلية ،ويتحدد وفقاً لذلك موعد للمعادلة يكون قبل
بداية الفصل الدراسي.
مادة ()15

جيوز ل لكلية قبول طالب منتقلني من كليات أخرى مناظرة معرتف هبا من داخل ليبيا أو خارجها ومبا ال يتعارض مع الشروط
والفقرات الواردة ابملادتني (  ) 7،8من هذه الالئحة املتعلقة ابلشروط العامة لقبول الطالب للدراسة ابلكلية ،ومبا ال يتعارض مع
أي قرارات صادرة ابخلصوص ووفقاً للشروط اآلتية:
 -1يقدم الطالب طلباً كتابياً إىل مسجل الكلية يف مدة ال تقل عن شهر قبل موعد بداية الفصل الدراسي ،يرفق مع الطلب
الكتايب كشف درجات رمسياً معتمداً من الكلية املنتقل منها ،على أن يوضح الكشف املواد اليت مت دراستها ،والدرجات اليت
حتصل عليها وتقديراهتا ،وجيوز للكلية طلب مفردات كل مادة من املواد اليت درسها ابلكلية املنتقل منها واملوجودة ابلكشف؛

ملقارنتها إن لزم األمر.
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 -2أن ال يكون قد سبق فصله من أي جامعة أو كلية ألسباب علمية أو أتديبية.
 -3أن ال يكون قد حصل على النسب احملددة لإلنذارات الفصلية املعمول هبا بكلية تقنية املعلومات.
 -4أن ال يكون معدله أقل من النسبة املئوية املقررة للقبول هبذه الكلية وفق اللوائح املعمول هبا.
 -5أن يكون حاصال على الشهادة الثانوية العامة أو التخصصية ،وأن تتوفر فيه الشروط الواردة ابملادة )7( :من هذه الالئحة.
 -6أن تنطبق عليه األسس والضوابط اليت تضعها اجلهات املختصة ابلقبول والتنسيب على مستوى الدولة الليبية بداية كل عام
دراسي (وقت انتقال الطالب للكلية) بشأن قبول وتسجيل الطالب ابلكليات واجلامعات واملعاهد العليا.
 -7يتم إجراء املعادالت الالزمة ملؤهالت الطالب املنتقلني إىل الكلية ،عن طريق جلنة خمتصة للبث يف طلبات الطالب املنتقلني،
ويكون البث يف هذه الطلبات يف أجل ال يتجاوز شهراً من اتريخ تقدمي الطلب ،وإذا وجدت اللجنة الطالب قد درس وفق
أنظمة تعليمية مغايرة ملا هو معمول به ابجلامعات الليبية وجب عليها إحالة األمر إىل اللجنة املختصة ابملعادالت بوزارة التعليم
العايل يف أجل ال يتجاوز شهراً من اتريخ تقدميه ،وجيوز للكلية إحلاق الطالب وفق معادلة أولية ،إىل حني استكمال إجراءات
املعادلة النهائية ،وال يعد الطالب منتقالً فعلياً إال بعد استيفاء مجيع اإلجراءات املطلوبة.

 -8عند املوافقة للطالب على االنتقال من كليات مناظرة إىل هذه الكلية بعد امتام اجراءات املعادلة جيب أن ميضي الطالب على
األقل أربعة فصول دراسية ،ملنحه درجة (البكالوريوس)من الكلية.
 -9أن يلتزم بتقدمي املستندات األصلية معتمدة من الكلية املنتقل منها عن املقررات وحمتوايت املواد اليت درسها.

 -10ال حيق للطالب الذى أعلن ختصصه وانتقل إىل كلية تقنية املعلومات من كليات مناظرة تغيري ختصصه طيلة مدة دراسته
ابلكلية.
مادة ()16

تتم املعادلة جلميع املقررات الدراسية املتقدم هبا الطالب واملتحصل فيها على معدل ال يقل عن % 65 :يف نظام الدرجات أو
تقدير (ج) يف نظام التقديرات ،ما عدا املقررات الدراسية العامة ،وهي (املقررات اإلسالمية ،اللغة اإلجنليزية ،الرايضيات ،مقدمة يف
اإلحصاء واالحتماالت ،الفيزايء) .فإنه جيوز معادلتها مبعدل ال يقل عن  ،%50وإذا تقدم الطالب مبستندات معتمدة من الكلية
املنتقل منها عن املقررات اليت درسها بنظام التقديرات فإنه يعامل ابحلد األدىن للتقدير ،على أ ن ال يقل عدد وحدات (ساعات)
املقرر املراد معادلته عن عدد الوحدات (الساعات) ملا هو معمول به مبقررات كلية تقنية املعلومات ابجلامعة األمسرية وتعتمد
املعادلة ،وحتتسب عدد الوحدات (الساعات) لكل مقرر وفق املعمول به ابلكلية.

