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 1 الصفحة

 الداخلية للدراسة واالمتحاناتالالئحة 
 0202ة ــــ( لسن44م )ــرار رقــــــــق

 باجلامعة الداخلية اللىائح إصدار بشأن
 )الفصل األول(

 ةــــــــأحكام عام

 اختصاصها المادة

 الالئحةتطبيك  ( 1مادة رلم ) 

 لغة الدراسة ( 2مادة رلم ) 

 ألسام الجامعة ( 3مادة رلم ) 

 مدة الدراسة ( 4مادة رلم ) 

 البرنامج األكاديمي ( 5مادة رلم ) 
 

 

 ( 1مادة رلم ) 

تطبك أحكام هذه الالئحة على الطلبة الدارسٌن بجامعة أفرٌمٌا _ طرابلس لنٌل اإلجازة الجامعٌة  

 .التخصصٌة )البكالورٌوس أو اللٌسانس(
 

 (2مادة رلم )

 ) لغة الدراسة (

من  اللغة العربٌة هً لغة الدراسة والتعلٌم واالمتحانات فً الجامعة وٌجوز كتابة المصطلحات العلمٌة المستعملة

 .لغات أخرى بلغتها إلى نصها العربً وٌجوز التدرٌس بغٌر العربٌة وذلن حسب التخصص
 

 (3مادة رلم )

 ) ألسام الجامعة (

 -:تشتمل الجامعة على األلسام العلمٌة التالٌة 

 العـــــــــــلوم تطبيميـــــة العلــــــــوم إنسانيـــــــة

 لسم علوم الحاسوب لسم إدارة إعمال

 المدنٌةالهندسة  لسم ا لسم المحاسبة

 لسم الهندسة المعمارٌة لسم المانون

 لسم هندسة النفط اللغة االنجلٌزٌة لسم 

 ----------- مصارفلسم التموٌل وال
 

 ( 4مادة رلم ) 

 ) مدة الدراسة (

 -: الدراسة بالجامعة لها خصائص متعددة هً

) للعلوم اإلنسانٌة ( نظام الدراسة المتبع هو نظام الفصول الدراسٌة وذلن بوالع ثمانٌة فصول دراسٌة  .1

وعشرة فصول دراسٌة ) للعلوم التطبٌمٌة ( بمعدل  فصلٌن دراسٌٌن فً العام الدراسً وٌعرف أولهما 
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صٌفً وٌكون بفصل الخرٌف والثانً بفصل الربٌع ، وٌجوز إلدارة الجامعة إضافة فصل دراسً 

 اختٌاري ألعضاء هٌئة التدرٌس والطلبة وبما ال ٌتعارض مع البرنامج الدراسً بالجامعة .

 ( ستة عشر أسبوعا بما فٌها فترة االمتحانات.66ٌتكون كل فصل دراسً من ) .2

 ٌبدأ فصل الخرٌف مع بداٌة شهر أكتوبر وٌنتهً مع نهاٌة شهر ٌناٌر. .3

 س وٌنتهً مع نهاٌة شهر ٌونٌو.ٌبدأ فصل الربٌع مع بداٌة شهر مار .4

 السنة بعد نهاٌة فصل الخرٌف ولمدة أسبوعٌن . فتبدأ عطلة نص .5

 .الجامعة تعدٌل بداٌة ونهاٌة الفصل الدراسً بعد موافمة اللجنة العلمٌة بالجامعة ةدارالٌجوز  .6
 

 ( 5مادة رلم ) 

 ) البرنامج األكاديمي (

العلمٌة النظرٌة والعلمٌة ، تدرس للحصول على درجة البرنامج األكادٌمً  هو مجموعة من األنشطة 

 علمٌة تخصصٌة.

