بسم اهلل الرمحان الرحيم

ادلقذيـــــــــــــح
ذؽشص انذٔل ػهٗ ذؼهٛى اتُائٓا ٔإكغاتٓى انًؼاسف ٔانًٓاساخ انالصيح يًا ٚؼضص يفٕٓو انرًُٛح
انثششٚح ٔخهك انكٕادس ٔانكفاءاخ ف ٙشرٗ يُاؼ ٙانؽٛاج.
ذؼذ كهٛح انرشتٛح يؤعغح ذشتٕٚح ذخرض تئػذاد انًؼهًٔ ٍٛذأْٛهٓى ذأْٛالً ػانٛا ً ف ٙانًعاالخ انًُٓٛح
ٔانرشتٕٚح انرٚ ٙؽراظٓا انًعرًغ ٔاَطاللا ً يٍ إؼغاعٓا تٕاظثٓا ،ذضغ كهٛح َانٕخ ْزا انذنٛم تٚ ٍٛذ٘
طالتٓا األػضاء ٔانز ٍٚعٛكٌَٕٕ سٔاد ْزا انًعرًغ نٛكٌٕ َثشاعا ً ٚغرششذٌٔ تّ نًؼشفح كم يا ٚهضيٓى يٍ
أيٕس ؼٕل انذساعح ف ٙانكهٛح يٍ ذغعٛم َٔظاو ٔؼمٕق ٔٔاظثاخ ،ؼٛس ذًُػ دسظح انثكانٕسٕٚط فٙ
انؼهٕو ٔانرشتٛح ٔ ،انهٛغاَظ ف ٙاٜداب ٔانرشتٛح .

َشأج انكهيح :
ذمغ ف ٙيذُٚح َانٕخ تعثم َفٕعح ،ظُٕب غشب يذُٚح طشاتهظ تؽٕان 270 ٙكٛهٕ يرش .ذأعغد
تًٕظة انمشاس سلى( )96نغُح 1669و ذؽد إعى انًؼٓذ انؼان ٙإلػذاد انًؼهًَ ٍٛانٕخ تُظاو شالز عُٕاخ
دساعٛح ًُٚػ انطانة تؼذ ذخشظّ دتهٕو ػانٚ ٙؤْهّ نهرذسٚظ األعاعٔ ٙانًرٕعظ شى ػذل انُظاو ف ٙانؼاو
انذساع 2000/1666ٙو،ؼٛس أطثػ أستغ عُٕاخ ٔاعرًشخ ذثؼٛح انًؼٓذ انؼان ٙنإلػذاد انًؼهًَ ٍٛانٕخ
نهعُح انشؼثٛح انؼايح نهرؼهٛى ؼٛس أطثؽد ذثؼٛح انًؼاْذ انؼهٛا ٔ انًرٕعطح إن ٙلطاع انرؼهٛى ٔ انركٍٕٚ
انًُٓٔ ٙأعرًش ْزا انٕضغ ؼرٗ 2002/1/1و،ؼٛس َظاو ذثؼٛح كم انًؼاْذ انؼهٛا نإلػذاد انًؼهً ٍٛإنٙ
ظايؼح انعثم انغشت ٙذؽد أعى كهٛح انًؼهًَ ٍٛانٕخ ٔشى يؤخشا ً ذغٛش أعى كهٛح انًؼهً ٍٛإن ٙكهٛح انرشتٛح
ف ٙػاو2009و انُظاو انذساع ٙأستغ عُٕاخ ٔف ٙػاو2017و طذس لشاس تئَشاء ظايؼح َانٕخ ذاتؼح
نٕصاسج انرؼهٛى ٔٔفك لشاس  909نغُح ٔ 2017أطثؽد كهٛح انرشتٛح ْ ٙاؼذٖ انكهٛاخ انراتؼح نهعايؼح .
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صىر ادلإسسح انتعهيًيح

انزؤيح وانزسانح واألهذاف :
رؤية الكلية :
ذغؼٗ انكهٛح أٌ ذظثػ سائذج ٔيثذػح ف ٙإػذاد ٔذخشٚط انًؼهً ٍٛانمادس ٍٚػهٗ األداء فٙ
يعال انرشتٛح ٔانرؼهٛى تكفاٚاخ ػانٛح ٔذغٓى يثاششج ف ٙذطٕٚش انًُظٕيح انرؼهًٛٛح ف ٙنٛثٛا تًا
ٚؽمك األْذاف انغايٛح نهًعرًغ.
رسالة الكلية:
* ذطٕٚش يغرٕٖ انٕػ ٙانصمافٔ ٙذًُٛح يٓاساخ انطهثح ٔاألعاذزج .
* دػى انرفٕق انؼهًٔ ٙذغٓٛم ػًهٛاخ اإلدياض ف ٙانًعرًغ انهٛثٔ ٙؼم انًشكالخ ٔانثؽس
انؼهً ٙانشائذ انًؼطاء .
* خذيح انًعرًغ ٔذطٕٚش انثُٛح انًؽهٛح ٔخهك يغرٕٖ نهعٕدج انؼًهٛح ٔانركٕ ٍٚانًرًٛض نهطهثح
 *.انًشاسكح انثُاءج ف ٙذطٕٚش لطاع انرؼهٛى ٔذؽغ ٍٛػًهٛاخ انرؼهى ٔفما ً نهًؼاٛٚش األكادًٛٚح .
أهداف الكلية :
* ذطٕٚش انثشايط انذساعٛح ٔانثؽس انؼهً ٙتانكهٛح .
* ذفؼٛم دٔس انكهٛح داخم انًعرًغ انًؽهٔ ٙذؽغ ٍٛاألداء اإلداس٘ .
* خهك يغرٕٖ يرًٛض نهطهثح ٔذمٕٚح انرعشتح األكادًٛٚح نذٓٚى .
* ذؽغ ٍٛيغرٕٖ األعاذزج ٔخذياخ انرؼهٛى ٔانرؼهى تانكهٛح .
* ضثظ يغرٕٖ انرٕظٔ ّٛاإلسشاد تانًؤعغح .
اسى انكهٍح تانهغح
انعشتٍح

