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، واإلجازة )البكالوریوس، أو اللیسانس(اعتباریة وذمة مالیة مستقلة، وتمنح شھادات اإلجازة المتخصصة 
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المستقلة، وھي في كل األحوال كیان علمي مستقل داخل نطاق الجامعة، تضم مجموعة أقسام علمیة تتناسب 

، )البكالوریوس، أو اللیسانس(مع طبیعة التخصصات العلمیة في الكلیة، وتمنح درجة اإلجازة المتخصصة 
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  : القسم
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  :الشعبة
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  : الممتحن
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ساعة زمنیة فصلیة في مادة معینة، مع ) 16(أي دوام الطالب لمدة ) أسبوعاً  15-17(دراسي كامل 
مدة في المقررات المعملیة ساعة زمنیة ونصف، والنجاح یكون فیھا حسب المعاییر مراعاة أن الساعة المعت

التي تطبقھا مؤسسة التعلیم العالي، وفي حال التعلیم القائم على حل المعضالت فإن الساعة الدراسیة تحسب 
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  ).المقرر
  : لمعملیتا التعلیم والتع
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مجموعتان من األسالیب التي یستخدمھا أعضاء ھیئة التدریس والطلبة لتحقیق النتائج التعلیمیة 
  .المستھدفة للمقرر

  : المعیار
المواصفات الالزمة للتعلیم الذي یمكن قبولھ لضمان جودتھ وزیادة فعالیتھ وقدرتھ على المنافسة، 

األداء الجامعي وذلك من خالل مقارنتھ مع المستویات ومقیاس مرجعي یمكن االسترشاد بھ عند تقییم 
  .القیاسیة المنشودة

  : أطراف العملیة التعلیمیة
  .أعضاء ھیئة التدریس، والكوادر المساندة والطلبة والموظفون، وكل من لھ صلة بالعملیة التعلیمیة

  : المستفیدون
من حیث فعالیة النظم والعملیات  مجموعة لدیھا اھتمام باألنشطة التعلیمیة التي تقدمھا المؤسسة

الموضوعة لضمان جودة المخرجات التعلیمیة، ویرتبط تحدید مجموعة المستفیدین برسالة وأھداف 
الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس وأولیاء : المؤسسة والبرامج واألنشطة التي تقدمھا، ومن أمثلة المستفیدین

  .الخ...األمور ومؤسسات المجتمع المحلي
  
  : تالمدخال

: الحجم الكلي للموارد المخصصة لغرض معین، والتي تستعمل من أجل تشغیل نظام ما، وتشمل
  .الموارد البشریة والمادیة والمالیة والتقنیة والمعلومات والوقت

  : العملیات
  .سلسلة من األنشطة واالتصاالت المترابطة مصممة لتحقیق ھدف محدد

  : المخرجات
  .یة التي یحققھا النظام التعلیمي، وتتحدد مخرجاتھ وفقاً لرسالتھ وأھدافھاإلنجازات والنتائج النھائ
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  :كلمة رئیس القسم 
  
  

  :أخي الطالب أختي الطالبة

  
التي على الطالب ان  القانون یقدم الدلیل العلمي للمؤسسات التعلیمیة المقررات الدراسیة للقسم          

،  كما یقدم وصفا  جامعة إفریقیا للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیةمن  ساللیسانیجتازھا للحصول على درجة 
للمواد التي یدرسھا الطالب والھدف من دراستھا وبعض المراجع التي یعتمد علیھا في دراستھا ، وذلك 

التطور العلمي ، باإلضافة إلى عدد من الضوابط واللوائح المنظمة للقبول والتسجیل ، والدراسة تماشیا مع 
فھو یوضح ویشرح . الطریق في مسیرتھ التعلیمیة بالمرحلة الجامعیة –بإذن هللا تعالى  –، مضیناً لھ 

جودة ومخرجات اإلجراءات والمعاییر والشروط التي یتم عن طریقھا قبول الطلبة ، ومن أجل تحسین 
، كان من الواجب علینا العمل دوما على تحدیث المواد المقررة  و توحید مفرداتھا  حتى  التعلیم العالي

یتسنى ألعضاء ھیئة التدریس االسترشاد بھا ، إضافة إلى ذلك ربط المواد الدراسیة بمخرجات الجامعة 
  .وتدریس كل ما لھ عالقة بالجامعة

                                                                                

رأینا أن نقدم ھذا الدلیل لضمان حصول الطالب على أفضل المناھج ، من خالل إلمامھ  لذلك          
الكامل والتام بجمیع مفردات المقررات الدراسیة المطالب بدراستھا ، وتوحید مفردات ھذه المقررات بین 

  .ات مختلف المجموع

  

  وما التوفیق إال من عند اهللا

  

                                                                               
  رئــیـس الــــقسم  
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 المقدمة

  
الخاص بقسم  ھــذا الدلیــل كقــدم لعزیزي الطالب ألنك أنت الھدف المنشود تعلیمھ وتأھیلھ في الجامعة ن

تعلیمــات ھــذا الدلیــل مــام بإلل، ویعــد ا القسم، الــذي یتضمــن معلومــات وافیــة عــن القانون 

مقــررة لالدراســیة اة بالخطــ دكوتزو،  وفــق خطــوات مســتنیرة كدراســت يســیر فتلكــي  یةضــرور

  .القسمب التي تھمك واللوائح األنظمةللبرنامج و مفردات المقررات وكذلك االطالع على 

  .االطالع على كافة محتویاتھ فنأمل منك ،،، كان البد من إخراج ھذا الدلیل علیــــھ

  .العلي القدیر العون والتوفیق هللاسائلین 

  

  

  

  رئیس قسم القانون
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  نبذة عن  القسم  .1

ـت       ـم إنشـ م قاء ــ م س ة رق یس الجامع ید رئ رار الس ب ق انون بموج ـنة ) 1(الق م ،  2003لسـ
ـدد  ع ) 57(بعــ ي وبواق رر دراس یة)  129( مق دة دراس م  وح دم القس ة ویق دمات تعلیمی خ

ودة  اییر الج ب مع الب تواك زة للط ة متمی ة وبحثی دة وأكادیمی ر الجی داد العناص ي إع اھم ف ا یس مم
ادئ  یخ مب وق وترس ؤولیة رد الحق ة ، ومس الة العدال ل رس ة لحم وم القانونی ال العل ي مج زة ف والمتمی

  .دولة القانون
       

ھ الش     ھ أن أوج ب علی ن الواج را م د وأخی ن جھ دلوه م ا ب م لم دریس بالقس ة الت اء ھیئ كر ألعض

ة   رام إلدارة الجامع ل االحت كر وجزی ھ بالش ا أتوج لیمة ، كم ورة الس ة بالص ة العلمی یر العملی لتس

التھ  ي رس ل ف ى األداء األمث وال إل ھ وص ھ ومتطلبات وفیر احتیاجات ي ت م ف ع القس ا م ى وقوفھ عل

  .وأھدافھ 

  التوفیق والنجاحمع التمنیات ألبنائنا الطلبة 

  

  

    رئــیـس الــــقسم      

  عبد الفتاح انبیة جمعةعبد الفتاح انبیة جمعة. . دد
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 قسم القانون وقیم أھداف و رسالة و رؤیة .2

  رؤیــة القسم

  تحقیق التمیز في مجاالت علم القانون                

 رسالـــة القسم 

وتخریج كوادر متمیزة قادرة على خدمة وتطویر یسعى القسم لتقدیم المعرفة القانونیة الممیزة                

المجتمع ، والرفع من مستوى الكفاءات العلمیة المبدعة وفقاً لمعاییر الجودة ، ومواكبة التقدم البحثي ، 

  .            واإللمام باألسس القانونیة

  أھداف القسم

 مؤسسات المجتمعللنھوض بومھنیا في مجالت القانون  علمیاً  إعداد كوادر متخصصة ومؤھلة -1

الخدمات االستشاریة في مجال القانون وتبادل خدمة  المجتمع  و تقدیم وتطویر  المساھمة في  -2

 الخبرات مع الجھات والمؤسسات العلمیة األخرى

 .حث العلمي لمعالجة قضایا المجتمعتشجیع أعضاء ھیئة التدریس والطلبة على المشاركة في الب -3

  القیم

العمل بروح    –المرونة   –التحفیز  –التمیز     –الشفافیة    –المصداقیة    –اإلخالص   –األمانة 

 الفریق
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  الهیكل التنظیمي للقسم .3

  الفنیة برئاسة رئیس القسم بنظام اإلدارة القسم تدیر ركائز ثالثة من القانون قسم یتألف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مھام رئیس القسم. 4

  تنظیم شؤون القسم ، وتوزیع المحاضرات والدروس واألعباء على القائمین بالتدریس. 

  وضــع الخطط والبـــرامج التي من شأنھا تطویر األداء األكادیمي بالقســم ، بالتنسیق والتعــاون 

 .العلمیة وبما یتالءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسین المستمرمع إدارة الشؤون 

 اإلشراف على وضع الخطط الدراسیة للبرامج المختلفة ، وتقییمھا وتطویرھا متى دعت الحاجـة 
 .إلى ذلك  
 اإلشراف على إعداد دلیل للمقررات الدراسیة الذي یوضح محتویـات الخطط الدراسیة وتوصیف 

 . مقرراتھا
  سیر العملیة التعلیمیة بالقسم خالل الفصل الدراسي متابعة. 
  عقد لقاءات دوریة مع الطلبة للوقوف على المعوقات التي تواجههم ، ووضع الحلول المالئمة لها. 
  المشاركة بفاعلیة في أنشطة الجامعة ،وفي اجتماعات إدارة الشؤون العلمیة. 
 عمل به إعداد التقاریر الدوریة عن نشاطات القسم وسیر ال. 
  التعامل مع القضایا والمشاكل األكادیمیة ، وٕایجاد الحلول المالئمة لها. 
  تشجیع أعضاء هیئة التدریس على عمل البحوث ونشرها ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات. 

القسم س  رئ

اديمي   املرشد

  

ودة ا سق  م
العلمية نة   ال
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  تحدید احتیاجات القسم من أعضاء هیئة التدریس ، والعمل على توفیر أفضل اإلمكانیات المتوفرة. 
 والمساعدة في تذلیل العقبات التي تواجههم وتقییم أدائهم وٕارشاد أعضاء هیئة التدریس الجدد توجیه ، 

  .لعلمي ا
  دراسة احتیاجات القسم من كتب ومجالت ودراسات ووسائل تعلیمیة والعمل على توفیرها. 
  تأدیة ما یسند من أعمال مماثلة. 

  :مھام المرشد األكادیمي. 5

  ویتم فیھ حفظ نسخ من نتائجھ الدراسیة المتضمنة لكل فصل دراسي للطالبمتابعة الملف العلمي ،. 
 كذلك العقوبات التي توقع على  ، الطلبة المتعثرین ، إیقاف القید االنقطاع:  تدوین وتسجیل حاالت ،

 .الطالب بملفھ العلمي وبطاقتھ الدراسیة وإبالغھ
 ة ومتابعتھ مع أعضــاء ھیئة التدریس الذین الرد على جمیع استفسارات الطالب فیمــا یخص الدراس

 .یدرسونھ في جمیع المواد
 مساعدة الطالب في االطالع على سجالتھم الدراسیة بشكل منظم. 

 

  مھام اللجنة العلمیة بالقسم. 6

o  وضع سیاسات القسم ومتابعتھا وحل المشاكل األكادیمیة بعقد اجتماعات دوریة ألعضاء
  .ومتابعتھا بصفة دوریةاللجنة واعتماد المحاضر 

o  مراجعة وتحدیت واعتماد الخطة الدراسیة ومتابعة تنفیذھا وتنسیق الجدول الدراسي
  الفصلي 

o  وصف وتوصیف مفردات المقررات الدراسیة والبرنامج األكادیمي حسب معاییر الجودة.  
o  اختیار وتقییم أعضاء ھیئة التدریس عند التعاقد وإثناء العمل.  
o  نشاطات علمیة بالقسم التخطیط إلقامة.  
o  الخاصة بأعضاء الھیئة والطالب ومتابعتھا ومراجعتھا بصفة  اآللیاتوضع واعتماد

  .یةدور

  مھام منسق الجودة بالقسم. 7

  المساھمة في تجوید العلمیة التعلیمیة والبحث العلمي وخدمة المجتمع . 
  وضع خطط التحسین للعمل على إزالة مواطن الضعف والحفاظ على مواطن القوة. 
 وضع آلیة لتقییم العناصر التعلیمیة. 
  تحلیل نماذج واستمارات التقییم 
 إعداد الدراسة الذاتیة وتوصیف البرامج والمقررات الدراسیة األشراف على 
 تعزیز الوعي الخاص بثقافة الجودة. 

  
 :القانون  بقسممواصفات الخریج . 8

 المنافسة في سوق العمل :ان یكون الخریج قادرا على.  
  القانونتطبیق المعرفة في مجال. 
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 استخدام االسالیب والمھارات و معرفة كتابة البحث القصیر واالستفادة منھ في الحیاة العملیة.  
 االتصال والتواصل بكفاءة مع االخرین بما في ذلك فرق العمل المختلفة. 

  القانونمجاالت العمل المتاحة أمام خریجي قسم . 9
 المحاماة -
 محرر عقود -
 الھیئات القضائیة -
 السلك الدبلوماسي -
 باحث قانوني -
 اإلدارات القانونیة في مختلف الوزارات والھیئات والشركات -
 أعوان القضاء -
 مؤسسات المجتمع المدني -
 االستشارات القانونیة -
 المشاركة في صیاغة مشروع الدستور  -

 
  : المیثاق األخالقي لخریج القانون. 10
ھناك أخالقیات یجب أن یتسم بھا القانوني أو الوكیل في الخصومة وھذه األخالق تتبلور في أن تتطابق     

تصرفاتھ مع مقتضى القیم األخالقیة الصحیحة المتعارف علیھا وأن یتسم سلوكھ بالمحافظة على الشرف 

ان اإلنسان وفي العموم فان والعفة والنزاھة واإلخالص وغیرھا من القیم األخالقیة النبیلة المستقرة بوجد

  -:خریج القانون یكون لھ عدة مبادي  لعلھا تتمحور في األتي 

  العامة ئالمباد  -أوال 

ى        ار عل لحة اعتب ة المص ي العام ة ھ ى الغای یة األول د واألساس اذ عن رارات اتخ ة الق  المتعلق

ھ میة بمھام ھ الرس تعمل أن وعلی ھ یس ل قدرات ة بأفض ة طریق ق ممكن لحة هذھ لتحقی ل  المص ي تتمث وھ

  : اآلتيفي 

o ل ة العم كذو بنزاھ ن ل الل م ة خ ة الممارس ورة القانونی حیحة وبص الحیات ص  للص
  النافدة بالتشریعات المقررة

o زام ادي االلت دل بمب اف الع د واألنص اذ عن رارات اتخ میة الق كذو الرس ن ل الل م  خ
رف ة التص اورو بأمان ا بالتش ن كلم كذ أمك ع ل خاص م ین األش ان المعنی الة بش  المس

   ثالبح مدار
o النافدة والتشریعات القوانین أحكام وفق المساءلة بمبدأ االلتزام  
o د انون التقی د بالق ام عن أي القی ال ب ار أعم اییر وإظھ ة مع داقیة النزاھ لوك والمص  والس

  القویم
o جیع ى التش اة عل ده مراع د ھ م القواع ز بحك ذي المرك ع ال ھ یتمت ن ب الل م دوة خ  الق

 .للعمل الحسنة
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  : اآلتيوھي تتمثل في  النزاھة :ثانیا 

o عدم استخدام المنصب لتحقیق مصلحة خاصة  
o   دیم رار تق ة ذالإق ة المالی ھار الذم انون إش ام ق یھ أحك ا تقتض ق م ة وف ة المالی م

  واألمانة أو الصدق في تعبئة اإلقرار
o  ریة ابع الس ا ط ات لھ تعمال أي معلوم دم اس بحت  وأع ات أص م معلوم ھ بحك ة ل متاح

  لك قبل اإلعالن عنھا للعمومذمكانتھ الوظیفیة و
o االمتناع عن تقدیم أي منفعة خاصة بحكم منصبھ. 

    -:اإلنصاف :ثالثا
ى  انوني عل ي أن الق د یراع اف قواع د األنص اذ عن رار أي اتخ ون وال ق ز یك  متحی

  .محكماً  كان اأذ األخر دون لشخص
  -: المساءلة :رابعا

ب  ى یج انوني عل دیم الق یرا تق حیحاً و تفس امالً ص ة ألي ش م ممارس ا ت اءثأ تأدیتھ ھ ن  تولی
   .مشروع قانوني أطار في إلیھ یقدم طلب ألي استجابة لكذو منصب أي

  -: المسؤولیة: خامساً  
ھ  ذ أن علی ع یتخ وات جمی ة الخط مان الالزم دم لض لیل ع ر تض دیم الغی ات وتق  المعلوم

روریة ا الض ق بم ع یتف ام م ریعات أحك دة التش ھ الناف وم أن وعلی جیع یق ع بتش  جمی
  .القانون بأحكام التقید على الموظفین

  
  القانونالخطة الدراسیة لقسم .11

 قسم القانون الدراسیةالمقررات 
   ) اتوحد 10المجموع الكلي للوحدات (المقررات العامة 

  متطلبات المقرر  عــدد الوحدات  اسم المقرر  رقم المقرر ت
1  GA 100 3  اللغة العربیة  --- 
2  GE 103  2  1اللغة االنجلیزیة   ---  
3  GE 104  2  2اللغة االنجلیزیة  ---  
4  CS 105  3  مبادئ  الحاسوب  ---  

        10مجموع الوحدات                                                                

 
   ) اتوحد 8المجموع الكلي للوحدات (الغیر تخصصیة  المقررات 

  متطلبات المقرر  عــدد الوحدات  اسم المقرر  رقم المقرر ت
1  LW 113  2 اقتصاد مبادئ --- 

2  LW 205 2 ومصارف نقود LW 113 

3  LW 316 2 عامة مالیة LW 205 

4  LW 214 2 القانوني البحث طرق --- 

        8مجموع الوحدات                                                                 
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 )وحدات دراسیة 2مقرر بواقع یختار الطالب ( االختیاریة التخصصیةمقررات ال

  متطلبات المقرر  عــدد الوحدات  اسم المقرر  رقم المقرر ت
1  420 LW. 2  قانون المخدرات  - 
2  421 LW  .  2  الحدودتشریعات  -  
3  422 LW . 2  القانون الدولي االنساني  -  
4  423 LW. 318  2  التنظیم الدولي LW  
        2مجموع الوحدات                                                               

  

 
   )وحدة  109المجموع الكلي للوحدات (التخصصیة المقررات الدراسیة 

  متطلبات المقرر  عــدد الوحدات  المقرراسم   رقم المقرر ت
1  105 LW .  2  1 اإلسالميمدخل الفقھ   ---  
2  106 LW .   105  2  2اإلسالمي مدخل الفقھ LW   
3  107 LW .  3  1القانون الدستوري   ---  
4  108 LW .   107  3  2قانون النظم السیاسیة LW   
5 109 LW .  2  نظریة القانون   ---  
6 110 LW .  109  2  نظریة الحق LW.  
7 111 LW .   2  اإلجرامعلم   ---  
8   LW 112    2 العقاب علم LW 111 
9   LW 114  2 القانونیة النظم تاریخ  --- 

10   LW 206 2 1 الشخصیة األحوال LW 106 
11 LW 207 2 2 الشخصیة األحوال LW 206 
12 LW 208 2 1 العام الدولي القانون --- 
13   LW  209 2 2 العام الدولي القانون LW 208 
14   LW 210 3 1 االلتزامات LW 109،110 
15 LW 211 3 2 االلتزامات LW 210 
16 LW  212 2 1 اإلداري القانون --- 
17 LW 213 2 2 اإلداري القانون LW 212 
18 LW 215 2 1 العام العقوبات القانون LW 112 
19 LW 216 2 2 العام العقوبات القانون LW 215   
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   )وحدة   109 المجموع الكلي للوحدات (التخصصیة المقررات الدراسیة 

  متطلبات المقرر  عــدد الوحدات  اسم المقرر  رقم المقرر ت
20 LW  217 2 اإلنسان حقوق --- 
21 305 LW .  211  3  القانون التجاري LW .  
22 306 LW .   2  1القانون العمل   ---  
23 307 LW .   306  2  2القانون العمل LW .  
24 308 LW .   213،212  3  1الرقابة على أعمال اإلدارة LW .  
25 309 LW .   308  3  2الرقابة على أعمال اإلدارة LW .  
26 310 LW .   210،211  2  1العقود المسماة LW .  
27 311 LW .   310  2 2العقود المسماة LW .  
28 312 LW .  210،211  3  1المرافعات القانون LW   
29 313 LW .   312  3  2القانون المرافعات LW   
30 314 LW .   215،216 2  1القانون العقوبات الخاص LW   
31 315 LW .   314  2  2القانون العقوبات الخاص LW   
32 317 LW .   207  2  1المیراث والوصیة LW   
33 318 LW .  317 2  2المیراث والوصیة LW  
34 319 LW .  209  2  العالقات الدولیة LW .  
35 405 LW .   313  2  1حقوق عینیة LW .  
36 406 LW .   405  2  2حقوق عینیة LW .  
37 407 LW .   305  3  1أوراق تجاریة LW . 
38 408 LW .   407  3  2أوراق تجاریة LW .  
39 409 LW .   315  3  1اإلجراءات الجنائیة LW .  
40 410 LW .  409  3  2الجنائیة  اإلجراءات LW .  
41 411 LW .   2  1القانون الدولي الخاص   ---  
42 LW  412  2 2 الخاص الدولي القانون LW 411  
43 LW 413 2 للبحار الدولي القانون LW  319  
44 LW 414 2 الجبري التنفیذ LW 311 
45 LW 415 2 1 الفقھ أصول LW 317 
46 LW 416 2 2 الفقھ أصول LW 415 
47 LW 417 2 البحري القانون --- 
48 LW 419 2 التخرج مشروع --- 

     109                                  ع الوحدات مجمو
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بالقسم  مفردات المقررات الدراسیة . 12   

  )LW212( رمز المقرر   3عدد الوحدات  ) 1 مادة القانون اإلداري مفردات( 

نشأة  -ارتباط النشأة مع فكرة الفصل بین السلطات  -: نشأة القانون اإلداري  -التعریف بالقانون اإلداري 
الخصائص العامة للقانون  -عالقة القانون اإلداري بغیرة من القوانین   -القانون االرداي في الوطن العربي 

أساس القانون   -الفقه  –القضاء  -يالعرف اإلدار  -التشریع   - مصادر القانون اإلداري  -اإلداري 
  )التنظیم اإلداري( -المعیار المختلط  -معیار السلطة العامة  -معیار المرفق العام - اإلداري

التشریعات  الشخصیة االعتباریة في_ أنواع األشخاص االعتباریة_نظریة الشخصیة المعنویة العامة _ 
  األشخاص ألمرفقیه في التشریع اللیبي_ اللیبیة

