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 مدة الفصل الدراسي 1
 باإلضافة ،ر أسبوعا  ىل مخسة عشإنهما مميتد كل  ،وهو فصل دراسي يف اخلريف وفصل دراسي يف الربيع ،تتبع جامعة طرابلس نظام التقومي الفصلي

الل متحانات النهائية خن تكون االوجيب أ ،مثانية أسابيع باإلضافة إىل فرتة امتحاناتإىل إىل فرتة امتحانات، وفصل دراسي صيفي مدته من سبعة 
 .الفرتة احملددة رمسيا  من قبل اجلامعة

كان ذلك   لرمسية مىتايبا  مع اإلجازات حبيث تتزامن تقر  ،دراسيا  مع إجازة نصف الفصل الدراسي أسبوعا   15يتكون الفصل الدراسي الكامل من 
سي بل بدء العام الدرالذي ينشر قدميي اوحيدد التقومي األكا ،باإلضافة إىل فرتة أسبوعني ختصص لالمتحانات يف هناية كل فصل دراسي ،ممكنا  

 .واعيد العطالت الرمسية التعديالت الالزمة اليت تنتج عن تغيري م
رية واملقررات واملقررات االختيا ت األساسيةملقررايقدم يف الفصل الدراسي الصيفي عدد حمدود من املقررات للتقوية أو لتلبية حاجة الطالب إىل إعادة ا

 املكثفة ومقررات االهتمام الشخصي.
 على أن يتم ،جلامعيةات الشهادة تطلبامببناء على أسباب تتعلق  ،لس اجلامعةال يسمح للكليات بتمديد فرتة الفصل الدراسي إال بعد موافقة جم

 .إخطار الطالب مسبقا  بذلك
ذه األنشطة مع رقم ديد مثل هحتتعني لذا ي ،ويطالب مجيع الطالب باالشرتاك فيها ،يف بعض احلاالت تقدم بعض األنشطة بني الفصول الدراسية

 .ةفيه من قبل اجلامع داء الطالبقييم أتوحيتسب التقدير والساعات املعتمدة لكل نشاط يتم  ،خطة الدراسة املقرر يف سجل الطالب وإدراجه ضمن

 

 البرنامج الدراسي 2
ات بإكمال هذه املقرر  وم الطالبويق ،ةاملطلوبة لكل درجة جامعي (حتدد اخلطة الدراسية السنوية لكل دفعة جديدة املقررات )واخليارات

 .ذي حتكمه املقررات أو املتطلبات السابقة أو املوازية واجلداول الدراسيةال ،بنظام التتابع
 . دراستهيفالطبيعية  طواتيسري وفق اخل ،توضع مقررات كل فصل دراسي يف جداول على أساس الربنامج الدراسي املقرتح لطالب منوذجي

 

 اإلشراف األكاديمي واإلرشاد 3
 يكون مسؤوال  عما يلي: ،لب مشرف أكادميييعني لكل طا ،بعد قبول الطالب يف اجلامعة

 .مساعدة الطالب على اكتشاف طاقاته وقدراته -
 حسب اخلطة اليت تؤدي إىل الدرجة اجلامعية. ،إرشاد الطالب عند اختيار املقررات املناسبة -
 .ي سبب من األسبابلدراسة ألنقطاع احال امعاونة الطالب على استكشاف الطرق البديلة اليت متكنه من احلصول على الشهادة اجلامعية، يف  -
 .تقدمي النصح للطالب حول األمور األخرى اليت تؤثر على دراسته -

مال املقررات الب بعد إكيد للطوجيوز تعيني مشرف جد ،يتعني موافقة املشرف األكادميي على تسجيل الطالب للمقررات يف كل فصل دراسي
 .تغيريهالتأسيسية للعلوم واختيار التخصص أو 
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 التسجيل 4
لك من مث يتم قيدهم بتو  ،دميينياألكا وفقا  لتوجيهات املشرفني ،التسجيل هو العملية اليت يقوم من خالهلا الطالب باختيار املقررات

 .املقررات بصفة رمسية
اكتمال ذلك  وبعد ،فرتة التسجيل قبل بداية ينيدميتسلم املعلومات اخلاصة باجلدول الدراسي واألماكن واملواعيد النهائية إىل الطالب واملشرفني األكا

 .تصدر املصادقة على الفصل الدراسي ليحصل الطالب رمسيا  على بطاقات اهلوية اجلامعية
 يعتذر عن استقبال الطالب في الحاالت التالية: 

 .اكتمال العدد احملدد من الطالب للمقرر -1
 .عدم إمتام إجراءات القبول -2
 .راسيوجود تعارض يف اجلدول الد -3
 قد يؤدي عدم مراعاةو  ،ملنشورةاسية اعدم استيفاء املتطلبات األساسية ) يتحمل الطالب مسؤولية التأكد من استيفائه للشروط األس -4

 .(صوصذا اخلكما جيب عليه االلتزام بتوجيهات املشرف األكادميي يف ه  ،ذلك إىل سحب تسجيله من املقررات
 .ماتعدم إرجاع الكتب الدراسية وفق التعلي -5
 .عدم استيفاء الشروط املتصلة باألداء السابق أو االنضباط الدراسي  -6

 رط بش ،من ذلك التاريخ ز أسبوعنيتتجاو  ويسمح بتأخري التسجيل لفرتة ال ،بنهاية دوام آخر يوم يسبق بدء الدراسة تنتهي فترة التسجيل
 نظام اخلاص باحلضورأو أن ال ،دودةب أن املقررات املتاحة حمموافقة العميد املختص على ذلك خالل املشرف األكادميي، وقد جيد الطال

 .جيعل التسجيل غري عملي
ة ن أجل حتديث استمار م ،اإلضافةحلذف و أو حذفه بعد التسجيل املبدئي تعبئة االستمارة اخلاصة با ،على الطالب الذين يرغبون يف إضافة مقرر

 .التسجيل
املقرر من  بالطالب امللتحقني  ألدىن لعددااحلد   املقررات اليت ال يلتحق هبا عدد كاف من الطالب، وخيتلفحتتفظ اجلامعة حبقها يف إلغاء التسجيل يف

 .وفقا  حلجم القسم ،كلية إىل أخرى
 حسب الترتيب التالي ،تعطى األسبقية للمقررات ذات األماكن المحدودة: 

 .طلبة السنة النهائية الذين يلزمهم االلتحاق باملقرر املطلوب  -1
 .الطالب الذين يلزمهم االلتحاق مبقررات تقع ضمن ختصصهم الدراسي -2
 الطالب الذين اكتسبوا عددا  اكرب من الساعات املعتمدة للحصول على الدرجة اجلامعية.  -3

القسم وعميد رئيس  افقة كل منعد مو بجتب مالحظة أن أي استثناء ألي من هذه الشروط ال يكون إال يف الظروف اخلاصة غري العادية، وذلك 
 .القبول والتسجيل

 .سية العاديةفصول الدراا للهي نصف الفرتات املسموح هب ،إن فرتات استكمال اإلجراءات الدراسية اخلاصة بالفصل الدراسي الصيفي
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 العبء الدراسي 5
وين العبء الدراسي ويتم تد ،ل فيهااليت ميكن للطالب التسجي ،حيدد املعدل الرتاكمي للطالب عدد الساعات املعتمدة وعدد املقررات

 :للطالب يف كشف الدرجات اخلاص به يف إحدى الفئات التالية
 .عبء عادي أو حتت املالحظة األكادميية أو عبء إضايف

ي يف لضرور اإال أنه قد يكون من  ،الربيعساعة معتمدة متزامنة يف فصلي اخلريف و  18يف حالة العبء الدراسي العادي يتوقع أن يسجل الطالب يف 
لطالب بأي حال من األحوال ولن يسمح ل .ساعة معتمدة كحد أقصى 21خطط دراسية معينة أن يسجل الطالب يف بعض الفصول الدراسية يف 

إال إذا كان الطالب يف فصله  ،دةساعات معتم 6واحلد األدىن للتسجيل املسموح به للطالب هو  ،مقررات متزامنة 7بأن يسجل يف أكثر من 
 .نهائي أو ضمن فصل الصيفالدراسي ال

 :يجوز للطالب أن يسجل بعبء دراسي إضافي في إحدى الحالتين
 .لسابقنيلعبء دراسي كامل يف الفصلني الدراسيني ا )درجة ب( 3.00إذا حصل على معدل فصلي ال يقل عن  -1
 .)درجة ب( 3.00كان معدله الرتاكمي ال يقل عن  -2

 .معتمدة كحد أقصى ساعة 21وجيوز ملثل هذا الطالب أن يسجل يف 
  أو ما ال يقل  (مقررات 5زيد عن يساعة معتمدة )ما ال  12ال يسمح للطالب املوضوع حتت املالحظة األكادميية التسجيل يف أكثر من

 .ساعات معتمدة 9عن 
 ( دةساعات معتم 8-5أما يف الفصل الصيفي فيتعني على الطالب أن يسجل بعبء دراسي يتكون من مقررين) ستمر يف دراسته على أن ي

ويستثىن الطالب املتوقع  .عات معتمدةسا 6وال جيوز للطالب املوضوع حتت املالحظة األكادميية التسجيل يف أكثر من  .حىت هناية الفصل
 خترجه بنهاية الفصل الدراسي الصيفي من شروط احلد األدىن للمقررات أو الساعات املعتمدة.

 

 نالساعات المعتمدة والطالب المستمعو  6
 .وخيصص له عدد حمدد من الساعات املعتمدة ،يعطي كل مقرر رقما  معينا  

ه وال حيتسب ل ،لتقييملال خيضع  لرمسيةاميكن للطالب أن حيضر إىل قاعة احملاضرة، ولكنه من الناحية  ،لسبب أو آلخر ،ويف بعض احلاالت
 .ن النهائيو أن يتقدم لالمتحاأ .شات اخلاملناقاك يف االختبارات والواجبات و وال حيق له االشرت  ،ويعامل مثل هذا الطالب كمستمع ،تقدير يف املقرر

قسم خرى موافقة رئيس النونية األي القاقد تستدعي طبيعة املقرر أو الضوابط اخلاصة حبجم الصف أو عدد األماكن املتاحة أو بعض النواح
أن النشاط العملي  س حقا  كماولي ،طالب أن قبوله كمستمع يعترب امتيازا  املختص على تسجيل الطالب كمستمع، على أن يكون معلوما  لدى ال

 .والعمل امليداين والفرتات التدريبية ال يسمح فيها للطلبة باحلضور كمستمعني
أو  ،ات املعتمدةب الساعىل وضع طالستمع إوال جيوز للطالب أن يتحول من وضع امل ،تعلن أمساء طلبة الساعات املعتمدة واملستمعني عند التسجيل

لدراسة أحد  ضور كمستمعرط احلوعليه استيفاء ش ،من وضع طالب الساعات املعتمدة إىل وضع املستمع بعد انقضاء فرتة احلذف واإلضافة
 .على أن يسجل له ذلك يف سجل الطالب ،املقررات