اسى انكهٍح تانهغح االَجهٍضٌح

ذاسٌخ إَشاء انكهٍح

َظاو انذساسح

كهٍح انرشتٍح

Faculty of Education

1995و

سُىي

االقسام المعتمدة بالكلية بموجب قرار من رئيس الجامعة رقم ( )26لسنة 2019م
قسى انهغح انعشتٍح

قسى انهغح االَجهٍضٌح

قسى انهغح
انفشَسٍح

قسى يعهى فصم

قسى عهى انُفس

قسى انراسٌخ

قسى انجغشافٍا

قسى انحاسىب

قسى انشٌاضٍاخ

قسى انفٍضٌاء

قسى عهىو انحٍاج

قسى انذساساخ االساليٍح

َظاو انذراسح تانكهيح








ذغٛش انذساعح تانكهٛح ٔفما ً نهُظاو انغُح َٔظاو انغاػاخ انًؼرًذج  ،انًٕصػح يا تٍٛ
يرطهثاخ انعايؼح ٔيرطهثاخ انكهٛح ٔ،يرطهثاخ انرخظض .
يذج انذساعح تانكهٛح أستغ عُٕاخ .
ذركٌٕ كم عُح دساعٛح يٍ (  ) 29عرح ٔػششٌٔ أعثٕػا ً  ،يُٓا أعثٕع نهرغعٛم
ٔأعثٕػاٌ ناليرؽاَاخ انُٓائٛح .
نهمثٕل ٔانرغعٛم تانكهٛح ٚشرشط أٌ ٚكٌٕ انطانة يرؽظم ػهٗ انشٓادج انصإَٚح انؼايح
لغى ػهً ٙأٔ أدت ٙترمذٚش ػاو  %92فًا فٕق أٔ أٌ ٚعراص ايرؽاٌ انًفاضهح .
نهؽظٕل ػهٗ اإلظاصج انعايؼح ( انثكانٕسٕٚط – انهٛغاَظ ) يٍ أؼذ ألغاو انكهٛح ٚعة
ػهٗ انطانة اظرٛاص ػذد يٍ انٕؼذاخ نهخطح انًؼرًذج نهرخشض تؽٛس الذمم ػٍ ()120
يائح ٔػششٌٔ ٔؼذج دساعٛح ٔال ذضٚذ ػٍ ( )120يائح ٔخًغٌٕ ٔؼذج دساعٛح .
ذؽذد تذاٚح َٔٓاٚح كم عُح تمشاس يٍ يعهظ إداسج انكهٛح تًا ٔترٕافك يغ لشاساخ يعهظ
إداسج انعايؼح .

نغح انذراسح تانكهيح :
انهغح انؼشتٛح ْ ٙنغح انرذسٚظ ٔانرؼهى تانكهٛح ٚٔ،عٕص انرذسٚظ تانهغح االَعهٛضٚح ف ٙتؼض
انًمشساخ انذساعٛح تألغاو انؼهٕو انرطثٛمٛح ٔ تاعرصُاء طثٛؼح انرخظض ف ٙتؼض االلغاو يصم
لغى انهغح اإلَعهٛضٚح ٔ،لغى انهغح انفشَغٛح ٔرنك تؼذ يٕافمح انمغى انؼهًٔ ٙيعهظ انكهٛح
ٔاػرًادْا يٍ سئاعح انعايؼح ،كًا ٚعة إخضاع انطالب غٛش انؼشب اليرؽاٌ نمٛاط لذسذٓى
ػهٗ انرؽظٛم انؼهً ٙتانهغح انؼشتٛح ٔفك انضٕاتظ انر ٙذؽذدْا ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٔ ٙانثؽس
انؼهً. ٙ
اخلذياخ انطالتيح  :تمدم الكلٌة العدٌد من الخدمات المتاحة بها ومنها :
ادلكتثح  :تتضمن كتب ومراجع منهجٌة باإلضافة لكتب علمٌة وثمافٌة مصنفة حسب التصنٌؾ
العالمً للمكتبات مواعٌد العمل بها مرتبط بالدوام الرسمً حسب الكلٌة .
انسكٍ اجلايعي :
ٌشٌر الفصل االول فً االحكام العامة لمرار وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً رلم () 22
لسنة  2102م بشأن الئحة تنظٌم اإلسكان الطالبً بمؤسسات التعلٌم الحكومٌة فً المادة ()0
بتشكٌل لجنة دائمة لألشراؾ على بٌوت الطلبة على الوجه التالً :مسجل عام المؤسسة التعلٌمٌة
رئٌسا  ،وبعضوٌة كال من مدٌر ادارة االسكان الطالبً واالعاشة ومشرؾ عام البٌوت ومشرؾ
النشاط الطالبً .وتختص اللجنة فً تسهٌل كافة معولات الطالب بالتراح السٌاسة العامة للبٌوت
واللوائح المنظمة له .
ٌ تمتع الطالب بالكلٌة بخدمة المبٌت واالعاشة بأؼلب االلسام الداخلً ومفصل كالتالً:
مبٌت الطلبة بنٌن نالوت  /مبٌت الطلبة بنات نالوت .

ٌ تمتع الطالب بمجانٌة النمل من المبٌت الى مبنى الكلٌة على فترتٌن صباحٌة ومسائٌة .