أهمیة  -اإلداریةتفویض السلطة  -الالمركزیة اإلداریة   -المركزیة اإلداریة _ )أسالیب التنظیم اإلداري (_ 
 - تفویض السلطة والحلول في السلطة -تفویض السلطة وتفویض التوقیع  -مبادي التفویض  -التفویض

  تفویض السلطة واإلنابة في السلطة
  ) أسالیب مباشرة اإلدارة ألوجه نشاطها(_
الضبط اإلداري _ماهیة الضبط اإلداري العالقة بین الضبط اإلداري والضبط القضائي  -الضبط اإلداري  _

الضبط اإلداري بین _وسائل تحقیق الضبط اإلداري_أهداف الضبط اإلداري _العام والضبط اإلداري الخاص
  أنواع المرفق العام_لعام التعریف بالمرفق ا_المرفق العام _ الظروف العادیة والظروف االستثنائیة

  أهم المراجع
  أصول القانون اإلداري. محمد عبد اهللا الحراري . د . ا _ 1
  المبادي في القانون اإلداري اللیبي. أرحیم سلیمان الكبیسي . د. ا_ 2
  أصول القانون اإلداري. نصر الدین القاضي . د. ا_ 3
  )LW213(رمز المقرر  3عدد الوحدات  )  2 مادة القانون اإلداري مفردات(

أركان القرار اإلداري _ شروط القرار اإلداري _  التعریف بالقرار اإلداري ومعیاره تمیزه _ القرار اإلداري _ 
نهایة _ أنواع القرارات اإلداریة _  نفاد القرار اإلداري وتنفیذ القرار اإلداري _ مشروعیة القرار اإلداري_ 

_ العقد اإلداري _ المبادي التي تحكم تصرف اإلدارة في إنهاء قرارها _ ٕانهاء القرار اإلداري القرار اإلداري و 
  نهایة العقود اإلداریة_ تنفیذ العقود اإلداریة _ إبرام العقود اإلداري_ التمیز بین العقود اإلداریة 

  عامالنظام التأدیبي للموظف ال_ حقوق الموظف العام وواجباته _ الموظف العام _ 
انتهاء خدمة المؤظف _ قرار التعیین _ مدي سلطة اإلدارة في التعیین _ شروط تولي الوظیفة العامة _ 

  األموال العام_ العام تحت التجربة 
  أهم المراجع

  أصول القانون اإلداري. محمد عبد اهللا الحراري , د,ا_ 1
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  المبادي في القانون اإلداري, أرحیم سلیمان الكبیس  , د, ا_2
  أصول القانون اإلداري اللیبي, نصر الدین القاضي      , د,ا _3
  )  LW 308(رمز المقرر  3عدد الوحدات  )  1 مفردات مادة الرقابة على أعمال اإلدارة(
مصادر _ مدي التزام اإلدارة بمبدأ الشرعیة _ مبدأ المشروعیة وعالقته برقابة القضاء إلعمال اإلدارة _

  الرقابة القضائیة علي أعمال اإلدارةطبیعة _ المشروعیة 
االختصاص القضائي للرقابة علي أعمال اإلدارة  _ نظام ازدواج القضاء والقانون _ نظام وحدة القضاء

  الرقابة علي إعمال اإلدارة في ظل قانون المحكمة العلیا_االختصاص المعقود لدوائر القضاء اإلداري_
  1953لسنة 88ون رقم الرقابة علي أعمال اإلدارة في ظل قان_

  المنازعات  المتعلقة بالوظیفة العامة_ 
  طلبات إلغاء القرارات اإلداریة_ 
  المنازعات المتعلقة بالعقود اإلداریة_ 
  دعاوي الجنسیة_ 

  المسائل التي تستبعد من اختصاص القضاء اإلداري بتشریعات خاصة
  )   LW309(  رمز المقرر 3 عدد الوحدات)  2 مفردات مادة الرقابة على أعمال اإلدارة(
عیب عدم _ أسباب الطعن باإللغاء _ شروط دعوي اإللغاء _ خصائص دعوي اإللغاء _ دعوي اإللغاء _

  عیب المحل_عیب السبب_عیب الشكل _االختصاص 
تنفیذ حكم _ حجیة الحكم الصادر في الدعوي _مدي سلطة قاضي اإللغاء  _الحكم في دعوي اإللغاء _

  م بوقف التنفیذالحك_اإللغاء 
  أهم المراجع

  الرقابة علي أعمال اإلدارة. محمد عبد اهللا الحراري . د.ا_ 1
  المبادي في القضاء اإلداري. أرحیم سلیمان الكبیسي . د.ا_ 2
  الرقابة علي أعمال اإلدارة. خلیفة علي الجبراني . د_ 3
  )LW107(رمز المقرر  3عدد الوحدات )   1 مفردات مادة القانون الدستوري(
  الدساتیر المدونة والدساتیر العرفیة_تحدید مفهوم الدستور وأنواعه ومصادرة _
  السلطة المختصة بتعدیل الدستور_الدساتیر المرنة والجامدة _
  طبیعة القاعدة الدستوریة والجزاء المترتب علي مخالفتها_
  السمو الشكلي للدستور_ السمو الموضوعي للدستور  _
  انتهاء الدساتیر_الجزاء القانوني_الجزاء السیاسي_الجزاء المترتب علي مخالفة القواعد الدستوریة_
  ) LW108(رمز المقرر  3عدد الوحدات  ) 2 القانون النظم السیاسیةمفردات  (
  النظریة االستبدادیة_ تفسیر نشأة الدولة _ مفهوم الدولة وأركانها ونشىتها _
  النظم السیاسیة_دولة مركبة _ دولة موحدة_ نواع الدول أ_ والنظریة العقدیة _
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صور الحكم من حیث _الحكم الدیمقراطي والحكم النیابي_)األنظمة الشمولیة (الحكم الفردي وحكم القلة _
  النظام الرئاسي وشبة الرئاسي_النظام البرلماني_العالقة مع السلطات

  ) 208LW(رمز المقرر  2وحدات عدد ال) 1) (مقررات مادة القانون الدولي العام (
مساهمة _ مراحل تطوره _ خصائص القانون الدولي _ أزمة القانون الدولي _ تعریف القانون الدولي _

النظریة _أساس اإللزام في القانون الدولي_الشریعة اإلسالمیة في إرساء العدید من قواعد القانون الدولي
  النظریة الموضوعیة_الوضعیة

  الدوليمصادر القانون _
_ الشروط الشكلیة _ مراحل إبرام المعاهدات _ أنواع المعاهدات _ أهمیة المعاهدات _ المعاهدات الدولیة _

العرف _انقضاء المعاهدات_ أثار المعاهدات _التعدیل _ التفسیر _ التحفظ _ الشروط الموضوعیة 
التصرفات المنشاة _ رف الدولي مزایا وعیوب الع_ أركان العرف الدولي _ تعریف العرف الدولي _الدولي

  المبادي العامة للقانون الدولي. أهمیة تقنین القانون الدولي_ العرف والمعاهدات الدولیة _ للعرف 
  )LW209 (رمز المقرر  2عدد الوحدات ) 2) (مفردات مادة القانون الدولي العام (
السلطة _ اإلقلیم _ الشعب _ العناصر األساسیة للدولة _تعریف الدولة _أشخاص القانون الدولي_

  _الصفة القانونیة للدولة _ خصائص الدولة _ السیاسیة
أنواع الدول من _أنواع الدول من حیث التمتع بالسیادة_أنواع الدول من حیث الشكل القانوني_أنواع الدول_

  الدولیةعمل المنظمة _تكوین المنظمات الدولیة_األشخاص اآلخرین للقانون الدولي_حیث وحدة السلطة
  أهم المراجع

  القانون الدولي العام. علي ضوى . د_ 1
  الوجیز في القانون الدولي. صالح السنوسي . د_ 2
  مبادي القانون الدولي العام. إبراهیم احمد شلبي . د_ 3
  
  )7LW21(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) مفردات مادة قانون حقوق اإلنسان (
اإلعالن  -اإلعالن الفرنسي وحقوق اإلنسان _اللیبرالیة وحقوق اإلنسان _تحدید محتوي حقوق اإلنسان _

ویستند  المبادي التي لیست محل خالف_ المبادي األساسیة لحقوق اإلنسان _العالمي وحقوق اإلنسان 
 مبدأ حریة اإلنسان_ مبدأ شرعیة العقوبة _ مبدأ المساواة _ مبدأ عدم التمیز _ علیها قانون حقوق اإلنسان 

  عالقة قانون حقوق اإلنسان بالقوانین االخري_ مبدأ حق الحیاة _ 
  والمواثیق الخاصة_  المواثیق العامة  _المصدر اإلقلیمي_المصدر الدولي_مصادر قانون حقوق اإلنسان_
  الواجبات والقیود –الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  –الحقوق المدنیة والسیاسیة _
المنظمات غیر _المنظمات الدولي المتخصصة_منظمة األمم المتحدة_لحقوق اإلنسان ةالدولی الحمایة_

الحمایة األمریكیة لحقوق _الحمایة األوربیة لحقوق اإلنسان_الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان_الحكومیة
  الحمایة العربیة لحقوق اإلنسان_الحمایة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان_اإلنسان
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  المراجعأهم 
  مذكرات في حقوق اإلنسان. أرحیم سلیمان الكبیسي , د. ا_ 1
  المفاهیم القانونیة لحقوق اإلنسان, ساسي سالم الحاج , د_ 2
  حمایة حقوق اإلنسان في ظل التنظیم الدولي. عزت سعد مصباح عیسي , د_ 3
  قانون حقوق اإلنسان, الشافعي محمد بشیر . د_ 4
  ) LW318(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) دولیة مفردات مادة العالقات ال(
تطور العالقات  –إشكالیة تعریف العالقات الدولیة وتحدید موضوعها _نشأة وتطور العالقات الدولیة_

  إطراف العالقات الدولیة_الجدل النظري حول تعلیل الواقع الدولي –الدولیة 
 –مركز الدولة في النظام الدولي  –ة الدولة العناصر القانونیة لنشأ –العناصر المادیة نشأة الدولة _

تعریف المنظمات  –نشأة المنظمات الدولیة  –المنظمات الدولیة  –اإلطراف الجدیدة في العالقات الدولیة 
عناصر المنظمات الدولیة  –المنظمات الدولیة في النظام الدولي _دور  –أنواع المنظمات الدولیة  –الدولیة 

  مكانتها في النظام القانوني –تعریفها  –سیة شركات متعددة الجن –
  التفاعل الدولي_
  الصراع الدولي_
األسباب  –النتائج المتربة علي الحرب الباردة  –الصراع االقتصادي  –الصراع األیدلوجي واالستراتیجي _

نظام  –القضاء الدولي  –التحكیم الدولي  –تسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة   - المباشرة للصراع 
التمثیل الدبلوماسي  –تطبیق نظام األمن الجماعي  –األمن الجماعي في نطاق منظمة األمم المتحدة 

  البعثات القنصلیة –ماهیة الدبلوماسیة واألجهزة التي تقوم بمباشرتها  –والقنصلي 
  أهم المراجع

  یةمقدمة لدراسة العالقات الدول, منصور میالد یونس , د. ا_ 1
  موسوعة علم العالقات الدولیة. مصطفي عبد اهللا أبو خشیم . د.ا_ 2
  مذكرات في العالقات الدولیة. عبد الحكیم زامونة . د_3
  العالقات الدولیة. إیمان محمد بن یونس . ا_ 4
  )LW218(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) مفردات مادة المالیة العامة (

 حجم اإلنفاق العام وكیفیة ترشیده-تقسیمات النفقات العامة-العامة النفقات-التعریف بالمالیة العامة 

طرق إصدار -خصائص القروض العامة- القروض العامة-الرسوم- إیرادات أمالك الدولة-اإلیرادات العامة
الجهة -القواعد األساسیة لتحضیر المیزانیة العامة-المیزانیة العامة-انقضاء القروض العامة-القروض العامة

القواعد -الطبیعة القانونیة للضریبة-التعریف بالضریبة وخصائصها- الضرائب-صة باعتماد المیزانیةالمخت
تقدیر -الضرائب علي رأس المال-الضرائب علي الدخل-وعاء الضریبة-أنواع الضرائب-األساسیة للضریبة

االزدواج - یبيالمشاكل التي تواجه التنظیم الضر -ربط الضریبة وتحصیلها-سعر الضریبة-وعاء الضریبة
  وسائل مكافحة التهرب الضریبي-التهرب الضریبي-الضریبي
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  أهم المراجع
 مبادي المالیة العامة. منصور میالد یونس . د.ا

 مبادي المالیة العامة.  حلمي مجید             . د

 المالیة العامة. حقي إسماعیل بربوتي     

  )LW423(رمز المقرر  2دد الوحدات مادة اختیاریة، ع) مفردات مادة التنظیم الدولي (
المیثاق التأسیسي –عناصر المنظمات الدولیة  –التعریف بالمنظمات الدولیة  –نشأة التنظیم الدولي 

سلطات المنظمات  –التفویض في المنظمات الدولیة  –الشخصیة القانونیة للمنظمات  –للمنظمات الدولیة 
منظمة  –سلطات المنظمات الدولیة  –تمویل المنظمات الدولیة  –العقوبة في المنظمان الدولیة  –الدولیة 

جامعة الدول  –أجهزة االتحاد اإلفریقي واختصاصاتها  –االتحاد اإلفریقي  –اختصاصاتها  –األمم المتحدة 
  أجهزة الجامعة واختصاصاتها –العربیة 

  أهم المراجع
 أصول التنظیم الدولي, إبراهیم احمد شلبي . د

 التنظیم الدولي. الواحد محمد الفاو عبد . د

 الوسیط في قانون المنظمات الدولیة. احمد أبو الوفاء محمد . د

  قانون التنظیم الدولي,  إبراهیم احمد شلبي . د
  )413LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) مفردات مادة القانون الدولي للبحار (
ظهور الدول  –تتضمن دراسة التقدم العلمي  –ر مقدمات التغی –نشؤ وتطور القانون الدولي للبحار _

التطلع إلي إقامة نظام اقتصادي دولي جدید  –الجدیدة وبروز دول العالم الثالث علي مسرح الحیاة الدولیة 
  محاوالت الدول لبسط سلطانها اإلقلیمي علي مناطق جدیدة في البحار –

ثالث لقانون البحار حتي صیاغة االتفاقیة دراسة اإلطار الشكلي للمفاوضات وبالخصوص المؤتمر ال_ 
  1982الخاصة بقانون البحار الجدید لسنة 

  المصالح الوطنیة –األهمیة االقتصادیة  –اإلطار الموضوعي للمفاوضات _ 
  التكتالت الدولیة

  مصادر القانون الدولي للبحار_ 
القانون الداخلي واإلعمال  –القضاء الدولي  –نشأة المنظمات الدولیة  –تمهید العرف الدولي للبحار _ 

  للفقه الدولي –االنفرادي 
  1982القیمة القانونیة التفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار _ 
  علم السفینة -جنسیتها –تعریفها  –السفینة _ 
  المجاالت البحریة الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة_ 
المنطقة  –المنطقة المجاورة أو المتاخمة  –البحر اإلقلیمي  –الداخلیة  المیاه –المجاالت البحریة العادیة _ 

  الجرف القاري –االقتصادیة الخالصة 
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  األرخبیالت –المضایق والقنوات  –الجزر  –المجاالت البحریة االستثنائیة _ 
الهیكل  –المنطقة الدولیة  –أعالي البحار -المجاالت البحریة الخاضعة لمبدأ االستعمال السلمي _ 

هیئات  –نظام العضویة فیها  –إنشاء السلطة  –السلطة  –التنظیمي لالستكشاف واستغالل ثروات المنطقة 
  الطبیعة القانونیة للسلطة وشخصیتها القانونیة –السلطة 

مؤتمر  –تلوث البیئة البحریة  –حمایة البیئة البحریة  –تتضمن هذه الدراسة –بعض المشاكل الخاصة _ 
اتفاقیة منع التلوث من   1969مؤتمر بروكسل  1971 – 1969-1954اتفاقیة لندن  - 1926واشنطن 

  التعاون اإلقلیمي في میدان حمایة البیئة البحریة 1973السفن 
  )موقف االتفاقیة الجدیدة (حمایة البیئة البحریة في إطار القانون الدولي للبحار _ 
 –اختصاص دولة العلم  -سؤولیة الدولیة بشأنهااالختصاص في مسائل حمایة البیئة وقواعد الم_ 

  اختصاص دولة المیناء –اختصاص الدولة الساحلیة 
  البحث العلمي البحري_ 
ضوابط وواجبات البحث  –الحق في القیام بالحث العلمي  –اإلطار القانوني للبحث العلمي البحري _

  –التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري  -العلمي
  تسویة المنازعات الدولیة المتعلقة بقانون البحار_ 
حدود االلتزام بإجراءات  –حریة الدولة في اختیارا جراء تسویة المنازعات  –إطار التسویة اإللزامیة _ 

 –یتضمن دراسة االختصاص  –االستثناءات االختیاریة من إجراءات التسویة اإللزامیة  –التسویة اإللزامیة 
  لتطبیقالقانون الواجب ا

  تشكیلها نظام عملها حكمها –محكمة التحكیم  –التحكیم _ 
تشكیل  –قوائم الخبراء  –طوائف المنازعات التي یجوز إخضاعها للتحكیم الخاص  –التحكیم الخاص _ 

  المحكمة
  المحكمة الدولیة للقانون البحار_ 

انتهاء  –واجبات القضاء وحقوقهم  –مدة العضویة  –الترشح واالنتخاب  –العضویة فیها  –تشكیل المحكمة 
  حكم المحكمة –القانون الواجب التطبیق  –تنظیم المحكمة  –اختصاص المحكمة  –العضویة 

  اختصاصات الغرفة –الفرق المخصصة  –تكوینها -غرفة منازعات قاع البحر_ 
  قرارات الغرفة –االختصاص اإلفتائي  –االختصاص القضائي 

  أهم المراجع
 القانون الدولي للبحار.  الدین عامر صالح . د.ا

 القانون الدولي للبحار. محمد الحاج حمود    . د

 قانون البحار الجدید بین التقلید والتجدید. ساسي سالم الحاج     . د

  الوجیز في القانون الدولي للبحار. مصطفي المبروك عمار . د
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  ) LW214(المقرر رمز  2عدد الوحدات ) مفردات مادة طرق البحث القانوني(
المعاجم  –المراجع المتخصصة وغیر المتخصصة  –المراجع العامة _-أدوات البحث البحث العلمي_

  مصادر النصوص التشریعیة_ -المعاجم القانونیة –الموسوعات  –اللغویة 
الموسوعات التشریعیة  –الموسوعات التشریعیة العامة  –الفهارس التشریعیة  –الجریدة الرسمیة 

 –النشرات القضائیة  -فهارس مبادي أحكام القضاء_-مصادر اإلحكام القضائیة_ -المتخصصة
خطوات البحث _-مصادر التشریع والقضاء الدولیین_-كتب الشریعة اإلسالمیة_-الموسوعات المختلطة

تسجیل الموضوع  –وع تحدید الموض –جدة الموضوع  –أهمیة الموضوع  –اختیار الموضوع _-القانوني
  –كیفیة أعاد الخطة  –ترتیب قائمة المراجع  –القراء األولیة وتكوین قائمة المراجع  –إداریا 

تدوین  –تدوین المعلومات  –شروط الخطة الموضوعیة  –خطة البحث المقارن  –أنواع الخطط _ 
 –الهوامش  –االقتباس  – األسلوب –تقسیم البحث والعناوین  –كتابة البحث  –المالحظات  الشخصیة 

  –المراجعة  –المالحق  –قائمة المراجع  -مكمالت النص –الشروط الفنیة للكتابة  –الخاتمة 

  أهم المراجع
 منهجیة البحث العلمي. ضوي    علي . د

  كیف تكتب بحثا أو رسالة. احمد شلبي      , د
  )417LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) مفردات مادة القانون البحري ( 
 –القانونیة  –طبیعتها  –السفینة  –مصادره  –نطاق تطبیقه  –خصائصه : تعریف القانون البحري _

 - الوكیل البحري -المرشد –الربان  –مالك السفینة : أشخاص المالحة البحریة _- إجراءات تسجیلها
االلتزامات التي یرتبها العقد  –إثباته  –تكوین العقد  –عقد النقل البحري _ - العقود البحریة –االختصاصات 

 –المخاطر المؤمن علیها  –عقد التامین البحري _ -ومسئولیة الناقل البحري في وضؤ االتفاقیات الدولیة
  االلتزامات التي تقع علي عاتق أطراف عقد التامین –اإلخطار المستثني 

النظام القانوني  –بالتصادم –الدعاوي الخاصة  –إحكامه  –التصادم البحري  –الحوادث البحریة _ 
  للمساعدة البحریة

  أهم المراجع
  القانون البحري اللیبي. احمد عبد الحمید عشوش  . د
  ) 405LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات  )  1 مفردات مادة الحقوق العینیة(

یود الق –نطاق حق الملكیة  –عناصر حق الملكیة  –تعریف حق الملكیة وبیان خصائصه _-حق الملكیة
االنتفاع  –إدارة الملكیة الشائعة  –طبیعة الملكیة الشائعة _-الملكیة الشائعة_ الواردة علي حق الملكیة

  –اثأر القسمة  –انقضاء الملكیة الشائعة  –التصرف في الملكیة الشائعة  –بالملكیة الشائعة 
  حق االنتفاع باألراضي -طرق انقضاؤه  –احكامة  –مصادرة  –خصائصه _- –حق االنتفاع 

  أسباب كسب الحقوق العینیة_- التمیز بینه وبین حق االنتفاع في القانون المدني
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  وٕاحكام اللقطات والكنز –وٕاحكامه  –وشروطه  –أركانه  –االستیالء _
  أحكامها وأثارها: الوصیة _-وأحكام تصفیة الورثة –ومركز الوارث  –أحكامه واثاره  –المیراث _
  الشفعة وٕاحكامها_العقد وتشریعات التسجیل العقاري_-أنواعه وٕاحكامه: االلتصاق _
  أثارها في كسب الحق –شروطها  -أنواعها –أركانها  –الحیازة _

  أهم المراجع
 الحقوق العینیة األصلیة التبعیة. عبد السالم المز وغي . د. ا

  الحقوق العینیة األصلیة والتبعیة,     عة علي الزر یقي جم. د
  )LW406(رمز المقرر  3عدد الوحدات   )   2 مفردات مادة الحقوق العینیة(
  الحقوق العینة التبعیة في الشریعة االسالمیه –أنواع الحقوق العینة التبعیة  –تعریف الحقوق _

 –اثأر الرهن علي الدائن  –التزامات الرهن  –إنشاءه أثاره علي الرهن  –حاالته  –الرهن القانوني _ 
  تنفیذ حقوق الدائن المرتهن_اثأر الرهن بالنسبة للغیر –المرتهن 