 .ضوررط احلشإذا استوىف  ،طالبوتسجل مثل هذه املقررات يف سجل ال ،هناك بعض املقررات ال ختصص هلا ساعات معتمدة
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 التسجيل في مقررات التخصص 7
ن مقرراهتم و فإهنم يتابع ،صصهمختومبجرد أن خيتار الطالب جماالت  ،تتيح معظم اخلطط الدراسية يف اجلامعة فرص االختيار للتخصص

ل التخصص عن ال يقل معدجيب أو  ،جبارية(أو اإلاليت تسمى باملقررات األساسية ) ويتم احتساب معدل خاص ملقررات التخصص ،بتسلسل خاص
 .وحيدد ذلك القسم املختص ،او أكثر 2.0

 .لتخصصاتحاق هبذا م لالللكي يتسىن للطالب اختيار التخصص الذي يرغب فيه جيب أن جيتاز املتطلبات السابقة اليت حيددها القس
ب اء على ترتيب الطالالتخصص بن ق هبذااحة فيه فعندها يكون االلتحاإذا جتاوز عدد الطالب الراغبني يف ختصص ما عدد األماكن الشاغرة املت

 .اليت حصلوا عليها يف املقررات السابقة مضافة إىل التقدير العام للنقاط ،حسب نقاط التقدير
 

 الحذف واإلضافة )تغيير التسجيل( 8
ك على اسة دون أن يؤثر ذلن بدء الدر ين ماألول والثا :وعنيجيوز للطلبة الذين يرغبون يف تغيري التسجلي املبدئي أن يفعلوا ذلك خالل األسب

 .نصف املدةلحيث تكون  الصيف باستثناء ،”احلذف واإلضافة ”سجالهتم على أن يقدم الطالب طلب تغيري التسجيل من خالل تعبئة استمارة
 توفر املكان  بذلك بشرط ح لهويسم ،ختصعلى الطالب الذي يرغب يف إضافة مقرر أن حيصل على موافقة مشرفة األكادميي والقسم امل

 .وأن يكون املقرر يف حدود العبء الدراسي املسموح به للطالب ،الشاغر
 ومبوافقة رئيس ،ديةاصة غري عاروف خظإال إذا استدعت ذلك  ،كما ال جيوز إضافة أية مقررات بعد فرتة األسبوعني املشار إليهما أعاله 

 .يلالقسم املختص وعميد القبول والتسج
  ا يشار إىل هذ ،ملقرراهناية نصف اسة و إذا رغب الطالب يف حذف مقرر ما أو االنسحاب منه خالل الفرتة بني األسبوع الثالث من بدء الدر

 ملقرر.اباملئة من الرسم  60على أن يتم احتساب  ،املقرر بعبارة منسحب )س( يف السجل األكادميي للطالب

 

 تأجيل الدراسة 9
أقصى باستثناء  كحد–العادة  يف – بعد أن يطلب رمسيا  تأجيل دراسته، ويكون ذلك ،ب باالنسحاب مؤقتا  من اجلامعةجيوز السماح للطال

لبات، حلمل للطااأو بسبب  ،وف العائليةبعد موافقة عميد الكلية ألسباب تتعلق بصحة الطالب أو الظر  ،ويتم منح اإلذن بالتأجيل ،فصول الصيف
أجيل يسمح بعد فرتة الت كما  ،لطبيةيادة اوقد يطلب منه تقدمي الوثائق اليت تثبت ذلك من عمادة شؤون الطالب أو الع ،أو أية ظروف قاهرة أخرى

 .للطالب إىل أكثر من فصلني دراسيني يف الظروف االستثنائية
 يتحمل الطالب أو أولياء أمورهم مسؤولية إشعار اجلامعة بطلب متديد فرتة التأجيل. 
 د السابقةب جلهة تعديل املوارار املناسذ القحيال ملفه إىل جلنة خاصة الختا ،لب إىل اجلامعة بعد فرتة التأجيل املمنوحة لهإذ مل يعد الطا. 

ال صل دراسي بعد استكمع بداية فلكن مو  ،وميكن للطالب أن يلتحق باجلامعة مرة أخرى ،كما جيوز النظر يف إعادة قبوله بناء على حالته
 العادية الواجب اتباعها. إجراءات التسجيل

 لب سجل الطايفأجيل ويقيد تاريخ الت ،يلغى التسجيل يف ذلك الفصل الدراسي ،عندما تتم املوافقة على تأجيل الدراسة. 
ىل ا عند عودته إهبليت يلتحق طالب اأن يواصل خطة الدراسة اجلامعية مع دفعة ال ،على الطالب الذي أجل دراسته ألكثر من فصل دراسي واحد

 اجلامعة.
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 االنسحاب من الجامعة 10
 ن عول والتسجيل نيابة عميد القب رة منويف بعض احلاالت قد تأيت املباد ،جيوز للطالب باالنسحاب من اجلامعة بصفة رمسية أو غري رمسية

 .ويف بعض الظروف اخلاصة .الطالب

 تم ىل اجلامعة ما مل تإه بالعودة سمح ليانسحاب الطالب فلن  تطلب اجلامعة انسحاب الطالب رمسيا  ألسباب أكادميية او تأديبية، ومىت مت
 .إعادة قبوله بشروط معينة

 

 االنسحاب الطوعي 10.1
 ل كذلك للتأكد من حبث  و  ،النسحابرار اعلى الطالب الذي يعتزم االنسحاب من اجلامعة هنائيا  التشاور مع مشرفه األكادميي قبل تنفيذ ق

 .البدائل املتاحة
 يف حاالت الوفاة ويتم ذلك ،لطالباوز لعميد القبول والتسجيل أن يقوم باستكمال إجراءات االنسحاب بالنيابة عن يف بعض احلاالت جي، 

 .أو الطلب الرمسي للقيام بذلك ،أو املرض الشديد ،أو اإلصابة اخلطرية
 وتعد  ،(والتسجيل ادة القبولن عممليها جيب على الطالب عند انسحابه من اجلامعة أن يقوم بتعبئة استمارة االنسحاب )ميكن احلصول ع

 .وحتفظ بسجله ،هذه االستمارة توثيقا  النسحاب الطالب
 ر سجل فيه مام كل مقر أنسحب كما تكتب عبارة م  ،يكتب يف سجالت الطالب املنسحبني من اجلامعة عبارة انسحاب رمسي مع التاريخ

 .ومل يتمه
 جراءاتجلميع اال لطالباة عميد القبول والتسجيل على ذلك وبعد استكمال يكون االنسحاب ساريا  اعتبارا  من تاريخ موافق. 

 

 االنسحاب الجبري 10.2
 لب منه االنسحاب منيط ،حلالةهذه ا ومل يتمكن من استيفاء الشروط اخلاصة برفع ،إذا كان الطالب موضوعا  حتت املالحظة األكادميية

 .اختاذ قرار بانسحاب الطالب من اجلامعة كما قد تؤدي نتيجة اإلجراءات التأديبية إىل  ،اجلامعة
جيل بإصدار إشعار قبول والتسميد الورئيس اجلامعة يقوم ع ،حسبما تقتضيه احلالة ،بعد موافقة عميد الكلية املختص أو عميد شؤون الطالب

انسحاب ”لب سجل الطاكتب يفيو  ،ويف مثل هذه احلالة يوضع للطالب عبارة منسحب )س( لكل مقرر سجل فيه ومل يتمه .االنسحاب للطالب
 .مع تضمينها يف إفادة العالمات ”جربي ألسباب تأديبية أو أكادميية

 
 االنسحاب غير الرسمي من الفصل الدراسي 10.3

% من الفصل 20من  امعة ألكثرار اجلبعد فرتة غياب مستمر من مجيع املقررات دون إخط ،يعترب الطالب منسحبا  من اجلامعة بصفة غري رمسية
 ”سجل الطالب عبارة وتكتب يف،همل يتمو ويف هذه احلالة يوضع الرمز)هـ( أمام كل مقرر سجل فيه  ،ويتم استبعاده من قائمة التسجيل ،اسيالدر 

 .وتاريخ االنسحاب بالتقريب ”انسحاب غري رمسي
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 إعادة القبول بعد االنسحاب 10.4
 :يف حالة ما إذا كان الطالب

 .د القبول املبدئيقد انسحب فعليا  لعجزه عن التسجيل بع -1
 .أو أنه قد انسحب بصفة رمسية أو غري رمسية أثناء الفصل الدراسي -2
فيجوز يف هذه  ،(ذين الفصلنيأحد ه أو أنه مل يتم تسجيله لفصلني دراسيني متتاليني ) يعترب الفصل الدراسي الذي انسحب أثناءه -3

لعوامل ؤخذ في االعتبار ات)وإنما  ،لقائيا  ذ إجراءات إعادة القبول توال تتخ ،احلاالت النظر يف إعادة قبوله باجلامعة على أساس فردي
 التالية(:

 .توفر املكان الشاغر يف برنامج الكلية -1

 .ملعتمدةاعات اوتعطى األفضلية ملن اكتسب عددا  أكرب من الس ،عدد الساعات املعتمدة املكتسبة حىت تارخيه -2

 .سبب االنسحاب -3

 .نسحاباألداء األكادميي للطالب قبل اال -1

  ر مقبولري عذغال ينظر يف إعادة قبول الطالب إذا انقطع عن اجلامعة ألكثر من أربعة فصول دراسية متتالية من. 

 

 القواعد الخاصة بالتقديرات األكاديمية 11
 التقويم والتقديرات 11.1

 .يبىن تقومي الطالب وتقدير أدائه على أساس املعدل الفصلي
 .ستمكن الطالب من معرفة مستوى أدائهم يف كل مقررإن عملية التقومي الرمسية املستمرة 

 ياهتم.حتديد مستو و لطالب مما ميكن اجلامعة من اختاذ قرارات متسقة جتاه سري دراسة ا ،يلخص ذلك يف شكل تقرير بنقاط التقدير
ب أن ترتبط جيع يف تقومي األداء ق اليت تتبالطر  فإن ،نظرا  ألن املقررات تتباين بصورة واسعة من حيث أهدافها وحمتوياهتا وأساليب تدريسها وتقوميها

يع ن حتقيق توافق يف مجلتقدير ميكانقاط  دائما  بأهداف هذه املقررات، ومن خالل ترمجة ما حتقق من أهداف املقرر إىل جدول وصفي حيوي تفاصيل
 .األقسام والكليات

 ،امعيل قياس التقدير اجلتطبيق جدو  ن خاللنتها مبتطلبات املقررات األخرى مبعبارة أخرى فإن املتطلبات األساسية لكل مقرر على حدة ميكن مواز 
 .لتدريسولذلك ال بد أن تكون فئات التقدير واضحة ومفصلة حبيث تكون مفهومة لدى مجيع الطالب وأعضاء هيئة ا

 
 طريقة تقدير الدرجات 11.2

 سلوب الذي ميكن منن يوضح األتعني أستمر ألهداف املقرر، ويبناء على التقومي امل ،جرت العادة أن يوضع التقدير النهائي ألي مقرر
ومي عن نه ميكن اجراء التقألك ضمنيا  ذيعين و  .الذي يتم توزيعه عند بداية الدراسة ،على أن يكتب ذلك يف موجز املقرر ،خالله حتقيق هذه األهداف

 اعة التدريس.طريق استيفاء املعايري أكثر من االعتماد على موازنة اإلجناز داخل ق
 .ميكن تقييم عناصر املقرر بعدة طرق ووسائل  -1
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 .يع املقرراتليس يف مجو  ،ملقرراإذا جاز استخدام النسبة املئوية يف أي جزء من املقرر فإنه جيب أن تستخدم فقط على أساس   -2
 % من التقدير60سبة الواحد ن العنصر يتجاوز وال جيوز أن ،ئيسة على األقل يف وضع التقدير النهائي ألي مقررر جيب أن تسهم ثالثة عناصر  -

 .الكلي
 

 التقديرات ذات القيمة العددية 11.3
ل تمر طوال فرتة الفصقومي املسلى التعويبين التقدير النهائي للفصل الدراسي  ،تستخدم احلروف لوصف مستوى أداء الطالب يف مقرر معني

 .د ال يكون الزما  بالنسبة لبعض املقرراتالذي ق ،باإلضافة إىل االمتحان النهائي املعتاد ،الدراسي
 

 وصف التقديرات 11.4
 :(-أو  أداء متميز )أ -1

 حقق كل أهداف املقرر. 