انذرجاخ انعهًيح انتي متُحها انكهيح :
ًُٚػ انطانة تؼذ ذخشظّ يٍ كهٛح انرشتٛح انذسظاخ انعايؼٛح األٔنٗ انرانٛح:
 - 1دسظح انهٛغاَظ ف ٙاٜداب ٔانرشتٛح ألػذاد انًؼهى نهرؼهٛى االترذائ ٔ ٙاإلػذاد٘ ٔانصإَ٘
ف ٙأؼذ انرخظظاخ األدتٛح اٜذٛح:
( نغح اَعهٛضٚح – نغح فشَغٛح – ػهى االظرًاع – انعغشافٛا -ػهى انُفظ – انهغح انؼشتٛح
ٔانذساعاخ االعاليٛح – يؼهى فظم – انراسٚخ ).
 -2دسظ ح انثكانٕسٕٚط ف ٙانؼهٕو ٔانرشتٛح ألػذاد انًؼهى نهرؼهٛى االترذائٔ ٙاإلػذاد٘ ٔانصإَ٘
ف ٙأؼذ انرخظظاخ انؼهًٛح اٜذٛح:
( انكًٛٛاء – ػهٕو انؽٛاج – انفٛضٚاء – ؼاعٕب – سٚاضٛاخ ).
حقىق انطانة
ٌ حك للطــالــب فً الحصــول على معلومات حول المــادة العلمٌــة النظرٌــة والعملٌــة
ومعرفــة المتطلبــات المرتبطــة بالممررات التً ٌدرسها وذلن وفما لألحكام واللوائح
بالكلٌة ً التً ٌدرس بها .
ٌ حك للطالب الحصول على دلٌل الطالب والخطط الدراسٌة بالكلٌة أو المسم واللوائح الداخلٌة
بهما
ٌ حك للطالب االطالع على الجداول الدراسٌة لبل بدء الدراسة واالمتحانات بولت مناسب .
ٌ حك للطالب اٌماؾ لٌده حسب اللوائح الداخلٌة المنظمة لذلن .
ٌ حك للطالب االســـتفســـار والمنالشـــة العلمٌة الالئمة مع أعضـــاء هٌئة التدرٌس فً أثناء
المحاضــرة  ،أو فً أثناء الســـاعات المكتبٌة المعلنة .
ٌ حك للطالب معرفة اإلجابة النموذجٌة ألسئلة االختبارات الفصلٌة  ،وتوزٌع الدرجات على
أجزاء اإلجابة.
ٌ حك للطالب طلب مراجعة إجابته فً االمتحان النهائً وفما للوائح المعمول بها .
ٌ حك للطالب معرفة نتائج االمتحان النصفً لبل دخول االمتحان النهائً بولت كاؾ .
ٌ حك للطالب المشاركة فً األنشطة التً تمدمها الكلٌة واالنضمام إلٌها أو االنخراط فٌها.
ٌ حك للطالب االســتفادة من خدمات ومرافك الكلٌة من المكتبة ،الجامع ،الســكن الجامعً ،
المالعب وؼٌرها بشــرط طلب اإلذن بذلن .
ٌ حك للطالب التمدم بشـكوى أو التظلم من أي أمر ٌتضـرر منه فً عاللته مع أعضـاء هٌئة
التدرٌس أو المسـم أو أي وحدة من وحدات الكلٌة وفما للمواعد المنظمة لوحدة حماٌة الحموق
الطالبٌة .
واجثاخ انطانة
 التزام الطالب بالحضور المنتظم للمحاضرات والدروس العملٌة








التزام الطالب بلوائح الكلٌة وتعلٌماتها والمرارات الصادرة منها.
.التزام الطـالـب بحمـل البطـالـة الجـامعٌـة الصـادرة عن مســجـل الكلٌـة أثنـاء وجود
الطـالـب داخـل الحرم الجـامعً وتمدٌمها للموظفٌن أو أعضاء هٌئة التدرٌس عند طلبها
التزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باألتالؾ أو العبث بها
التزام الطالب بالتعلٌمات الخاصـة للحصـول على إذن مسـبك من الجهة المختصـة السـتعمال
المرافك أو التجهٌزات الكلٌة.
التزام الطالب بالزي والسلون المناسبٌن .
التزام الطالب بالهدوء داخل مرافك الكلٌة و االمتناع عن التدخٌن فٌها وعدم إثارة االزعاج
فً ؼٌر االماكن المخصصة لذلن .

ئيقاف انــقــيذ
ٌجوز للطالب إٌماؾ لٌده من بداٌة الدراسة ولبل دخوله االمتحانات النصفٌة بحسب االحوال
لسنتٌن دراسٌتٌن طٌلة فترة دراسته  ،وال تحسب مدة إٌماؾ المٌد ضمن مدة الدراسة ،وٌجوز
لمجلس الجامعة لبول ولؾ لٌد الطالب بصورة استثنائٌة لسنتٌن دراسٌتٌن أخرٌٌن إذا تطلبت
ظروفه ذلن ،فً المدة من بداٌة التسجٌل بالكلٌة وحتى لبل دخوله االمتحانات النهائٌة.
تىسيع انذرجاخ دلقزر دراسي
تكون النتٌجة لممرر ما محسوبة من والع االمتحانات التً تجري فً نهاٌة السنة مضافا إلٌها
درجات االختبارات  ،والنشاطات العلمٌة التً ٌموم بها الطالب خالل السنة الدراسٌة كلها ،
وتكون النهاٌة العظمى لدرجة كل ممرر مائة درجة حسب الخطط الدراسٌة بالكلٌة .
تقذيز درجاخ انطانة
تمدر درجات الطالب فً الكلٌة التً تستخدم نظام المائة حسب الجدول االتً :
تزقيى