 )الفصــــــل الثاني ( 

 نظام الدراسة واالمتحانات

 نظام المبول والنمل

 اختصاصها المادة

 ضوابط وشروط لبول الطلبة (6مادة رلم )

 المستندات المطلوبة للتسجيل (7مادة رلم )

 نظام التسجيل واإلرشاد والنمل

 صرف رلم الميد (8مادة رلم )

 التسجيل واإلرشاد (9مادة رلم )

 حموق الطالب األكاديمية (11مادة رلم )

 االنتمال بين األلسام (11مادة رلم )

 تجديد الميد (12مادة رلم )

 الغياب وولف الميد

 الغياب (13مادة رلم )

 ولف الميد (14مادة رلم )

 التمييم واالمتحانات

 لجنة لإلشراف على االمتحانات النهائية (15)مادة رلم 

 تميم درجات الممرر الدراسي (16مادة رلم )

 الغياب عن االمتحانات الدورية (17مادة رلم )

 الغياب عن االمتحانات النهائية (18مادة رلم )

 الغياب عن االمتحانات النهائية (19مادة رلم )

 الطعن والتظلم (21مادة رلم )

 تمدير الدرجات (21)مادة رلم 

 اإلنذارات والفصل (22مادة رلم )
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 :  نظام المبول والنمل()أوالا  

 (6مادة رلم )

 -يتم لبول الطلبة الجدد بالجامعة وفك الضوابط والشروط اآلتية:

أن ٌكون الطالب المتمدم للدراسة بالجامعة حاصال على شهادة إتمام الدراسة الثانوٌة أو ما ٌعادلها  .6

 اإلجراءات والنظم المنصوص علٌها من وزارة التعلٌم العالً والنافدة فً الجامعات اللٌبٌة .وفك 

ً لتخصصه واإلجراءات واللوائح  .0 للطالب الحك فً الدراسة بالمسم المطلوب حسب رغبته ووفما

 المعمول بها الجامعة   .

( المذكورة أدناه من هذه 7رلم )تحدد المستندات المطلوبة للمبول من لبل إدارة الجامعة وفما للمادة  .3

 الالئحة .

تمبل الجامعة الطلبة المنتملٌن من جامعات أخرى وٌشترط فً الطالب المنتمل أن ٌمدم المستندات التً  .4

تبٌن المواد والممررات التً درسها والمحتوى العلمً لكل منها وعدد الوحدات فً كل ممرر 

 ٌمً إلى المسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة .والدرجات المتحصل علٌها وٌحال الملف األكاد

كل الممررات الدراسٌة للجنة العلمٌة بالمسم ، بشرط ان ال تزٌد  أوتكون صالحٌة لبول بعض  .5

 الممررات الدراسٌة التً تعادل للطالب عن نصف الممررات الالزمة للتخرج بالمسم المختص.

تً لم ٌتم لبولها وفما للخطة الدراسٌة المعتمدة من ٌشترط فً الطالب المنتمل أن ٌدرس الممررات ال .6

 المسم المختص.

 %( خمسٌن بالمائة.52تستبعد كل الممررات المتحصل علٌها الطالب بتمدٌر ألل من ) .7

 ٌحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والممررات التً أنجزها بالكامل. .8

 (7مادة رلم )
 (المطلوبة للتسجيل المستندات -)أوالا:

 : تسجيل طالب جديد أوالا 
 ما ٌعادلها. أوللشهادة الثانوٌة العامة  األصلٌةالنسخة  .6
 شهادة المٌالد . .0
 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد ) .3
 شهادة صحٌة حدٌثة .4
 تعبئة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجامعة . .5
 تعبئة نموذج الرغبات الخاص بالجامعة . .6

ا   طالب منتمل: تسجيل ثانيا
 ما ٌعادلها. أوللشهادة الثانوٌة العامة  األصلٌةالنسخة  .6
 من الجامعة المنتمل منها الطالب . أصلًكشف درجات   .0
 مفردات الممررات الدراسٌة معتمدة من الجامعة المنتمل منها . .3
 شهادة المٌالد . .4
 ( صور شخصٌة حدٌثة .6عدد ) .5
 عة.تعبئة نموذج المعلومات الشخصٌة الخاص بالجام .6