 سقة ومميزةتاستوىف أهداف املقرر بطريقة م. 

 :(-ب، ب، +ب أداء جيد جدا  ) -2
 أي ما يزيد على ثلثي أهداف املقرر على األقل(. ،حقق ما يزيد على معظم أهداف املقرر( 

 داف املقرر بطريقة متسقة ومتكاملةاستوىف أه. 

 ج(:، +جأداء جيد ) -3
 حقق على األقل معظم أهداف املقرر. 

 استوىف أهداف املقرر بطريقة مقبولة. 

 (:+د، -جأداء يف احلد األدىن املقبول ) -4
 ولكن أكثر من احلد األدىن املطلوب ،حقق أقل من معظم أهداف املقرر. 

 قبولحقق األهداف مبستوى احلد األدىن امل. 

 (:دأداء غري مقبول ) -5
 مل حيقق احلد األدىن من أهداف املقرر. 

 مل حيقق األهداف مبستوى احلد األدىن املقبول. 

 مل يكتسب ساعات معتمدة. 

 الرسوب مع االمتيازات التكميلية )هـ ز ك( -6
واحد منها )أي من  ورسوبه يف املقرر ع أجزاءيف حالة اكتمال تقومي مجي ”رسوب مع االمتيازات التكميلية“ جيوز منح الطالب تقدير )هـ ز ك(

ب يف ذلك اجلزء من انية للطالثاحة فرصة إن إت –بعد موافقة رئيس القسم  –وكان من رأي احملاضر  ،مكونات املقرر وليس فقط االمتحان النهائي(
أو أن  ،ملقررااح يف مجيع مكونات درجة النج ا  منجنازه قريبوال يعين ذلك أن مينح هذا التقدير للطالب الذي يكون إ .املقرر قد حتقق له تقدير النجاح

 .مينح تلقائيا  بناء على نسبة مئوية معينة حيصل عليها الطالب
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الطالب قد  ويكون ،املكخالل عام   إذا كان املقرر املطلوب لن يطرح –عادة  –وحيدث ذلك  ،هـ ز ك" على سبيل االستثناء”كما مينح تقدير
 .قل من الساعات املعتمدة يف برنامج دراسته اجلامعية% على األ50اكمل 

 الفصل يفة بناء  على أدائه األكادميي الحظةأو أنه سيوضع حتت امل ،وال جيوز منح هذا التقدير إذا كان الطالب ال يزال حتت املالحظة األكادميية
 .الدراسي اجلاري

 لتخلص من هذا اوجيب  ،يليالتكم ذي يتم احلصول عليه به بعد التقوميكرسوب إىل أن يتم استبدال التقدير ال  ”هـ ز ك”يعامل تقدير
يفي( لك فصل الدراسي الص)مبا يف ذ لتايلالتقدير يف أقرب وقت ممكن بعد انتهاء فرتة االمتحانات ويف موعد أقصاه هناية الفصل الدراسي ا

ن معاجلة احلاالت وميك ،راسيصل الد تقدير هـ يف سجل الفيتحول تلقائيا  إىل ،ال يتم تالفيه خالل هذه الفرتة ”هـ  ز ك”وأي تقدير
لتقدير اجلديد ه فورا  باستبدل بيبنجاح  ”ك ز ه”ومبجرد التخلص من تقدير ،االستثنائية النامجة عن ظروف غري عادية على أساس فردي

  التكميلية عمالنتيجة لألويتم وضع الدرجة احلاصل عليها الطالب  ،الذي مت احلصول عليه نتيجة لألعمال التكميلية
 به  آخر يرغب االلتحاق بقا  ملقررا  مسال جيوز للطالب احلصول على تقدير رسوب مع االمتيازات التكميلية يف مقرر يكون النجاح فيه شرط

 .والتسجيل فيه

 

 جدول قياس التقدير 11.5
 ،ن أربع نقاطص يتكون مياس خارجح على جدول قبغرض حساب املعدل امل ،حيمل كل تقدير من التقديرات املوضحة أعاله قيمة عددية

 :ويوضح اجلدول اآليت هذه القيم
 التقدير العالمة القصوى العالمة الدنيا النقاط العالمة بالحروف

 ممتاز A 4.0 95 100 أ
 ممتاز A- 3.7 90 94.9 أ-

 جيد جدا B+ 3.3 86 89.9 ب+
 جيد جدا B 3.0 82 85.9 ب

داجيد ج B- 2.7 77 81.9 ب-  
 جيد C+ 2.3 73 76.9 ج+
 جيد C 2.0 69 72.9 ج

 مقبول C- 1.7 64 68.9 ج-
 مقبول D+ 1.3 60 63.9 د+
 راسب D 1.0 35 59.9 د

 
 التقديرات بدون القيمة العددية 11.6

 ة:ولكنها ال حتمل فيها عددي ،تشكل املصطلحات التالية جزءا  من نظام التقديرات الكلي باجلامعة
  :ك"“ غري مكتمل -1

 :ومها ،تستخدم عند استيفاء شرطني أساسيني
 اليت أكملها بنهاية هذا املقرر. ،أن يكون الطالب قد حقق مستوى النجاح يف أعمال املقرر -
 .. اخل.ية الطارئةروف العائلدث والظمثل: املرض واحلوا ،أن حتول ظروف قاهرة دون إكمال الطالب مجيع متطلبات املقرر يف الوقت احملدد -
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الب الذي مل يكمل قصد به الطما ال يك  ”رسوب”متديد فرتة املقرر للطالب الذي أكمل كل عناصر املقرر بتقدير ”غري مكتمل )ك(”يعين تقديرال 
 .متطلبات املقرر يف الوقت احملدد، فهو ليس أحد اخليارات اليت يستفيد منها الطالب

ي ديد املوعد النهائحتإلكمال مع اشروط ب -كتابة-وعليه إخطار الطالب ،ة على الطلبللمحاضر احلق أن يطلب األوراق الثبوتية أو موافقة الكلي
 .(فيي الصيعلى أن ال يتجاوز ذلك فصال  دراسيا  كحد أقصى )مبا يف ذلك الفصل الدراس ،للتقدمي بأسرع وقت ممكن

 اإلكمال يف املوعد الطالب يف يوقف إذا مل ،ك""تقدير الذي سوف يستبدل به ،حيدد احملاضر لكل من الطالب وعميد القبول والتسجيل التقدير
 ل الدراسي التايل.نهاية الفصبتسجيل هبذا التقدير إذا مل يتم تقدمي تقدير جديد إىل مكتب عمادة القبول وال ،"ك"ويستبدل تقدير ،احملدد

 :"س”منسحب -2
أمام املقرر الذي  ”هـ”ويوضع تقدير ،(لالنسحاب )انظر االنسحابيستخدم للطالب الذي ينسحب رمسيا  من أحد املقررات خالل الفرتة احملددة 

 .عدم حضور الطالبلكم الواقع ذوفا  حبأو الذي أصبح حم ”احلذف واإلضافة” حيذف بعد انقضاء الفرتة احملددة، أو الذي مل تستوف له استمارة
 :ت"“ ساعات حمولة -3

ات يف اجملموع ساعلوتسهم هذه ا ،() راجع الساعات احملولة/ املستوى املقتدمتوضع للطالب الذي اكتسب ساعات معتمدة من أية جهة أخرى 
 .اط التقديرلى معدل نقؤثر عولكنها ال ت ،الكلي للساعات املعتمدة املطلوبة للتخرج يف برنامج معني للحصول على الدرجة اجلامعية

 :ع"“ مستمع -4
 .(الساعات املعتمدة والطالب املستمعني يوضع هذا املصطلح للطالب الذي حيضر املقرر كمستمع ) انظر

 :ن" / هـ“ ناجح / غري ناجح -5
لى وع ،لدراسة اجلامعيةلربنامج ا عتمدةوليست له قيمة من حيث الساعات امل ،يوضع أمام املقرر الذي مل خيصص له تقدير معني على جدول القياس

دخل يف نطاق تبالتدريب الصناعي  لتطبيقي أوداين اأو بالنشاط املي ،وضوعات املقررسبيل املثال فإن املقررات اليت ترتبط أهدافها بالتغطية العامة مل
 .هذا التقرير

 ملعتمدة يف اجملموعام ساعاهتا فتسه ،”ناجح ”أما املقررات اليت حصل فيها الطالب على تقدير ،ملن رسب يف هذا املقرر ”غري ناجح”ختصص عبارة
 تقدير.قاط النولكن ال حيسب تقدير ناجح / غري ناجح يف معدل  ،سة اجلامعيةالكلي املطلوب للتخرج يف برنامج الدرا

 :”ر“ مستمر -6
قررات الت العادية على امللك يف احلانطبق ذبشرط أن يكون هذا املقرر مستمرا  عند وضع التقديرات، وي ،يوضع امام املقرر الذي يسجل فيه الطالب

 .كلينيكير الطب اال ل مقر ة مثرات اليت تدخل ضمن اجلدول الدراسي بصفة غري منتظممثل املشروعات أو املقر  ،اليت متتد ملدة عام
 

 حساب معدل نقاط التقدير 11.7
 .يلرتاكممعدل نقاط التقدير هو معدل حيدد املستوى األكادميي للطالب عن طريق املعدل الفصلي واملعدل ا

 الل فصل دراسي معني.حيسب املعدل الفصلي على أساس املقررات اليت يسجل فيها الطالب خ-
عدل منفصل )وليس هو حساب ملو  ،خيهحيسب املعدل الرتاكمي على مجيع املقررات اليت سجل فيها الطالب يف مجيع الفصول الدراسية حىت تار -

 .(متوسط املعدالت
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 معدل نقاط التقدير للفصل الدراسي 11.8
 :فيحسب كما يلي

نسبة أسلوب التعلم كس هذه اللى أن تععلى نسبة ثابتة من الساعات التدريسية للمقرر، عبناء   ،حيدد لكل مقرر عدد من الساعات املعتمدة -
 .(املستخدم خالل ذلك املقرر ) انظر التعريفات اخلاصة بانواع املقررات والنسب