انُسثح

انتقذيز

1

من 58إلى100

ممتاز

2

من  58الى ألل من 58

جٌد جدا

3

من  58الى الل من 58

جٌد

4

من  80الى الل من 58

ممبول

5

من  58الى الل من 80

ضعٌؾ

6

الل من 58

ضعٌؾ جدا

انزيش

حساب يعذل يتىسط انتقذيز انسُىي
فً نهاٌة كل سنة دراسٌة ٌحسب متوسط معدل التمدٌر العام للطالب السنوي بضرب الدرجة
لكل ممرر نجح فٌه فً عدد الوحدات المعتمدة له  ،ولسمة مجموع حاصل الضرب لجمٌع
الم مررات التً درسها الطالب على العدد الكلً للوحدات مضروبا بالنهاٌة العظمى ،وٌمرب
معدل متوسط التمدٌر إلى الرب رلمٌن عشرٌٌن مع االحتفاظ بخصوصٌة الكلٌة فً الٌة حساب
المتوسط .
حساب يعذل يتىسط انتقذيز انعاو نهطانة
عند التخرج ٌحسب متوسط التمدٌر العام للطالب بضرب الدرجة المتحصل علٌها الطالب
لكل ممرر فً عدد الوحدات المعتمدة له  ،ولسمة مجموع حاصل الضرب لجمٌع الممررات التً
درسها على العدد الكلً للوحدات مضروبا بالنهاٌة العظمى .وٌمرب معدل متوسط التمدٌر إلى
الرب رلمٌن عشرٌٌنٌ .عتبر الطالب ضمن خرٌجً نفس السنة الدراسٌة أذا استوفى جمٌع
متطلبات التخرج

يزاجعح يقزر رسة فيه انطانة
مع مراعاة سرٌة االمتحانات ٌجوز للطالب التمدم بطلب المراجعة الموضوعٌة فً
الممررات التً رسب فٌها على إال تزٌد عن ممررٌن وفك االجراءات والضوابط التالٌة :
 أن ٌمدم طلب المراجعة إلى مسجل الكلٌة خالل مدة ال تزٌد عن أسبوعٌن من إعالن
النتائج.
ٌ تولى المسم الدراسً تشكٌل لجنة للمراجعة من ثالث أعضاء من هٌئة التدرٌس على أن
ٌكون من بٌنهم أستاذ الممرر موضوع طلب المراجعة  ،وبحضور الطالب شخصٌا و على
اللجنة إعداد تمرٌر بالخصوص وتمدٌمه إلدارة الكلٌة خالل ثالث أٌام من تارٌخ التكلٌؾ  ،وإذا
تأخر الطالب عن الموعد المحدد للمراجعة تراجع الورلة من لبل اللجنة ،وٌعد لرراها نهائٌا،
وال ٌحك للطالب طلب المراجعة
 إذا ثبتت صحة ادعاء الطالب ٌتم تصحٌح النتٌجة ،وتودع نسخة من التمرٌر فً ملؾ
الطالب.
 إذا لم ٌثبت صحة ادعاء الطالب فٌترتب على ذلن أٌلولة لٌمة الكفالة إلً الكلٌة ،ومساءلة
الطالب الذي ال ٌثبت ادعاءه وعلى إدارة الكلٌة إخطار الطالب بهذه االجراءات ،والضوابط عند
تمدٌمه طلب المراجعة .
انفزصح االستثُائيح و ئعادج انتـُـسـيـة

ً
اوال :انفزصح االستثُائيح:
ٌجوز منح الطالب فرصة استثنائٌة بناء على توصٌة من المسم العلمً ،ومجلس الكلٌة،
ومجلس إدارة الجامعة ،ولمرة واحدة ،وذلن وفما للضوابط والشروط التً تضعها اللوائح العامة .
ً
ثاَيا  :ئعادج انتـُـسـيـة
ٌعاد تنسٌب الطالب إلً كلٌة أخرى فً الحاالت التالٌة :
 إذا حصل علً تمدٌر عام ضعٌؾ جدا فً السنة الدراسٌة االولً
 إذا تحصل على الحد االعلى من االنذارات فً السنة االولى والثانٌة .
ٌ جوز إعادة تنسٌب الطالب إلى الكلٌة التً ٌكون معدل المبول بها ألل من الكلٌة التً
استنفد الطالب بها سنوات الرسوب وذلن لمرة واحدة فمط .
االَذار وانفصم يٍ انذراسح
ً
اوال  :االَـــذار
ٌنذر الطالب إذا تحصل على تمدٌر عام ضعٌؾ او ضعٌؾ جدا فً أي سنة من السنوات
الدراسٌة .راجع الالئحة الداخلٌة للدراسة واالمتحانات الصادرة من الكلٌة ومعتمدة من مجلس
الجامعة .
ً
ثاَيا  :احلزياٌ يٍ االيتحاٌ
ٌحرم الطالب من أداء االمتحان النهائً ( النظري والعملً) فً أي ممرر فً حالة ؼٌابه ألكثر
من ( )% 22من الساعات المحددة لذلن الممرر  ،وتعطى له درجة صفر .
ً
ثانثا  :انـفــصـم يٍ انذراسح
ٌفصل الطالب وٌنتهً حمه فً االستمرار فً الدراسة على حساب الدولة فً احدي الحاالت
التالٌة :
 إذا تحصل على معدل سنوي ضعٌؾ جدا مرتٌن متتالٌتٌن خالل فترة دراسته بالكلٌة.
. إذا تحصل على معدل سنوي ضعٌؾ ثالث مرات متتالٌة خالل فترة دراسته بالكلٌة.
. إذا تكرر رسوب الطالب فً ممرر ما أربع مرات .
. إذا انمطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة سنة دراسٌة.
. إذا لضى ضعؾ المدة الممررة بالنسبة للطالب الذي اختار االستمرار فً الدراسة عن طرٌك
دفع الرسوم الدراسٌة للتخصص .
. راجع الالئحة الداخلٌة للدراسة واالمتحانات الصادرة من الكلٌة ومعتمدة من مجلس الجامعة
.
انـًـخـانفـاخ وانعقىتاخ انتأديثيح
ٌخضع الطالب للتأدٌب إذا ارتكب فعل ٌشكل مخالفة للموانٌن  ،واللوائح  ،واالنظمة المعمول
بها فً الجامعة والكلٌة سواء تم الفعل داخلها أو فً أي مكان من ملحماتها ،وتمع المخالفة