  األثر المترتب علي تسجیل التنبیه واإلنذار –حق التتبع وشروطه  –حق التقادم _
أنواع حقوق _ق االمتیاز وأقسامهاحقائق حقو _ الرهن القضائي_الرهن الحیازي_الرهون االخري_ 

  )في تشریعات أخري(بعض حقوق االمتیاز المنصوص علیها _االمتیاز
  أهم المراجع

 الحقوق العینیة األصلیة والتبعیة. عبد السالم المز وعي .د.ا

 الحقوق العینیة األصلیة والتبعیة. جمعه علي الزر یقي   . د

  )LW411(رمز المقرر 3عدد الوحدات  ) 1مفردات مادة القانون الدولي الخاص(
  أحكام الجنسیة_
التطور  –حداثة النشأة  –أسباب النشأة  –یشمل القانون الدولي الخاص  –ماهیة القانون الخاص _

العالقة بین المعاهدة  –العالقة بین مختلف المصادر  –المصادر الدولیة –المصادر الداخلیة  –التاریخي 
  –والقانون الدولي 

 قیود القانون الدولي العام- تنظیم الجنسیة من أعمال السیادة-مفهوم الجنسیة ومبادي تنظیمها_ الجنسیة_ 

 منازعات الجنسیة ووالیة القضاء –تنازع الجنسیات  –حریة الدولة في تنظیم الجنسیة  أثار المبدا العام او

الحصول  – 1954یة اللیبیة قانون الجنس –جنسیة األشخاص الطبیعیة –دراسة تطبقیه للجنسیة في لیبیا _
أثار الحصول  –الجنسیة المكتسبة  –الجنسیة األصلیة  –طرق الحصول علي الجنسیة  –علي الجنسیة 
 1951الجنسیة الدائمة  – 1951الجنسیة التأسیسیة  –علي الجنسیة 

 لعودة للمعاییرالقانون اللیبي وا –المعاییر العامة لتحدید الجنسیة  –جنسیة األشخاص االعتباریة 

  مركز األجانب
 االتفاقیات الدولیة –التشریعات الوطنیة  –المصادر العامة لتنظیم مركز األجانب 
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استثناءات  –الخروج أو اإلخراج  –مركز األجنبي في لیبیا  –دراسة تطبیقیة  –وسائل تنظیم مركز األجانب 
األجنبي وحق  –األجنبي المقیم والحقوق الخاصة  –األجنبي المقیم والحقوق العامة  –علي القیود العامة 

 العمل والحقوق المهنیة

  أهم المراجع
 الموضوعات العامة للقانون الدولي الخاص. عبد الرزاق المرتضي سلیمان . د.ا

 تنازع القوانین وتنازع االختصاص القضائي الدولي. محمد المبروك الالفي . د

 القانون الدولي الخاص.       سالم ارجیعة الزوي

  )412LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات ) 2 مفردات مادة القانون الدولي الخاص(
 القاضي الوطني وأعمال قواعد اإلسناد-النظریة العامة لتنازع القوانین_ - تنازع القوانین_

 القاضي الوطني وأعمال القانون األجنبي- اإلحالة- اإلسناد-التكیف

دراسة تطبیقیة حلول تنازع _ -القاضي الوطني وتفسیر القانون األجنبي-القانون األجنبيمدي تطبیقات 
  تنازع االختصاص القضائي الدولي_ -مركز األموال-المعامالت-األحوال الشخصیة-القوانین

 مدي حریة الدولة في تحدید االختصاص الدولي لمحكمها

بمسائل المرافعات  في الدعاوي ذات العنصر القانون المختص - ضوابط االختصاص القضائي في لیبیا
 أثار اإلحكام األجنبیة في لیبیا-األجنبي

  أهم المراجع
 الموضوعات العامة للقانون الدولي الخاص اللیبي. عبد الرزاق المرتضي سلیمان . د.ا

 تنازع القوانین وتنازع االختصاص القضائي الدولي. محمد المبروك الالفي          

 ه الزوي   القانون الدولي الخاصسالم ارجیع

  )414LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) مفردات مادة التنفیذ الجبري (
شروط -التعریف بالتنفیذ الجبري ووسائله وأهمیته والقواعد التي تحكمه-القواعد العامة للتنفیذ الجبري_ 

 أشخاص عملیة التنفیذ-التنفیذ الجبري

 الصفة-طالب التنفیذ-المسؤؤلیة عن إخطار المحضر في التنفیذ- فیذدور وصفة المحضر في التن- المحضر

 المقصود بالغیر في الغیر في مجال التنفیذ-الغیر- شروط األهلیة-شروط الصفة-المنفذ ضده-األهلیة

-مواصفات الحق المنفذ به-مضمون السند التنفیذي- السندات التنفیذیة-في مواجهة الغیر شروط  التنفیذ
أنواع -ةذیمنازعات الصورة التنفی-مدي ضرورة الصورة التنفیذیة-ماهیة الصورة التنفیذیة-یذيشكل السند التنف
 أنواع  السندات التنفیذیة-ةذیالسندات التنفی

 السندات االخري- النفاذ المعجل-أحكام التحكیم-اإلحكام القضائیة-اإلحكام

 شروط محل الحجز-محل التنفید- األوراق التجاریة-القرارات

النظام اإلجرائي - شروط اإلشكال-إشكالیات التنفیذ-منازعات التنفیذ- یجوز الحجز علیها التي ال األموال
 لإلشكال في التنفیذ



19 
 

  االختصاص والنظام اإلجرائي- منازعات اإلشكال-أثار اإلشكال-الفصل في اإلشكال
شروط وٕاجراءات -الحجز التنفیذي علي المنقول لدي المدین- الحجز علي المنقول-طرق التنفیذ الجبري_ 

 إجراءات حجز المنقول لدي المدین-شروط حجز المنقول-حجز المنقول

عوارض حجز المنقول لدي -أثار بیع المنقول المحجر-أثار توقیع الحجز-أثار حجز المنقول لدي المدین
 دعوي استرداد المنقوالت المجوزة-المدین

مناط حجز ما للمدین -ما للمدین لدي الغیرطبیعة حجز -حجز ما للمدین لدي الغیر-اإلشكال في التنفیذ
أثار حجز ما للمدین لدي -أثار حجز ما للمدین لدي الغیر-إجراءات حجز ما للمدین لدي الغیر-لدي الغیر

 اإلحكام الخاصة بهذا الحجز- حجز اإلیرادات واألسهم والسندات والحصص-الغیر بالنسبة للمجوز علیة

 تحول الحجز التحفظي إلي حجز تنفیذي-حوال الحجز التحفظيشروط وأ-الحجز التحفظي علي المنقول

 التنبیه بنزع الملكیة- اإلجراءات التنفیذ علي العقار-إطراف الحجز-محل الحجز-التنفید علي العقار

دعوي -عوارض التفنید علي العقار- إجراءات بیع العقار- قائمة شروط البیع وما یتعلق بها-إنذار الحاجر
 شروط التوزیع-إعادة البیع علي مسئولیة التنفیذ-الفرعیةاالستحقاق 

 في التوزیع

  أهم المراجع
 التنفیذ الجبري. الكوني علي اعبودة . د. ا - 1

  قواعد التنفیذ الجبري في القانون اللیبي. عبد المنعم جیرة . د.ا - 2
  )LW 109(رمز المقرر  3عدد الوحدات )  مفردات مادة نظریة القانون  (

  أقسام القانون وفروعه_ خصائصها –تعریف القاعدة القانونیة 
 –القانون الجنائي  –القانون  –القانون المالي  –القانون اإلداري  –القانون الدستوري . ( فروع القانون 

قانون  –قانون الطیران  –القانون التجاري  –القانون المدني ( فروع القانون الخاص -)القانون الدولي العام 
 )القانون الدولي الخاص  –المرافعات المدنیة التجاریة 

. معیار التمیز بین القواعد اإلمرة -القواعد المكملة. القواعد القانونیة اإلمرة -أنواع القواعد القانونیة_ 
 التشریع الفرعي –التشریع العادي  –المصادر األصلیة -والقواعد المكملة

 وقواعد العدالة –القانون الطبیعي  –العرف  –اإلسالمیة  مبادي الشریعة. المصادر االحتیاطیة 

 تطبیق القانون وتفسیره

  أهم المراجع
 أساسیات القانون الوضعي,  الكوني علي اعبوده , د

  )LW110(رمز المقرر  3عدد الوحدات  )مفردات مادة نظریة الحق (
  ,أساس وجود الحق . فكرة الحق _ 
  تعریف الحق_ 
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 النظریة الحدیثة. النظریة المختلطة . النظریة الموضوعیة . النظریة الشخصیة 

. الحقوق الخاصة . الحقوق العامة . الحقوق المدنیة . الحقوق  السیاسیة - أنواع الحقوق وتقسیماتها_ 
 الحقوق الشخصیة, عیة الحقوق العینیة األصلیة والتب.  الحقوق المالیة. حقوق األسرة 

  اإلثراء بال سبب. العمل غیر المشروع . ادة المنفردة اإلر . العقد . مصادر الحق _ 

مفهوم . الذمة المالیة . الوصایة والقوامة , الوالیة علي المال . الوالیة علي النفس . الوالیة _ أركان الحق_ 
  طبیعة الذمة المالیة. خصائص الذمة المالیة . الذمة المالیة 

المنقول . المنقول بالطبیعة . األشیاء المنقولة . قاریة األشیاء الع. محل الحق . الشخص االعتباري _ 
. األشیاء القابلة للتعامل . األشیاء غیر القابلة لالستهالك . األشیاء القیمة . األشیاء المثلیة , بحسب المال 

  شرط المشروعة. شرط التعین . األعمال شرط اإلمكان . األشیاء غیر القابلة للتعامل 
  ایتهاستعمال الحق وحم_ 

وسائل . الدعوي القضائیة . الحمایة القانونیة للحق . نظریة التعسف في استعمال الحق ( استعمال الحق 
 )المعاینة الخبرة, اإلقرار الیمین .القرائن . البینة . الكتابة ( الحق 

  أهم المراجع
 المدخل إلي علم القانون. الكوني علي اعبوده  . د. ا

 أساسیات القانون والحق.  عبد القادر شهاب    . د. ا

  المدخل إلي علم القانون. سالم عبد الرحمن غمیض . د
 
  ) LW114(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) مفردات مادة تاریخ النظم القانونیة (

. القضاء الخاص . مرحلة القوة . نشأة القانون . أهمیة دراسة تاریخ القانون . المقصود بتاریخ القانون 
مصادر القانون . اثار النظم القانونیة . مظاهر النظم القانونیة . والدینیة . واالقتصادیة . االجتماعیة الحالة 

  في المجتمعات القدیمة
  الجزاء الدنیوي. المحرمات . األساطیر . الجزاء األخروي . أشكال الجزاء المقرر من قبل رجال الدین _ 
  التشریع_ العدالة_ المدونات الهندیة_ تدوین القانون_قانونالنتائج المترتبة علي النشأة الدینیة لل_ 

  أهم المراجع
 تاریخ النظم القانونیة. عبد الغني عمرو الرویمض . د

  )LW210(رمز المقرر  3عدد الوحدات )   1 مفردات مادة التزامات( 
  تكوین العقد_ )األنواع المختلفة للعقود . التعریف بالعقد وتحدید نطاقه (مفهوم العقد :العقد 

. أثار العقد . العقود . نظریة بطالن . السبب . المحل ) صحة التراضي . وجود التراضي . (التراضي 
  أثار العقد من حیث األشخاص

  اإلرادة المنفردة_ 
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الوعد بجائزة الموجة ) موقف القانون المدني . الجدل الفقهي ( قیمة اإلرادة المنفردة كمصدر لاللتزامات 
المسؤولیة عن األعمال . الفعل المنشي للمسؤولیة . المسؤولیة التقصیریة . اإلحكام . الشروط  .للجمهور 

العالقة بین الصور . مسؤولیة حارس البناء . المسؤولیة عن األشیاء . المسؤولیة عن الغیر . الشخصیة 
  لسبب األجنبيا. انعدام رابطة السببیة . وجود الضرر المباشر . الضرر . المختلفة للمسؤولیة 

  اإلثراء بال سبب_ 
أهم تطبیقات . أحكام اإلثراء بال سبب . شروط اإلثراء بال سبب . القاعدة العامة في اإلثراء بال سبب 

  )الفضالة. دفع غیر المستحق ( اإلثراء بال سبب 
  )1LW21(رمز المقرر  3عدد الوحدات  )  2مفردات مادة التزامات (

التعویض . التنفیذ بمقابل . التنفیذ العیني . مفهوم النتفید الجبري . التنفیذ الجبري لاللتزام . تنفیذ االلتزام _ 
الدعوي . وسائل الدائن في المحافظة علي الضمان العام . التعویض القانوني , التعویض القضائي . 

.. الشرط واألجل . أوصاف االلتزام , حبس الحق في ال. الدعوي الصوریة . الدعوي البولیصة , المباشرة 
. انتقال الدین. انتقال الحق . انتقال االلتزام . تعدد الدائنین والمدین . االلتزام المركب. االلتزام البسیط 
  التقادم. المقاصة . اإلبراء . اإلنابة . التجدید . الوفاء . انقضاء االلتزام 

  أهم المراجع
  النظریة العامة لاللتزامات .محمد علي البدري . د. ا_ 
  )312LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات  )  1 مفردات مادة قانون المرافعات(

المساواة أما - استقالل القضاء-وحدة القضاء-أصول التنظیم القضائي-التنظیم القضائي_ النظام القضائي
 تخصص القضائيال- عالنیة التقاضي-التقاضي علي درجتین- القاضي الفرد وتعدد القضاء-القضاء

 النیة القضائیة

 بین الوالیة واالختصاص التمیز-والیة القضاء اللیبي-االختصاص القضائي_ المحاكم

 نطاق والیة القضاء من حیث المنازعات

 نطاق والیة القضاء من حیث االختصاص

االختصاص بحسب موضوع - االختصاص بحسب القیمة-االختصاص النوعي-قواعد توزیع االختصاص
القواعد الخاصة في توزیع -اختصاص محكمة موطن المدعي علیة- االختصاص المحلي- الدعوي

محكمة الدعوي هي -محكمة الدعوي هي محكمة الدفوع-نطاق اختصاص المحكمة-االختصاص المحلي
صالحیات -طبیعة قواعد توزیع االختصاص-طبیعة وجزاءات قواعد االختصاص-ةمحكمة الطلبات العارض

 التنازع علي االختصاص- القاضي والخصوم

 أهم المراجع

  قانون نظام القضاء. الكوني علي اعبودة. د. ا_ 
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  )313LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات )  2 مفردات مادة قانون المرافعات(
استعمال -موانع سماع الدعوي- الشروط الخاصة-الشروط العامة-الدعويالحق في - تعریف الدعوي- الدعوي
أداء -تحریر صحیفة الدعوي-اإلجراءات المعتادة-إجراءات رفع الدعوي-الخصومة- تقسیم الدعاوي- الدعوي
اوامر  تإجراءا-إجراءات رفع الدعوي المستعجلة-اإلجراءات الخاصة-قید الدعوي-رفع الدعوي-الرسوم
الحضور - مبدأ المواجه بین الخصوم-إجراءات نظر الدعوي-إجراءات تقدیم الطلبات  العارضة- االداء

وم المواعید في مفه- بمواعید المرافعاتااللتزام -دور القاضي في اإلثبات-دور الحضور في اإلثبات-والغیاب
 جزاءات مخالفة اإلجراءات والمواعید-أنواع المواعید-قانون المرافعات

 وقف الخصومة-عوارض الخصومة-مسؤولیة القائمین باإلجراء-سقوط الحق في اإلجراء-البطالن

 ترك الخصومة-انتهاء الخصومة قبل األوان -انتهاء الخصومة-انقطاع سیر الخصومة- انقطاع الخصومة

 متعریف الحك- انتهاء الخصومة بالحكم-تقادم الخصومة- سقوط  الخصومة- اعتبار الخصومة كان لم تكن

األحكام التي یجوز فیها - األحكام العامة في طرق الطعن-طرق الطعن في الحكم- أثار الحكم-أنواع الحكم
 أثار االستئناف-إجراءات االستئناف- شروط االستئناف-االستئناف- مواعید الطعن-الطعن

 أثره في طرح النزاع علي المحكمة االستئنافیة-أثره علي تفنید الحكم

 ةطرق الطعن غیر العادی

التماس - الحكم في الطعن في النقض-إجراءات الطعن بالنقض-شروط وأحوال الطعن بالنقض-النفض
شروط -اعتراض الخارج عن الخصومة- أثار االلتماس والحكم فیه-شروط وأحوال االلتماس-إعادة النظر

 الفصل في االعتراض الخارج عن الخصومة- اعتراض الخارج عن الخصومة

 أهم المراجع

  قانون نظام القضاء. ي علي اعبودة الكون. د.ا
  )306LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) 1 مفردات مادة قانون العمل(

 التعریف  بقانون العمل-المدخل لقانون العمل-مبادي وعمومیات قانون العمل-عالقات العمل الفردیة

مصادر قانون -مكانة قانون العمل بین مختلف فروع القانون االخري-ظهور وتطور تشریع العمل في لیبیا
عقد العمل أثناء فترة -إبرام العقد-تنظیم عالقة العمل الفردیة-خصائص ونطاق تطبیق قانون العمل- العمل

 تمیز عقد العمل عن غیر من العقود-التعریف بعقد العمل-االختبار

 التزامات العامل- أثار عقد العمل-العمل أركان عقد

التزامات جهة العمل _ استعمال السلطة- تحدید العقوبة-الجزاء عن إخالل العامل بالتزاماته السلطة التأدیبیة
أسباب انتهاء عالقات -انتهاء عالقات العمل- قواعد حمایة األجر-حمایة األجر- األجر-صاحب العمل

أسباب االنتهاء -فسخ عقد العمل بإرادة الطرفین. استحالة التنفید. الوفاة. ة االستقال. األسباب العامة - العمل
 انتهاء عقد العمل محدد المدة. الخاصة 

 عدم التعسف في إنهاء عقد العمل. المبرر المشروع لإلنهاء -اإلنذار-انتهاء عقد العمل غیر محدد المدة

 ض عن النقل التعسفيالتعوی-إثبات التعسف-حاالت النقل التعسفي بنص القانون
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  أثار انتهاء عقد العمل
  أهم المراجع

 عالقات العمل الفردیة في القانون اللیبي. عبد الغني عمر الرویمض 

  شرح عقد العمل الفردي. احمد حسن البرعي      
 
  )LW 307(رمز المقرر  2عدد الوحدات )  2 مفردات مادة قانون العمل(

المشاركة داخل المنشات االقتصادیة -اتفاقیة العمل الجماعیة- المفاوضة الجماعیة- عالقات العمل الجماعیة
المشاركة في -النظم المختلفة في مشاركة العمال في إدارة المشاریع االقتصادیة- و المشاركة في اإلدارة

نطاق تطبیق -امتیازات المشاركة-كةاألسس النظریة للمشار - نظام مشاركة العمال في اإلدارة واإلرباح- لیبیا
 المشاركة في اإلنتاج-المشاركة في اإلدارة-األدوات القانونیة المنفذة للمشاركة في لیبیا-المشاركة في لیبیا

  أهم المراجع
 عالقات العمل الفردیة في القانون اللیبي. عبد الغني عمر الرویمض .د.ا

 لمنشات االقتصادیةالمشاركة داخل ا. عبد الغني عمر الرویمض .د.ا

  الوسیط في التشریعات االجتماعیة. احمد حسین البرعي    . د
  )310LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات )  1مفردات مادة العقود  المسماة (

الرضا ( أركان عقد البیع -)تمییزه عن غیره من العقود . خصائصه . تعریفه ( ماهیة عقد البیع -عقد البیع
-بعض أنواع البیوع الموصوف- )التزامات المشتري . التزامات البائع ( أثار عقد البیع -)السبب . المحل . 