 .حتدد لكل تقدير قيمة عددية -
 .”ط التقدير املكتسبةنقا”حاصل ضرب القيمة العددية للتقدير يف عدد الساعات املعتمدة للمقرر يسمى -
ملخصص هلا تقديرات ملقررات اادائما   على أن حتسب ،على جمموع الساعات اليت قام بالطالب بتحقيقها ”نقاط التقدير املكتسبة“ يقسم جمموع -

 ،لقيمة العددية صفراهلما يران مها تقد ”هـ ز ك ”وراسب مع االمتيازات التكميلية ”هـ ”راسب :مع قيم عددية فقط ) يرجى مالحظة أن التقديرين
 .ويكون معدل نقاط التقدير خارج القسمة

لة ) ت( ساعات حمو و  ،)ر( ومستمر ،(وغري ناجح )هـ ،وناجح )ن( ،ومنسحب )س( ،غري مكتمل )ك( :ال حتسب يف هذا املعدل تقديرات -
 .ومستمع )ع(

 :مثال
 التقدير المكتسبة نقاط القيمة العددية للتقدير التقدير الساعات المعتمدة المقرر

 12.0 4.0 أ 3 إشراف تربوي
 9.0 3.0 ب 3 ترمجة إنكليزي
 6.9 2.3 ج+ 3 فلسفة شرقية

 صفر صفر رسوب 3 لغة عربية
 - - غري مكتمل 2 تاريخ عباسي

 - - ناجح 2 علم نفس تربوي
 12جمموع الساعات احملتسبة للتقدير = 

 27.9جمموع نقاط التقدير املكتسبة = 
 2.33=  2.325=  12÷  27.9قاط التقدير = معدل ن

 11جمموع الساعات املكتسبة = 
 .يتم رفعها 0.5ي أاملعروفة  لتقريبمث يقرب إىل رقمني عشريني باستخدام قواعد ا ،ب التقدير بتقسيمه إىل ثالثة أرقام عشريةجي :ملحوظة

جمموع الساعات و  ،الطالب حققها ك جمموع الساعات املعتمدة اليتوكذل ،يف هناية كل فصل دراسي حيسب املعدل الفصلي واملعدل الرتاكمي
 .واكتساهبا حىت تارخيه ،اليت حاول الطالب احلصول عليها ،املعتمدة

اجمللس  وذلك بعد موافقة ،ةسي باجلامعالدرا جيوز للكليات استخدام معدالت خمتلفة ومتباينة ملختلف القرارات املتعلقة باملستوى العلمي والتقدم
 .”ص"معدل التخص:وميكن أن يسمى مثال   ،خبالف معدل نقاط التقدير ،األكادميي على أن يعطى مسمى وصفي آخر
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 المستويات المطلوبة للتقديم في الدراسة 11.9
لوب املطألدىن اباإلضافة إىل احلد  ،يكحد ادىن يف كل من املعدل الفصلي واملعدل الرتاكم  2.0الطالب الذي حيصل على معدل نقاط تقدير  (1)

 .ميكنه االستمرار يف برنامج دراسته اجلامعية دون قيد أو شرط ،من املعدالت األخرى يف مقررات معينة
افة يكون مؤهال  إلض ،لرتاكميايف كل من املعدل الفصلي واملعدل  ،دىنأكحد   3.0( الطالب الذي حيصل على معدل نقاط تقدير بنسبة 2)

 .(عادي، وفقا  ملا تقرره الكلية املختصة )انظر العبء الدراسيساعات معتمدة فوق العبء الدراسي ال
 لطالب احلاصلون علىاال إليها اليت حي يوضع حتت املالحظة األكادميية ،الطالب الذي حيصل على معدل نقاط تقدير طبقا  للبند )ب( أدناه (3)

فيف وء إليها من أجل خت يتم اللجاءة اليتأحد املتطلبات البن ”مييةاملالحظة األكاد”وتعترب ،أي مبستوى يؤثر على خترجهم ،ج"”تقديرات أقل من
ل ة األكادميية من خالىل املالحظإلطالب وحتدد حاجة ا ،العبء الدراسي عن الطالب إىل املستوى املعقول إىل أن حتل مشكلته األكادميية بنجاح

 :املعدلني الفصلي والرتاكمي كما هو موضح أدناه
بصفة  ملالحظة األكادمييةاوضعه حتت  من عدم )بالرغم ،ختاذ اإلجراء الالزم لتصحيح مستواه الدراسي أو معاجلته من تلقاء نفسهينصح الطالب با )أ(

بلة ويف هذه احلالة جتري مقا 2.0وق ف، حىت ولو ظل معدله الرتاكمي 2.0-1.0وذلك عندما يهبط معدله يف الفصل الدراسي إىل ما بني  (رمسية
تشمل  وقد ،يحية او عالجيةجراءات تصحإذه من طالب ومرشده األكادميي قبل قيده يف الفصل الدراسي التايل، يشار فيها إىل ما مت اختاموثقة بني ال

 :هذه اإلجراءات جمرد مناقشة أو أيا  من االجراءات التالية
 .ختفيف العبء الدراسي -
 .تأجيل أحد املقررات إىل فصل دراسي الحق -
 .ررات إضافية يف الرياضيات أو اللغة أو املهارات الدراسيةااللتحاق مبق -
 .اصة أو صحيةاء أكانت خاكله سو بغرض مساعدته للتغلب على مش (إحالة الطالب إىل قسم اخلدمات اجلامعية ) شؤون الطالب أو العيادة -
 .تغيري التخصص -

 :اليةاء الالزم بنفسه يف احلاالت التويطلب منه اختاذ اإلجر  ،)ب( يوضع الطالب حتت املالحظة األكادميية
 ،أو 2.0إذا اخنفض معدله الرتاكمي إىل أقل من  -
 ..وأ 1.0ولكن اخنفص معدله يف الفصل الدراسي احلايل إىل أقل من  ،فأكثر 2.0إذا كان معدله الرتاكمي  -
 .يني متتالينييف فصلني دراس 2.0ولكن كان معدله يف الفصل الدراسي أقل من  ،فأكثر 2.0إذا كان معدله الرتاكمي  -

 .ساعة معتمدة على األكثر 12يطلب من الطالب يف مثل هذه احلاالت ختفيف عبئه الدراسي إىل 
ويعترب  ،خالل ثالثة فصول دراسية متتالية على األقل 2.0 جيب على الطالب الذي يوضع حتت املالحظة األكادميية أن يرفع معدله الرتاكمي إىل (4)

ما أ .يف هذا الفصل (اعات معتمدةس 6اسي الصيفي أحد هذه الفصول الدراسية الثالثة إذا مت تسجيل الطالب لعبء دراسي كامل )الفصل الدر 
الذي  ،تذكريه بالفصل الدراسي املتبقيل ،فريسل له إنذار 2.0وال يزال معدله أقل من  ،الطالب الذي يكمل فصلني من الفصول الدراسية الثالثة

 .ةنسحاب رمسيا  من اجلامعوإذا عجز الطالب عن الوفاء هبذا الشرط يطلب منه اال 2.0يه حتقيق معدل تراكمي مقداره يتعني عليه ف
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 إعادة المقررات 11.10
ائل أو ذا حدد الربنامج بدوإ ،امعيةسة اجلإذا كان هذا املقرر أحد متطلبات برنامج الدرا ،الذي يرسب فيه ،جيب على الطالب إعادة املقرر

ا كم  ،ة للمقرر بأكملهكون اإلعادتلى أن ع ،فإنه جيوز للطالب أن يستبدل املقرر الذي يرسب فيه بأحد هذه اخليارات أو البدائل ،معينةخيارات 
 جيوز للطالب إعادة املقرر الذي حيصل فيه على أي من تقديرات النجاح.

د حساب معدل نقاط يستخدم عن لى أنع ،يف مجيع مقررات اإلعادة جيب أن تظهر يف السجل األكادميي للطالب مجيع التقديرات اليت حصل عليها
 .التقدير اال على الذي عليه

بعد  ،ح بهبديل مسمو   مقرريفجيب على الطالب الذي يرسب يف مقرر ما أكثر من مرة واحدة أن يبحث عن خيارات أخرى، كأن يسجل نفسه 
 .كلية أخرى  أو يتحول إىل ،موافقة رئيس القسم املختص أو يغري ختصصه

 تعديل التقدير 11.11
 إىل جرد تقدميها رمسيا  وذلك مب ("ر”ستمر، و )م(”هـ ز ك ”ما عدا تقدير ) رسوب مع االمتيازات التكميلية ،تعترب مجيع التقديرات هنائية

 .عمادة القبول والتسجيل
ىل غري كن تعديل التقدير إفيم ،وثقةأو امل غري العادية أما يف الظروف ،جيوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ يف احلساب أو القيد

 .()انظر غري مكتمل ”ك ”مكتمل
 .أو تقدمي أعمال إضافية بعد هناية الفصل الدراسي ،ال جيوز تعديل أي تقدير هنائي عن طريق االمتحان

 التحصيل األكاديمي 11.12
مة شرف نشر أمسائهم يف قائبوذلك  ،سيالدرا امج الدراسية أثناء الفصلتكافئ اجلامعة الطالب الذي حيققون مستوى أكادمييا  عاليا  يف الرب 

 .يصدرها عميد الكلية
على أال  ،على األقل (3.70دره )قجيب أن حيصل على معدل فصلي  ”رتبة الشرفممع  امتياز“ لكي يرد اسم الطالب ضمن قائمة العميد بدرجة

 .”-أ ”يقل تقديره يف أي مقرر عن
على أال يقل تقديره  ،على األقل (3.30جيب أن حيصل على معدل فصلي قدره ) ”مرتبة الشرف” ب ضمن قائمة العميد بدرجةحىت يرد اسم الطال

 .”+ب ”يف أي مقرر عن
له  وحيدد ،يكمل املقرر إىل أن ،يدمة العمفلن يرد امسه ضمن قائ ،يف هناية الفصل الدراسي ”ك”يف حالة ما إذا كان لدى الطالب مقرر غري مكتمل

 .معدل نقاط التقدير
 :القواعد اخلاصة بالتخرج

 :خطط الدراسة اجلامعية -1
والنظم املتعلقة  ،ة املطلوبةملعتمداعلى شكل جمموع الساعات  (يتم حتديد املتطلبات اخلاصة بإكمال الدراسة اجلامعية يف كل عام )للدفعة

 .ن الشروط اخلاصةبالتخصصات الرئيسية والفرعية  واملقررات االختيارية وغريها م
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 :ميكن تصنيف خطط الدراسة اجلامعية يف ثالثة متطلبات هي
 :متطلبات اجلامعة -أ

 ،(املسبقة رط إكمال املتطلباتر منها )بشالختيااوترتك للطالب حرية  ،املقررات االختيارية العامة هي املقررات العادية اليت تطرحها كليات اجلامعة
 .أو ختصص الطالب أو مقرراته االختيارية داخل التخصص ،تطلبات الكلياتولكنها ال تشكل جزءا  من م

 :متطلبات الكلية -ب
 :وتنقسم إىل فئتني ،تشمل املقررات املطلوبة من مجيع الطالب يف كلية معينة