بارتكاب فعل محظور لانونا ،وٌظل الطالب خاضعا ألحكام التأدٌب من تارٌخ تسجٌله بالدراسة
وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلؽاء تسجٌله .راجع الالئحة الداخلٌة للدراسة واالمتحانات
الصادرة من الكلٌة ومعتمدة من مجلس الجامعة.
عمال بنص بالمواد الواردة بشأنها أحكام الئحة نظام الدراسة واالمتحانات والتأدٌب والصادرة
بمرار أمانة اللجنة الشعبٌة العامة السابمة رلم )  )501السنة 2101م
ادلخانفاخ انتأديثيح
على الطالب االلتزام بأداء واجباته التعلٌمٌة على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الكلٌة بأن
ٌسلن فً تصرفاته مسلكا ً ٌتفك مع وضعه باعتباره طالبا جامعٌا وأن تتفك تصرفاته مع الموانٌن
واللوائح والنظم المعمول بها فً مؤسسات التعلٌم العالً واالصول والتمالٌد الجامعٌة المستمرة.
ٌشكل مخالفة للموانٌن واللوائح واالنظمة ٌخضع الطالب للتأدٌب إذا ارتكب فعال المعمول
بها فً الكلٌة سواء تم الفعل داخلها أو فً أي مكان من ملحماتها وتمع المخالفة ً ألحكام التأدٌب
من تارٌخ تسجٌله ً ،وٌظل الطالب خاضعا بارتكاب فعل محضور لانونا بالدراسة وحتى زوال
هذه الصفة بتخرجه أو إلؽاء تسجٌله .
ال ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالٌة :
أ  .االعتداء على أعضاء هٌئة التدرٌس أو الطالب أو العاملٌن بالكلٌة .
ب .االعتداء على أموال الكلٌة أو المرافك التابعة لها .
ج  .االخالل بنظام الدراسة واالمتحانات .
د  .ارتكاب أي سلون مناؾ لألخالق أو مسً النظام العام واآلداب العامة .
ٌعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هٌئة التدرٌس أو العاملٌن أو الطالب :
أ .أعمال الشجار أو االٌذاء .
ب .السب أو المذؾ أو التهدٌد .
وٌتحمك االعتداء إذا تم بصورة علنٌة وبحضور المعتدي علٌه سواء ارتكب الفعل شفاهه أو
كتابة أو باإلشارة
ٌعد من مخالفات االعتداء على أموال الكلٌة االتً :
أ .استٌالء أو إتالؾ للمعدات أو االدوات التابعة للكلٌة أو إحدى المرافك التابعة لها مما
ٌجعلها ؼٌر صالحة لالستعمال كلٌا.أو جزئٌا .
وتمع المخالفة سواء تمت بصورة عمدٌه أو ؼٌر عمدٌه .
ٌعد من مخالفات االخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما ٌلً :
أ .تزوٌر المحررات الرسمٌة مثل الشهادات واالفادات والوثائك سواء كانت صادرة عن الكلٌة
أو عن ؼٌرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
ب .انتحال الشخصٌة سوآء لتحمٌك مصلحة للفاعل أو لؽٌره  ،وٌعد انتحاالً للشخصٌة دخول
طالب بدل من الطالب ألداء االمتحان وتسري العموبة على الطالبٌن وكل من.كان شرٌكا فٌه
من الطالب .

ج .إثارة الفوضى أو الشؽب وعرللة سري الدراسة أو االمتحانات بأي صورة كانت .
د .التأثٌر على االساتذة أو العاملٌن فٌما ٌخص سٌر االمتحانات أو التمٌٌم أو النتائج أو ؼٌرهما
مما ٌتعلك بشؤون الدراسة واالمتحانات .
هـ .ممارسة أعمال الؽش فً االمتحانات أو الشروع فٌها بأٌة صورة من الصور ،وٌعتبر من
لبٌل الشروع فً الؽش إدخال الطالب إلى لاعة االمتحانات أي أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات ً
عاللة بالمنهج الدراسً أو موضوع االمتحانات ما لم ٌكن مرخصا ً بإدخالها من لبل لجنة
االمتحانات .
و .االمتناع عن االدالء بالشهادة أمام لجان التحمٌك أو مجالس التأدٌب المشكلة وفما االحكام هذه
الالئحة .
ز .أٌة مخالفة للموانٌن واللوائح والنظم المتعلمة بالتعلٌم العالً
ٌعد سلوكا ً منافٌا ً لألخالق والنظام العام واآلداب العامة االفعال االتٌة:
أ .االعتداء على العرض ولو تم برضا الطرؾ االخر وفً حالة الرضا ٌعد الطرؾ االخر
شرٌكا فً الفعل .
ب .خدش الحٌاء العام .
ج .تعاطً المخدرات والمسكرات أو التعامل فٌها بأٌة صورة من الصور .
د .تداول االشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو عرضها .
هـ .الظهور بمظهر ؼٌر الئك داخل المؤسسة التعلٌمٌة أو إحدى مكوناتها أو ارتداء االزٌاء
المنافٌة للحشمة أو المبالؽة فً الزٌنة ،وتبٌن اللوائح الداخلٌة للكلٌة شروط الزي ً الجامعً .
و .كل ما من شأنه االخالل بالشرؾ أو المساس باآلداب العامة واألخالق المرٌعة وفما
للتشرٌعات النافذة .
وفً جمٌع االحوال إذا شكل السلون جرٌمة جنائٌة توجب على الكلٌة إبالغ الجهات المختصة.