 
 انتهث الالئحة الداخلية للدراسة واالمتحانات 

 

 4 الصفحة

ا   : تسجيل طالب وافدثالثا
 النسخة األصلٌة للشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها ) معتمدة من ضمان الجودة(. .6
 صورة من جواز سفر الطالب وولً األمر، مع صورة من تأشٌرة اإللامة سارٌة المفعول. .0

 (8مادة رلم )

ا:  نظام التسجيل واإلرشاد والنمل( -)ثانيا
 -عند لبوله للدراسة بالجامعة ويتكون الرلم من ثمانية أرلام كما يلي: يمنح رلم ليد للطالب

 ( ًٌدل على فصل  0ٌدل عل فصل الخرٌف و  6الرلم األول من الٌسار ٌدل على رلم الفصل الدراس
 ٌدل عل فصل الصٌف ( 3الربٌع و 

 .  الرلم الثانً والثالث ٌدل على السنة التً التحك بها الطالب 

 الخامس ٌدل على رلم المسم .الرلم الرابع و 

 . الرلم السادس والسابع والثامن ٌدل على الرلم التسلسلً للطالب 
 

 (9مادة رلم )

 -يخضع الطالب خالل دراسته بالجامعة للنماط اآلتية :

 وفك نظام الفصل الدراسً المتبع بالجامعة ٌلتزم كل طالب بالتسجٌل لكل فصل دراسً. .1

الجدد للفصل الدراسً من لبل مكتب مسجل الجامعة خالل األسبوع السابك تتم إجراءات تسجٌل الطلبة  .2

 لبدء الدراسة .

 ال ٌجوز تسجٌل اي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداٌة التسجٌل . .3

ٌمكن التعدٌل فً تسجٌل الطالب بالحذف واإلضافة لبعض الممررات الدراسٌة بعد االمتحانات النصفٌة  .4

 ة.األولى ولبل الثانٌ

ٌجب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أول بأول وذلن حسب التسلسل المحدد للممررات  .5

 وكذلن حسب الخطة الدراسٌة المعتمدة  من لبل المسم المختص .

 ٌسجل الطالب فً مشروع التخرج فً أخر فصل دراسً . .6

( 68لتسجٌل فً أكثر من )( وحدة دراسٌة فً كل فصل دراسً وال ٌجوز ا60الحد األدنى للتسجٌل ) .7
( 06%( على ان ال ٌزٌد على الحد األعلى وهو )75وحدة دراسٌة إال إذا كان معدله العام أكثر من )

  وحدة دراسٌة .
 (11مادة رلم )

 -تضمن الجامعة للطالب الحموق األكاديمية اآلتية :
التسجٌل والنتائج النهائٌة لكل ٌكون لكل طالب ملف علمً ٌحتوي على جمٌع النسخ األصلٌة من نماذج  .1

 ً  ، وذلن حسب الخطة الدراسٌة المعدة بالمسم.فصل دراسً بالمسم والذي ٌتولى إرشاد الطالب علمٌا
حٌن  إلىٌكلف كل لسم مرشدا علمٌا لكل طالب لإلشراف على برنامجه الدراسً بداٌة من دخوله المسم  .2

 تخرجه.
 (11مادة رلم )

لسم إلى لسم أخر فً الجامعة بعد موافمة المرشد األكادٌمً بالمسم المسجل به ٌجوز للطالب االنتمال من 

 .الطالب أوالً تم موافمة المسمٌن المعنٌٌن وإحالة اإلجراءات لمسجل الجامعة
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 (12مادة رلم )

على الطالب تجدٌد لٌده فً بداٌة كل فصل دراسً وٌكون تجدٌد المٌد بالتولٌع على النموذج المعد لذلن 

بل رئٌس المسم المختص والمرشد األكادٌمً متضمنا الممررات الدراسٌة الممٌد بها الطالب، وٌعد من ل