 )وظائفه . تمیزه عن غیره من العقود . خصائصه . تعریفه ( ماهیة عقد التامین -عقد التامین

ات المؤمن التزام. التزامات  المؤمن له ( أثار عقد التامین - )السبب. المحل . الرضا ( أركان عقد التامین 
  انتهاء عقد التامین-)
  )311LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات ) 2) (مفردات مادة العقود المسماة (

 )أنواع الوكالة . تمییزه عن غیرة من العقود . خصائصه . تعریف ( ماهیة عقد الوكالة -عقد الوكالة

 )التزامات الموكل . امات الوكیل التز ( أثار عقد الوكالة -)السبب. المحل . الرضا ( أركان عقد الوكالة 

 انتهاء الوكالة

 )وظائفه . تمییزه عن غیره من العقود . خصائصه . تعریفه ( ماهیة عقد اإلیجار -عقد اإلیجار

التزامات المستأجر  . التزامات المؤجر( أثار عقد اإلیجار - )السبب. المحل . الرضا( أركان عقد اإلیجار 
 انتهاء عقد اإلیجار-ععقد اإلیجار وعقد االنتفا-)

 أنواع حقوق االمتیاز-حقائق حقوق االمتیاز وأقسامها

 ) في تشریعات  اخرى( المنصوص علیها بعض حقوق االمتیاز 

  أهم المراجع
  العقود المسماة. محمد المبروك الالفي . د 
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  )305LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات ) مفردات مادة القانون التجاري (
  تحدید األنشطة االقتصادیة الخاضعة لهذا القانون-العامة المبادي والقواعد

 االلتزامات المترتبة علي ذلك. توضیح متى یكتسب الشخص الطبیعي أو االعتباري وصف المحترف 

 تحدید المفهوم العام للشركة-أحكام الشركات-المحل التجاري-تنظیم السجل التجاري والدفاتر التجاریة

  المدنیة الشركات-الشركات التجاریة
  أهم المراجع

 القانون التجاري. محمد الجیالني البدوي . د

  )407LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات )   1مفردات مادة األوراق التجاریة (
القواعد المنظمة -القواعد المنظمة للكمبیالة- مقدمه عامة عن االوارق التجاریة-األوراق التجاریة االئتمانیة

 ةأحكام ختامی-للسند االدني

  أهم المراجع
  علي جمال الدین عوض األوراق التجاریة. د.ا
  )410LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات )   2مفردات مادة األوراق التجاریة (
  خطاب الضمان_ االعتماد المستندي_ لة المصرفیةالحو _ الصك_ العملیات المصرفیة_

  أهم المراجع
  عملیات البنوك. علي جمال الدین عوض  . د
  الجیالني البدوي ، االوراق التجاریةمحمد . د
   

  )111LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) مفردات مادة علم اإلجرام ( 
-موضوع علم اإلجرام_ عالقته بالعلوم الجنائیة االخري. فروعه . تطوره . نشاته . التعریف بعلم اإلجرام _ 

 م األجرامالمجرم في عل-المفهوم القانون واالجتماعي واألخالقي. الجریمة 

  )السبب والعامل في علم األجرام ( عوامل الجریمة _ مناهج البحث في علم األجرام_ 
 العوامل الثقافیة- العوامل الحضاریة- العوامل الطبیعیة- العوامل الخارجیة-العوامل الداخلیة

  المراجع
 علم اإلجرام والسیاسة الجنائیة.     أمحمد الزار قي . د.ا

 أصول علم اإلجرام. توته عبد الرحمن أبو . د.أ

 مبادي علم اإلجرام والعقاب,             فائزة الباشا . د

  ) 112LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) مفردات مادة علم العقاب ( 
  مصادره منهج البحث فیه وعالقته بغیره من العلوم الجنائیة. التعریف بعلم العقاب _ 
عصر االنتقام الفردي فعصر التكفیر اإللهي مرورا بالمدارس العقابیة ابتداء من . تطور السیاسة العقابیة _ 

  المختلفة وانتهاء بحركة الدفاع االجتماعي الحدیث
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العقوبات السالبة -عقوبات سالبه للحریة- عقوبات بدنیة-أنواع العقوبة- العقوبة-صور الجزاء الجنائي_ 
المؤسسات _ التدبیر الوقائي_لعقوبات التكمیلیةا-عقوبات مالیه-جزاءات جنائیة أخري- للحریة قصیرة المدة

المعاملة العقابیة داخل مؤسسات -اإلشراف القضائي-نظام المؤسسات العقابیة اللیبیة وأنواعها_العقابیة
 الرعایة الالحقة. االختیار القضائي . المعاملة خارج السجون -حقوق السجین-اإلصالح والتأهیل

  أهم المراجع
 مبادي علم اإلجرام الجزائي.   ره   محمد رمضان با. د.ا

 أصول علم العقاب. عبد الرحمن محمد ابوتوتة . د. ا

 مبادي علم اإلجرام والعقاب.     فائزة یونس الباشا . د

  )215LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات  )  1 مفردات مادة قانون العقوبات العام(
_ ذاتیة القانون الجنائي _ طبیعة القانون الجنائي_  محتوي  القانون الجنائي_ تعریف القانون الجنائي _ 

تنازع من (عدم رجعیة النصوص الجنائیة -تفسیر القانون الجنائي- مبدا الشرعیة الجنائیة-اإلحكام العامة
 )التنازع من حیث  المكان ( اقلمیة القانون الجنائي -)حیث الزمان 

 ختالف بین الجریمة الجنائیة والمدنیة والتأدیبیةاال-األركان العامة للجریمة-تعریف الجریمة-الجریمة

الجرائم -التقسیم الثالثي-تصنیف الجریمة-تصنیف الوقائع-الكن الشرعي-التكوین القانوني للجریمة_ 
  أسباب اإلباحة_ العادیة والجرائم السیاسیة

  )216LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات )  2 مفردات مادة قانون العقوبات العام(
التكوین القانوني -المسئولیة الجنائیة_ عالقة السببیة- المساهمة الجنائیة-الشروع-التكوین المادي للجریمة

سلطة المحكمة في - موانع المسئولیة الجنایة-)غیر ألعمدي,الخطأ. القصد الجنائي ( للمسؤولیة الجنائیة 
 القضائي العفو-العفو الخاص-وقف التنفیذ- )التقدیر القضائي (تقدیر العقوبة 

  أهم  المراجع_ 
 )القسم العام ( شرح قانون العقوبات اللیبي . محمد رمضان باره    . د.ا

 )القسم العام ( محاضرات في القانون الجنائي . أمحمد الرازقي     . د. ا

 )القسم العام ( مذكرات في شرح قانون العقوبات اللیبي . محمد هاشم ماقورا   . د. ا

 )النظریة العامة للجریمة ( شرح قانون العقوبات . فائزة الباشا . د
 
  )314LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات )  1 مفردات مادة قانون العقوبات الخاص( 
 األحكام الخاصة لجرائم القتل-األحكام المشتركة للجرائم القتل-جرائم القتل_ 

 العمد بتجاوز القصدجریمة القتل -الصور الخاصة لجریمة القتل العمد- عقوبة القتل العمد

األحكام الخاصة لجرائم الضرب -األحكام المشتركة لجرائم الضرب واإلیذاء-جرائم الضرب واإلیذاء_ 
جرائم الخطر علي سالمة -الظروف المشددة لجرائم االیذا العمدیة-االیذا ء البسیط-جریمة الضرب-واإلیذاء
األحكام المشتركة لجرائم -جرائم اإلجهاض_ -ضجریمة تسیب الولید صیانة للعر - جریمة المشاجرة- اإلفراد
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جریمة هتك -جریمة ألمواقعه- جرائم العرض واالختالق_ الصور المختلفة لجرائم اإلجهاض- اإلجهاض
 األحكام المشتركة لجرائم العرض واألخالق-التعرض الثني- الفعل الفاضح ونشر األشیاء الفاضحة- العرض

  أهم المراجع

 رائم االعتداء علي األشخاصج, محمد رمضان باره . د.ا

 مذكرات في جرائم االعتداء علي األشخاص. أبو بكر األنصاري . د

 جرائم االعتداء علي األشخاص. القانون الجنائي . فائزة الباشا .د

  )315LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات )  2 مفردات مادة قانون العقوبات الخاص(

األحكام المشتركة لجرائم السرقة -جریمة السرقة الحدیة. أركانها . نصوص جرائم السرقة -جرائم السرقة_ 
_ جنایة السرقة باالكراه -قا للقانونالسرقة العمدیة وف-عقوبة جریمة السرقة- محل جرائم السرقة-بشكل عام

  جریمة إعطاء صك غیر قابل للوفاء_ جریمة خیانة األمانة_ جریمة النصب
  أهم المراجع

 جرائم االعتداء علي األموال.  محمد رمضان باره. د. ا

 جرائم االعتداء علي األموال. القانون الجنائي اللیبي . فائزة الباشا . د

  )409LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات )  1 مفردات مادة قانون اإلجراءات الجنائیة( 

_ لقانون اإلجراءات الجنائیةالمبادي األساسیة _ العالقة بین قانون اإلجراءات الجنائیة مع القوانین االخري_ 
 قاضي التحقیق- النیابة العامة- الجهات المختصة بتحریك الدعوي الجنائیة_ الدعاوي الجنائیة

الشكوى _ القیود الواردة علي تحریك ورفع الدعوي الجنائیة_ االدعاء المباشر-التفتیش والرقابة- غرفة االتهام
  عوي الجنائیة المدنیة الناشئة عن الجریمةالد_ انقضاء الدعوي الجنائیة_ اإلذن. الطلب . 
اختصاص مأمور الضبط القضائي بإجراءات تحقیق -مرحلة جمع االستدالل_انقضاء الدعوي المدنیة_

  التصرف في التحقیق االبتدائي_ التحقیق االبتدائي_ الندب-غیر حالة التلبس-حالة التلبس-استثناء
 وامر الصادرة في التحقیق االبتدائياستئناف األ-األمر بان ألوجه-األمر باإلحالة

  أهم المراجع
 .1.2شرح قانون اإلجراءات الجنایة اللیبي جزء . مأمون سالمه . د. ا

 مذكرات في قانون اإلجراءات الجنائیة. الهادي أبو حمرة . د

  1.2. شرح قانون اإلجراءات الجنائیة اللیبي جزء.        فائزة . د.
 
  )410LW(  رمز المقرر  3عدد الوحدات )   1 لجنائیةمفردات مادة اإلجراءات ا(

ضمانات القضاء _تشكیل القضاء الجنائي _ السلطة المختصة بالمحاكمة _ المبادي العامة للمحاكمة_ 
_ المواجهة بین الخصوم في الدعوي الجنائیة _ شفویة إجراءات المحاكمة _ عالنیة المحاكمة _ الجنائي 

  تدوین إجراءات المحاكمة_ ) الحد الشخصي _ الحد العیني ( _ ي الجنائیة تقید المحكمة بحدود الدعو 
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وتنازع _ الخروج علي القواعد العامة لالختصاص _ ) محلي_ شخصي _ نوعي (_ نظریة االختصاص _ 
  )االختصاص 

_ حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدته _ عبء اإلثبات _ أصل البراءة _ النظریة العامة لإلثبات_ 
إجراءات المحاكمة أمام -إجراءات المحاكمة_ طرق اإلثبات_ االستنادات علي مبدأ اإلقناع القضائي 

حاكمة أمام محكمة إجراءات الم_ إجراءات المحاكمة أمام محكمة األحداث _ محكمة الجنح والمخالفات 
  أثاره_ حاالته _ معیار البطالن -النظریة العامة والبطالن_ الجنایات

األمر _ شروط الحكم _ أركان الحكم _ أنواع األحكام الجنائیة _ ماهیة الحكم _ نظریة الحكم الجنائي
لب إعادة ط_ النقض_ االستئناف _ المعارضة _ القواعد العامة _ نظریة الطعن في األحكام_ الجنائي
 النظر

  )420LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) مادة اختیاریة ) ( مفردات مادة المخدرات (
 إنتاج المخدرات-الجلب والتصدیر-صور جنایات المخدرات المؤثرات العقلیة-جنایات المخدرات_ 

 الجزاءات الجنایة-الكن المعنوي-حیازة المواد المخدرة-زراعة النباتات المخدرة

 جنح خاصة للمرخص- لمخدراتجنح ا_ 

  الحائم المرتبة بتطبیق قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة_ جنح آحاد الناس
  أهم المراجع

  شرح أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة اللیبي. محمد رمضان بارة . د
  )105LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات )  1 مفردات مادة مدخل لدراسة الفقه اإلسالمي( 
مقارنة التشریع . أقسام األحكام الفقهیة . معني الشریعة والفقه . حالة العرب قبل اإلسالم. عصر النبوة _ 

التشریع في _ التشریع في عصر الخلفاء الراشدون_ أسس التشریع اإلسالمي. اإلسالمي بالتشریع الوضعي 
عصر التقلید _ اهب الفقهیةالمذ-التشریع في عصر األئمة المجتهدین-عصر الصحابة وكبار التابعین

  عصر النهضة الحدیثة_ والجمود

  أهم المراجع

 مدخل الفقه اإلسالمي. محمد سعید الجلیدي . د. ا

 تاریخ التشریع اإلسالمي. عبد العظیم شرف الدین . د

  )106LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات )  2 مفردات مادة مدخل الفقه اإلسالمي(
 فثاوي الصحابة-اإلجماع- السنة النبویة-الكتاب العزیز-المصادر التقلیة-مصادر الفقه اإلسالمي_

 سدا لذرائع المصالح العقلیة-االستحسان-القیاس-المصادر العقلیة_ شرع من قبلنا

  أهم المراجع
 مدخل الفقه اإلسالمي. سعید محمد الجلیدي  . د. ا

 التشریع اإلسالميتاریخ . عبد العظیم شرف الدین . د
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  )206LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات )  1 مفردات مادة األحوال الشخصیة(
  .تعریف الزواج 

  أحكام الخطبة. مقدمات الزواج _ 
  مسائل تزوج الصغار. أنواعه . الشروط , األركان . عقد الزواج _ 

الحكم الشرعي _ ي وجدت في الجاهلیةاالنكحه الفاسدة الت-المحرمات من النساء_ الكفاءة. الوكالة. الوالیة 
  لبعض االنكحة

  أهم المراجع
  محمد سعید الجلیدي ، أحكام األسرة في الزواج والطالق وأثارهما_ 1
  زكي الدین شعبان ، أحكام األحوال الشخصیة_ 2
  )207LW(رمز المقرر  3عدد الوحدات )  2 مفردات مادة األحوال الشخصیة(

  التطلیق عن طریق القضاء وأنواعه-الطالق باتفاق الطرفین_ باإلرادة المنفردةالطالق _ الطالق وٕاثارة_ 
 الوالیة-الحضانة-الرضاعة- األحكام المتعلقة بحقوق األوالد_ المتعة- والعدة-الرجعة-أثار الفرقة_ 

  \1984لسنة  10دراسة القانون رقم _ 
  أهم المراجع

 والطالق وأثارهما أحكام األسرة في الزواج. سعید محمد الجلیدي . د.ا

 أحكام األسرة في الشریعة اإلسالمیة. مصطفي عبد الغني شیبة . د

 الزواج والطالق. عبد السالم الشریف . د.ا

 أحكام األسرة. الهادي علي زبیدة . د

  )415LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) 1مفردات مادة أصول الفقه (
  الحكم الشرعي_ مناهج األصولیین- نشأته-فائدته-موضوعه-الفقهتعریف أصول _ 

 المحكوم فیه-أقسامه-تعریفة

 المحكوم علیة

  أهم المراجع
  محمد سعید  الجلیدي ، أصول الفقه_ 1
  سلیمان الجروشي ، أصول الفقه_ 2
  )416LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات )  2مفردات مادة أصول الفقه (

 المصالح المرسلة-سد الذرائع- القیاس-اإلجماع-السنة النبویة-الكتاب العزیز-الشرعيمصادر الحكم _ 

 الدالالت-المقاصد- االستحسان

  أهم المراجع
 أصول الفقه اإلسالمي. زكي الدین شعبان .د.ا

 أصول الفقه. عبد السالم أبو ناجي . د.ا
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 المنهاج الواضح. عبد المجید الدیباني . د

  مذكرات في أصول الفقه. ه ضو مفتاح أبو غرار . د
  محمد سعید  الجلیدي ، أصول الفقه. د
  ). . LW 421(رمز المقرر  2عدد الوحدات مادة اختیاریة ) تشریعات الحدود مفردات مادة ( 

الزنا، القذف، شرب الخمر، السرقة، والحرابة دراسة فقهیة من حیث الحكم الشرعي وبیان الرأي الراجح عند 
  .المسألةاالختالف في 

  .قانون تشریعات الحدود المعمول به في لیبیا ونقده وبیان اإلشكالیات العملیة التطبیقیة
  .األحكام المتعلقة بالقصاص والدیه والتعرض للقانون المعمول به في لیبیا

  -:المصادر والمراجع المقترح رجوع الطالب إلیها 
 .محمود سامي النبراوي. وشرب الخمر د أحكام تشریعات الحدود السرقة الحرابة والزنا والقذف - 1

 .أحمد فتحي بهنسي. القانون الجنائي اإلسالمي د - 2

  ). LW 317(رمز المقرر  2عدد الوحدات )  1المیراث والوصیة  مفردات مادة (  
ن المیــراث وأســبابه وشــروطه التعریــف بعلــم المواریــث، وبیــان الحقــوق المتعلقــة بالتركــه،  وبیــان أركــا -

 .ه\وموانعع

 .بیان اموال الوارثین، وبیان الفروض المقدرة بكتاب اهللا -

الحجــــب تعریفــــه وبیــــان أنواعــــه وكیفیــــة الحجــــب وبیــــان أصــــول المســــائل الفرضــــیة وكیفیــــة اســــتخراج  -
 .الفرائض

 .أحوال میراث أوالد األم، وأحوال میراث الجد، ومیراثه مع اإلخوة واألخوان ألبوین أو ألب -

 .وكیفیة توریث العصیان تسبیه وأنواع العصبةالتعریف بالعصبة المسببة وال -

 .العول تعریفه وبیان أصول المسائل، وبیان كم عول یعول كل أصل مع األمثلة -

 .أمثلة[التعریف بالرد وكیفیة استخراج أصل الرد وبیان كیفیة الرد مع ال -

 .اإلنكسار تعریفه وبیان االنكسار على فریقین أو ثالث أو أربع فرق -

بالوصـــیة، والتمییـــز بالوصـــیة وغیرهـــا التـــي تمـــد مـــن األســـباب انتقـــال الملكیـــة، الـــدلیل علـــى التعریـــف  -
، "شـــروط الموصـــي"مشـــروعیة الوصـــیة وحكـــم مشـــروعتها، وبیـــان أركـــان الوصـــیة وشـــروطها الالزمـــة 

 .الصیفة وما یتعلق بها من شروط"  شروط الموصي به"شروط الموصي له، 

م بشــأن أحكــام الوصــیة وبیــان المــواد 1994لســنة ) 7(انون رقــم مــع األخــذ باالعتبــار االطــالع علــى قــ
  .للطلبة
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   :أهم المراجع
    أحكام المواریث والتركات  عبدالمجید عبدالحمید الذیباني. د
  أحكام المواریث والوصیة. سعید محمد الجلیدي . د 
 أحكام المواریث. حمزة أبو فارس . د.ا

  أحكام المواریث والوصیة المفید في. عبد الغني عمر عبد الغني . د

  )LW  318(رمز المقرر  2عدد الوحدات )  2المیراث والوصیة  مفردات مادة (  
 .میراث الجدان مع األمثلة وبیان میراث الدان مع األمثلة الجدة ذات القرابتین البیان مع األمثلة -

 :المسائل الخاصة في المواریث وهي كالتالي -وجوه الصحیحة والجدة الفاسدة  -

یـة وشـبه المالكیـة مـع ضـرب األمثلـة ،المسـألة المسـألة المالكسألتین العمریتان مـع ضـرب األمثلـة ،الم -
المشتركة مع ضرب األمثلة، المسالة الخرقاء مع ضـرب األمثلـة، المسـألة المعـادة مـع ضـرب األمثلـة 

  .المسألة األكدریة مع ضرب األمثلة، 
التخارج وبیان كیفیة التخارج مع األمثلة، والتعریف بالمناسخان وكیفیـة العمـل فـي مسـائل المناسـخات  -

 .بطریقة المربعات

توریـــث ذوي األرحـــام وبیــــان انواعـــه وكیفیـــة تــــوریثهم، والتوریـــث باالحتیـــاط كتوریــــث الحمـــل والفرقــــي  -
 .وتوریث األسیر مع ضرب األمثلة وذكر أحوالهم

 .راث ولد الزنا وولد اللعان مع ضرب األمثلة، وكل ما یتملوبهممیراث الخنثي، ومی -

ــه، للموصــي بــه انقضــاء الوصــیة یتنفیــذها أو بطالنهــا،  - انــواع الوصــایا وأحكامهــا بالنســبة للموصــي ل
 .وبیان تزاحم الوصایا

الوصیة الواجبة وسندها الفقهـي وعلـى مـن یحـب الحكمـة مـن تشـریع الوصـیة الواجبـة وبیـان شـروطها  -
 .أمثلة لحل مسائل المیراث مع الوصیة الواجبة واالختیاریة وضرب

  :أهم المراجع      
  .أحكام المواریث  حمزة أبو فارس. د. أ. أحكام المواریث -
  المفید في أحكام المواریث والوصیة. عبد الغني عمر عبد الغني . د -

  )GA 100(رمز المقرر  3عدد الوحدات  ) مفردات مادة اللغة العربیة ( 
_ األفعال الخمسة_ أنواع اإلعراب_ اإلعراب_ نسبة األفعال إلي الضمائر_ أهمیة دراسة اللغة العربیة 

  طرق البحث. أنواعها . فوائدها . المعاجم _ رسم اإللف_ رسم الهمزة_ الجملة االسمیة_ النكرة والمعرفة
  أهم المراجع
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 المفید في اللغة العربیة.  الهادي الطبیب. د.ا

 المیسر في اللغة العربیة.  الصویعي عبد اهللا. د

  )113LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) مفردات مادة مبادي االقتصاد ( 
منحني إمكانیات اإلنتاج واستعماله - مهام النظام االقتصادي- تعریف علم االقتصاد-االقتصاد الجزئي_ 

قانون الطلب . تعریف الطلب _ مصطلحات اقتصادیة_ -مفهوم االقتصاد الجزئي- الكلي االقتصاد_لإلجابة
معادلة . التغیر في الكمیة المطلوبة والتغیر في الطلب . منحني الطلب .منحني الطلب . جدول الطلب . 