 .املقررات الواجب على الطالب إكماهلا بنجاح كجزء من خطة الدراسة اجلامعية اخلاصة بالكلية -1
 .دةدات حمدوفقا  إلرشا ،واليت تتيح للطلبة فرصة االختيار منها ،االختيارية اليت حتددها الكلية املقررات -2
 :متطلبات التخصص الرئيسي -ج

 :وتنقسم إىل جمموعتني ،تشمل املقررات املطلوبة للتخصصات الرئيسية
 ة بالتخصص.املقررات الواجب على الطالب إكماهلا كجزء من خطة الدراسة اجلامعية املتعلق -1
 .حمددة وفقا  إلرشادات ،اليت تتيح الفرصة للطلبة لالختيار منها ،املقررات االختيارية احملددة للتخصص -2

 .قطة اخلاصة بالتخصص فطة الدراسيمن اخلضحتسب يف اجملموع الكلي املطلوب للدرجة اجلامعية الساعات املعتمدة املكتسبة يف املقررات املدرجة 
 .لدراسية اجلديدةمن اخلطة ابقا  ضفقد ال حتسب هلم مجيع الساعات املعتمدة املكتسبة سا ،ين يرغبون يف تغيري ختصصاهتمأما الطالب الذ

 .% من جمموع الساعات املعتمدة للخطة الدراسية10ألكثر من  ”ناجح / غري ناجح ”ال جيوز وضع تقدير
حلاالت جلامعية فيما عدا اب دراسته االطال إىل أن يكمل ،الطالب اجلامعة دون تغيري تظل متطلبات الدراسة اجلامعية اليت يتم حتديدها عند قبول

 :اخلاصة مثل
دة م :دة السابقة ) انظرهتم املعتميم ساعاوالذين قد يعاد تقي ،الطالب الذين يتجاوزون املدة القصوى املقررة للحصول على الشهادة اجلامعية -

 .(الدراسة
 .(التأجيل :لدراسة ) انظرالطالب الذين يؤجلون ا -

كملها الطالب عادة يحبيث  ،سيةالدرا حتدد مدة الدراسة اجلامعية بعدد من الساعات املعتمدة موزعة يف الظروف العادية على عدد من الفصول
ج بينما قد ميتد الربنام ،اتسنو  /4تغرق /ساعة معتمدة يس /120وهكذا فإن برنامج الدراسة اجلامعية الذي يتطلب / .خالل فرتة حمددة من السنني

عة معتمدة يف الفصل الدراسي ( سا15وذلك على أساس أن العبء الدراسي العادي هو ) .سنوات /5ساعة معتمدة إىل / /150الذي يتطلب /
عات  جمموع السانه زيادة طفيفة يفعمما ينجم  ،ساعة معتمدة كحد أقصى /18ويف بعض الكليات يصل إىل / ،()باستثناء الفصل الدراسي الصيفي

 .املعتمدة خالل املدة الدراسية نفسها
 :متطلبات التخرج -2

 :جيب أن يستوىف الطالب الشروط التالية للتخرج يف اجلامعة
 .على األقل 2.0مع احلصول على معدل تراكمي يعادل  ،إكمال متطلبات خطة الدراسة اجلامعية -
 .لكوغري ذ ،لييب العمة مثل معدل نقاط التقدير للتخصص الرئيسي أو التدر أية شروط إضافية وردت يف خطة الدراسة اجلامعي -

 .حيسب معدل نقاط التقدير النهائي للتخرج جلميع املقررات يف اخلطة الدراسية
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 املقررات:  يلتبد -3
عادل ملتخرج بدراسة مقرر متطلبات ا اءستيفبالتشاور مع رئيس القسم املختص السماح للطالب ال ،جيوز لعميد الكلية يف بعض احلاالت االستثنائية

 .لالتسجيو ألحد مقررات اخلطة الدراسية على أن تتم املوافقة على هذا االستبدال بعد التشاور مع عميد القبول 
 :تعديل خطة الدراسة اجلامعية -4
ال  يف غرية قد تتطلب تعديلظروف املتاري أن غ ،عيةتبذل كل اجلهود املمكنة يف سبيل عدم تغيري برنامج الدراسة الوارد ضمن خطة الدراسية اجلام -

يكون و  ،ي وموجز املقرراتات والتسجلالنشر  على أن يوضح ذلك كتابة يف ،وال يتم هذا التعديل إال بعد التشاور مع عميد القبول والتسجيل ،اخلطة
 .ملزما  للطلبة كأحد شروط التخرج

أو الساعات   الساعات املعتمدةيفقررات أو هذه امل يتم إدخاهلا يف حمتوى ،يت رسبوا فيها بأية تعديالتيلتزم الطالب الراغبون يف إعادة املقررات ال -
 .التدريسية املخصصة هلا

 :مدة الدراسة باجلامعة -5
 :يوميكن حتديدها كما يل ،يتوقع من الطالب املسجلني يف برنامج دراسي إكماله يف مدة زمنية معقولة -أ

 المدة القصوى المدة العادية *عتمدةمجموع الساعات الم

 سنوات 5 سنوات 3 118 - 96
 سنوات 6 سنوات 4 138 - 120

 . الفصل الدراسي الواحدساعة معتمدة يف 18-15األدىن واألعلى لعدد الساعات املعتمدة على أساس  :متثل هذه األرقام احلدين *
 .ميكن النظر يف استثناء احلاالت اخلاصة على انفراد

 :االنقطاع املؤقت عن الدراسة -ب
ص بتقييم م رئيس القسم املختيقو  ،واحد دراسي مث يؤجلون الدراسة يف ذلك الربنامج ألكثر من فصل ،بالنسبة للطلبة الذين يبدءون برناجما  دراسيا  

ب إىل ويل مثل هؤالء الطالويلزم حت ،ديدةجلوذلك من أجل معرفة مدى مالءمتهم للخطة ا ،الساعات املعتمدة اليت اكتسبوها حىت تارخيه عند عودهتم
 .اخلطة الدراسية السارية

هذه  تكون أغلبية على أن ،عة    على األقل من اجملموع الكلي للساعات املعتمدة الالزمة للتخرج جبام (%50جيب اكتساب ما يعادل ) -ج
 .يةالساعات املعتمدة ضمن اخلطة الدراسية باجلامعة يف الفصل الدراسية النهائ

 :تصنيف الدرجات اجلامعية -6
طة يرات مجيع مقررات خاء على تقدابه بنالذي يتم حس ،يتم تصنيف الدرجات اجلامعية اليت متنح للطلبة عند التخرج بناء على املعدل الرتاكمي

 :الدراسة اجلامعية على النحو التايل
 التقدير العالمة القصوى العالمة الدنيا النقاط العالمة بالحروف

 ممتاز A 4.0 95 100 أ
 ممتاز A- 3.7 90 94.9 أ-

 جيد جدا B+ 3.3 86 89.9 ب+
 جيد جدا B 3.0 82 85.9 ب

 جيد جدا B- 2.7 77 81.9 ب-
 جيد C+ 2.3 73 76.9 ج+
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 جيد C 2.0 69 72.9 ج
 مقبول C- 1.7 64 68.9 ج-
 مقبول D+ 1.3 60 63.9 د+
 راسب D 1.0 35 59.9 د

 :التخرج
يتحلون  وكانوا ،وبة لتخصصهمتمدة املطلت املعوزيع الشهادات اجلامعية أثناء حفل التخرج السنوي على مجيع الطالب الذين أمتوا بنجاح الساعايتم ت

دات اخرى املكتبة أو أية مع ستعارة منتب املالك :مثل ،وال تسلم الشهادة اجلامعية ألي طالب تكون لديه عهدة جامعية ،بالسرية احلسنة يف اجلامعة
 .األخرى ما مل يتم التأكد من خلو طرفه من هذه العهدة ،استعارها من األقسام

 متنح جامعة طرابلس الدرجات العلمية وتصدر مصدقات يف هناية فصل الربيع.
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 النظام األكاديمي لمرحلة الدراسات العليا 12

 :المادة األولى
 :يةت العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالالدرجا ،متنح جامعة طرابلس يف مرحلة الدراسات العليا

 .شهادة الدبلوم العايل-1
 .درجة املاجستري-2
 .درجة الدكتوراه-3
 .درجة الدكتوراه الفخرية-4
 .أي درجات علمية أو درجات فخرية أو شهادات أخرى جيرى إحداثها بقرار من جملس اجلامعة-5

 :المادة الثانية
جة أو يت متنح فيها كل در لتخصصات القول واوتبني احل ،املتطلبات والشروط الالزمة ملنح الدرجات العلمية والشهادات جملس الدراسات العلياحيدد 
 .شهادة

 :المادة الثالثة
 جيوز أن تنشأ يف اجلامعة برامج للدراسات العليا تؤدي إىل حصول الطالب على شهادة الدبلوم العايل.

 :المادة الرابعة
د الكلية  على اقرتاح من عميوذلك بناء   اجستريعدد الطلبة الذين يقبلون يف برامج الدبلوم العايل وامل ،كل عام جامعي  ،ات العلياجملس الدراسحيدد 

 .املختص
 :المادة الخامسة

 .إلقراره لعلياالدراسات ا جملس يضع جملس الكلية مشروع اخلطة الدراسية املطلوبة لربامج الدراسات العلبا املتعلقة به ويوصي به إىل
 :المادة السادسة

كلية أو معهد   هلا من أي جامعة أوو ما يعادأ (يوسالبكالور ه محلة الدرجة اجلامعية األوىل )يقبل يف برامج الدراسات العليا املختلفة غري الدكتورا -1
 .معرتف هبا أو به

لس ويقرر جم ،حاق بهيف االلت ذي يرغبب للدراسة يف برنامج االدراسات العليا اليشرتط أن تكون درجة البكالوريوس يف موضوع مؤهل الطال -2
 .يةوذلك بناء على اقرتاح من جملس الكل ،املقبولة للدراسات يف كل ختصصالعمداء نوع درجة البكالوريوس 

رجة البكالوريوس دملعدل الرتاكمي يف لى أساس اسيا  عبة تنافجيري قبول الطل ،إذا جتاوز عدد الطلبة املتقدمني لربنامج الدراسات العليا العدد املقرر -3
 .جملس الدراسات العلياأو أي أسس أخرى حيددها 

 .العميد يصدر مكتب القبول والتسجيل قوائم بأمساء املقبولني يف برنامج الدراسات العليا بناء على تنسيب -4
 .حملددةمال تسديد الرسوم املقررة يف املواعيد اال يعترب الطالب مسجال  يف أي فصل دراسي إال بعد استك -5
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  :المادة السابعة
إلقرتاح  ت يف اجلامعة وبناءاملعادال ز للجنةسواء يف جامعة طرابلس أو غريها فإنه جيو  ،يف حالة قبول طالب دراسات عليا منتقل من برنامج آخر -1

ن مواد عليا مبا يناظرها ملدراسات الامستوى  عددا  من املواد اليت درسها الطالب منعميد الكلية اليت يرغب الطالب يف االنتقال اليها أن تعادل 
ت هذه املواد قد حسب أن ال تكونو  ،دهلاعلى أن ال تقل عالمة الطالب يف أي منها عن )ج+( أو ما يعا ،برنامج الدراسات العليا يف ذلك القسم