 .اختٌار الممررات الدراسٌة تجدٌد للمٌد، وٌتم تجدٌد المٌد فً المواعٌد المعلن عنها بالجامعة 

 (13مادة رلم )

ا:  الغياب وولف الميد( -)ثالثا

 -: االتيخالل الفصل الدراسي يجب مراعاة 

ٌجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمٌة العملٌة وال ٌحك له الدخول لالمتحان النهائً  .1

الفصل  أعمال% بدون عذر وٌعطى درجة صفر فً كل من 05ألي ممرر تزٌد نسبة غٌابه فٌه عن 

 واالمتحان النهائً لذلن الممرر، وتطبك عموبة الغٌاب بعد اعتمادها من المسم .

% من عدد األسابٌع الممررة للدراسة لممرر ما، ٌلغى 75لت ظروف خاصة طارئة دون تغطٌة حا إذا .2

 هذا الممرر بناء على التراح المسم المختص.

 (14مادة رلم )

 -يمكن للطالب إيماف ليده حسب الحاالت اآلتية:

ٌمبله مرشده  ٌولف لٌد الطالب لفصل دراسً واحد خالل فترة دراسته بالجامعة إذا لدم المعنً طلبا .1

 األكادٌمً وٌعتمده المسم المختص وال ٌحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخرج.

ٌولف لٌد الطالب لفصل دراسً ثان خالل فترة دراسته بالجامعة إذا تمدم بعذر تمبله اللجنة العلمٌة بالمسم  .2

 رج.المختص وال ٌحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة للتخ

ٌجوز فً حالة اضطرارٌة إٌماف لٌد الطالب لفصل دراسً ثالث وللمرة األخٌرة خالل فترة دراسته  .3

بالجامعة إذا تمدم بعذر تمبله اللجنة العلمٌة بالجامعة وٌحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنٌة المطلوبة 

 للتخرج.

 ( 15مادة رلم )

ا:  التمييم واالمتحانات( -)رابعا

علمٌة بالجامعة لجنة لإلشراف على االمتحانات النهائٌة مع نهاٌة كل فصل دراسً تسمى تشكل اللجنة ال

 لجنة االمتحانات والمرالبة تتولى كافة األمور المتعلمة بسٌر االمتحانات وتنظٌمها.

 (16مادة رلم )

% خمسٌن بالمائة على 52حصل على مجموع درجات  إذاٌعتبر الطالب ناجحا فً الممرر الدراسً  .1

 األلل فً هذا الممرر.
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%( وذلن على أساس أعمال السنة للطالب وامتحان نهاٌة الفصل 622تحسب تمدٌرات كل ممرر من ) .2

، وٌستثنى بعض الممررات الدراسٌة  % لالمتحان النهائ62ً% ألعمال السنة و 42وذلن بنسبة 

ٌعة كل ممرر تخصصً، على أن تحدد آلٌة التمٌٌم بمحضر إجتماع المسم باأللسام التطبٌمٌة حسب طب

 .العلمً وٌتم إعتمادها بمحضر اجتماع اللجنة العلمٌة للجامعة

تشمل أعمال الفصل الدراسً امتحانات دورٌة ال ٌمل عددها عن اثنٌن وتدخل االمتحانات الشفهٌة  .3

 والتمارٌر فً أعمال الفصل الدراسً.

النتٌجة النهائٌة للممرر الدراسً من لبل رئٌس المسم المختص وكذلن رئٌس لسم الدراسة ٌتم اعتماد  .4

 واالمتحانات بالجامعة.

 (17مادة رلم )

فً حالة تغٌب الطالب عن حضور أي من االمتحانات الدورٌة ألسباب ممنعة ٌجوز إجراء االمتحان 

 -وذلن وفك الشروط التالٌة:

 الخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه.أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً ب .1

 موافمة أستاذ المادة وكذلن موافمة رئٌس المسم . .2
 
 

 (18مادة رلم )
ال ٌسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النهائً للممرر إذا تغٌب عن االمتحان النهائً المحدد له وٌمنح 

 درجة صفر فً ذلن االمتحان.