انعقىتاخ انتأديثيح
ٌعالب الطالب باإلٌماؾ عن الدراسة لمدة ال تمل عن سنتٌن دراسٌتٌن إذا ارتكب أحد
االفعال المنصوص علٌها فً الالئحة ،وٌفصل الطالب من الكلٌة إذا كان عائدا.
ٌعالب الطالب باإلٌماؾ عن الدارسة لمدة ال تمل عن سنة دراسٌة إذا ارتكب أحد االفعال
المنصوص علٌها فً الالئحة و تضاعؾ العموبة عند العود .
وفً جمٌع االحوال ال ٌجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة اال إذا دفع لٌمة االضرار
التً أحدثها بأموال الجامعة .
ٌعالب الطالب عند ارتكابه إلحدى المخالفات المنصوص علٌها فً الالئحة بالعموبات االتٌة :

أ .الولؾ عن الدراسة لمدة ال تمل عن سنة دراسٌة وال تزٌد على سنتٌن دراسٌتٌن كل من
ارتكب المخالفات الواردة فً الفمرتٌن (أ -ب) من المادة المذكورة ،وٌفصل الطالب من
الدراسة فصالً نهائٌا ً عند العود .
ب .الحرمان من دخول االمتحانات كلٌا ً أو جزئٌا إذا ارتكب المخالفات المحددة فً التً
الفمرتٌن (ج – د) من المادة المذكورة ،وفً جمٌع االحوال ٌعتبر امتحانه ملؽٌا فً
المادة ارتكب فٌها المخالفة
ج .إلؽاء نتٌجة امتحان الطالب فً دور واحد على األلل إذا ارتكب المخالفة الوارد بٌانها
فً الفمرة (هـ) من المادة المذكورة ،وٌجوز لمجلس التأدٌب إلؽاء امتحانه لسنة كاملة .
وٌفصل الطالب فصال نهائٌا ً عند العود
د .الحرمان من حموق الطالب النظامً أو اإلٌماؾ عن الدراسة مدة ال تزٌد على سنة
دراسٌة واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص علٌها فً الفمرتٌن (و – ز) من
المادة المذكور.
ٌجوز للجنة المرالبة أو المشرفٌن على لاعة االمتحان تفتٌش الطالب إذا وجدت لرائن
تدعو لالشتباه بأن فً حٌازته أورلا أو أدوات أو أجهزة لها عاللة بالممرر موضوع االمتحان.
كما ٌجوز لهم إخراج الطالب من لاعة االمتحان إذا خالؾ تعلٌمات لجنة االمتحان أو بدأ فً
ارتكاب أعمال الؽش فً جمٌع األحوال ٌعتبر امتحانه ملؽٌا .
ٌعالب بالولؾ عن الدراسة لمدة ال تمل عن سنة وال تزٌد على سنتٌن كل طالب عند ارتكاب
أحدى األفعال المنصوص علٌها فً الالئحة ،وٌفصل الطالب نهائٌا عند العود ،وٌتوجب على
عمٌد الكلٌة عند ارتكاب المخالفة المنصوص علٌها فً الفمرة )هـ) من المادة المذكورة استدعاء
ولً أمر الطالب ولفت نظره إلى سلوكه وتحذٌره من مؽبة هذا السلون ،فإذا أصر الطالب على
مسلكه توجب االستمرار فً إجراءات التأدٌب .
فً تطبٌك األحكام التأدٌبٌة المنصوص علٌها فً هذه الالئحة ٌحسب كل فصلٌن دراسٌٌن
سنة دراسٌة واحدة .
ٌترتب على اإلٌماؾ عن الدراسة حرمان الطالب من التمدم إلى االمتحانات طٌلة مدة
الولؾ ،وال ٌجوز للطالب االنتمال إلى أي كلٌة أخرى مدة سرٌان العموبة.

ئجـــزاءاخ انتأديــــة
على كل من علم بولوع مخالفة للموانٌن واللوائح واألنظمة المعمول بها فً الكلٌة أن ٌمدم
بالؼا عن هذه المخالفة ٌتضمن تمرٌرا مكتوبا عن الوالعة إلى الكلٌة أو الجامعة .
ٌتعٌن على عمٌد الكلٌة فورا إبالؼه عن ارتكاب إحدى المخالفات تكلٌؾ لجنة للتحمٌك من
ثالثة أعضاء من هٌئة التدرٌس أحدهم ممررا للجنة .
ٌتم إعالم الطالب بالتحمٌك معه لبل موعده بٌوم كامل على األلل .