الفصل الثالث:

(نظ ـ ـ ـ ـ ـام الدراسة واإلمتحاانت)
مادة ()17

تكون الدراسة ابلكلية وفقاً لنظام الفصل الدراسي املغلق والوحدات (الساعات) املعتمدة هبا ،وتكون مدة الدراسة مثانية فصول
دراسية ،يدرس الطالب خالهلا جمموعة من املواد وفقا لنظام الوحدات (الساعات) ،الىت حتدده الكلية ابخلطة الدراسية لألقسام
العلمية ،وتكون مواعيد البداية والنهاية للدراسة بكل فصل دراسي وفق ما سيأيت بيانه ما مل حتدد الوزارة أو اجلهات املعنية أو إدارة
اجلامعة بداية وهناية الدراسة اجلامعية أو أن متدد مدة التسجيل أو مدة اإلمتحاانت عن أسبوع لكل منها ،حيث يبدأ الفصل
الدراسي األول (اخلريف) يف منتصف شهر سبتمرب ،وينتهي بنهاية األسبوع الثالث من شهر يناير ،ويبد أ الفصل الدراسي الثاين
(الربيع) يف منتصف شهر فرباير ،و ينتهي بنهاية األسبوع الثالث من شهر يونيو ،على أن يكون األسبوع األول للتسجيل
واألسبوع الثاين بداية احملاضرات الفعلية واألسبوع األخري من الفصل الدراسي لالمتحاانت النهائية.
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مادة ()18

مينح الطالب درجة اإلجازة املتخصصة (البكالوريوس) بعد اجتيازه الوحدات (الساعات) الدراسية بنجاح وفقاً ملتطلبات كل قسم،
موزعة وفقاً جلدول املقررات الدراسية لألقسام العلمية املختصة.
مادة ()19

يف مجيع األحوال ال جيوز أن تكون الدراسة الفعلية (احملاضرات العلمية) يف الكلية يف كل فصل دراسي أقل من أربعة عشر أسبوعاً.
مادة ()20
جيب على كل طالب إعالن ختصصه يف أحد األقسام العلمية ابلكلية بعد استيفاء متطلبات التخصص املطلوبة ابلقسم الذي
يرغب التخصص به وفق إمكانيات األقسام العلمية لقبول الطالب ،على أن تتم إجراءات إعالن التخصص أو تغيريه ابلتنسيق بني
القسم املختص وقسم الدراسة واالمتحاانت ،وذلك يف بداية كل فصل دراسي.
مادة ()21

حتسب تقديرات كل مادة دراسية على أساس أعمال الطالب املنتظم خالل الفصل الدراسي وامتحان هناية الفصل ،وختصص نسبة
( ) %40من جمموع درجات كل مقرر لألعمال واالمتحاانت اجلزئية ،وىف حالة املقرر املكون من شقني( :نظري وعملي) تقسم
درجات أعمال الفصل ،حبيت تعطى ( )%15للشق العملى ،و ( )%25للشق النظري ،ويتم ختصيص نسبة ( )%60من
جمموع درجات ذلك املقرر لال متحان النهائي يف هناية الفصل الدراسي ابلنسبة للمقررات النظرية ،وىف حالة املقرر املكون من
شقني( :نظري وعملي) تقسم درجات اإلمتحان النهائي حبيت تعطى ( )%20للشق العملى ،و ( )%40للشق النظري ،وال يعد
الطالب انجحاً إال إذا حتصل على نسبة ( ) %50على األقل من جمموع الدرجات.
مادة ()22

على الطالب النظامي يف مجيع مراحل الدراسة االلتزام ابحلضور ومتابعة الدروس النظرية والعملية للمقررات الدراسية ،وإعداد
البحوث والدروس العملية واملتطلبات األخرى اليت يراها أستاذ املقرر الزمة إلمتامه ،وعلى أستاذ املقرر متابعة احلضور والغياب
للطالب يف املقرر الذي يقوم بتدريسه ،وإذا زادت نسبة غياب الطالب عن ( )%25من الساعات املقررة املقرر يفقد الطالب
احلق ابلتقدم لالمتحان النهائي يف ذلك املقرر ،ويعطى درجة (صفر) يف أعمال السنة أيضا ،وال جيوز اإلعفاء من هذه الشروط
مهما كانت األسباب.
مادة ()23