 (19مادة رلم )

( بموافمة كل من رئٌس المسم وإدارة الشؤون العلمٌة وإدارة 68من المادة السابمة ) ٌمكن أن ٌستثنى

 -المسجل العام  حسب الشروط التالٌة :

 أن ٌكون عذر الغٌاب عن االمتحان لاهرا. .6

 من االمتحانات النهائٌة بالفصول السابمة. أيأن ال ٌكون الطالب لد سبك تغٌبه عن  .0

بالخصوص مرفما بالمستندات التً توضح أسباب تخلفه وفً موعد أن ٌتمدم الطالب بطلب كتابً  .3

 ألصاه أسبوعا من انتهاء االمتحانات النهائٌة لذلن الفصل.

 

 (21مادة رلم )

ٌجوز للطالب التمدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فٌما ال ٌزٌد عن ممررٌن وذلن وفك اإلجراءات 

 -والضوابط التالٌة:

للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من أن ٌمدم نموذج طعن  .1

 تارٌخ إعالن النتائج.
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 أن ٌرفك بالنموذج إٌصال بالرسوم المالٌة والمحدد بالالئحة المالٌة بالجامعة  . .2

ً تتولى اللجنة العلمٌة بالمسم بتشكٌل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء هٌئة التدرٌس لهم اختصاص ف .3

مجال الممرر موضوع المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتٌجة النهائٌة بعد 

 المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتٌجة من المسم المختص ولسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة.

وٌتم إعادة لٌمة  صحة ادعاء الطالب وتمرر نجاحه بالممرر فإنه ٌتم تعدٌل درجة الطالب تبثفً حالة  .4

 الطعن له ، وأما إذا لم ٌثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبمى كما هً علٌه.

 (21مادة رلم )

 -: االتيتحسب درجات الطالب ومعدله على النحو 

ٌحسب المعدل الفصلً للطالب بضرب الوحدات الدراسٌة لكل ممرر فً الدرجة المتحصل علٌها الطالب  .1

مجموع النماط على العدد الكلً للوحدات التً درسها الطالب بنفس الفصل فً ذلن الممرر ثم بمسمة 

 الدراسً وٌدرج ضمن حساب المعدل العام جمٌع الممررات التً درسها الطالب فً المسم.

مائة وذلن حسب النسب  إلىتمدر درجات الطالب وكذلن التمدٌر العام بناء على المعدل العام من صفر  .2

 -التالٌة :

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 (22مادة رلم )

 -تحصيله العلمي في الحاالت التالية:ينذر الطالب بسبب تدني 

و ٌلغى أي إنذار فً  % مع نهاٌة إي فصل دراسً  وٌعتبر إنذار،52إذا تدنى معدله العام إلى الل من  .1

 % .52حالة تجاوز الطالب المعدل العام 

 ٌفصل الطالب من الجامعة وال ٌسمح له باالستمرار فً الدراسة فً الحاالت اآلتٌة:

 .%(35بتمدٌر عام ضعٌف جدا ) الل من  ٌةثالثة إنذارات متتالإذا تحصل على  .1

 .%(52إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالٌة بتمدٌر عام ضعٌف ) الل من  .2

 التمدير الدرجات ت

 ممتاز 622إلى  85من  1

 جٌد جدا 85إلى ألل من    75من   2

 جٌد 75إلى ألل من    65من  3

 ممبول 65إلى ألل من    52من  4

 ضعٌف 52إلى ألل من   35من   5

 ضعٌف جدا 35ألل من  6
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 الفصـــــــــل الثالث()

 

 )متطلبات التخرج(

 

 (23مادة رلم )