وال ٌحتسب الٌوم الذي تم فٌه إعالمه وٌجوز أن ٌتم التحمٌك فورا فً حاالت الضرورة
واالستعجال .
ٌمدم المكلؾ بالتحمٌك تمرٌره بعد االنتهاء من التحمٌك ،أو عدم حضور الطالب للتحمٌك
بالرؼم من إعالمه به إلى اللجنة التً كلفته .
إذا ما انتهت لجنة التحمٌك إلى الرأي بمعالبة الطالب تأدٌبٌا ٌتم تشكٌل مجلس للتأدٌب
بمرار من عمٌد الكلٌة ،وٌتكون من ثالثة أعضاء هٌئة تدرٌس من ذوي الخبرة والدراٌة ،وعضو
عن المكتب المانونً بالجامعة ومندوب عن الرابطة الطالبٌة ،وٌرأس المجلس ألدم أعضاء هٌئة
التدرٌس .
وٌتم إعالن من تمرٌر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ٌنبؽً فٌه المثول أمامه
وذلن خالل مدة ال تمل عن ثالث أٌام ،وال ٌحتسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن من بٌنها  ،وٌتم
إعالم الطالب عن طرٌك لوحة ً االعالنات بالمؤسسة التعلٌمٌة  ،وفً حال عدم الحضور ٌصدر
المجلس لراره ؼٌابٌا  ،وال ٌجوز لمن اشرتن فً لجنة التحمٌك أن ٌكون عضوا بمجلس
التأدٌب .
ٌصدر مجلس التأدٌب لراره بعد سماع ألوال الطالب ،وٌجوز للمجلس استدعاء الشهود،
كما ٌجوز له استدعاء من لام بالتحمٌك .
ٌتولى رئٌس الجامعة تشكٌل لجان التحمٌك أو مجالس التأدٌب فٌما ٌتعلك بالمضاٌا التً
تخص أكثر من كلٌة فً إطار الجامعة .وٌتولى وزٌر التعلٌم والبحث العلمً أو من ٌخوله بذلن،
تشكٌل لجان تحمٌك أو مجالس تأدٌب فٌما ٌتعلك بالمضاٌا التً تخص أكثر من جامعة ..
ٌتم االعالن عن موعد التحمٌك أو التأدٌب بلوحة اإلعالنات فً الكلٌة المسجل بها الطالب،
وٌعتبر ذلن لرٌنة على العلم به .
ٌصدر مجلس التأدٌب لراراته بأؼلبٌة أصوات األعضاء ,ال تعد نافذة إال بعد اعتمادها من ،
مجلس الكلٌة ،أما المرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فال تعد نافذة إإل بعد اعتمادها من
مجلس الجامعة ،وتبلػ كافة الجامعات والمعاهد فً لٌبٌا بالمرار وذلن للحٌلولة دون تسجٌل
الطالب المفصول فً أي منها .
ٌعلن لرار مجلس التأدٌب بلوحة االعالنات فً الكلٌة المسجل بها الطالب ،وتودع نسخة
ثانٌة بالملؾ الشخصً للطالب .
تنمضً الدعوى التأدٌبٌة بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلٌة وال ٌؤثر انمضاء الدعوى
التأدٌبٌة أو الحكم فٌها على الدعوى النائٌة أو المدنٌة الناشئة عن الوالعة .
تعتبر لرارات المجالس التأدٌبٌة التً تصدر طبما ألحكام هذه الالئحة نهائٌة بعد اعتمادها
وال ٌجوز االعتراض علٌها إال بالطعن فٌها أمام المحكمة المختصة.
احكاو ختاييح
ال ٌجوز أن ٌحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الكلٌة ،ونظامها أو بعدم االطالع على ما نشر
بلوائح الكلٌة من معلومات من ولت نشرها .

اللوائح التنظٌمٌة والمذكرات التفسٌرٌة لهذه المسودة جزء ال ٌتجزأ من الئحة الدراسة
واالمتحانات
الحاالت والظروؾ التً لم ٌرد بها نص فً هذه المسودة تطبك بشأنها أحكام الئحة نظام
الدراسة واالمتحانات والتأدٌب الصادرة من مجلس جامعة نالوت للكلٌات والصادرة بمرار أمانة
اللجنة الشعبٌة العامة السابمة رلم )  )501السنة 0202م

دونح نٍثٍا \ وصاسج انرعهٍى

جايعح َانىخ \ انًسجم انعاو نهجايعح
ًَىرج إخالء طشف طانة
كلية ................................... :
اعى انطانة ستاػٛاً ................................................................. :انعُغٛح ..............................
سلى انمٛذ ................................ :انمغى انؼهً ............................ :ٙانؼاو انعايؼ...................... :ٙ
يكاٌ اإللايح............................ :

خاسظٙ

داخهٙ

سثة اإلخالء-:
اَرقال

ذخشج
ذىقٍع انطانة ......................... :

انجهح

يالحظاخ

انرىقٍع وانخرى

انقسى انعهًً انًخرص

انًكرثح

انقسى انذاخهً

انشؤوٌ االداسٌح وانًانٍح
يالحظاخ نغٍش انخشٌجٍٍ-:
 .1ال ٚرى ذغهٛى انًهف انشخظ ٙإال نظاؼة انشأٌ شخظٛاً؛ يغ ضشٔسج إسظاع انرؼشٚف انعايؼ ٙانًًُٕغ نهطانة
تانكهٛح.
 .2ألش أَا انًٕلغ أدَاِ تأٌ أذؼٓذ تؼذو انؼٕدج نهذساعح تانكهٛح يشج شاَٛح ،ػهًا ً تأَ ٙاعرهًد يهف ٙانشخظ ٙكايالً يرضًُا ً
اعرًاسج انُعاغ األطهٛح (انصإَٚح)ٔ ،أَُ ٙأخهٛد طشف ٙتُا ًء ػهٗ طهث ٙانشخظ.ٙ
ٌعرًذ  /يسجم تانكهٍح



ُٚؼذ يٍ أستغ َغخ( :انطانة) – (انقسى انعهًً) – (انذساسح وااليرحاَاخ) – (انرسجٍم)

دونح نٍثٍا \ وصاسج انرعهٍى
جايعح َانىخ \ انًسجم انعاو نهجايعح
نموذج انتقال طالب بين األقسام
كلية ................................... :
االسى ستاعً ............................................................:سقى انقٍذ ............................:
انجُسٍح  ..................................:انقسى انعهًً ....................................:
اذقذ إنٍكى تهزا انطهة ساجٍا فٍه انًىافقح عهً اَرقانً قسى  .....................................:انً قسى
 ........................:انعاو انجايعً............................................. :
واقش تأًَُ أطهعد عهً انُقاط انرانٍح :


الٌحق نهطانة ذغٍٍش انرخصص إال نًشج واحذج فقظ خالل فرشج دساسره تانكهٍح.



سٍرى حزف جًٍع انًقشساخ انرً ال ذرطاتق يع انخطح انذساسٍح نهقسى انًرُقم إنٍه انطانة.