حتسب نسبة الغياب عن احملاضرات والدروس العلمية من بدا ية الدراسة الفعلية للفصل الدراسي اليت تنص عليها هذه الالئحة،
وعلى أستاذ املقرر متابعة احلضور والغياب لكل حماضرة وفقا للنموذج املعد وتسليمه عن طريق رئيس القسم العلمي التابع له إىل
مكتب الدراسة واإلمتحاانت شهرايً ،الذي بدوره يقوم بعملية توثيقه وإبالغ الطالب ابإلنذارات ولفت نظرهم ،لعدم تكرار
الغياب واآلاثر املرتتبة على ذلك ،وعلي رئيس قسم الدراسة واإلمتحاانت ابلكلية اختاذ الطريقة املناسبة إلبالغ الطالب بذلك.
مادة ()24

ال جيوز إجراء اإلمتحان النهائي ألي مقرر ما مل يتم إجنازه كامالً وفقاً ملا هو مطلوب ،ويف حال عدم تغطية املقرر حيال األمر إىل
جملس الكلية عن طريق القسم العلمي املختص الختاذ ما يتناسب وهذه احلالة ،ويف سبيل ذلك على أستاذ كل مقرر تقدمي تقرير
هناية كل فصل دراسي وقبل االمتحاانت النهائية لرئيس القسم ،موضحاً به نسبة إجناز املقرر وأسباب عدم اإلجناز إن وجدت،

وكذلك الصعوابت اليت قد تكون واجهته يف تدريسه ،ويقوم رئيس القسم بتجميع تقارير مجيع املقررات ابلقسم وإحالتها بتقرير اىل
جملس الكلية.
5

مادة ()25

تعطى للطالب درجة ((غ/صفر)) يف حال تغيبه عن اإلمتحاانت اجلزئية املقرر من دون عذر يقبله أستاذ املقرر ،كما تعطى
للطالب درجة ((غ/صفر)) يف حال تغيبه عن االمتحان النهائي للمقرر.
مادة ()26

تعد أسئلة االمتحاانت وتصحح من قبل عضو هيئة التدريس الذي قام بتدريس املقرر ويف حال تعذر قيامه بذلك على اجمللس
العلمي ابلقسم املختص تكليف عضو هيئة تدريس آخر للقيام هبذه املهمة ،كما جيوز لألقسام العلمية التنسيق إلجراء إمتحاانت
هنائية موحدة للمجموعات املختلفة ابملادة الواحدة ،وذلك ابإلتفاق مع من يقوم بتدريسها من األساتذة ،وابلتنسيق مع جلنة
االمتحاانت املكلفة ،ويف مجيع األحوال جيب أن يتم تسليم النتائج النهائية خالل ثالثة أايم من هناية امتحان كل مقرر دراسي،
وعلى عضو هيئة التدريس مراعاة اآليت:
 أن يوضح بورقة األسئلة لإلمتحان النهائي توزيع الدرجات لكل سؤال. أن يسلم أستاذ املقرر اإلجابة النموذجية مع أوراق اإلجابة عند تسليمه لنتيجة االمتحان النهائي للمقرر.مادة ()27

حيسب املعدل الفصلي للطالب يف هناية الفصل الدراسي على النحو اآليت:
أ -مجع (حاصل ضرب درجة املقرر × ىف عدد وحدات املقرر جلميع املقررات اليت اختارها الطالب يف الفصل الدراسي املعين).
بُ -ججت مع الوحدات الدراسية جلميع املقررات اليت اختارها الطالب يف الفصل الدراسي املعين.
ج -يكون املعدل الفصلي للطالب انتج قسمة انتج الفقرة (أ) على انتج الفقرة (ب).
حيسب املعدل العام على النحو التايل:

أ -مجع حاصل ضرب الدرجة للمقرر الذي مت دراسته مضرواب (×) يف عدد وحدات املقرر يف مجيع الفصول الدراسية اليت درسها
الطالب ،وىف حال املقرارات املعادة أيخد آخر تقييم.
بُ -ججتمع الوحدات الدراسية للمقررات اليت درسها الطالب يف مجيع الفصول الدراسية اليت درسها الطالب ،وىف حال املقرارات
املعادة أيخد آخر تقييم.
ج -يكون املعدل العام (الرتاكمي) للطالب انتج عن قسمة انتج الفقرة (أ) على انتج الفقرة (ب).
مادة ()28

يبقى الطالب ىف الفصل الدراسي ،والينتقل إىل فصل دراسي جديد إذا كان عدد مقررات الرسوب واملقررات املطالب بدراستها
أكثر من مقررين  ،ويعيد مقررات الرسوب واملطالب بدراستها فقط مع مراعاة األسبقية.
مادة ()29