ل تحدید التدخ_ طرق حساب الناتج القومي_  إشكال منحنیات الطلب_ مرونة الطلب وأنواعها. الطلب 
  الكساد االقتصادي_ التضخم_ التوازني

  أهم المراجع
  مبادي االقتصاد. بشیر الویفاتي . د.ا

  )205LW(رمز المقرر  2عدد الوحدات ) مفردات مادة النقود والمصارف ( 
المصارف -المصارف والنظم المصرفیة- قواعد النقود- وظائف النقود قیمة النقود-نشأة النقود-النقود_ 

 المصارف التجاریةموارد -التجاریة

- النظریة النقدیة التقلیدیة-النظام المصرفي في لیبیا-النظام المصرفي في البلدان العربیة-المصرف المركزي
 النظریة النقدیة الحدیثة

  أهم المراجع
 محاضرات في النقود والمصارف. خالد علي الدلیمي . د

 مقدمة في النقود والبنوك. زكي شافعي . د

 النقود والمصارف. باح صالح أبو اإلر . د

  )218LW( رمز المقرر 3عدد الوحدات ) مصطلحات قانونیة مفردات مادة (
. أنواع الحقوق . الشخصیة القانونیة . القاعدة القانونیة . طبیعة القانون . تعریف القانون _ األساسیات

محتوي . القانون العام والخاص فروع . القانون الخاص . القانون العام . تصنیف القانون _.مؤسسة الدولة 
  القاعدة الموضوعیة واإلجرائیة

بعض _ مصطلحات القانون الخاص _ مصطلحات القانون الجنائي_ مصطلحات القانون الدولي العام_ 
  مصطلحا ت الخاص بالفقه اإلسالم
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  القانونقسم ب تدریسأعضاء ھیئة ال.13 

 الجنسیة الصفة اإلسم 
 الرقم االكادیمي التخصص الجھة المانحة للمؤھل سنة الحصول علیھ  الدرجة العلمیة المؤھل العلمي 

 161701 القانون العام المغرب. الحسن .ج 2014 محاضر دكتوراة لیبي القانون رئیس قسم  عبدالفتاح انبیھ جمعة 1
 161702 الحقوق مصر. االسكندریة. ج 2015 محاضر مساعد ماجستیر لیبي منسق الجودة بالقسم وبكر البصیرحمزة اب 2
 061603 القانون العام طرابلس. ج 2016 محاضر مساعد ماجستیر لیبي عضو ھیئة تدریس قار علي دخیلفتحیة  3
 061612 دراسات اسالمیة جنوب افریقیا. ج 2016 محاضر دكتوراة لیبي عضو ھیئة تدریس قار طفى الحصائريطارق مص 4
 061620 القانون العام االكادیمیة اللیبیة 2016 محاضر مساعد ماجستیر لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون فتاح النكیبایمان م 5
 061623 قانون العمل مالیزیا. االسالمیة. ج 2014 محاضر مساعد ماجستیر لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون مرغني محمدحمزة ال 6
 061628 االستشارة القانونیة المغرب. محمد. ج 2016 محاضر مساعد ماجستیر لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون علي خمیس اسباقة 7
 061629 العلوم االداریة كلیة الدراسات العلیا 2014 محاضر مساعد ماجستیر لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون عمر منصور العریبي 8
 061632 القانون العام المرقب. ج 2009 محاضر مساعد ماجستیر لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون ضان ابوجناحمحمد رم 9
 061634 اللغة العربیة اكادیمیة الدراسات العلیا 2013 محاضر مساعد ماجستیر لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون محمد مصباحنادیة  10
 061721 التخطیط المالي طرابلس. ج 2013 محاضر مساعد ماجستیر لیبي  عضو ھیئة تدریس متعاون حمد دربالسعاد م 11
 061722 القانون العام اكادیمیة الدراسات العلیا 2009 محاضر مساعد ماجستیر لیبي  عضو ھیئة تدریس متعاون حنان یونس التومي 12
 061723 علوم سیاسیة االكادیمیة اللیبیة 2016 محاضر مساعد ماجستیر لیبي  متعاونعضو ھیئة تدریس  احمد سالم ابوسبیحة 13
 061724 الحقوق مصر. المنوفیة. ج 2013 محاضر مساعد ماجستیر لیبي  عضو ھیئة تدریس متعاون محمد عیسى عبدهللا 14
 061725 الحقوق مصر. القاھرة .ج 2013 محاضر مساعد ماجستیر لیبیة  عضو ھیئة تدریس متعاون عماد سالم شقوارة 15
 061710 اصول الدین الھند. علي . ج 2016 محاضر دكتوراة لیبیة  عضو ھیئة تدریس متعاون عائشة بشیر االسطى 16
 061726 القانون التجاري مالیزیا. االسالمیة. ج 2015 محاضر مساعد ماجستیر لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون امحمد جمال الشائبي  17
 061727 القانون العام المرقب. ج 2008 محاضر مساعد ماجستیر لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون ابراھیم الشارف تفونة  18

 061728 الحقوق مصر. االسكندریة. ج 2015 محاضر مساعد ماجستیر لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون حبیب البغدادي محمد  19
 061729 القانون العام طرابلس. ج 2016 محاضر مساعد ماجستیر لیبیة متعاونعضو ھیئة تدریس  حوریة ابوبكر الدالي  20
 061711 علوم سیاسیة مصر. القاھرة. ج 2016 محاضر دكتوراة لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون عادل بشیر سعید  21
 061730 علوم سیاسیة مصر. البحوثمعھد  2017 محاضر مساعد ماجستیر لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون عبدالعظیم اسماعیل االزرق  22
 061731 القانون الجنائي االكادیمیة اللیبیة 2012 محاضر مساعد ماجستیر لیبي عضو ھیئة تدریس متعاون عبدالعزیز الطاھر محمد  23
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  الشؤون الطالبیة.14

  : بالقسمسیاسة القبول  1.14

  شروط وضوابط القبول والنقل 1 .1.14 

  -:وفق الضوابط والشروط اآلتیة  بالقسمیتم قبول الطلبة الجدد 

أو ما یعادلھا وفق  حاصالً على شھادة إتمام الدراسة الثانویة بالقسمأن یكون الطالب المتقدم للدراسة  -

  .والنافذة في الجامعات اللیبیةاإلجراءات والنظم المنصوص علیھا من وزارة التعلیم العالي 

تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إدارة الجامعة وفقاً للوائح المنصوص علیھا من وزارة التعلیم  -

 .العالي والنافذة في الجامعات اللیبیة

ین الطلبة المنتقلین من جامعات أخرى ویشترط في الطالب المنتقل أن یقدم المستندات التي تب القسمقبل ی -

المواد والمقررات التي درسھا والمحتوى العلمي لكل منھا وعدد الوحدات في كل مقرر والدرجات ویحال 

 .إلتمام إجراءات المعادلة القسم اللجنة العلمیة ب الملف األكادیمي إلى 

 ، بشرط أن ال تزید المقررات تكون صالحیة قبول بعض أو كل المقررات الدراسیة للجنة العلمیة بالقسم -

 .الدراسیة التي تعادل للطالب عن نصف المقررات الالزمة للتخرج بالقسم المختص

 . المعتمد من القسم ةالدراسی للخطةیشترط في الطالب المنتقل أن یدرس المقررات التي لم یتم قبولھا وفقا  -

 .خمسین بالمائة%) 50(تستبعد كل المقررات المتحصل علیھا الطالب بتقدیر أقل من  -

 .عدل العام للطالب عند تخرجھ على أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزھا بالكاملیحسب الم -

  :آلیة القبول للطلبة الجدد 2.1.14

حیث یتم التسجیل وفق  القسم العلمي وأھدافة ورسال ةقبول والتسجیل بالجامعة مع رؤیتنسجم آلیة ال

  -: الخطوات التالیة

 .الجدد من قبل إدارة المسجل العام للجامعة وفق البرنامج الزمني للدراسة اإلعالن عن موعد القبول للطلبة  - 1

 .استالم المستندات الخاصة بالطالب وفق ضوابط وشروط التسجیل بالجامعة من قبل إدارة التسجیل - 2

 -: یقوم الطالب بتعبئة النماذج المعدة من قبل إدارة التسجیل وھي كالتالي - 3

 ت الشخصیةنموذج المعلوما: النموذج األول. 

 نموذج تسجیل الرغبات للطالب: النموذج الثاني. 

 إقرار اإلطالع على الئحة الدراسة واالمتحانات بالجامعة: النموذج الثالث. 

إعداد ملف أكادیمي للطالب بعد منحھ رقم قید جامعي وفق نظام آلیة التسجیل بالجامعة وإحالتھ إلى القسم  - 4

 .العلمي المختص

 - :یعابیة للجامعة من قبل األقسام العلمیة وفق المعاییر التالیةمراعاة القدرة االست - 5
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 .القدرة االستیعابیة للقاعات الدراسیة والمعامل وكافة المرافق الخدمیة للجامعة  - أ

 .التجھیزات واإلمكانیات المادیة المخصصة لألقسام العلمیة  - ب

ھا في الجامعة على أن یتم االلتزام باألعداد المخصصة من الطلبة وفق النظم واللوائح المعمول ب  - ج

 .مراعاة أولویة حجز المقررات الدراسیة للطلبة الراسبین في المقرر الدراسي

  :آلیة التسجیل للطلبة الجدد 3.1.14

القبول وتوافر المستندات المطلوبة وتعبئة كافة النماذج من قبل الطالب وفق ضوابط بعد استیفاء شروط و -

 -:رقم القید للطالب بالجامعة ویتكون الرقم من ثمانیة أرقام كما یلي ، یمنح آلیة القبول للطلبة الجدد

یدل 2 یدل على فصل الخریف و 1 (:الرقم األول من الیسار یدل على رقم الفصل الدراسي حیث  - أ

 ) .یدل على فصل الصیف3 على فصل الربیع و

 .الرقم الثاني والثالث یدل على السنة التي التحق فیھا الطالب   - ب

 .ابع و الخامس یدل على رقم القسم العلمي الرقم الر  - ج

 .الرقم السادس والسابع والثامن یدل على الرقم التسلسلي للطالب بالجامعة  -  د

 .تسجیل الطالب بمنظومة التسجیل االلكترونیة -

فیما عدا فصل (وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة یلتزم الطالب بالتسجیل لكل فصل دراسي  -

 .)ختیاریاً الصیف باعتباره ا

تتم إجراءات تسجیل المقررات للطلبة الجدد لفصل الدراسي من قبل القسم العلمي المختص وبإشراف  -

 .المرشد األكادیمي

 . ال یجوز تسجیل أي طالب بعد انتھاء األسبوع الثالث من بدایة التسجیل -

ق البرنامج الزمني یمكن التعدیل في تسجیل الطالب باإلسقاط واإلضافة لبعض المقررات الدراسیة وف -

 .للفصل الدراسي

یجب على الطالب التسجیل في المقررات الدراسیة أول بأول، وذلك حسب التسلسل المحدد للمقررات،  -

 وكذلك حسب الخطة الدراسیة المعتمدة من قبل القسم العلمي المختص

  إلزام الطلبة بحضور المحاضرات 2.14

األمان النتقال العلم من عضو  لنجاح العملیة التعلیمیة وبرحضور الطلبة لمحاضراتھم ھو العمود الفقري 

  -:، لذلك تحث الجامعة الطلبة على االلتزام بإتباع اآللیة اآلتیة  ھیئة التدریس الملقي إلى الطلبة المتلقین

 .یحدد في بدایة كل فصل دراسي یوم مفتوح یكون من فقراتھ توضیح الحوافز واللوائح والعقوبات -

ب الطلبة عن طریق عضو ھیئة التدریس المكلف بتدریس المقرر الدراسي وفي حالة تغیب یتم رصد غیا -

 .من المحاضرات یبلغ القسم بأسماء المتغیبین% 25الطالب عن فترة تتعدى 
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من المحاضرات یحرم % 25بناء على الئحة الدراسة واالمتحانات المعلنة فان الطالب الذي یتجاوز غیابھ  -

 .لنھائي ویعطى درجة الصفر في نتیجة المقرر الدراسيمن دخول االمتحان ا

یعلن عن أسماء الطلبة المتغیبین في لوحات اإلعالنات والموقع االلكتروني مع توضیح العقوبة النازلة بھم  -

  .حسب الالئحة

  الطالب الجدد على طبیعة ومتطلبات البرنامج التعلیمي إطالع  3.14

بالمكتبة ومكتب الشؤون الطالبیة ورئاسة البرنامج التعلیمي وكذلك وجود دلیل لكل برنامج تعلیمي متوفر  -

 .لیطلع علیھ الطالب الجدد الموقع االلكتروني،

اإلعالن عن الساعات المكتبیة لتواجد المرشدین األكادیمیین للبرنامج وذلك لتقدیم نبذة عن متطلبات  -

 .عن أحد البرامج لالنضمام إلیھوخصائص البرنامج التعلیمي للطلبة الجدد الراغبین في السؤال 

استھداف الطلبة الجدد بالمحاضرات التعویضیة للبرامج واللوائح التعلیمیة في الیوم المفتوح الذي تقیمھ  -

 .الجامعة

  االنتقال ضمن البرامج التعلیمیة   4.14

 .المنتقل منھ الطالبیقوم الطالب بتعبئة نموذج االنتقال المعد بالجامعة للموافقة علیھ واعتماده من القسم  -

 .یتم إبداء الرأي من قبل القسم الذي یرغب الطالب في االنتقال إلیھ -

إحالة نموذج االنتقالة إلى إدارة التسجیل لغرض تحدیث بیانات الطالب بتسجیلھ في القسم المنتقل إلیھ  -

 .واستكمال كافة اإلجراءات التي تؤكد انتماء الطالب للقسم الجدید

 .الطالب األكادیمي إلى القسم المنتقل إلیھ وذلك إلجراء المعادلة الالزمة للمقررات الدراسیةإحالة ملف  -

  مراجعة سیاسة القبول  5.14 

  -:سنوات ویكون على النحو اآلتي 4یتم اعتماد مراجعة سیاسة القبول للبرنامج التعلیمي بشكل دوري كل 

البرنامج التعلیمي والتي تحدد نسبة نجاح السیاسة إحصائیات تبین نسبة إقبال الطلبة على التسجیل في  -

 .المتبعة في اجتذاب الطلبة للتسجیل في البرنامج المستھدف

 .استھداف الطلبة والخریجین باستبیانات توضح رضاھم عن سیاسة القبول المتبعة بالبرنامج -

 .انتیجة االستبیانات تحدد مدى مناسبة سیاسة القبول والتحدیثات التي قد تحتاجھ -

  تزوید الطالب بمعرفة خدمات الدعم الطالبي  6.14

 .وجود وحدة خاصة بشؤون الطلبة والتي تجیب على جمیع استفسارات الطلبة حول خدمات الدعم الطالبي .1

تتبنى وحدة شؤون الطلبة إقامة محاضرات وورش عمل تقدم فیھا نشرة تعریفیة عن خدمات الدعم الطالبي  .2

 .ت الطلبة داخل وخارج الجامعةوكل ما یتعلق بحقوق وواجبا
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بعض خدمات الدعم الطالبي واضحة بالمعاینة كاحتفالیات تكریم الطلبة والرعایة الصحیة وتوفیر األمن  .3

 .وغیرھا والتي تستھدف باستبیانات دوریة توضح الرأي فیھا وأوجھ القصور التي قد تحتاج معالجة

  آلیة توفیر الدعم المناسب للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة  7.14

تھتم الجامعة بھذه الشریحة من الطالب في حقھم في اكتساب المعرفة والتحصیل العلمي عن طریق تدلیل 

  - :الصعاب التي تواجھھم بالجامعة 

تكلیف موظفة متخصصة وذات خبرة وكفاءة علمیة وعملیة لمتابعتھم وتسھیل كافة  .1

  .اءات اإلداریة واألكادیمیة لھم بالجامعةاإلجر

تسھیل مھمة االتصال والتواصل فیما بین الطالب وأقسامھم العلمیة واإلدارات األخرى  .2

 .ذات العالقة

 .مراعاة المواصفات الفنیة بذوي االحتیاجات الخاصة في جمیع مرافق الجامعة .3

  آلیة تكفل سریة معلومات الطالب  8.14

  .بوحدة األرشیف وفق تسلسل وأدرج موزعة بین األقسامیتم حفظ الملفات  -

ال یسمح بتسلیم الملف المدني أو األكادیمي ألي طالب مھما كانت األسباب، إال عن طریق المرشد  -

  .األكادیمي التابع للقسم المختص

 .حفظ نسخ األرشیف للطالب بمكان منفصل حسب مواصفات األمن والسالمة -

  الطالب على سجالتھم إطالع آلیة تنظیم عملیة 9.14

لضمان سریة المعلومات الخاصة بكل طالب فإنھ ال یسمح باإلطالع على ملف الطالب إال بموافقتھ 

 - :الشخصیة أو عن طریق ولى األمر وفق اآللیة التالیة

 .وتقدیمھ إلدارة المسجل) نموذج طلب اإلطالع على ملف طالب(تعبئة نموذج من قبل الطالب   - أ

مسجل الجامعة یسمح للطالب بالمراجعة واإلطالع على ملفھ المدني عن طریق وحدة  بعد موافقة   - ب

 .األرشیف التابعة إلدارة المسجل العام

أما فیما یخص الملف األكادیمي للطالب فإنھ یتم مراجعة القسم العلمي المختص عن طریق    - ج

  .المرشد األكادیمي للطالب

  آلیة االختیار وتسمیة المرشد األكادیمي.  10.14
بأنھ عملیة لتبادل المعلومات بین المرشد والطالب،حیث یتم التبادل  ...یعرف اإلرشاد األكادیمي 

  .للمعلومات بینھم باستمرار خالل الفصل الدراسي
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العلمي  األستاذ المكلف باإلشراف على متابعة إنجاز الطالب في البرنامج...  المرشد األكادیمي

  .، ومقدار تقدیمھم فیھ الذي یدرسونھ

  :الھدف من اإلرشاد األكادیمي -
تعریف الطالب بالنظم واللوائح والخطط الدراسیة التي تتوافق مع التخصص أو القسم العلمي الذي یدرس  - 1

 .بھ الطالب

بحیث تتوافق وفق تنظیم المسیرة التعلیمیة للطالب من خالل تنسیق عملیة التسجیل في المقررات الدراسیة  - 2

 .قدرات الطالب والخطط الدراسیة الموضوعة للقسم العلمي من حیث االعتمادیة لھذه المقررات

متابعة الطالب في التحصیل العلمي وتوجیھھ عن الحاجة للمحافظة على المستوى األكادیمي المطلوب من  - 3

 .خالل اإلشراف والمتابعة الدوریة

الب من خالل إعداد تقاریر دوریة عن نسب اإلنجاز الفصلي للمقررات تقییم وتوثیق النتائج الفصلیة للط - 4

  .الدراسیة

  :وظائف ومھام المرشد األكادیمي -

 .، ویتم فیھ حفظ نسخ من نتائجھ الدراسیة المتضمنة لكل فصل دراسي متابعة الملف األكادیمي للطالب - 1

، كذلك العقوبات التي توقع على الطالب  ین، الطلبة المتعثر ، إیقاف القید االنقطاع:  تدوین وتسجیل حاالت - 2

 .بملفھ العلمي وبطاقتھ الدراسیة وإبالغھ

الرد على جمیع استفسارات الطالب فیما یخص الدراسة ومتابعتھ مع أعضاء ھیئة التدریس الذین یدرسونھ  - 3

 .في جمیع المقررات

 .منتظم مساعدة الطالب في تحدیث بیاناتھم واإلطالع على سجالتھم الدراسیة بشكل - 4

 .حث وتشجیع الطلبة على حضور المحاضرات، ورصد ومتابعة التقدم الدراسي لھم - 5

 .اعتماد موافقة المرشد األكادیمي للبث في كافة اإلجراءات المتعلقة بالطالب داخل الجامعة - 6

  :آلیة اختیار المرشد األكادیمي -

شراف على عملیة اإلرشاد اإل) رئیس البرنامج التعلیمي(یتولى المشرف األكادیمي بالبرنامج 

 -:األكادیمي ویتبنى توجیھ الطلبة خاصة الجدد وتوزیعھم على المرشدین وفق اآللیة اآلتیة

 ..حصر أعداد أعضاء ھیئة التدریس بالبرنامج التعلیمي - 1

 .حصر أعداد الطلبة الدراسین بالبرنامج - 2

طالب لكل مرشد  20الطلبة  توزیع الطلبة على أعضاء ھیئة التدریس بالقسم بحیث ال یتجاوز إعداد - 3

 .أكادیمي

 .اإلعالن عن قوائم اإلرشاد األكادیمي للطلبة وفق اعتماد اللجنة العلمیة بالقسم - 4
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  آلیات الطعن والتظلم والشكاوي الطالبیة  11.14
  :آلیة الطعن  - أ
زید أن یقدم طلب المراجعة لمقرر الدراسي المطعون فیھ إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال ت -

  .على أسبوعین من تاریخ إعالن النتائج

 .أن یرفق بالطلب إیصال سداد الرسوم المالیة وفق الالئحة المالیة بالجامعة -

 .یحال الطلب إلى لجنة المراجعة بالقسم العلمي المختص -

 تتولى اللجنة العلمیة بالقسم تشكیل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء ھیئة التدریس وعلى اللجنة مراجعة -

كراسة اإلجابة ووضع النتیجة النھائیة بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتیجة من القسم المختص 

  .ومكتب الدراسة واالمتحانات بالجامعة

في حالة ثبت صحة ادعاء الطالب وتقرر نجاحھ بالمقرر فإنھ یتم تعدیل درجة الطالب ویتم إعادة قیمة  -

 .ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما ھي علیھ الطعن لھ، وأما إذا لم یثبت صحة

 :آلیة التظلم والشكاوي الطالبیة  - ب
رفع الظلم عن الطالب من أھم العوامل التي تؤثر إیجاباً على مستوى العملیة التعلیمیة، ولذلك فإن 

  -:الجامعة تتبع الطرق التالیة

 .یوثق الطالب شكواه في نموذج خاص بالتظلمات -

 .صندوق الشكاوي یقوم الطالب بوضع تظلمھ في -

یتم فتح صندوق الشكاوي من لجنة خاصة بذلك والتأكد من استیفاء التظلم لشروط البث فیھ من ذكر كامل  -

 .البیانات للمشتكي والمشتكي علیھ وموضوع التظلم

 .یحال التظلم إلى لجنة التحقیق التي تعلن عن مثول الطرفین بالوسائل المتاحة أمامھا -

  .التحقیق على لوحة اإلعالنات وعلى الموقع االلكترونياإلعالن عن نتیجة  -

  آلیة تمكین الطالب من المشاركة في صناعة القرارات وحل المشاكل  12.14

 .توزیع استبیانات خاصة بالطلبة في نھایة كل فصل دراسي -

 .تفرغ االستبیانات وتحلل إحصائیاً لمعرفة نقاط الضعف وتطویرھا -

 .قبل مكتب ضمان الجودة وتوضع وفق خطط التحسین والتطویرتسلم نتائج االستبیانات من  -

 .یعتمد مجلس الجامعة نتائج االستبیان ویحدد سبل التحسین والتطویر -

 .مشاركة الطالب في صناعة القرارات وحل المشاكل عن طریق مكتب شؤون الطلبة -

 .إلداریةاستھداف طلبة الجامعة في كافة االجتماعات بالجامعة وعلى كافة المستویات ا -

 .تفعیل دور الطلبة من خالل عضویتھم في كافة اللجان المشكلة داخل الجامعة -



39 
 

  آلیة التعامل والتوثیق لمعامالت الطــالب المتعثریــن  13.14
 .یتم تحدید الطلبة المتعثرین عن طریق المرشد األكادیمي من خالل نتائجھم الفصلیة -

 .متغیبین وإبالغ المرشد األكادیمي عن طریق رئاسة القسممتابعة نسبة الحضور والغیاب وحصر الطلبة ال -

 .یدرس المرشد األكادیمي وضع الطالب ویتناقش معھ لمعرفة أسباب التعثر وإمكانیة معالجة المسببات -

في حالة أن التعثر كان في الجانب األكادیمي والطالب ال یمكنھ التغلب على ھذه المسببات بنفسھ فإن  -

دم توصیات إلدارة البرنامج تحوي الحلول المقترحة التي یجب تقدیمھا للطالب لمعالجة المرشد األكادیمي یق

 .أوجھ القصور لدیھ

 .في حالة التعثر كان في الغیاب ولم یلتزم الطالب بالحضور یتم إبالغ ولي األمر عن طریق إدارة الجامعة -

حسب إمكانیاتھ وتوصیات المرشد إذا كان التعثر في التحصیل العلمي فإن البرنامج یتبنى المعالجة ب -

 .الخ... ، وتقدیم الدعم الالزم كمحاضرات إضافیة أو تدریبات عملیة  األكادیمي

 

  آلیة التعامل والتوثیق لمعامالت الطــالب المتفوقین  14.14

إن من أولویات الجامعة االھتمام بالطلبة المتفوقین الذین لدیھم قدرات خاصة تؤھلھم للتفوق في 

مجاالتھم العلمیة والعملیة فھم لھم األثر األكبر في الرفع من كفاءة مخرجات العملیة التعلیمیة، ومن مظاھر 

  -:االھتمام تشجیعھم على زیادة التحصیل العلمي ومن آلیات التشجیع اآلتي

 .عةالطالب المتفوقین وذوي المعدالت المرتف یتم تحدید الطلبة المتفوقین بمراجعة الدرجات وتحدید -

 .متابعة أي تقاریر من المرشدین األكادیمیین عن الطالب المتفوقین -

یكرم الطلبة المتفوقین علمیاً من خالل منحھم شھادات تقدیر وإعالن أسمائھم بلوحات اإلعالن وموقع  -

 .الجامعة االلكتروني مع توضیح مجال تفوقھم في دراستھم أو البحث العلمي أو غیره

 .ویاً في حفل الخریجینتكریم أوائل الدفعات سن -

دعم الطلبة المتفوقین للمشاركة في األنشطة المختلفة سواء كانت علمیاً أو ثقافیاً أو ریاضیاً ضمن نشاطات  -