يذج انذساسٍح االعرٍادٌح تانكهٍح  ....................سُىاخ ( ..............فصىل دساسٍح) وذضاف سُراٌ
كحذ أقصى نرخشج انطانة .
ذاسٌخ ذقذٌى انطهة .........../....../..........:
انرىقٍع...................................... :

سأي سئٍس انقسى انساتق ............................:
انراسٌخ ............/......../........:

انرىقٍع................................. :

سأي سئٍس انقسى انحانً ...........................:
انرىقٍع ..................................:

انراسٌخ ........./........../..........:

اعتماد مسجل الكلية

دونح نٍثٍا \ وصاسج انرعهٍى
جايعح َانىخ \ انًسجم انعاو نهجايعح

منوذج طلب استخراج إفادة و كشف درجات
كلية .................................. :
تٍاَاخ انخشٌج-:
اسى انخشٌج ستاعٍا يطاتق نشهادج انًٍالد ................................................................. :
..............................

سقى انقٍذ.............................. :

انقسى انعهًً .............:

 ................................سُح انرخشج  .......................... :انفصم انذساسً...........................:
ذاسٌخ انًٍالد ............../....../.......:و

انشقى انىطًُ..........................................:

سقى انهاذف ..........................................................:
انًسرُذ انًطهىب -:
إفادج ذخشج

كشف دسجاخ

يالحظاخ-:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
انًشفقاخ
شهادج انشقى انىطًُ
اسى يقذو انطهة..........................................:
انرىقٍع........................................... :
انرــــــــــاسٌخ :

/

/

00

انجُسٍح:
انشعثح :

دونح نٍثٍا \ وصاسج انرعهٍى
جايعح َانىخ \ انًسجم انعاو نهجايعح

نموذج إيقاف قيد طالب
كلية ................................... :
للعام الجامعً ........................:
اإلسم رباعً ....................................................رلم المٌد ........................
المسم العلمً ...........................................
سبب إٌماؾ المٌد :
............................................................................................................................
.....................................................................................................
تارٌخ تمدٌم الطلب .........../......./.........:
التولٌع .........................................
رأي المسم العلمً :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................. .......
التارٌخ ................./......./.........:
التولٌع ....................................
يعتمد /مسجل الكلية

دونح نٍثٍا \ وصاسج انرعهٍى
جايعح َانىخ \ انًسجم انعاو نهجايعح

نموذج تع ُهد طالبة بالتقيد بارتداء الزى الجامعي
كلية ................................... :

أنا الطالبة .............................................:رلم المٌد  .....................المسم العلمً
...............................العام الجامعً :

/21

21م.

أتعهد بارتداء الزي الجامعً الممرر وعدم استعمال وسائل الزٌنة المختلفة داخل الحرم الجامعً .
كما أتعهد بااللتزام باآلداب العامة ،والتمٌد بالنظم واللوائح الدراسٌة المعمول بها داخل الكلٌة ،وفً حالة مخالفتً
لذلن سأتحمل ما ٌصدر فً حمً من عموبــــات
تأدٌبٌة طبما ً للتشرٌعات النافذة .

التارٌخ ................./......./.........:
التولٌع ....................................

دونح نٍثٍا \ وصاسج انرعهٍى
جايعح َانىخ \ انًسجم انعاو نهجايعح

نموذج طلب خدمة من المسجل
كلية ................................... :

اعى انطانة ستاػٛا ً  .................................................................... :انعُغٛح ..............................
سلى انمٛذ  ................................ :انمغى انؼهً .............................. :ٙانؼاو انعايؼ...................... : ٙ

أذمذو انٛكى تطهث ٙساظٛا ف:ّٛ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................

ونكى يًُ وافش انشكش واالحرشاو

انرٕلٛغ .............................. :
انراسٚخ 20........\........\........ :

قائًح انربيذ االنكرتوَي اخلاصح تادارج جايعح َانىخ وعًذاء انكهياخ
www.nu.edu.ly
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الصف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

د .مجال علي مطـــــــاوع

عنيد كلية الرتبيـــــــة ىالــــوت

د .رمضان ابراهيه شيبوب

وكيل الصـــــــؤون العلنية

ىاصر عيسى قاىة

الصـؤون اإلدارية واملاليـة

خليفة موسى ىوسي

املسجــــــل العـــــــاو

حيان ساسي القطوس

مدير إدارة شؤون اعضاء هيئة التدريس

استفســـــــــــــــــــارات عامة

الربيد االلكرتون ـ ـ ـ ــي
J.MUTAWA@NU.EDU.LY

INFO@NU.EDU.LY

اخلَاَتِمةُ
ختاما ً نحمد هللا الذي وفمنا للمٌام بهذا العمل الذي نؤكد فٌه حرصنا للسعً نحو االمثل
واألفضل خدمة ً ألبنائنا الطلبة والطالبات ونحن إذ نمدم هذا المجهود فإننا نأمل أن نكون لد
وضعنا دلٌال ومرشدا لطالبنا وهم ٌضعون ألدامهم على عتبة الدراسة بهذه المؤسسة للعـام

الجــــامعً 2121-2102م ،كما نأمل أن ٌستمر إعداد وتطوٌره وإخراج هذا الدلٌل على مدى
السنوات المادمة حتى ٌواكب التطور الذي تشهده كلٌتنا.
وناسؾ على ما ورد فٌه من أخطاء ونحن بانتظار أي مالحظات من شأنها تطوٌر هذه
المادة االعالمٌة مستمبال .

وهللا ولً التوفٌك

لجنة اعداد الدلٌل . :
 .0أ .عادل ٌوسؾ الرنً
 .2أ .خلٌفة ساسً نوسً

ٌعتمد
عمٌد الكلٌة التربٌة

رئٌس لسم الجودة وتمٌٌم االداء بالكلٌة .
مسجل الكلٌة

ٌعتمد
رئٌس الجامعة