للمتطلبات الدراسٌة ٌمنح الطالب درجة اإلجازة المتخصصة ) البكالورٌوس، اللٌسانس( بعد استٌفائه 

%( خمسٌن بالمائة بعد اجتٌازه لجمٌع الممررات 52المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام ال ٌمل عن )

 .المطلوبة التً درسها فً المسم بنجاح

 

 (24مادة رلم )

ٌدرس الطالب للحصول على درجة اإلجازة المتخصصة )البكالورٌوس ، اللٌسانس( ممررات تكون 

 -كالتالً :مجموع وحداتها 

 

 التصنيف المسم
مجموع الوحدات الالزمة 

 للتخرج
 اإلجازة المتخصصة

 إدارة أعمال

 العلوم اإلنسانية

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 636

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 636 المحاسبة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 636 تموٌل ومصارف

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 609 المانون

 اللٌسانس وحدة دراسٌة 634 االنجلٌزٌةاللغة 

 علوم الحاسوب

 العلوم التطبيمية

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 639

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 652 الهندسة المدنٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة 666 الهندسة المعمارٌة

 البكالورٌوس وحدة دراسٌة  649 هندسة النفط 
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 9 الصفحة

 الرابع (الفصـــــــل )

 )المخالفات التأديبية(

 

 (25مادة رلم )

على الطالب االلتزام بأداء واجباته على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة وأن ٌسلن فً  

تصرفاته مسلكا ٌتفك مع وضعه باعتماده طالبا جامعٌا وان تتفك تصرفاته مع الموانٌن واللوائح والنظم 

 المعمول بها فً مؤسسات التعلٌم العالً  واألصول والتمالٌد الجامعٌة المستمرة

 (26ة رلم )ماد

 أيٌخضع الطالب للتأدٌب إذا ارتكب فعال ٌشكل مخالفة للموانٌن أو اللوائح واألنظمة بالجامعة  وفً  

 مكان من ملحماتها بارتكاب فعل تحضره الموانٌن واللوائح أو االمتناع عن أداء الواجب كطالب  

زوال هذه الصفة بتخرجه أو وٌظل الطالب خاضعا ألحكام التأدٌب من تارٌخ تسجٌله بالدراسة وحتى 

 إلغاء تسجٌله .

 (27مادة رلم )

 -ال يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية :

 االعتداء على أعضاء هٌئة التدرٌس أو الطالب أو العاملٌن بالجامعة. - أ

 االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة . - ب

 الدراسة واالمتحانات بالجامعةسٌر اإلخالل بنظام  - ت

 ارتكاب أي سلون منافً لألخالق أو ٌمس النظام العام واآلداب العامة بالجامعة. - ث

 الجرائم المخلة بالشرف . - ج

 (28مادة رلم )

 -:يعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطالب

 الضرب أو اإلٌذاء أو التهدٌد. - أ

 .السب أو المذف - ب

 .هانةاإل - ت

تم بصورة علنٌة أو غٌرها ، وبحضور المعتدي علٌه أو فً غٌابه وسواء ارتكب وٌتحمك االعتداء إذا 

 كتابة أو مشافهة أو باإلشارة.

 (29) مادة رلم

 -يعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافك التابعة للجامعة:

الستعمال أو إتالف أو تخرٌب األدوات أو المعدات التابعة لمرافك الجامعة سواء بجعلها غٌر صالحة ل - أ

 بتغٌٌر وجه استعمالها لو جزئٌا.
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 سرلة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو غٌرها من ممتلكات الجامعة أو االستٌالء علٌها  - ب

 االحتفاظ بما سلم للطالب على سبٌل األمانة أو اإلعارة وعدم إرجاعه فً الولت المحدد. - ت

 

 (31مادة رلم )

  -يلي: اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات مايعد من مخالفات 

الوثائك سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غٌرها و  تزوٌر المحررات الرسمٌة الشهادات واإلفادات - أ

 إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة .

عن انتحال الشخصٌة سواء لتحمٌك مصلحة الفاعل أو لغٌره وٌعد انتحاال للشخصٌة دخول طالب بدال  - ب

طالب أخر ألداء االمتحان وتسرى العموبة على الطالبٌن وكل من سهل ذلن أو كان شرٌكا فٌه من 

 الطالب 

 إثارة الفوضى أو الشغب وعرللة سٌرا لدراسة أو االمتحانات بأٌة صورة كانت. - ت

غٌرها مما ٌتعلك  أوالنتائج  أوالتمٌٌم  أوالعاملٌن فٌما ٌخص سٌر االمتحانات  أوالتأثٌر على األساتذة  - ث

 بشؤون الدراسة واالمتحانات.

ممارسة أعمال الغش فً االمتحانات فٌها بأٌة صورة من الصور وٌعتبر من لبٌل الشروع فً الغش   - ج

إدخال الطالب إلى لاعة االمتحانات أٌة أوراق أو أدوات  أو أجهزة ذات عاللة بالمنهج الدراسً موضوع 

 الها من لبل لجنة االمتحانات االمتحانات ما لم ٌكن مرخصا بإدخ

 االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحمٌك أو مجالس التأدٌب المشكلة وفك األحكام هذه الالئحة. - ح

 أي مخالفة للموانٌن واللوائح والنظم المتعلمة بالتعلٌم العالً. - خ

 

 (31مادة رلم )

 -األفعال اآلتية :يعد سلوكا منافيا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة 

شرٌكا  األخرالمعتدى علٌه وفً هذه الحالة ٌكون الطرف  برضًاالعتداء على العرض ولو تم جرائم  - أ

 طالبة  . أوكان طالبا  إذافً الجرٌمة 

 تعاطً المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بأي صورة من الصور. - ب

 تداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو عرضها. - ت

 شأنه أن ٌخل بالشرف أو المساس باآلداب العامة وفما للموانٌن واللوائح النافذة .كل ما من  - ث
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 (الخامسالفصـــــــــــل )

 )العموبات التأديبية(

 (32مادة رلم )

( من هذه الالئحة ٌعالب مرتكبه 28كل سلون ٌدخل ضمن المخالفات المنصوص علٌها فً المادة )

 كان عائداً. إذاباإلٌماف عن الدراسة مدة ال تمل عن سنتٌن دراسٌتٌن، وٌفصل الطالب من الجامعة 

 

 (33مادة رلم )

( بالولف عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة  29ٌعالب على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة ) 

 وتضاعف العموبة عند العود ، وال ٌعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع لٌمة اإلضرار التً أحدثها.

 

 (34مادة رلم )

 -على النحو التالي :( 30) يعالب على المخالفات المنصوص عليها في المادة

تمل عن سنة دراسٌة وال تزٌد على سنتٌن دراسٌتٌن كل من ارتكب  ٌعالب بالولف عن الدراسة لمدة ال - أ

( من المادة المذكورة  وٌفصل الطالب من الدراسة فصال نهائٌا -ب -المخالفات الواردة فً الفمرتٌن )أ

 عند العود .

ن الفمرتٌ ٌعالب الطالب بالحرمان من دخول المتحانات كلٌا أو جزئٌا إذا ارتكب المخالفات المحددة فً - ب

ث( من المادة المذكورة، وفً جمٌع األحوال ٌعتبر امتحانه ملغٌا فً المادة التً ارتكب فٌها -ت)

 المخالفة.

ارتكب المخالفات الواردة بٌانها فً  إذا األللٌعالب بإلغاء نتٌجة امتحان الطالب فً فصل واحد على  - ت

نه لفصلٌن دراسٌٌن ، وٌفصل الطالب امتحا إلغاءالفمرة )ج( من المادة المذكورة، وٌجوز لمجلس التأدٌب 

 فصالً نهائٌا عند العود.