 أخرى يف مستوى أدىن من مستوى الدراسات العليا.للطالب من أجل حصوله على أي شهادة أو درجة جامعية 
ة معتمدة من هذه املواد بناء ( ساع12ى )زيد علجيوز للجنة املعادالت يف اجلامعة وبناء إلقرتاح عميد الكلية أن تعفي الطالب من دراسة ما ال ي -2

 .لقرار معلل
 :المادة الثامنة

 .( ساعة معتمدة كحد أدىن21العليا من )تتألف خطة برنامج الدبلوم العايل يف الدراسات  -1
 .ت العليا الدراسالعايل يفمينح الطالب الذي يكمل بنجاح بقية متطلبات خطة برنامج دبلوم الدراسات العليا شهادة الدبلوم ا -2
مدة األخرى من مستوى عات املعت( فما فوق وتكون السا700( ساعة معتمدة على األقل من متطلبات خطة الربنامج من مستوى )15) تكون -3
 .( يف ذلك التخصص500-600)
 .دة( ساعات معتم9جيوز أن تتضمن خطة الربنامج مواد من أقسام متصلة بالتخصص على أن ال يتزيد على ) -4

 :المادة التاسعة
 وافقة منل التخرج ومبك يف فصوجيوز أن يقل العبء عن ذل ،( ساعة معتمدة يف الفصل الواحد12-6يكون العبء الدراسي للطالب من ) -1

 .العميد املختص
 .( ساعات معتمدة9يكون احلد األعلى للعبء الدراسي يف الفصل الصيفي ) -2

 :المادة العاشرة
وال  .صيفي منهاالفصل ال ال حيسبإن احلد األدىن للمدة اليت يقضيها الطالب مسجال  للحصول على شهادة الدبلوم ستة فصول دراسية و  -1

 .جيل أو االنسحاب من احلد األعلى لنيل شهادة املاخستريحتسب مدة التأ
بذلك  ليه أن يتقدم خطيا  عذر فإن علطالب بيلغى تسجيل كل طالب ينقطع عن متابعة برنامج املاجستري بغري عذر يقبله العميد وإذا ما انقطع ا -2

 .ملسموح هبا للتأجيلادة القصوى من املر حتسب مدة االنقطاع ضويف حالة قبول العذ ،إىل العميد للنظر يف العذر خالل الفصل الذي انقطع عنه
ن خالل انتظامه يف مم العايل الدبلو  يف حاالت خاصة وبناء على تنسيب من العميد وموافقة جملس الكلية جيوز للطالب أن حيصل على شهادة -3

 .الدراسة يف الفصول الصيفية واستكماله متطلبات شهادة الدبلوم العايل
 :ة الحادية عشرةالماد

  (%70( وتعادل )جلطالب هي )لويف املعدل الرتاكمي  (%65( وتعادل )-جعالمة النجاح للمادة الواحدة من مواد الدبلوم العايل هي )
 :المادة الحادية عشرة

دراسته يف مرحلة  عايل أثناءج الدبلوم اللربنام ( من هذه التعليمات إذا سبق للطالب دراسة بعض مواد اخلطة الدراسية9مع مراعاة ما ورد يف املادة )
ها بتخصص الطالب حتدد قسام متصلة أي أالبكالوريوس يعطى مواد بديلة يف نفس املستوى أو أعلى منه من املواد املطروحة يف قسم التخصص أو يف

 .جلنة املعادالت يف اجلامعة وبناء إلقرتاح العميد
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 :المادة الثانية عشرة
 :لييذا حقق ما جستري إالدبلوم العايل لطالب املاجستري الذي مل يستوف متطلبات احلصول على درجة املاجيوز أن متنح شهادة 

( ويعادل جأدىن ) راكمي حبدتى معدل أهنى بنجاح مجيع املواد املطلوبة منه حسب اخلطة الدراسية املعتمدة لربنامج املاجستري وحصل عل -1
(70%). 
يعادل و ( جراكمي حبد أدىن )( ساعة معتمدة من متطلبات برنامج املاجستري وحصل على معدل ت21عن ) أهنى بنجاح دراسة ماال يقل -2
( ساعة املعتمدة وذلك بدراسة مواد 24فإن عليه أن يستويف ال) ،( ساعة معتمدة24%( وإذا كان ما درسه يف برنامج املاجستري يقل عن )70)

 .(%70( مبا يعادل )جطة أن ال يقل معدله الرتاكمي فيها عن )ينطبق عليها ما ينطبق على مواد الدبلوم شري
 :المادة الثالثة عشرة

ا مل يرد عليه م برامج املاجستري يفعمول هبا جيل املتنطبق على الطلبة املسجلني لنيل شهادة الدبلوم العايل تعليمات االنسحاب واملواظبة واجراءات التأ
 نص يف تعليمات برنامج الدبلوم العايل.

 :المادة الرابعة عشرة
ل وال يعترب الفص ،ميعدل الرتاكىن للمينذر الطالب إذا مل حيصل يف أي فصل من فصول الدراسة باستثناء الفصل الدراسي األول على احلد األد

 .الصيفي فصال  هلذه الغاية
 :المادة الخامسة عشرة

 :يفصل الطالب من برنامج الدبلوم العايل إذا
 .يف أي فصلني متتالني بعد الفصل الدراسي األول (%70( مبا يعادل )جاكمي عن )تدين معدله الرت  -1
 .ارتكب خمالفة توجب فصله حسب األنظمة والتعليمات املعمول هبا -2
 .وح هبامل يتمكن من استكمال متطلبات احلصول على شهادة الدبلوم العايل بنجاح ضمن املدة الزمنية املسم -3
 .دراسية املستحقة عليهمل يسدد الرسوم ال -4

 :المادة السادسة عشرة
 .هاأ عن تطبيققد تنش ويف االشكاالت اليت ،يف احلاالت اليت مل يرد فيها نص يف هذه التعليمات جملس الدراسات العليايبت 

 :المادة السابعة عشرة
يمات لوم العايل ضمن تعلملقرر للدبدة عن ااعاهتا املعتمدبلوم عال" مهنية متخصصة ال تقل س ”تقدم اجلامعة برامج ،مع مراعاة ما ورد يف أعاله

 .جملس الدراسات العليايصدرها 
 

 النظام األكاديمي لمنح درجة الماجستير 12.1
 :المادة الثامنة عشرة

ستري امج املاجربنول ،لس الدراسات العلياجم( ساعة معتمدة وحسب اخلطة الدراسية اليت يقرها 30تتكون متطلبات درجة املاجستري مما ال يقل عن )
 :مساران مها

 :ويشمل ،برنامج املاجستري برسالة -1
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 .( ساعة معتمدة والنجاح فيها21دراسة مواد ال تقل عن ) -أ
 .( ساعات معتمدة والنجاح يف مناقشتها9تقدمي رسالة بواقع ) -ب

 :برنامج املاجستري بدون رسالة -2
 .فيها والنجاح ،( ساعة معتمدة33دراسة مواد ال تقل عن ) -أ

 .اجتياز امتحان شامل  -ب
 :المادة التاسعة عشرة

( 18ى )الب مبا ال يزيد عللعلمي للطستوى اجيوز للجنة املعادالت بعد استشارة العميد أن تقرر دراسة مواد استدراكية تراها ضرورية لرفع امل -1
 .ساعة معتمدة

 .اسية املعتمدة لهعلى الطالب أن ينهي دراسة املواد اإلستدراكية وفق اخلطة الدر  -2
 .الرتاكمي للطالب من املعدلضماهتا وال تدخل عال ،ال حتسب الساعات املعتمدة االستدراكية ضمن الساعات املعتمدة املطلوبة للماجستري -3

 :المادة العشرون
 .من عميد الكلية ذلك بتنسيبو  ،ريجستيف كل عام دراسي عدد الطلبة الذين يقبلون يف كل برنامج من برامج املا جملس الدراسات العلياحيدد 

 :المادة الحادية والعشرون
 :يشرتط لقبول الطالب يف برنامج املاجستري ما يلي

 يقل عن جيد جدا  اللى تقدير عأو  ،امن جامعة معرتف هب (أن يكون حاصال  على درجة البكالوريوس أو ما يعادهلا بتقدير ال يقل عن )جيد -1
 .لتخصص أو احلقول ذات العالقةبالدبلوم العايل يف حقل ا

ة وذلك وفقا  للخط ،هاللتحاق بارغب يف أن تكون درجة البكالوريوس يف موضوع يؤهل الطالب للدراسة املتخصصة يف برنامج املاجستري الذي ي -2
 الدراسية لذلك التخصص.

 :املادة الثانية والعشرون
ق بتلك وترف ،ددها اجلامعةة اليت حتالل الفرت القبول والتسجيل على النموذج الصادر عنها ختقدم طلبات االلتحاق بربنامج املاجستري إىل دائرة  -1

 الطلبات مجيع األوراق الثبوتية الالزمة.
 .لعميد املختصى تنسيب ابناء علو تتم املفاضلة بني الطلبة املتقدمني للربنامج تنافسيا  وفق املعايري اليت يقرها جملس العمداء  -2

 :الثة والعشرونالمادة الث
 ال جيوز أن يقبل الطالب يف برناجمني دراسيني يف آن واحد يف أي من مراحل دراسته. -1
و أ ،لك يف اخلطة نفسهالنص على ذذا مت اإال جيوز احتساب أي مادة من خارج اخلطة الدراسية اليت التحق الطالب بالربنامج على أساسها إال  -2

 .امعة بعد استشارة العميدبقرار من جلنة املعادالت يف اجل
 :المادة الرابعة والعشرون

 .فصول دراسية ( مثانية8يشرتط أن ال تزيد املدة اليت يقضيها الطالب مسجال  للحصول على درجة املاجستري على ) -1
 ن احلد األعلى ملدةه املدة مسب هذحتوال  ،أو االنسحاب منها على فصلني دراسيني ،أو تأجيلها ،ال تزيد مدة االنقطاع بعذر عن الدراسة -2

 .(1الدراسة للحصول على درجة املاجستري الواردة يف الفقرة )
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 .جيوز للمجلس متديد مدة تأجيل الدراسة فصلني دراسيني اضافيني بناء على تنسيب من العميد -3
 :المادة الخامسة والعشرون

 .ساعة معتمدة (12واحلد األعلى هو ) ،اعات معتمدة( س6يكون احلد األدىن للعبء الدراسي يف الفصل الدراسي هو ) -1
ت معتمدة إال مبوافقة العميد ومبا ( ساعا6وال يسمح للطالب بالتسجيل فيه ألكثر من ) ،جيوز للجامعة أن تطرح مواد دراسية يف الفصل الصيفي -2

 .( ساعات معتمدة3ال يتجاوز )
 :المادة السادسة والعشرون

طته الدراسية بنجاح على أن ال يقل ( ساعة معتمدة من خ21رسالة املاجستري بعد أن ينهي دراسة ما ال يقل عن )جيوز للطالب تسجيل ساعات 
 .ومبوافقة العميد (%70أي مبا يعادل عالمة ) ،( نقاط2.5معدله الرتاكمي عن )

 :المادة السابعة والعشرون
 .ددةيد الرسوم املقررة يف املواعيد احملال يعترب الطالب مسجال  يف أي فصل دراسي إال بعد استكمال تسد