ينتقل الطالب إىل فصل دراسي جديد إذا اجتاز مقررات الفصل الدراسي احلايل بنجاح ،ويف حال رسب الطالب يف مقرر أو
مقررين دراسيني حيمل هبا للفصل التايل ،مع مراعاة أسبقية املقررات الدراسية ،حيث ال يسمح للطالب بدراسة أي مقرر ىف الفصل
الدراسي اجلديد ما مل ينجز املقرر السابق له ،ويبق

مادة ()30

ال جيوز للطالب التسجيل يف مقررات الفصل الدراسي اخلامس أو السادس إال إذا اجتاز مجيع مقرارات الفصل الدراسي األول
والثاىن ،كما ال جيوز له التسجيل يف مقرارات الفصل الدراسي السابع أو الثامن إال إذا اجتاز مجيع مقرارات الفصل الدراسي
الثالث والرابع.
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مادة ()31

يلتزم الطالب قبل خترجه إبعداد مشروع خترج ،يتضمن دراسة علمية هلا عالقة بتخصصه ،ويتم حتديد عناوين مشروعات التخرج
من قبل القسم العلمى املختص ،ويعلن عنها بوقت كاف وعلى الطالب اختيار أحد هذه املوضوعات والقيام ببحثها وإعدادها،
لتكون مشروع التخرج ،ويقوم القسم العلمى املختص بتعيني مشرف لكل مشروع ،وتكليف جلنة ملناقشته ،وحتسب درجة الطالب
ىف مشروع التخرج من ( )%100وتقسم على النحو التايل-:
 املشرف.)%40( : املقيم األول.)%30( : املقيم الثاىن.)%30( : ال يسمح للطالب بتسليم املشروع بصيغته النهائية إال بعد احتوائه على منوذج حيوى توقيعات املشرف واللجنة املمتحنة،ويضاف هذا النموذج يف بداية نسخ املشروع .
مادة ()32

يعد الطالب متخرجاً إذا أهنى مجيع الوحدات (الساعات) للمقررات الدراسية املعتمدة واملطلوبة للتخرج ابلقسم املتخصص به
بنجاح.

مادة ()33

مينح الطالب فصال استثنائياً من قبل جملس الكلية بشرط أن يستفيد منه لتخرجه من الكلية (أي :تكون به آخر مواد للطالب
ابلكلية).
مادة ()34

متنح الكلية درجة الشرف للطالب املتحصل علي درجة البكالوريوس يف مدة ال تتجاوز مثانية فصول دراسية بتقدير عام ممتاز.
الفصل الرابع:
(اإلنـ ـ ـذار ،والفصـ ـ ـ ـل من الدراسة)
مادة ()35

ينذر الطالب يف احلاالت اآلتية :ـ
 . 1إذا انقطع عن الدراسة مدة فصل دراسي من دون عذر مشروع.
 . 2إذا قل املعدل الرتاكمي العام عن ( )%50من ( )%100أي :تقدير عام ضعيف مع هناية أي فصل دراسي.
 .3إذا قل املعدل الفصلي عن ( )%35يف أي فصل دراسي.
مادة ()36

يوقف الطالب عن الدراسة ابلكلية يف إحدى احلاالت اآلتية :ـ
 . 1إذا انقطع عن الدراسة ملدة فصلني دراسيني متتاليني من دون عذر مشروع.
 . 2إذا حتصل على معدل تراكمي عام أقل من ( ) % 35ضعيف جداً يف فصليني دراسيني من الفصول األربعة األوىل.
 . 3إذا جتاوز املدة احملددة للدراسة املنصوص عليها يف املادة (  ) 17من هذه الالئحة أبربعة فصول دراسية.
 .4إذا حتصل على احلد األعلى من األعلى من اإلندارات وهى (ثالثة إنذارات متتالية).
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الفصل السابع:

(املخالفات والعقوابت التأديبية وإجراءات التأديب)
مادة ()37

تسري أحكام القرار " "501لسنة 2010م ،بشأن تنظيم التعليم العايل علي الفصل السابع من هذه الالئحة  ،كما تسري
أحكامه علي كل ما مل يرد بشأنه نص يف هذه الالئحة.
مادة ()38

يـعـمــل أبحـكـام هـذه الالئـحـة بداية من بداية العام اجلامعي 2017/2016م.

د .حممد مصباح املغريب

د .عطية حممود البحباح

مدير مكتب اجلودة وتقييم األداء

عميد كلية تقنية املعلومات

د .املهدي إبراهيم الغويل
رئيس اجلامعة األمسرية اإلسالمية
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