 .اتحاد الطلبة داخل أو خارج الجامعة

دعوة الطالب المتفوقین بالمشاركة بآرائھم لتحسین أداء الجامعة واستھدافھم في كافة اللجان المشكلة في  -

  .جامعةال

  آلیة معرفة مدى مالئمة البرامج لمتطلبات سوق العمل من وجھة نظر خریجیھا  15.14

في كل سنة ویكون بالتنسیق والتعاون بین " یستھدف فیھ الخریجین وأرباب العمل"یتم تحدید یوم للخریجین  -

 .وحدة الخریجین مع بقیة اإلدارات والمكاتب
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دى مالئمة البرامج الدراسیة لمتطلبات سوق العمل من وجھة نظر یتم تسلیم استبیان للخریجین؛ لمعرفة م -

 .الخریجین

یتم تسلیم استبیان ألرباب العمل؛ الستطالع أرائھم في مدى مالئمة الخرجین والبرامج الدراسیة لمتطلبات  -

 .سوق العمل

فق آلیة المراجعة یفرغ االستبیان ویحلل إحصائیاً وتستخدم نتائجھ في تحسین وتطویر البرامج التعلیمیة و
  والتقییم الدوري للبرامج التعلیمیة

  
  إجراءات البرامج التعلیمیة  .15

 
  آلیة تصمیم البرنامج التعلیمي 1.15

تبدأ عملیة تصمیم البرنامج التعلیمي بالتعرف على الغایات التعلیمیة واألھداف العامة للبرنامج ثم 
بعد ذلك یتم تحدید المحتوى والوحدات التعلیمیة الالزمة ثم تحدید خصائص المتعلم وأنماط التعلیم المالئمة 

اختیار وتصمیم نشاطات التعلیم والتعلم والوسائل التعلیمیة الالزمة وأخیراً تحدید أسالیب تقویم تعلم الطلبة 
  -:ویكون ذلك بناءاً على الخطوات التالیة

مراعاة متطلبات سوق العمل من قبل دراسة المقترح المقدم للبرنامج التعلیمي المستھدف تصمیمھ مع  - 1
 .مجلس إدارة الجامعة

تشكیل لجنة من أعضاء ھیئة التدریس وفق التخصص المراد تصمیمھ بحیث ال تقل عن ثالثة أعضاء ھیئة  - 2
 .التدریس

  - :مراعاة ضوابط الجامعة في تصمیم وتنفیذ ومراجعة البرامج التعلیمة وھي  - 3
البرامج التعلیمیة، الكتیب الصادر عن اللجنة الشعبیة العامة أن یكون المرجع األساسي لتصمیم   . أ

 .، باإلضافة إلى المؤسسات التعلیمیة المناظرة المعتمدة)2008سنة (سابقاً 
عدة (عرض وثائق البرنامج التعلیمي على خبراء مختصین في نفس المجال من مدارس مختلفة   . ب

 .الخارجي للبرنامج التعلیميباستخدام تقریر المراجع ) مؤسسات لدیھا تخصص مناظر
 .تنفیذ كل المالحظات والتوصیات الواردة بتقریر المراجع الخارجي عن تصمیم البرنامج  . ج
عرض البرنامج التعلیمي المصمم على مجلس إدارة الجامعة العتماده والبدء في تفعیل العملیة   . د

  .التعلیمیة بھ
  يآلیة المراجعة والتقییم الدوري للبرنامج التعلیم 2.15

المراجعة الدوریة للبرامج التعلیمیة مھمة لمواكبة التطور والحداثة وتصحیح أخطاء سابقة وتجوید 
  -:المخرجات وتكون كل أربع سنوات بإشراف إدارة الشؤون العلمیة على النحو اآلتي

 .والتقییم الداخليتصدر إدارة الشؤون العلمیة تعلیماتھا للبرامج التعلیمیة التي تتبعھا بالبدء في المراجعة  .1
یتبع البرنامج التعلیمي نظام االجتماعات للجنة العلمیة بالبرنامج وأعضاء ھیئة التدریس إلجراء المراجعة  .2

 .والتقییم لینتج عنھا تحدیثات في البرنامج التعلیمي المستندة على مراجع ومناظرات موثوق بھا
 على كل برنامج علمي یعتمد ذلك علي استبیانات للطلبة وأعضاء ھیئة التدریس  .3
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تحال النتائج إلى إدارة الشؤون العلمیة ثم رئاسة الجامعة لتطرح على مجلس إدارة الجامعة لتنتقل إلى  .4
الخطوة التالیة إال وھي عرضھا على مختصین خارجیین في نفس المجال لتقییم البرنامج العلمي المحدث 

 ).ال یقل عدد المقیمین الخارجیین عن ثالثة(
تقییمات الخارجیة حسب البرنامج التعلیمي وتنفذ ثم تعتمد حسب اإلجراءات المعمول بھا في تعمم ال .5

 .الجامعة
إعداد تقریر صادر عن البرنامج التعلیمي یحوي التحدیثات التي تم اعتمادھا وأسباب عدم تنفیذ أي مقترح  .6

 .نتیجة التقییمات والمستندة على أساس علمي بحث
 
  آلیة استطالع أراء العناصر التعلیمیة في جودتھا 3.15 

أعضاء ھیئة (یعلن مكتب ضمان الجودة وتقییم األداء عن البدء في استھداف عناصر العملیة التعلیمیة  .1
 .على آرائھم في جودة العملیة التعلیمیة ومالحظاتھم حولھا لإلطالعباستبیانات خاصة ) الطلبة –التدریس 

 .ات ثم تحلل الستخراج نقاط القوة والضعف والتوصیات والمقترحاتتوزع وتجمع االستبیان .2
من نتائج التحلیل یتم بناء خطط التحسین والتطویر التي ھي أساس عمل البرامج التعلیمیة لمعالجة نقاط  .3

 .الضعف والمحافظة على نقاط القوة وإتباع التوصیات والمقترحات لتحقیق أعلى درجات الجودة
 

  أعضاء ھیئة التدریس إجراءات شؤون .16
  

یعتبر عضو ھیئة التدریس رسول اإلبالغ األمین للمعارف، وھو راعي القیم وھو القدوة في 
االستقامة والتجرد فیما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات، كما یعتبر المكون األول في میدان التعلیم والبد 

 .الدافع لھ للعطاءأن تكون الحوافز المادیة والمعنویة وسبل التشجیع ھي 

  حقوق عضو ھیئة التدریس  1.16

فالعنصر المادي الذي یتطلب توفیره من قبل إدارة الجامعة لھ انعكاسات على حیاة عائلة عضو 
  .ھیئة التدریس وبالتالي على كفاءاتھ العلمیة واإلبداعیة

مربي بعیدة عن كل إن أمر الحوافز یتطلب تعمیقا جذریاً یسارع الزمن ویسبقھ حتى تكون نفسیة ال
  .شعور بالغبن أو الظلم

  واجبات عضو ھیئة التدریس   2.16

، ألنھ أكبرھم  فھو القدوة لمن یتلقون منھ المعرفة ، واجبات عضو ھیئة التدریس فھي كثیرة أیضاً 
الجیدة ، والذي یصقل نفوسھم وھو الذي یغرس البذور  ، وھو الراعي لعقولھم والمنمي لمواھبھم سناً وعلماً 

  .في أفكار الشباب الباحث عن العلم واألخالق الحمیدة

كما یتولى عضو ھیئة التدریس القیام باألعمال التي تنسجم مع مھمة ومھنة التدریس، والمھام 
  -:، وتكون مكملة لمھامھ التدریسیة ومنھا ما یلي األخرى التي یكلف بھا من قبل الجامعة

لما تقرره الجامعة والقسم العلمي، وااللتزام بالحضور في المواعید  أن یؤدي عملھ بكل أمانة ودقة وفقاً   - أ
  .المحددة في جدول المحاضرات
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أن ال یستغل مركزه الوظیفي في مصالحھ الخاصة، وأن یبتعد بسلوكھ عن مواطن الشبھات والزلل، أو   - ب
 .الظھور بمظھر ال یلیق بشرف المھنة

جامعة والقسم المختص في حدود القواعد والنظم المعمول أن ینفذ ما یصدر إلیھ من تعلیمات من قبل ال  - ت
 .بھا ضمن لوائح الجامعة

أن یحافظ على شرف المھنة وأن ال یتصرف تصرفات أو یسلك سلوكاَ یسئ  للدین اإلسالمي، أو یضر   - ث
 .بالمجتمع

ن المحافظة على المعدات واألجھزة التي تسلم إلیھ بحكم مھنتھ، والتي تستخدم كوسائل إیضاح وأ  - ج
 .یستخدمھا في الغرض الذي أعدت من أجلھ

 .غرس السلوك الذي یساعد في المحافظة على البیئة  - ح
تحدید ساعات مكتبیة لمراجعة الطالب كمرشد أكادیمي، أوحل المشاكل العلمیة بالمقررات التي یقوم   - خ

 .بتدریسھا
 .ھج الدراسیةأن یقوم باألعمال التي ُتطلب منھ في مجال تخصصھ، وخاصة تحسین وتطویر المنا  -  د
 .المساھمة في رسم السیاسات والخطط التي تھدف إلى رفع مستوى األداء وتحسین العملیة التعلیمیة  -  ذ
 .المساھمة في لجان االمتحانات التي یكلف بھا من قبل القسم والجامعة  - ر

 
 اختیار أعضاء ھیئة التدریس   3.16

ھا في المؤسسات التعلیمیة الجامعیة التي تحتاج المداخالتیعد أعضاء ھیئة التدریس من أھم 
وجود معاییر ، وبالتالي یتطلب  في ضوء الثورة المعلوماتیة واالتصاالت والتكنولوجیا العملیة التعلیمیة

الختیار ھیئة التدریس وبجامعة أفریقیا یعتبر عضو ھیئة التدریس ھو أساس تجوید مخرجات العملیة 
من من المھم التقییم الدوري لھ للحفاظ على األداء العالي والمستوى المتمیز و ، ولذا التعلیمیة بالجامعة

  - : خالل التمتع بالمقومات الشخصیة واألكادیمیة والتي تظھر في العدید من الصفات من أھمھا

  .الصفات الشخصیة: أوالً 

  .الصفات االجتماعیة القیادیة: ثانیاً 

  .المھاریة الصفات األكادیمیة و: ثالثاً 

ومن خالل تحدید احتیاجات األقسام واعتماد ھذه االحتیاجات من رئاسة الجامعة یتم اإلعالن في موقع 
الجامعة عن االحتیاجات من أعضاء ھیئة التدریس ومن ثم إتباع آلیة محددة لتقییم المتقدمین من أعضاء 

  - :  ھیئة التدریس وتتلخص ھذه اآللیة في اآلتي

سم لدراسة مؤھالت وتخصصات المتقدمین من أعضاء ھیئة التدریس واختیار تجتمع اللجنة العلمیة بالق  )1
 -: المناسب منھم للمقررات التي بھا عجز على أن یراعى االختیار حسب المعاییر اآلتیة

 حیث تخصص عضو ھیئة التدریس یجب أن یكون موافق  مجال الشھادة یطابق التخصص المطلوب ،
  .بتدریسھلمتطلب المقرر الدراسي حتى یكلف 

 حیث الدكتوراه لھ األولویة ثم الماجستیر في حال تطابق التخصص مع متطلب  المؤھل العلمي ،
 .المقرر الدراسي

 في حال توفر المعیارین السابقین تكون األفضلیة في االختیار للدرجة العلمیة األعلى الدرجة العلمیة ،. 
  م رسائل تزكیة من عضوي ھیئة تدریس أن یقوم بتقدی(الخبرة في التدریس أو في مجال التخصص

 ).من ذوي العالقة بتخصصھ
 التزكیة من قبل اللجنة العلمیة بالقسم. 
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وتبلیغھم یتم إجراء مقابلة شخصیة مع عضو ھیئة التدریس تكون ھي الفیصل في اعتماد االختیار  )2
 .رر بكفاءةبالمقررات الدراسیة التي سیتم تكلیفھم بھا ومعرفة جاھزیتھم لتغطیة مفردات المق

إحالة األسماء المختارة إلى مكتب أعضاء ھیئة التدریس لالتصال بھم للتأكید على إحضارھم مصوغات   )3
 .التعاون كاملة

حال استكمال عضو ھیئة التدریس المختار من القسم لمتطلبات التعاون یتم التعاقد معھ وإحالتھ إلى القسم   )4
 .لمعمول بھا في الجامعةلیكلف رسمیا بالتدریس حسب النظم واللوائح ا

تعتمد ھذه اآللیة على السالسة في اإلجراءات وضمان تحقیق أعلى معاییر الجودة في االختیار 
وصحة المؤھل العلمي للمتقدم وأحقیتھ في االلتحاق بركب العملیة التعلیمیة المتمیزة بجامعة أفریقیا للعلوم 

  .اإلنسانیة والتطبیقیة

العاملین بجامعات أخرى على الدرجات العلمیة نفسھا التي یشغلونھا قبول أعضاء ھیئة التدریس 
 ، واإلشراف على الرسائل و ، أو للقیام بالبحوث العلمیة وذلك على سبیل التعاون لمدة محدودة للتدریس

، واإلشراف ومتابعة أوضاع الطالب أو كأعضاء في لجان تخصصیة  األطروحات الجامعیة ومناقشتھا
  .الجامعة وفق النظم واللوائحتحددھا حاجة 

ولتعزیز جودة اختیار أعضاء ھیئة التدریس فان الجامعة قامت بتفعیل لجنة شؤون أعضاء ھیئة 
  -:التدریس والتي تختص باآلتي

التحقق من استیفاء شروط التعیین والترقیة والنقل والندب واإلعارة المتعلقة بأعضاء ھیئة التدریس وكافة  .1
 .خرىأمورھم الوظیفیة األ

االطالع على تقاریر لجان التقییم الخاصة بالترقیة الستخالص نتائجھا ورفع التوصیة بھا إلى رئاسة  .2
 .الجامعة

 .دراسة التقاریر العلمیة الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس من قبل األقسام العلمیة المختصة بالجامعة .3
  .لجامعة أو رئیسھاما تكلف بھ من أعمال في نطاق اختصاصاتھا من قبل مجلس إدارة ا .4

  

  دعم أعضاء ھیئة التدریس في البحث العلمي بجامعة أفریقیا  4.16
تھتم جامعة أفریقیا بدعم عضو ھیئة التدریس لنشر أبحاثھ والخوض في مجاالت البحث العلمي بصفة          

  -:عامة، ولتحقیق ذلك فان الجامعة تتبع اآللیات التالیة

  .ھتم بالبحث العلمي لنشر مساھمات وبحوث أعضاء ھیئة التدریسمجلة علمیة محكمة ت إصدار  )1

%  35من القیمة للقارین ونسبة %  50تخفیض رسوم اشتراك أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة إلى   )2
  .للمتعاونین

في حالة مشاركة عضو ھیئة التدریس في نشر بحث علمي باسم الجامعة محلیا او خارجیا فان الجامعة   )3
من الرسوم والمصاریف إذا كان %  60افة مصاریف عضو ھیئة التدریس إذا كان قار أو نسبة تتكفل بك
  .متعاونا

الفرصة متاحة لكل أعضاء ھیئة التدریس إلقامة ندوة علمیة أو محاضرة أو ورشة عمل لتناول أي    )4
  الخ... موضوع في البحث العلمي أو خدمات المجتمع والبیئة 
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  وتقنیات التدریس المستخدمةطرق ووسائل . 17

 محاضرات منھجیة نظریة باستخدام السبورة وأجھزة العرض 
 النشاط والمناقشة والمشاركة داخل المحاضرات 
 الواجبات وورقات العمل  
  حاسوب ال(المعامل( 

  

 نظام التقییم واالمتحانات. 18

  خمسین بالمائة على % 50یعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي اذا حصل على مجموع درجات
 .في ھذا المقرر األقل

  السنة للطالب  وامتحان نھایة  أعمال أساسوذلك على %) 100(تحسب تقدیرات كل مقرر من
 .النھائي  لالمتحان% 60ألعمال السنة و % 40الفصل وذلك بنسبة 

  الفصل الدراسي امتحانات دوریة ال یقل عددھا عن اثنین وتدخل االمتحانات الشفھیة  أعمالتشمل
 . الفصل الدراسي  أعمالفي والعملي  والتقاریر 

  یتم اعتماد النتیجة النھائیة للمقرر الدراسي من قبل رئیس القسم المختص وكذلك رئیس الدراسة
  .واالمتحانات بالجامعة

 بضرب الوحدات الدراسیة لكل مقرر في النسبة المئویة المتحصل  یحسب المعدل الفصلي للطالب
علیھا الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسھا 
الطالب بنفس الفصل الدراسي ویدرج ضمن حساب المعدل العام جمیع المقررات التي درسھا 

  .الطالب في الكلیة

 للمقرر الدرجات ما فوق من مجموعف % 50جحا في المقرر إدا تحصل فیھ علي نسبة و یعتبر الطالب نا
مائة وذلك  إلىتقدر درجات الطالب وكذلك التقدیر العام بناء على المعدل العام من صفر بحیث , الدراسي

  :حسب النسب التالیة 

  
  

  

  التقدیر  الدرجات  ت

  ممتاز  100إلى  85من   1
  جید جدا  85إلى أقل من    75من    2
  جید  75إلى أقل من    65من   3

  مقبول  65إلى أقل من    50من   4
  ضعیف  50إلى أقل من   35من    5
  ضعیف جدا  35أقل من   6
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  مشروع التخرج لطالب  كتابة دلیل. 19
  

  ةـــــــــــمقدم 1.19
المشاكل یمثل مشروع التخرج اختبارا حقیقیا للطالب إذ یكشف عن قدرات الطلبة في تحلیل 

أتم دراستھ قبل الوصول لمقرر مشروع الذي وابتكار حلول جدیدة للعدید منھا في مجال تخصصھم
التخرج، ویقدم مشروع التخرج تجربة فعلیة ھامة للطالب تكون مقدمة للحیاة العملیة لھ بعد التخرج إذ 

ج إلى التأكد من أن یعتمد الطالب في عمل المشروع على إبداعھ اعتمادا كلیا، ویھدف مشروع التخر
الطالب قادراً على تطبیق المھارات والمعارف التي حصل علیھا خالل الدراسة الجامعیة في ظل توفیر 
النصح واإلرشاد من المشرف على مشروع التخرج و یجب على كل طالب تقدیم مشروع مستقل ما لم 

روع التخرج تتلخص في ما یرى القسم أن یقدم بعض الطالب مشروع واحد مشترك، وعموما أھداف مش
  -:یلي

التأكد من أن الطالب الخریج قادراً على استخدام العلوم التي تلقاھا خالل دراستھ الجامعیة وأصبحت تعد  .1
  .من قدراتھ الكتابیة والخطابیة والبحثیة والعلمیة

  .إعطاء فرصة للطالب لتطبیق ما تعلمھ وتنفیذ ذلك على ارض الواقع .2
  .المھنة قبل التحاقھ فعلیاً بالعمل تحلي الطالب بأخالقیات .3
ویحق للطالب أن یختار عنوان مشروع تخرجھ في أي مجال من مجاالت التخصص في قسمھ العلمي  .4

وبإشراف عضو ھیئة تدریس الذي یحمل الماجستیر أو الدكتوراه في نفس التخصص الذي یتناولھ 
 .المشروع

 
  متطلبات التقدیم على مشروع التخرج  2.19
علمي بالجامعة عدد وحدات یجب على الطالب أن ینجزھا لیمنح الحق في تسجیل مشروع التخرج  لكل قسم

  - :والبدء فیھ وھي كاآلتي
  

  عدد الوحدات المطلوبة لالنجاز قبل المشروع  القسم العلمي
  الحد األدنى                     الحد األعلى

  126  120  إدارة األعمال
  126  120  المحاسبة

  126  120  والمصارفالتمویل 
  137  131  القانون

  122  116  اللغة االنجلیزیة
  133  127  علوم الحاسوب
  150  144  الھندسة المدنیة

  149  143  الھندسة المعماریة
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  آلیة اعتماد التسجیل والتقییم في مشاریع التخرج   3.19
باآللیة اآلتیة لیعتمد على الطالب الذي استوفى متطلبات التسجیل في مشروع التخرج أن یتقید 

  -:تسجیل مشروع تخرجھ وتقییم نتیجتھ بشكل رسمي
في القسم العلمي وھو ما سیعتمده رئیس القسم بعد أن یتأكد من انجاز ) تنزیلھ(تسجیل مشروع التخرج  .1

 .الطالب لعدد الوحدات الالزمة للبدء في المشروع
ن قبل القسم العلمي الذي یعتمد من الدراسة الخاص بمشاریع التخرج م) 1(البث في تعبئة النموذج رقم  .2

واالمتحانات لتأكید اجتیاز الطالب العدد الكافي من الوحدات المستحقة للتخرج، ثم یعتمد من قبل القسم 
 .المالي الذي یفید بعدم وجود أي التزام مالي على الطالب ودفعھ رسوم تسجیل مشروع التخرج

یحوي العنوان الذي اختاره الطالب كعنوان لمشروعھ وبموافقة  والذي) 2(یلي ذلك تعبئة النموذج رقم  .3
القسم العلمي وأیضاً اسم المشرف على المشروع، ثم المناقشین المقترحین من قبل القسم العلمي، في 

والذي یكون الطالب قد عرض مقترح المشروع مختصرا للتنبیھ على نواقص یجب ) 3(النموذج رقم 
، یلي ذلك استكمال بیانات ھذا النموذج والذي یصبح ممھدا الستصدار قرار إكمالھا أو إضافة تلحق بھ

 .المناقشة والمحدد فیھ تاریخ ویوم المناقشة، مع مراعاة إال تزید المدة الكلیة فصلین متتالیین كحد أقصى
یوم مناقشة مشروع التخرج ھو الیوم الذي یكرم فیھ الطالب على ما بذلھ من جھد ویحصد ثمار جھود  .4

مضنیة مبذولة، یقیم المشروع مناقشین تم ترشیحھما من القسم العلمي لرصد درجات التقییم في النموذج 
لیكون المشروع مقبوال وتكلل بنجاح الطالب %)  50(الذي یتوج باجتیاز الطالب ما مجموعھ ) 4(رقم 

 .سواء بتعدیالت في المشروع أو بدون تعدیالت
وھو یضمن للطالب البدء في إجراءات استخراج كشف الدرجات وإفادة التخرج وإذانا ) 5(النموذج رقم  .5

 ).لیسانس –بكالوریوس (بنیل الطالب الدرجة العلمیة المناظرة للقسم العلمي 
  

  شروط عامة في اختیار مشاریع التخرج 4.19
یصبح لدیھ تصور وطریقة صحیحة في  یجب على كل طالب أنھى المقررات السابقة لمشروع التخرج أن 