 :المادة الثامنة والعشرون
 تشرتط مواظبة الطالب يف مجيع املواد اليت يسجلها يف الفصل الدراسي يف اجلامعة. -1
حان التقدم لإلمتحيرم من  ،ة ألية مادة( من جمموع الساعات املقرر %20أكثر من ) ،دون عذر يقبله العميد املعين ،إذا جتاوز غياب الطالب -2

 .النذار والفصلامي ألغراض الرتاكالنهائي ويعترب راسبا  يف ذات املادة. وتدخل نتيجة ذلك االمتحان يف حساب عالمات الطالب الفصلي و 
الطلبة  أما .ادةن املكثر فإنه يعترب منسحبا  ممن جمموع الساعات املقررة ملادة أو أ (%20عذر يقبله العميد أكثر من )بإذا جتاوز غياب الطالب  -3

 .ساعات املقررة ملادة أو أكثرمن جمموع ال (%25الذين ميثلون اجلامعة يف النشاطات الرمسية فيسمح هلم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز )
دة ر ملدرس املال العذقرار بقبو بلغ الوي (كل من يتغيب عن االمتحان النهائي املعلن عنه بعذر يقبله العميد تسجل له مالحظة )غري مكتمل -4

 الفصل يفالة يعقد االمتحان يف تلك احلو مسيا  إال إذا كان هذا الفصل مؤجال  ر  ،إلجراء امتحان تعويضي للطالب يف مدة أقصاها هناية الفصل التايل
 .التايل للفصل املؤجل

ملعتمد من قبل ملستشفى اادرة عن منه أو صايشرتط يف العذر املرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب عيادة اجلامعة أو عيادة معتمدة  -5
األخرى  يف احلاالت القاهرةو املواظبة  الب عنوأن تقدم هذه الشهادة إىل عميد الكلية خالل مدة ال تتجاوز اسبوعني من تاريخ انقطاع الط ،اجلامعة

 .يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوعني من تاريخ زوال أسباب الغياب
 :لثامنة والعشرونالمادة ا
لطلبة الذين مت  من ذلك ايستثىنو يشرتط يف من يؤجل دراسته أن يكون قد أمضى فصال  دراسيا  واحدا  أو فصال  صيفيا  على األقل  -1

 .تسجيلهم على أساس استكمال دراسة متطلبات برنامج دراستهم يف الفصول الصيفية فقط
 ن العميد.عوافقة بدء الدراسة يف الفصل الذي سيؤجله و تصدر امليقدم طلب التأجيل على النموذج اخلاص بذلك قبل  -2
نقطاعا  اية بني هذه الفصول واصل الزمنالف ال تعتربة الدكتوراه يف الفصول الصيفية و جيوز للطالب و مبوافقة العميد أن يسجل ملتطلبات درج -3

 عن الدراسة.

 .(حببارة ) منسجله عمتحان النهائي للفصل و يثبت يف سيسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر قبل موعد اال -4

 يتم االنسحاب وفق النموذج املعد هلذه القائمة. -5
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 يف كل االحوال ال ترد الرسوم للطالب بعد انتهاء فرتة السحب و االضافة. -6

 :المادة التاسعة والعشرون

 .وتصدر املوافقة عن العميد ،يقدم طلب التأجيل على النموذج اخلاص بذلك
 :المادة الثالثون

 :تعترب دراسة الطالب مؤجلة يف حالة
 .املوافقة على طلب التأجيل -1
 :املوافقة على إنسحابه من الدراسة يف الفصل الدراسي وفق أحكام هذه التعليمات -2

 :املادة احلادية والثالثون
 .سي املعينل الدرانات النهائية يف الفصيسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مساق أو أكثر يف مدة أقصاها بدء االمتحا -1
 .يتم االنسحاب يف هذه احلالة بنموذج خاص يقدمه الطالب إىل عميد الكلية -2
مالحظة  ذلك الفصل ويثبت يف سجله ( من الساعات املقررة ملواد الفصل منسحبا  من%20يعترب الطالب الذي يتجاوز جمموع غيابه بعذر ) -3

 .ذلك الفصل مؤجلةوتعترب دراسته ل ()منسحب
 :المادة الثانية والثالثون

 :يعترب الطالب منقطعا  عن الدراسة يف احلاالت التالية
 .إذا ابتدأ التدريس وانتهت فرتة السحب واالضافة ومل يكن مسجال  لذلك الفصل -1
 .إذا لغي تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم اجلامعية أو أي جزء منها -2

 :نالمادة الثالثة والثالثو 
ترب وال يع ،قبله العميدياعه بعذر ان انقطكإذا جتاوز إنقطاع الطالب فصلني دراسيني متصلني أو منقطعني يعترب مفصوال  من اجلامعة إال إذا   -1

الفصل دراستهم يف  بات برنامجة متطلويستثىن من ذلك الطلبة الذين مت تسجيلهم على أساس استكمال دراس .الفصل الصيفي فصال  هلذه الغاية
 .الصيفية فقط

دون  يف الفصول الصيفية راسات تتمات يف دجيوز للطالب مبوافقة من العميد أن ينهي متطلبات درجة املاجستري من خالل استكماله هذه املتطلب -2
 .احلاجة إىل تقدميه لطلبات تأجيل الدراسة

 :المادة الرابعة والثالثون
 .العميد ذر يقبلهاألسباب يعترب تسجيله يف اجلامعة ملغى إال إذا تقدم بعألي سبب من  ،إذا اعترب الطالب منقطعا   -1
 .فيه لذي انقطعاالفصل  يسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعه بالتسجيل للمواد أو الرسالة يف بداية الفصل الذي يلي -2

 :المادة الخامسة والثالثون
لقبول يف إذا استوىف شروط ا من العميد بقرار ري إىل ختصص آخر يف برنامج املاجستري يف اجلامعةجيوز أن ينتقل الطالب من ختصص يف برنامج املاجست

رسها دقسمني اليت كان قد ني خطيت الرتكة بوحتسب له املواد املش ،الربنامج الذي يرغب يف االنتقال اليه من حيث املعدل والتخصص وتوفر الشاغر
لطالب لقسم املنتقل منه اايبلغ رئيس و جلديد ايع املواد املعادلة من الربنامج السابق يف معدله الرتاكمي يف التخصص املنتقل منه على أن تدخل مج

 .بذلك
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 :المادة السادسة والثالثون
ول وتوافر لقباستيفائه شروط ا يف حال ،نهنتقل ماملماثل للربنامج امل ،جيوز انتقال طالب ماجستري من خارج اجلامعة إىل برنامج ماجستري يف اجلامعة

 .الشواغر يف الربنامج
 :المادة السابعة والثالثون

رار من العميد مع بق ،بالعكسو  ،فسهنإىل برنامج ماجستري برسالة يف التخصص  (جيوز للطالب أن حيول من ماجستري دون رسالة ) إمتحان شامل
 االستئناس مبعدله الرتاكمي.

 :المادة الثامنة والثالثون
 :د اليت درسها الطالب يف جامعة أخرى ويطلب احتساهبا ما يلييشرتط يف املوا -1

 .أن تكون معادلة أو مماثلة ملادة أو مواد يف اخلطة الدراسية املقررة-أ
 .أن ال يقل تقدير الطالب يف كل منها عن جيد أو ب أو ما يعادهلا-ب

 بعد استشارة العميد. تتم املوافقة على احتساب املواد بقرار من جلنة املعادالت يف اجلامعة -2
 :المادة التاسعة والثالثون

ويف  ،ة كان قد درسها يف جامعة أخرى( ساعة معتمد12جيوز للطالب املنتقل من جامعة أخرى أو املقبول أن يطلب احتساب ما ال يزيد على) -1
 .لدراسيةااملطلوبة يف خطته  ثلة للمواداملماو املعادلة  حالة انتقال الطالب من ختصص إىل آخر يف جامعة طرابلس حتسب له مجيع املواد اليت درسها و

لذي اة الدراسية للتخصص واد اخلطعادلة ملميتم احتساب املواد اليت درسها الطالب يف الدبلوم العايل يف اجلامعة شريطة أن تكون مماثلة أو  -2
 .دهلايسجل فيه الطالب على أن ال يقل تقدير الطالب يف كل منها عن )ب( أو ما يعا

 :المادة األربعون
عة اثل يف جامعة أخرى تعرتف هبا اجلاممم( ساعات معتمدة يف برنامج 6للطالب امللتحق بربنامج ماجستري يف اجلامعة أن يدرس ما ال يزيد على )

 شرطة احلصول على موافقة العميد.
 :المادة الحادية واألربعون

 ،ىدراسة يف جامعة أخر ذا كانت الاكمي إني السابقتني من هذا النظام يف حساب املعدل الرت ال تدخل عالمات املساقات املشار إليها يف املادت
 .وحتتسب إذا كانت دراسة املواد يف جامعة طرابلس

 :المادة الثانية واألربعون
 كل يفتدراكية فعالمة النجاح واد اإلسفأكثر أما امل (-)ج( أي ما يعادل %65تكون عالمة النجاح يف كل مادة من مواد برنامج املاجستري ) -أ

 د+(.)( أي ما يعادل %60منهما )
 :ختصص للمواد عالمات مئوية وتقديرات على النحو اآليت

 التقدير العالمة القصوى العالمة الدنيا النقاط العالمة بالحروف
 ممتاز A 4.0 90 100 أ
 جيد جدا B 3.5 85 89.9+ +ب
 جيد جدا B 3.0 80 84.9 ب
 جيد C 2.75 75 79.9+ +ج
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 جيد C 2.5 70 74.9 ج
 مقبول C 2.0 65 69.9- -ج
 مقبول D 1.5 60 64.9+ +د
 راسب D 1.0 40 59.9 د
 

 :المادة الثالثة واألربعون
 %(.70أي ما يعادل  جاحلد األدىن للنجاح يف املعدل الرتاكمي يف برنامج املاجستري ) -1
طوال مدة دراسته للماجستري وحتسب  ( ساعة معتمدة12اعادة دراسة مواد مبا ال يزيد على ) ،الغراض رفع معدله الرتاكمي ،جيوز للطالب -2

 .العالمة األعلى فقط
 المادة الرابعة واألربعون:

اكية أو در عدا املواد اإلست الرتاكمي  معدلهيفحتسب عالمات مجيع املواد اليت يدرسها الطالب يف اجلامعة وفق خطته الدراسية جناحا  أو رسوبا   -1
 .املواد اليت تتم اعادهتا فتحسب العالمة األعلى فقط

 .تسجيل العالمة اليت حيصل عليها الطالب من )أ( كحد أعلى إىل )د( كحد أدىن -2
 :المادة الخامسة واألربعون

 :يكون توزيع العالمات المتحانات الدراسات العليا على النحو التايل
 .فق طبيعة املساقو اال  أخرى ا  وأعمة ألعمال الفصل وتشمل إختبارا  واحدا  على األقل وتقارير وحبوث( من العالمة النهائي%60خيصص ) -1
 .من العالمة النهائية (%40خيصص لإلمتحان النهائي ) -2

 :المادة السادسة واألربعون
ب وال حيتس ،ول للطالبلدراسي األفصل ااستثناء الينذر الطالب إذا مل حيصل يف أي فصل من فصول الدراسة على احلد األدىن للمعدل الرتاكمي ب

 .الفصل الصيفي هلذا الغرض
 :المادة السابعة واألربعون

 :يفصل الطالب من برنامج املاجستري يف احلاالت التالية
 .ألولا اء الفصلباستثن إذا مل حيصل على احلد األدىن يف املعدل الرتاكمي للمساقات يف هناية الفصلني التاليني لإلنذار -1
 .ليماتمن هذه التع 28ادة رد يف املو عاة ما إذا مل يتقدم لالمتحان الشامل خالل مثانية فصول من الفصول اليت درسها يف اجلامعة وذلك مع مرا -2
 إذا ارتكب خمالفة توجب فصله حسب األنظمة والتعليمات املعمول هبا يف اجلامعة. -3
سية هي مثانية فصول دراو لتعليمات  هذه ايفصول على املاجستري بنجاح ضمن املدة الزمنية املسموح هبا إذا مل يتمكن من استكمال متطلبات احل -4

 .وال حتسب منها مدة التأجيل أو االنسحاب أو االنقطاع بعذر
 :المادة الثامنة واألربعون

 .العميد ستثناء تؤخذ موافقة حالة االامج ويفلتحاق بالربنعلى الطالب أن ينهي املواد االستدراكية بنجاح يف موعد أقصاه هناية الفصل الثالث لال
 :المادة التاسعة واألربعون

 .سنوات 10ال جيوز احتساب املواد اليت انقضت على دراستها مدة تزيد على 
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 :المادة الخمسون
 للطالب اعادة دراسة أي مادة يف خطته الدراسية لرفع معدله الرتاكمي إىل احلد املقبول.