ٌعالب الطالب بالحرمان من حموق الطالب النظامً أو إٌمافه عن الدراسة مدة ال تزٌد على سنة دراسٌة  - ث

 واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص علٌها فً الفمرتٌن ) ح،خ ( من المادة المذكورة.

 

 (35مادة رلم )

( بالولف عن الدراسة مدة ال تمل عن سنة دراسٌة 36على المخالفات المنصوص علٌها فً المادة )ٌعالب 

 وال تزٌد عن سنتٌن دراسٌتٌن وإذا كان الطالب عائدا ٌفصل من الجامعة.

 

 (36مادة رلم )

 .واحدةالتأدٌبٌة المنصوص علٌها فً هذه الالئحة ٌحسب كل فصلٌن دراسٌٌن سنة دراسٌة  األحكامفً تطبٌك 
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 )الفصـــــــــل السادس(

 

 )إجراءات التأديب(

 (37مادة رلم )

على كل من ٌعلم بولوع مخالفة للموانٌن واللوائح واألنظمة المعمول بها فً الجامعة أن ٌمدم بالغا عن 

 هذه المخالفة ٌتضمن تمرٌرا مكتوبا عن الوالعة ٌمدمه إلى إدارة الجامعة.

 

 (38مادة رلم )

عن الوالعة ٌتعٌن على  إدارة الجامعة تكلٌف لجنة تحمٌك تتكون من ثالثة أعضاء هٌئة فور اإلبالغ 

 تدرٌس ٌكون احدهم ممررا للجنة فً ظرف ثالثة أٌام من تارٌخ البالغ.

 

 (39مادة رلم )

للطالب وال ٌحسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن ،  األللٌتم اإلعالن عن التحمٌك لبل موعده بٌوم كامل على 

 ٌجوز إن ٌتم التحمٌك فوراً فً حاالت الضرورة واالستعجال  .و

 

 (41مادة رلم )     

بعد االنتهاء من التحمٌك أو عدم حضور الطالب رغم إعالمه تمدم اللجنة تمرٌرا مشفوعا بالمحاضر التً 

 أعدتها إلى إدارة الجامعة.

 (41مادة رلم )  

للتأدٌب بمرار من رئٌس الجامعة على أن ٌتكون من ثالثة  فً حالة االنتهاء من التحمٌك ٌتم تشكٌل مجلس 

أعضاء هٌئة التدرٌس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة المانونٌة على أن ٌكونوا من غٌر أعضاء لجنة 

التحمٌك ومندوب عن الشؤون الطالبٌة وٌتم إعالن من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي 

هم وذلن خالل مدة ال تمل عن ثالثة أٌام وال ٌحتسب الٌوم الذي تم فٌه اإلعالن وفً ٌنبغً فٌه مثوله أمام

 .حالة عدم الحضور ٌصدر المرار غٌابٌا

 

 (42مادة رلم )

الطالب وٌجوز للمجلس استدعاء الشهود ، كما ٌجوز له  ألوالٌصدر مجلس التأدٌب لراراته بعد سماع 

 استدعاء من لام بالتحمٌك .

 (43مادة رلم )

 ٌتم اإلعالن عن موعد التحمٌك أو التأدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة وٌعتبر ذلن لرٌنة على العلم بذلن.
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 (44مادة رلم )

ٌصدر مجلس التأدٌب لراراته بأغلبٌة أصوات األعضاء وال تعتبر لرارات المجلس نافذة اال بعد 

 اعتمادها من رئٌس الجامعة .

 (45مادة رلم )

س التأدٌب بلوحة اإلعالنات فً الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانٌة منه ٌعلن لرار مجل

 بالملف الشخصً للطالب.

 (46مادة رلم )

تعتبر لرارات مجلس التأدٌب التً تصدر طبما ألحكام هذه الالئحة نهائٌة بعد اعتمادها وال ٌجوز الطعن 

 فٌها إال بالطرق المضائٌة أمام المحكمة المختصة.
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