اختیار مشروع التخرج وخاصة بعد إنھائھ لغالبیة مقررات القسم وھنا یجب على كل طالب أن یقوم 
  :باختیار مشروع التخرج وفق األسس التالیة 

یختار الطالب موضوع المشروع الذي یرید تقدیمھ بحیث یقدم حلول فعلیة لمشاكل واقعیة مع إمكانیة  أن .1
 .تطبیق المشروع في الحیاة العملیة أو تطویر لحلول سابقة مقترحة

أن یقوم الطالب باالنخراط بالحیاة العملیة وجمع المعلومات والمالحظات المناسبة للمشاكل الموجودة أو  .2
  .التي ھي بحاجة للتطویر المواضیع

عن الموضوع المختار قبل البدء في تنفیذ ) كمسودة(أن یكون لدى الطالب معلومات نظریة كافیة وموثقة    .3
  .المشروع 

  .یجب أن توضع خطة زمنیة ومفصلة لمراحل إنجاز المشروع .4
  .أو كلیھماأن یضع األولویات في اختیار الموضوع بما یخدم البحث العلمي أو المجتمع والبیئة  .5
 .یفضل أن یكون األستاذ المشرف متخصص في مجال المشرع الذي اختاره الطالب  .6

   
  قواعد قبول مشاریع التخرج  5.19

 -:ویمكن تلخیصھا في األتي
 .أن یكون المشروع قابل للتطبیق العملي وأن ال یعتمد على أمور وھمیة غیر قابلة للتطبیق  .1
 .موجودة مسبقا دون القیام بأي تطویر علیھاأن ال یكون المشروع مأخوذ من فكرة  .2



47 
 

 .أن یقوم الطالب بتقدیم مشروع  ینفذه بنفسھ واالستفادة من الخبرة التي اكتسبھا من مراحل إعداد المشروع .3
 :أن یقدم المشروع  .4
 أفكار جدیدة. 
 تطویر لفكرة مشروع  سابق بإضافات جوھریة. 
 حلول لمشاكل موجودة مسبقا.  
 .قیم واألخالق اإلسالمیة و الدینیة و عادات وقیم المجتمع اللیبي وأخالقیات المھنةأن یحترم المشروع ال .5
 .یجب على الطالب أن یأخذ الموافقة من القسم والمشرف قبل البدء بالمشروع  .6
طلبة إال في حاالت استثنائیة یوافق علیھا  3أن ال یتجاوز عدد الطالب المشتركین في المشروع الواحد  .7

 .المشرف على المشروع والقسم  األستاذ 
یقدم الطالب مقترح مشروع حسب النموذج المعد لھذا الغرض  ویسمح للطالب تقدیم أكثر من مقترح  .8

 .مشروع ویتم االختیار حسب  األولویة
یتم تقییم المشاریع المقترحة من قبل اللجنة العلمیة ویقوم الطالب بتقدیمھ في وقت معلن عنھ بزمن كافي في  .9

 .إعالنات القسملوحة 
في حالة القبول یبدأ الطالب العمل مباشرة مع المشرف أما في حالة الرفض فعلى الطالب إعادة تقدیم . 10

  .مقترح المشروع مرة أخرى بعد إجراء تعدیالت مقبولة
 

 طریقة كتابة مشروع التخرج 6.19
لھ الطالب والعمل یعتبر الشكل والمضمون جزء ھام في المشروع ألنھ یعكس المجھود الذي بذ

لذا یجب أن یولى . كما انھ یعتبر مرجعا لمن یرید اإلطالع على الموضوع من طالب وباحثین. الذي أنجزه
عنایة خاصة لكتابتھ وترتیب األفكار العلمیة الواردة فیھ،وھناك توصیات عامة حول كتابة المشاریع 

  -:والتقاریر العلمیة ینبغي على الطالب التقید بھا ، وھي 
  
  تبویب المشروع  1.6.19

وتحتوي على شعار الجامعة، عنوان البحث، اسم الطالب، اسم المشرف، القسم العلمي، : صفحة الغالف .1
 .الفصل الدراسي الحالي، الدرجة الجامعیة المستھدف الحصول علیھا

  .الشكر .2
  .اإلھداء .3
  ).الجداول –األشكال  –المحتویات (الفھرس  .4
  ).المشروع والھدف منھ بما ال یقل عن نصف صفحة وال یزید عن صفحةفكرة عامة عن (الملخص  .5
 :فصول المشروع  .6

 المقدمة.  
 الجزء النظري والعملي.  
 النتائج.  
 التحلیل. 
  ان وجدت(الخالصة والتوصیات.(  

  .الخاتمة .7
  .المراجع .8
 .المالحق .9
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  الخطوط والترقیم 2. 6.19

  - :وتأخذ الخصائص اآلتیة
  18بحجم  Times New Romanنوع الخط : عنوان المشروع .1
    14والحجم   Times New Romanبالخط / الخط : نص المشروع .2
  .مع مالحظة ضبط النص, 16تكتب العناوین الفرعیة باللغة العربیة مع مراعاة أنواع الخطوط وبحجم  .3
  .یعتمد تباعد السطور مفرداً  .4
  ).…,I, II(یة یبدأ ترقیم الصفحات اإلھداء و الشكر والمحتویات باألحرف الرومان .5
  .من بدایة الفصول للمشروع).…,1,2,3(ویبدأ الترقیم  .6
  :تكتب المراجع في نھایة العمل بالشكل التالي .7

؛ الطبعة؛ دار النشر؛ تاریخ النشر، وترتب حسب الحروف "اسم المرجع"اسم المؤلف؛  –الرقم المتسلسل 
  .األبجدیة ألسماء المؤلفین

  .A4یراعى حجم الورق  .8
 .أعلى وأسفل 2.5, یمین ویسار 2.5: الھوامش .9

 
  خصائص البحث الجید  3. 6.19

ویتسم . المعیار األساسي للتمییز بین بحث وآخر ھو مدى تحقیق ھذا البحث للھدف الذي أُعد من أجلھ
  : البحث الجید بعدة صفات منھا 

خالل  ویتضمن ذلك وضوح الھدف من البحث، و وضوح العرض وتناول المواضیع، وذلك من : الوضوح .1
 .حسن اختیار األلفاظ  واالبتعاد عن المصطلحات المعقدة

سواء في عرض موضوع البحث، أو عند جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بھ واالعتماد على  : الدقــة .2
  .مصادر المعلومات الموثوق فیھا

   .عدم التحیز عند عرض الحقائق الخاصة بالموضوع أو النتائج والتوصیات : الموضوعیة .3
ولكن . قدر اإلمكان وعدم اإلطالة مما قد یؤدى إلى التكرار أو ملل القارئ وعزوفھ عن البحث : اإلیجاز .4

  .بما ال یخل أیضاً بالتغطیة الوافیة المطلوبة لجوانب الموضوع 
التسلسل المنطقي في عرض المعلومات فمن الضروري ترتیب وعرض التقریر بشكل منطقي منظم ،  .5

  : وذلك من خالل 
 لتدرج عند عرض الموضوعات من البسیط إلى المعقد فاألكثر تعقیداً ا  
 الترتیب الزمني لألحداث الواردة بالتقریر.  
 كلما أمكن ذلك , الترتیب المكاني  -ج. 
 .االقتباس یكون بإتباع الطریقة المناسبة التي توضح المرجع المستند علیھ .6

  
  عرض مشروع التخرج 7.19

  - :التخرج على األقل مرتین كاآلتي یجب على كل طالب عرض مشروع
  

  عرض مقترح مشروع التخرج  1.7.19
وھو عرض مبدئي للطالب یوضح فكرة المشروع والغرض الذي یخدمھ وفي العادة یحضره كل 

  :من
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 .مشرف المشروع .1
 .أحد أعضاء اللجنة العلمیة بالقسم .2
 .بالتخصصأعضاء ھیئة تدریس مكلفون من اللجنة العلمیة بالقسم ممن لھم عالقة  .3

  :والعرض یكون على الشكل اآلتي
مادة علمیة مختصرة للمشروع مجھزة من قبل الطالب قابلة للعرض المرئي باستخدام جھاز العرض  .1

 .المرئي
دقائق یوضح فیھا الطالب فقط فكرة المشروع والعمل الذي سیقوم بھ  5مدة العرض المرئي ال تزید عن  .2

 .المشروع من نواقصھلیتبین للحضور اكتمال متطلبات 
للمشروع  نواقص فتح باب المناقشة للحضور وتسجیل المالحظات لتكون ملزمة للطالب باستكمالھا وإضافة .3

 .حال موافقة المشرف واللجنة العلمیة بالقسم
 

  عرض مشروع التخرج  2.7.19
للعرض  حال إنھاء الطالب لكافة نواقص المشروع وموافقة المشرف والقسم العلمي على جاھزیتھ

یتم مأل النموذج المناسب الستصدار قرار المناقشة وتحدید الموعد النھائي لھ ویكون مع عدة مشاریع 
أخرى للقسم ما أمكن موزعة على جدول زمني یوضح بدأ كل مشروع والیوم المخصص للمناقشات، 

  :وتكون النسخ الجاھزة للمناقشة على األقل أربع نسخ موزعة كاآلتي
  .للطالب، نسخة للمشرف، ونسختین للمناقشین األول والثانينسخة  -
یوم المناقشة یحدد بقرار یسبقھ بأسبوع على األقل یصدر عن إدارة الشؤون العلمیة ویكون موضحا لكل  -

ما یتعلق بمشروع التخرج من بیانات أكادیمیة كیوم وتاریخ وزمن المناقشة واسم الطالب أو الطلبة واسم 
المناقشین األول والثاني والقسم العلمي وعنوان المشروع، ومن الشروط الواجب توفرھا  المشرف وأسماء

  - :قبل البدء في عرض المشروع ھي
 .األربع نسخ من المشروع .1
المادة العلمیة التي تحتوي على ملخص للمشروع والتي ستعرض باستخدام جھاز العرض المرئي  .2

 -:والمتكونة من اآلتي
  اسم  –) أسماء الطلبة(اسم الطالب  –عنوان المشروع  –اسم القسم  –اسم الجامعة (الغالف

 ).الفصل الدراسي الحالي –المشرف 
 المحتویات. 
 الملخص. 
 المقدمة. 
 أساسیات المشروع. 
 النتائج. 
 التحلیل. 
 الخالصة. 
 التوصیات. 
 الخاتمة. 

 .التأكید على استالم النسخ األربع من المستھدفین قبل صدور القرار .3
 .الطالب لكافة االلتزامات المالیة تجاه الجامعةاستكمال  .4
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  شروط مناقشة مشروع التخرج 8.19 
  -:وبالتالي یصبح الطالب جاھزا لمناقشة مشروع التخرج والذي یشترط فیھ اآلتي

وحضورھم مھم ) منسق القسم لجلسة المشروع –المناقشین األول والثاني  –مشرف المشروع (الحضور  .1
 بعذر قاھر یقبلھ القسم وتكلیف بدیل للمعتذرین إال عن المشرف فانھ یقبل تغیبھ بعذر للبدء في المشروع إال

  .دون أن یكلف عنھ بدیل
  :یقسم زمن عرض مشروع التخرج كما یلي .2

 10 – 20  الطلبة(دقیقة لعرض المشروع من قبل الطالب.(  
  دقیقة لألسئلة والنقاش من قبل لجنة المناقشة 60أقل من.  

حق مكفول للمناقشین األول والثاني ثم ألعضاء ھیئة التدریس المتخصصین في المجال ثم طرح األسئلة  .3
 .طلبة القسم بكتابة األسئلة في ورقة وتسلیمھا لمنسق القسم لجلسة المشروع لطرحھا

جلسة مناقشة المشروع تكون مفتوحة للحضور أو مغلقة حسب رغبة طالب المشروع والمشرف وبموافقة  .4
 .القسم

انتھاء المناقشة یطلب من الحضور المغادرة ویبقى المشرف والمناقشین ومنسق جلسة المشروع حال  .5
 .للتداول حول تقییم أداء الطالب وقبول المشروع من عدمھ

السماح بدخول طالب المشروع والحضور إلعالن قبول المشروع من عدمھ، وان تم قبولھ بتعدیالت أو  .6
 .بدونھا

 
  مشروع التخرج توزیع درجات تقییم 9.19 

حسب النموذج المعد لھذا ) لكل طالب(من الدرجة المستحقة من قبل المشرف للطالب % 40یتم إعطاء  .1
  .الغرض

من الدرجة المستحقة من قبل اللجنة المشرفة حسب النموذج المعد لھذا الغرض للطالب % 60یتم إعطاء  .2
 ).لكل طالب(

توزع المھام علیھم ضمن الشروط السابقة والتقید  في حال وجود أكثر من طالب مشترك في مشروع واحد .3
بالوقت ویقوم باإلجابة الشخص الذي توجھ لھ األسئلة أو یطلب منھ الشرح ویجب أن یتم التنسیق بین 
الطلبة مسبقا على مراحل المناقشة بأن یحددوا بینھم من یقوم بالعرض للمشروع ویحق للجنة استبدال 

 .الطالب بأخر من نفس المجموعة
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  نتیجة تقییم مشروع التخرج 10.19    
 - :تقییم مشروع التخرج یمكن أن یعطى بأحد النتائج الثالث اآلتیة

 %.50یعلن نجاح الطالب في حالة حصولھ علي نتیجة إجمالیة في كافة التقییمات ال تقل عن : النجاح .1
 :یعتبر الطالب راسبا في إحدى الحاالت التالیة: الرسوب .2

  50حصولھ على نتیجة إجمالیة أقل من.% 
 وفي ھذه الحالة ال یمرر  بناء على رأي المشرف والمبررات التي یقدمھا حول وضع الطالب

 .المشروع للنقاش ویعلن رسوب الطالب مباشرة
 :التالیةیمكن تأجیل مناقشة المشاریع في الحاالت : التأجیل .3

 عدم تمكن الطالب من إنھاء المشروع في الوقت المحدد ألسباب تتعلق بطبیعة : الحالة األولى
 .المشروع ویراھا المشرف وجیھة وتستحق التأجیل

 تقدیم المشروع للنقاش واقتراح لجنة النقاش فترة إضافیة إلجراء بعض التعدیالت أو : الحالة الثانیة
 .شروع، وفي الحالتین یجب تحدید المدة المناسبة للتأجیلاستكمال أجزاء ناقصة في الم

 صحیة أو غیرھا(استحالة إنجاز المشروع بسبب ظروف خاصة تتعلق بالطالب : الحالة الثالثة .(
وفي ھذه الحالة یعرض الموضوع على اللجنة العلمیة بالقسم  للنظر في حالة الطالب والمبررات 

وقد تصل . ي المشرف إن كان عمل مع الطالب لبعض الوقتالتي قدمھا ویأخذ بعین االعتبار رأ
مدة التأجیل فصال كامال حسب الحالة والمبررات، وفي الحاالت الثالثة األنفة الذكر ال ترصد 
درجة للطالب ویعتبر العمل غیر مكتمل،  ویجب األخذ بعین االعتبار عدم تأجیل المشروع ألكثر 

 .ى رسوبمن مرة واحدة وإال یتحول التأجیل إل
 
  متطلبات إنھاء مشروع التخرج  11.19

بعد أداء الطالب لمناقشة المشروع وقبولھ فانھ ینھي دراستھ الجامعیة الممتدة لسنوات طویلة من 
 -:الجد واالجتھاد لیصل إلى نیل الدرجة العلمیة المناسبة، وما تبقى إال إجراءات روتینیة ھي

المطلوب في نسخة المشروع، ثم بعد قبول التعدیالت من المناقشین یمنح الطالب فرصة أسبوعین لتعدیل  .1
 .یطلب التجلید في مدة ال تزید عن أسبوعین آخرین

 -:، توزع كاألتي)3(عدد النسخ المجلدة  .2
 القسم العلمي  
 المشرف  
 المكتبة 

 .لون التجلید للعلوم اإلنسانیة أسود وللعلوم التطبیقیة أزرق .3
 .تحدیث آخردعم النسخة المجلدة بنسخة الكترونیة محتویة  .4
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  2017لسنة ) 12(قرار رقم 
  باجلامعة الداخلية اللوائح إصدار بشأن

  )الالئحة الداخلية للدراسة واالمتحانات(
  

 )الفصل األول(
 ةــــــــأحكام عام

  اختصاصھا  المادة
  تطبیق الالئحة  ) 1(  مادة رقم
  لغة الدراسة  ) 2(  مادة رقم
  أقسام الجامعة  ) 3(  مادة رقم
  مدة الدراسة  ) 4(  مادة رقم
  البرنامج األكادیمي  ) 5(  مادة رقم

  
 ) 1(  مادة رقم

طرابلس لنیل اإلجازة الجامعیة _ تطبق أحكام ھذه الالئحة على الطلبة الدارسین بجامعة أفریقیا  
 .)البكالوریوس أو اللیسانس(التخصصیة 

  )2( مادة رقم
  )لغة الدراسة ( 

اللغة العربیة ھي لغة الدراسة والتعلیم واالمتحانات في الجامعة ویجوز كتابة المصطلحات العلمیة 
  .المستعملة من لغات أخرى بلغتھا إلى نصھا العربي ویجوز التدریس بغیر العربیة وذلك حسب التخصص

  
  )3( مادة رقم

  )أقسام الجامعة ( 
  - :األقسام العلمیة التالیةتشتمل الجامعة على   
  

  تطبیقیـــــةالالعـــــــــــلوم   نسانیـــــــةاإلالعلــــــــوم 
  قسم علوم الحاسوب  قسم إدارة إعمال
  المدنیةقسم الھندسة   قسم المحاسبة
  قسم الھندسة المعماریة  قسم القانون

  -----------   اللغة االنجلیزیة
  -----------   مصارفقسم التمویل وال
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  ) 4( مادة رقم 
  )مدة الدراسة ( 

  -: الدراسة بالجامعة لھا خصائص متعددة ھي
) للعلوم اإلنسانیة ( نظام الدراسة المتبع ھو نظام الفصول الدراسیة وذلك بواقع ثمانیة فصول دراسیة  .1

الدراسي ویعرف أولھما بمعدل  فصلین دراسیین في العام ) للعلوم التطبیقیة ( وعشرة فصول دراسیة 
بفصل الخریف والثاني بفصل الربیع ، ویجوز إلدارة الجامعة إضافة فصل دراسي صیفي ویكون اختیاري 

 .ألعضاء ھیئة التدریس والطلبة وبما ال یتعارض مع البرنامج الدراسي بالجامعة 
 .ستة عشر أسبوعا بما فیھا فترة االمتحانات) 16(یتكون كل فصل دراسي من  .2
 .أ فصل الخریف مع بدایة شھر أكتوبر وینتھي مع نھایة شھر ینایریبد .3
 .یبدأ فصل الربیع مع بدایة شھر مارس وینتھي مع نھایة شھر یونیو .4
 .السنة بعد نھایة فصل الخریف ولمدة أسبوعین  فتبدأ عطلة نص .5
  .الجامعة تعدیل بدایة ونھایة الفصل الدراسي بعد موافقة اللجنة العلمیة بالجامعة ةدارإلیجوز  .6

  ) 5( مادة رقم 
  )البرنامج األكادیمي ( 

البرنامج األكادیمي  ھو مجموعة من األنشطة العلمیة النظریة والعلمیة ، تدرس للحصول على درجة 
  .علمیة تخصصیة

  )الفصــــــل الثاني ( 
  واالمتحاناتنظام الدراسة 

  نظام القبول والنقل
  اختصاصھا  المادة
  ضوابط وشروط قبول الطلبة  )6(مادة رقم 
  المستندات المطلوبة للتسجیل  )7(مادة رقم 

  نظام التسجیل واإلرشاد والنقل
  صرف رقم القید  )8(مادة رقم 
  التسجیل واإلرشاد  )9(مادة رقم 
  حقوق الطالب األكادیمیة  )10(مادة رقم 
  االنتقال بین األقسام  )11(مادة رقم 
  تجدید القید  )12(مادة رقم 

  الغیاب ووقف القید
  الغیاب  )13(مادة رقم 
  وقف القید  )14(مادة رقم 

  التقییم واالمتحانات
  لجنة لإلشراف على االمتحانات النھائیة  )15(مادة رقم 
  تقیم درجات المقرر الدراسي  )16(مادة رقم 
  الغیاب عن االمتحانات الدوریة  )17(مادة رقم 
  الغیاب عن االمتحانات النھائیة  )18(مادة رقم 
  الغیاب عن االمتحانات النھائیة  )19(مادة رقم 
  الطعن والتظلم  )20(مادة رقم 
  تقدیر الدرجات  )21(مادة رقم 
  اإلنذارات والفصل  )22(مادة رقم 
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  )نظام القبول والنقل:  أوالً ( 
  )6(مادة رقم 

  -:یتم قبول الطلبة الجدد بالجامعة وفق الضوابط والشروط اآلتیة
أن یكون الطالب المتقدم للدراسة بالجامعة حاصال على شھادة إتمام الدراسة الثانویة أو ما یعادلھا وفق  .1

  .اإلجراءات والنظم المنصوص علیھا من وزارة التعلیم العالي والنافدة في الجامعات اللیبیة 

ي الدراسة بالقسم المطلوب حسب رغبتھ ووفقاً لتخصصھ واإلجراءات واللوائح المعمول بھا للطالب الحق ف .2

 .الجامعة   

المذكورة أدناه من ھذه الالئحة ) 7(تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إدارة الجامعة وفقا للمادة رقم  .3

. 

لب المنتقل أن یقدم المستندات التي تبین تقبل الجامعة الطلبة المنتقلین من جامعات أخرى ویشترط في الطا .4

المواد والمقررات التي درسھا والمحتوى العلمي لكل منھا وعدد الوحدات في كل مقرر والدرجات 

 .المتحصل علیھا ویحال الملف األكادیمي إلى القسم المختص إلتمام إجراءات المعادلة 

كل المقررات الدراسیة للجنة العلمیة بالقسم ، بشرط ان ال تزید المقررات  أوتكون صالحیة قبول بعض  .5

 .الدراسیة التي تعادل للطالب عن نصف المقررات الالزمة للتخرج بالقسم المختص

یشترط في الطالب المنتقل أن یدرس المقررات التي لم یتم قبولھا وفقا للخطة الدراسیة المعتمدة من القسم  .6

 .المختص

 .خمسین بالمائة%) 50(كل المقررات المتحصل علیھا الطالب بتقدیر أقل من تستبعد  .7

 .یحسب المعدل العام للطالب عند تخرجھ على أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزھا بالكامل .8

  )7(مادة رقم 
  )المستندات المطلوبة للتسجیل - :أوالً (

  تسجیل طالب جدید : أوالً 
 .ما یعادلھا أوللشھادة الثانویة العامة  األصلیةالنسخة  .1

 .شھادة المیالد  .2

 .صور شخصیة حدیثة ) 6(عدد  .3

 شھادة صحیة حدیثة .4

 .تعبئة نموذج المعلومات الشخصیة الخاص بالجامعة  .5

  .تعبئة نموذج الرغبات الخاص بالجامعة  .6

  تسجیل طالب منتقل: ثانیاً 
 .ما یعادلھا أوللشھادة الثانویة العامة  األصلیةالنسخة  .1

 .من الجامعة المنتقل منھا الطالب  أصليكشف درجات   .2
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 .مفردات المقررات الدراسیة معتمدة من الجامعة المنتقل منھا  .3

 .شھادة المیالد  .4

 .صور شخصیة حدیثة ) 6(عدد  .5
 .تعبئة نموذج المعلومات الشخصیة الخاص بالجامعة .6

  تسجیل طالب وافد: ثالثاً 
 ).معتمدة من ضمان الجودة( الثانویة العامة أو ما یعادلھا النسخة األصلیة للشھادة  .1

  .صورة من جواز سفر الطالب وولي األمر، مع صورة من تأشیرة اإلقامة ساریة المفعول .2

  
  )8(مادة رقم 

  )نظام التسجیل واإلرشاد والنقل - :ثانیاً (
  - :أرقام كما یلي یمنح رقم قید للطالب عند قبولھ للدراسة بالجامعة ویتكون الرقم من ثمانیة

  یدل على فصل  2یدل عل فصل الخریف و  1(الرقم األول من الیسار یدل على رقم الفصل الدراسي

 )یدل عل فصل الصیف  3الربیع و 

   الرقم الثاني والثالث یدل على السنة التي التحق بھا الطالب. 

  الرقم الرابع والخامس یدل على رقم القسم. 

 لثامن یدل على الرقم التسلسلي للطالب الرقم السادس والسابع وا. 

  
  )9(مادة رقم 

 -:یخضع الطالب خالل دراستھ بالجامعة للنقاط اآلتیة 
 .وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة یلتزم كل طالب بالتسجیل لكل فصل دراسي .1

األسبوع السابق تتم إجراءات تسجیل الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتب مسجل الجامعة خالل  .2

 .لبدء الدراسة 

 .ال یجوز تسجیل اي طالب بعد انتھاء األسبوع الثالث من بدایة التسجیل  .3

یمكن التعدیل في تسجیل الطالب بالحذف واإلضافة لبعض المقررات الدراسیة بعد االمتحانات النصفیة  .4

 .األولى وقبل الثانیة

بأول وذلك حسب التسلسل المحدد للمقررات وكذلك  یجب على الطالب التسجیل في المقررات الدراسیة أول .5

 .حسب الخطة الدراسیة المعتمدة  من قبل القسم المختص 

 .یسجل الطالب في مشروع التخرج في أخر فصل دراسي  .6
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وحدة ) 18(وحدة دراسیة في كل فصل دراسي وال یجوز التسجیل في أكثر من ) 12(الحد األدنى للتسجیل  .7

وحدة ) 21(ال یزید على الحد األعلى وھو  أنعلى %) 75(لھ العام أكثر من دراسیة إال إذا كان معد

 .دراسیة 

  )10(مادة رقم 
 - :تضمن الجامعة للطالب الحقوق األكادیمیة اآلتیة 

یكون لكل طالب ملف علمي یحتوي على جمیع النسخ األصلیة من نماذج التسجیل والنتائج النھائیة لكل  .1

 .، وذلك حسب الخطة الدراسیة المعدة بالقسملى إرشاد الطالب علمیاً فصل دراسي بالقسم والذي یتو

حین  إلىیكلف كل قسم مرشدا علمیا لكل طالب لإلشراف على برنامجھ الدراسي بدایة من دخولھ القسم  .2

 .تخرجھ

  )11(مادة رقم 
بالقسم المسجل بھ یجوز للطالب االنتقال من قسم إلى قسم أخر في الجامعة بعد موافقة المرشد األكادیمي 

  .الطالب أوالً تم موافقة القسمین المعنیین وإحالة اإلجراءات لمسجل الجامعة

  
  )12(مادة رقم 

على الطالب تجدید قیده في بدایة كل فصل دراسي ویكون تجدید القید بالتوقیع على النموذج المعد لذلك من 

الدراسیة المقید بھا الطالب، ویعد اختیار  قبل رئیس القسم المختص والمرشد األكادیمي متضمنا المقررات

  .المقررات الدراسیة تجدید للقید، ویتم تجدید القید في المواعید المعلن عنھا بالجامعة 

  )13(مادة رقم 
  )الغیاب ووقف القید -:ثالثاً (

  - :خالل الفصل الدراسي یجب مراعاة األتي 
یجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمیة العملیة وال یحق لھ الدخول لالمتحان النھائي ألي  .1

الفصل واالمتحان  أعمالبدون عذر ویعطى درجة صفر في كل من % 25مقرر تزید نسبة غیابھ فیھ عن 

 .النھائي لذلك المقرر، وتطبق عقوبة الغیاب بعد اعتمادھا من القسم 

من عدد األسابیع المقررة للدراسة لمقرر ما، یلغى ھذا % 75روف خاصة طارئة دون تغطیة حالت ظ إذا .2

 .المقرر بناء على اقتراح القسم المختص

  )14(مادة رقم 
  -:یمكن للطالب إیقاف قیده حسب الحاالت اآلتیة

یقبلھ مرشده یوقف قید الطالب لفصل دراسي واحد خالل فترة دراستھ بالجامعة إذا قدم المعني طلبا  .1

 .األكادیمي ویعتمده القسم المختص وال یحتسب ھذا الفصل ضمن المدة الزمنیة المطلوبة للتخرج
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یوقف قید الطالب لفصل دراسي ثان خالل فترة دراستھ بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبلھ اللجنة العلمیة بالقسم  .2

 .جالمختص وال یحتسب ھذا الفصل ضمن المدة الزمنیة المطلوبة للتخر

یجوز في حالة اضطراریة إیقاف قید الطالب لفصل دراسي ثالث وللمرة األخیرة خالل فترة دراستھ  .3

بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبلھ اللجنة العلمیة بالجامعة ویحتسب ھذا الفصل ضمن المدة الزمنیة المطلوبة 

  .للتخرج

  ) 15(مادة رقم 
  )التقییم واالمتحانات -:رابعاً (

العلمیة بالجامعة لجنة لإلشراف على االمتحانات النھائیة مع نھایة كل فصل دراسي تسمى تشكل اللجنة 

  .لجنة االمتحانات والمراقبة تتولى كافة األمور المتعلقة بسیر االمتحانات وتنظیمھا

  )16(مادة رقم 

األقل  خمسین بالمائة على% 50حصل على مجموع درجات  إذایعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي  .1

 .في ھذا المقرر

وذلك على أساس أعمال السنة للطالب وامتحان نھایة الفصل %) 100(تحسب تقدیرات كل مقرر من  .2

 .لالمتحان النھائي% 60ألعمال السنة و % 40وذلك بنسبة 

تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانات دوریة ال یقل عددھا عن اثنین وتدخل االمتحانات الشفھیة والتقاریر  .3

 .ي أعمال الفصل الدراسيف

یتم اعتماد النتیجة النھائیة للمقرر الدراسي من قبل رئیس القسم المختص وكذلك رئیس قسم الدراسة  .4

 .واالمتحانات بالجامعة

  )17(مادة رقم 
في حالة تغیب الطالب عن حضور أي من االمتحانات الدوریة ألسباب مقنعة یجوز إجراء االمتحان وذلك 

  - :التالیةوفق الشروط 

 .أن یتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفھ .1

  .موافقة أستاذ المادة وكذلك موافقة رئیس القسم  .2

  )18(مادة رقم 
ال یسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النھائي للمقرر إذا تغیب عن االمتحان النھائي المحدد لھ ویمنح درجة 

  .متحانصفر في ذلك اال

  )19(مادة رقم 
بموافقة كل من رئیس القسم وإدارة الشؤون العلمیة وإدارة ) 18(یمكن أن یستثنى من المادة السابقة 

  -:المسجل العام  حسب الشروط التالیة 

 .أن یكون عذر الغیاب عن االمتحان قاھرا .1
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 .السابقةمن االمتحانات النھائیة بالفصول  أيأن ال یكون الطالب قد سبق تغیبھ عن  .2

أن یتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفھ وفي موعد أقصاه  .3

 .أسبوعا من انتھاء االمتحانات النھائیة لذلك الفصل

  )20(مادة رقم 
یجوز للطالب التقدم بطلب لمراجعة كراسة إجابتھ فیما ال یزید عن مقررین وذلك وفق اإلجراءات 

  - :التالیة والضوابط

أن یقدم نموذج طعن للمراجعة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزید على أسبوعین من تاریخ  .1

 .إعالن النتائج

 .أن یرفق بالنموذج إیصال بالرسوم المالیة والمحدد بالالئحة المالیة بالجامعة   .2

أعضاء ھیئة التدریس لھم اختصاص في مجال تتولى اللجنة العلمیة بالقسم بتشكیل لجنة للمراجعة من ثالثة  .3

المقرر موضوع المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة اإلجابة ووضع النتیجة النھائیة بعد المراجعة على 

 .نموذج الطعن واعتماد النتیجة من القسم المختص وقسم الدراسة واالمتحانات بالجامعة

مقرر فإنھ یتم تعدیل درجة الطالب ویتم إعادة قیمة صحة ادعاء الطالب وتقرر نجاحھ بال تبثفي حالة  .4

 .الطعن لھ ، وأما إذا لم یثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما ھي علیھ

                                     
  )21(مادة رقم 

  -:تحسب درجات الطالب ومعدلھ على النحو األتي 
الدراسیة لكل مقرر في الدرجة المتحصل علیھا الطالب یحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات  .1

في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسھا الطالب بنفس الفصل 
 .الدراسي ویدرج ضمن حساب المعدل العام جمیع المقررات التي درسھا الطالب في القسم

 
مائة وذلك حسب النسب  إلىناء على المعدل العام من صفر تقدر درجات الطالب وكذلك التقدیر العام ب .2

  - :التالیة 
 
  

                                  
  
  
  
  
  
  

  التقدیر  الدرجات  ت
  ممتاز  100إلى  85من   1
  جید جدا  85إلى أقل من    75من    2
  جید  75إلى أقل من    65من   3
  مقبول  65إلى أقل من    50من   4
  ضعیف  50إلى أقل من   35من    5
  ضعیف جدا  35أقل من   6
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  )22(مادة رقم 
  - :ینذر الطالب بسبب تدني تحصیلھ العلمي في الحاالت التالیة

مع نھایة إي فصل دراسي  ویعتبر إنذار،و یلغى أي إنذار في حالة % 50إذا تدنى معدلھ العام إلى اقل من  .1

  % .50تجاوز الطالب المعدل العام 

  :الجامعة وال یسمح لھ باالستمرار في الدراسة في الحاالت اآلتیةیفصل الطالب من 

 %)35اقل من ( إذا تحصل على ثالثة إنذارات متتالیین بتقدیر عام ضعیف جدا  .1

 %)50اقل من ( إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالیة بتقدیر عام ضعیف  .2

  
  )الفصـــــــــل الثالث( 

  )متطلبات التخرج(
  )23(مادة رقم 

بعد استیفائھ للمتطلبات الدراسیة ) البكالوریوس، اللیسانس( یمنح الطالب درجة اإلجازة المتخصصة 

خمسین بالمائة بعد اجتیازه لجمیع المقررات المطلوبة %) 50(المطلوبة لتخصصھ وبمعدل عام ال یقل عن 

  .التي درسھا في القسم بنجاح
  )24(مادة رقم 

مقررات تكون ) البكالوریوس ، اللیسانس(جازة المتخصصة یدرس الطالب للحصول على درجة اإل

  -:مجموع وحداتھا كالتالي 

مجموع الوحدات الالزمة   التصنیف  القسم
  اإلجازة المتخصصة  للتخرج

  إدارة أعمال

  العلوم اإلنسانیة

  البكالوریوس  وحدة دراسیة 131
  البكالوریوس  وحدة دراسیة 131  المحاسبة

  البكالوریوس  وحدة دراسیة 131  تمویل ومصارف
  اللیسانس  وحدة دراسیة 129  القانون

  اللیسانس  وحدة دراسیة 130  اللغة االنجلیزیة
  الحاسب اآللي

  العلوم التطبیقیة
  البكالوریوس  وحدة دراسیة 139

  البكالوریوس  وحدة دراسیة 153  الھندسة المدنیة
  البكالوریوس  وحدة دراسیة 157  الھندسة المعماریة
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  )الفصـــــــل الرابع (
  )المخالفات التأدیبیة(

  )25(مادة رقم 
على الطالب االلتزام بأداء واجباتھ على أحسن وجھ والحفاظ على سمعة الجامعة وأن یسلك في تصرفاتھ  

مسلكا یتفق مع وضعھ باعتماده طالبا جامعیا وان تتفق تصرفاتھ مع القوانین واللوائح والنظم المعمول بھا 
  في مؤسسات التعلیم العالي  واألصول والتقالید الجامعیة المستقرة

  
 )26( مادة رقم

مكان  أيیخضع الطالب للتأدیب إذا ارتكب فعال یشكل مخالفة للقوانین أو اللوائح واألنظمة بالجامعة  وفي  
  من ملحقاتھا بارتكاب فعل تحضره القوانین واللوائح أو االمتناع عن أداء الواجب كطالب  

تى زوال ھذه الصفة بتخرجھ أو إلغاء ویظل الطالب خاضعا ألحكام التأدیب من تاریخ تسجیلھ بالدراسة وح
  .تسجیلھ 

 )27( مادة رقم
  - :ال یجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالیة 

 .االعتداء على أعضاء ھیئة التدریس أو الطالب أو العاملین بالجامعة  -  أ
 .االعتداء على األموال والمرافق التابعة للجامعة   -  ب
 بالجامعةالدراسة واالمتحانات سیر اإلخالل بنظام   -  ت
 .ارتكاب أي سلوك منافي لألخالق أو یمس النظام العام واآلداب العامة بالجامعة  -  ث
 .الجرائم المخلة بالشرف   -  ج

 )28( مادة رقم
  -:یعد من مخالفات االعتداء على أعضاء ھیئة التدریس أو العاملین أو الطالب

 .الضرب أو اإلیذاء أو التھدید  -  أ
 .السب أو القذف  -  ب
 .ھانةاإل  -  ت

االعتداء إذا تم بصورة علنیة أو غیرھا ، وبحضور المعتدي علیھ أو في غیابھ وسواء ارتكب كتابة ویتحقق 
  .أو مشافھة أو باإلشارة

 )29( مادة رقم
  -:یعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافق التابعة للجامعة

بجعلھا غیر صالحة لالستعمال أو إتالف أو تخریب األدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء   -  أ
 .بتغییر وجھ استعمالھا لو جزئیا

سرقة األموال العامة أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو غیرھا من ممتلكات الجامعة أو االستیالء   -  ب
 .علیھا 

  .االحتفاظ بما سلم للطالب على سبیل األمانة أو اإلعارة وعدم إرجاعھ في الوقت المحدد  -  ت
  
 )30( مادة رقم

  -:یلي یعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما
الوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غیرھا و  تزویر المحررات الرسمیة الشھادات واإلفادات  -  أ

 .إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة 
انتحال الشخصیة سواء لتحقیق مصلحة الفاعل أو لغیره ویعد انتحاال للشخصیة دخول طالب بدال عن   -  ب

 طالب أخر ألداء االمتحان وتسرى العقوبة على الطالبین وكل من سھل ذلك أو كان شریكا فیھ من الطالب 
 .إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سیرا لدراسة أو االمتحانات بأیة صورة كانت  -  ت
غیرھا مما یتعلق  أوالنتائج  أوالتقییم  أوالعاملین فیما یخص سیر االمتحانات  أوأثیر على األساتذة الت  -  ث

 .بشؤون الدراسة واالمتحانات
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ممارسة أعمال الغش في االمتحانات فیھا بأیة صورة من الصور ویعتبر من قبیل الشروع في الغش    -  ج
دوات  أو أجھزة ذات عالقة بالمنھج الدراسي موضوع إدخال الطالب إلى قاعة االمتحانات أیة أوراق أو أ

 االمتحانات ما لم یكن مرخصا بإدخالھا من قبل لجنة االمتحانات 
 .االمتناع عن اإلدالء بالشھادة أمام لجان التحقیق أو مجالس التأدیب المشكلة وفق األحكام ھذه الالئحة  -  ح
 .العالي أي مخالفة للقوانین واللوائح والنظم المتعلقة بالتعلیم  -  خ

  )31( مادة رقم
  - :یعد سلوكا منافیا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتیة 

شریكا في  األخرالمعتدى علیھ وفي ھذه الحالة یكون الطرف  برضياالعتداء على العرض ولو تم جرائم   - أ
 .طالبة   أوكان طالبا  إذاالجریمة 

 .التعامل بھا بأي صورة من الصورتعاطي المخدرات أو المسكرات أو   -  ب
 .تداول األشیاء الفاضحة أو توزیعھا أو عرضھا  -  ت
 .كل ما من شأنھ أن یخل بالشرف أو المساس باآلداب العامة وفقا للقوانین واللوائح النافذة   -  ث

  
  )الخامسالفصـــــــــــل ( 

  )العقوبات التأدیبیة(
  )32(مادة رقم 

من ھذه الالئحة یعاقب مرتكبھ ) 28(المنصوص علیھا في المادة كل سلوك یدخل ضمن المخالفات 

 .كان عائداً  إذاباإلیقاف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنتین دراسیتین، ویفصل الطالب من الجامعة 

  )33(مادة رقم 
بالوقف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنة دراسیة )  29( یعاقب على المخالفات المنصوص علیھا في المادة 

 .تضاعف العقوبة عند العود ، وال یعود إلى مواصلة الدراسة إال إذا دفع قیمة اإلضرار التي أحدثھاو

  )34(مادة رقم 
  -:على النحو التالي ) 30( یعاقب على المخالفات المنصوص علیھا في المادة

عن سنة دراسیة وال تزید على سنتین دراسیتین كل من ارتكب  یعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة ألتقل  -  أ

من المادة المذكورة  ویفصل الطالب من الدراسة فصال نھائیا عند ) - ب - أ(المخالفات الواردة في الفقرتین 

  .العود 

 یعاقب الطالب بالحرمان من دخول المتحانات كلیا أو جزئیا إذا ارتكب المخالفات المحددة في  -  ب

من المادة المذكورة، وفي جمیع األحوال یعتبر امتحانھ ملغیا في المادة التي ارتكب فیھا  )ث-ت( الفقرتین

  .المخالفة

ارتكب المخالفات الواردة بیانھا في  إذا األقلیعاقب بإلغاء نتیجة امتحان الطالب في فصل واحد على   -  ت

امتحانھ لفصلین دراسیین ، ویفصل الطالب  إلغاءمن المادة المذكورة، ویجوز لمجلس التأدیب ) ج(الفقرة 

  .فصالً نھائیا عند العود

یعاقب الطالب بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو إیقافھ عن الدراسة مدة ال تزید على سنة دراسیة   -  ث

  .من المادة المذكورة) ح،خ ( واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص علیھا في الفقرتین 
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  )35(مادة رقم 

بالوقف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنة دراسیة ) 31(یعاقب على المخالفات المنصوص علیھا في المادة 

  .وال تزید عن سنتین دراسیتین وإذا كان الطالب عائدا یفصل من الجامعة

  
  )36(مادة رقم 

التأدیبیة المنصوص علیھا في ھذه الالئحة یحسب كل فصلین دراسیین سنة دراسیة  األحكامفي تطبیق 

  .واحدة

  )الفصـــــــــل السادس( 
  )إجراءات التأدیب(

  )37(مادة رقم 
على كل من یعلم بوقوع مخالفة للقوانین واللوائح واألنظمة المعمول بھا في الجامعة أن یقدم بالغا عن ھذه 

  .تقریرا مكتوبا عن الواقعة یقدمھ إلى إدارة الجامعةالمخالفة یتضمن 
  
  )38(مادة رقم 

فور اإلبالغ عن الواقعة یتعین على  إدارة الجامعة تكلیف لجنة تحقیق تتكون من ثالثة أعضاء ھیئة تدریس 
  .یكون احدھم مقررا للجنة في ظرف ثالثة أیام من تاریخ البالغ

  
  )39(مادة رقم 

للطالب وال یحسب الیوم الذي تم فیھ اإلعالن ،  األقلق قبل موعده بیوم كامل على یتم اإلعالن عن التحقی
  .ویجوز إن یتم التحقیق فوراً في حاالت الضرورة واالستعجال  

 
  )40(مادة رقم      

بعد االنتھاء من التحقیق أو عدم حضور الطالب رغم إعالمھ تقدم اللجنة تقریرا مشفوعا بالمحاضر التي 
  .لى إدارة الجامعةأعدتھا إ

  
  )41(مادة رقم   

في حالة االنتھاء من التحقیق یتم تشكیل مجلس للتأدیب بقرار من رئیس الجامعة على أن یتكون من ثالثة  
أعضاء ھیئة التدریس من ذوي الخبرة وعضو من اإلدارة القانونیة على أن یكونوا من غیر أعضاء لجنة 

ویتم إعالن من تمت إحالتھ على اللجنة المذكورة بالموعد الذي التحقیق ومندوب عن الشؤون الطالبیة 
ینبغي فیھ مثولھ أمامھم وذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أیام وال یحتسب الیوم الذي تم فیھ اإلعالن وفي 

  .حالة عدم الحضور یصدر القرار غیابیا 
  
  )42(مادة رقم 

الطالب ویجوز للمجلس استدعاء الشھود ، كما یجوز لھ  أقوالیصدر مجلس التأدیب قراراتھ بعد سماع 
  .استدعاء من قام بالتحقیق 
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  )43(مادة رقم 
  .یتم اإلعالن عن موعد التحقیق أو التأدیب بلوحة اإلعالنات في الجامعة ویعتبر ذلك قرینة على العلم بذلك

  
  )44(مادة رقم 

وال تعتبر قرارات المجلس نافذة اال بعد اعتمادھا یصدر مجلس التأدیب قراراتھ بأغلبیة أصوات األعضاء 
  .من رئیس الجامعة 

  )45(مادة رقم 
یعلن قرار مجلس التأدیب بلوحة اإلعالنات في الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانیة منھ 

 .بالملف الشخصي للطالب
  
  )46(مادة رقم 

ذه الالئحة نھائیة بعد اعتمادھا وال یجوز الطعن تعتبر قرارات مجلس التأدیب التي تصدر طبقا ألحكام ھ
  .فیھا إال بالطرق القضائیة أمام المحكمة المختصة
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  الخاتمة
  

 ,القانون وفي ختام ھذا الدلیل الذي یھدف إلي تعریف الطالب بأھم تفاصیل البرنامج األكادیمي           

وحیث احتوي ھذا الدلیل علي الكثیر من التفاصیل التي تھم الطالب  أملنا أن یجد الطالب فیھ الكثیر من 

  .االستفادة وفق هللا الجمیع

  
  
  
  
  
  
  
  

  اعتمــــــــاد 
 مجلس إدارة الجامعة

 