 :لحادية والخمسونالمادة ا
ملادة وتعترب ا ،الدراسية طلبات خطتهمال متجيوز له دراسة مادة اختيارية أخرى تعويضا  عنها الستك ،إذا درس الطالب مادة  اختيارية ورسب فيها

ة من عميد ويتم ذلك مبوافق ،يكملي الرتا  الفصالتعويضية مادة معادة بالنسبة للمادة االختيارية اليت رسب فيها وحتسب العالمة األعلى يف املعدلني
 .الكلية

 :المادة الثانية والخمسون
ادس وز هناية الفصل السعد ال يتجايف مو  تعيني املشرف على رسالة املاجستري وإقرار عنوان الرسالة ومشروع خطتها :يصدر العميد قرارا  يتضمن

 .اللتحاق الطالب باجلامعة وذلك بناء على تنسيب رئيس القسم
 الثالثة والخمسون:المادة 

تري شريطة أن ف على رسالة املاجساعد أن يشر ذ املسيشرتط يف املشرف أن يكون استاذا  أو استاذا  مشاركا  أو حماضرا  برتبة استاذ مشارك وجيوز لألستا
 .يكون قد نشر له حبثان يف جمال ختصصه يف جمالت علمية حمكمة ومعرتف هبا بعد حصوله على الدكتوراة

 :الرابعة والخمسونالمادة 
أو اطروحات على أن ال يزيد عدد  ست رسائل (8احلد األعلى لعدد األطروحات والرسائل اليت حيق للمشرف اإلشراف عليها يف وقت واحد هي )

 ( أربع أطروحات 4االطروحات منها على )
 :المادة الخامسة والخمسون

 .لة الطالباف على رسا اإلشر تسمية عضو هيئة تدريس آخر للمشاركة يف ،ذلكيقرر اجمللس بتنسيب من العميد يف احلاالت اليت تستدعي 
 :المادة السادسة والخمسون

 .وذلك بالطريقة اليت مت هبا تعيينه ،جيوز تغيري املشرف لظروف قاهرة
 :المادة السابعة والخمسون

 :جيوز بقرار من جملس الكلية وبناء على توصية من جملس القسم
 .ملشاركة يف اإلشرافالطالب أو رسالة ا هيئة التدريس املتفرغ وغري املتفرغ إذا غري موقع عمله االستمرار يف اإلشراف علىأن يستمر عضو  -1
 :أن يشارك يف االشراف -2
 (.53) املادة على أن تتوافر فيه الشروط الواردة يف ،الشخص الذي سبق له شغل رتبة جامعية من جامعة معرتف هبا -أ

وله  على األقل بعد حصنقضاء سنتنياة شرط ي تتوافر فيه شروط عضوية اهليئة التدريسية يف اجلامعات ومل يسبق له العمل يف اجلامعالشخص الذ -ب
 .على املؤهل العايل الذي يؤهله للتعيني كعضو هيئة تدريس

 جيوز أن يكون املشرف عضو هيئة تدريس يف جامعة عامة أو خاصة داخل لبنان أو خارجه. -ج
 :مادة الثامنة والخمسونال

لعبء اضافيا  زائدا  على اف عمال  إن اإلشر القررات املتعلقة مبكافآت اإلشراف على الرسائل واألطروحات يف حالة كو  جملس الدراسات العليايتخذ 
 .التدريسي أو كان لعضو هيئة تدريس غري متفرغ



UNIVERSITY OF TRIPOLI 

ـــــــــــــــــــــ  LEBANON ـــــــــــــــــــــ  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 جــامعــة طرابلس

 ـــــــــــــــــــــ  انــنـبـل    ــــــــــــــــــــ

  

 

 27 

 :المادة التاسعة والخمسون
 .يهاملوافقة علت هبا اويتم التعديل بالطريق نفسها اليت مت ،إذا اقتضت ظروف البحث ذلكجيوز تعديل عنوان الرسالة وخطتها 

 :المادة الستون
 .تعني جلنة املناقشة وحيدد موعد املناقشة بقرار من جملس الكلية

 :المادة الحادية والستون
 :تتكون جلنة املناقشة من ثالثة أعضاء على األقل

 .دويعينه العمي ،رئيس اللجنة -1
ضو من خارج وع ،حدمهاملشرف أعضوين على األقل على أن يكون أحدمها من هيئة التدريس إذا كان املشرف من خارج اجلامعة ويكون ا -2

 اجلامعة إذا كان املشرف من اجلامعة.
 :المادة الحادية والستون

 :تتم مناقشة الرسالة على النحو اآليت
 .يعرض الطالب ملخصا  لرسالته -1
 :ج اآلتيةالنتائ وتقرر بأغلبية أعضائها إحدى ،وبعد انتهائها تتداول اللجنة ،رئيس اللجنة إدارة املناقشة يتوىل -2

 .جناح الطالب -أ
ناقشة عرضها على جلنة امل مث ،احدا  و اسيا  تعديل الرسالة ويف هذه احلالة على الطالب اجراء التعديل املطلوب يف مدة ال تتجاوز فصال  در  -ب

 .وإال فيعترب الطالب راسبا   ،للموافقة
أو ما يعادهلا  ،% فأكثر70اكمي ويف هذه احلالة مينح الطالب شهادة الدبلوم العايل يف ختصصه إذا كان معدله الرت  ،رسوب الطالب -ج

 .(أو أن يتحول إىل برنامج املاجستري بامتحان شامل )بدون رسالة ،بالرموز
 .عة املناقشة وحبضور مجيع األعضاءيعلن رئيس اللجنة قرار اللجنة يف قا -د
لقبول اغ القرار إىل مدير ويتم تبلي الكلية يرفع رئيس اللجنة قرار اللجنة موقعا  من أعضائها إىل رئيس القسم الذي يقوم برفعه إىل عميد -هـ

 .والتسجيل
 :المادة الثانية والستون

يد أي من جنليزية حبيث ال يز اللغة االباآلخر و  ،ق هبا ملخصان احدمها باللغة العربيةتكتب رسالة املاجستري باللغة العربية أو االنكليزية ويرف -1
 .امللخصني على ستمائة كلمة

بتها بلغة غري ويف حالة كتا ،ربيةاللغة العغة أو بفتكتب الرسالة هبذه الل ،غري اللغة العربية ،اما يف الكليات اليت تستخدم لغة أخرى يف التدريس -2
 .يرفق هبا ملخص باللغة العربية ال يقل عن ألفي كلمة ،بيةاللغة العر 

 :المادة الثالثة والستون
 :حتتوي صفحة العنوان ما يلي

 .واسم مقدمها كما هو مسجل رمسيا  يف اجلامعة ،عنوان الرسالة -1
 .واملشرف املشارك إن وجد ،اسم املشرف -2
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 .تاريخ مناقشة الرسالة -3
 .زيةا يف اللغة االجنليلهب... و ما يقا..ذه الرسالة استكماال  ملتطلبات درجة املاجستري يف جامعة طرابلس، ختصصقدمت ه :العبارة اآلتية -4
 .أمساء أعضاء جلنة املناقشة وتواقيعهم -5

 :المادة الرابعة والستون
 A4تقدم الرسالة مطبوعة على ورق قياس  -1
 .ليزيةلغة االجنوبة بالومسافتان إذا كانت مكت ،مكتوبة باللغة العربية يرتك بني السطرين مسافة ونصف إذا كانت الرسالة -2

األخرى  كل اهلوامس  ويكون مقدار ،وعلى يسارها يف النسخ األجنبية ،سم على ميني الصفحة يف النسخ العربية (3.5)يرتك هامش مقداره  -3
 سم(. 2.5)
 .فهارساجع والوتثبيت املر  ،ووضع احلواشي ،زاء الرسالةيتبع القسم املعين بالرسالة أسلوبا  موحدا  لتنظيم أج -4

 :المادة الخامسة والستون
 .يدةجا البقاء يف حالة هلنوع يكفل  يها منيف حالة وجود خرائط أو صور أو جداول أو أي رسومات بيانية اخرى بنبغي أن تكون املواد املستعملة ف

 :المادة السادسة والستون
عة ة اجلاموتتوىل مكتب ،ت قبوهلامتطلبا لة املطبوعة يف مكتبة اجلامعة موقعة من أعضاء جلنة املناقشة بعد استكمالتودع ست نسخ من الرسا -1

 .جتليدها
 .ترسل نسخة من الرسالة إىل القسم املختص وأخرى إىل عمادة الكلية -2
 .ولحسب األص اليداعاويوثق  ،ها العمادةتودع يف مكتبة اجلامعة نسخة من الرسالة على قرص حاسوب باملواصفات اليت حتدد -3

 :المادة السابعة والستون
كتساهبا من املتقدمة اليت مت ا و األساسية  ختلفةيكون لالمتحان الشامل طبيعة شاملة تكاملية هتدف إىل قياس قدرة الطالب على الربط بني املفاهيم امل

 .ة يف ميدان ختصصهوتوظيفها يف حل املشكالت العلمية والتطبيقي ،خمتلف املعارف
 :المادة الثامنة والستون

 .يتوىل العميد إدارة وتنظيم االمتحان الشامل بالتنسيق مع اللجان املختصة
 :المادة التاسعة والستون

 ساعات. 3وتكون مدة امتحان كل ورقة  ،يتكون االمتحان الشامل من ورقتني على األقل -أ
 .لعمداءجملس ا كل عام دراسي وحتدد مواعيد االمتحانات كل عام بقرار منيعقد االمتحان الشامل مرتني على األقل   -ب

 :المادة السبعون
 .هأو ما يعادل %75اد عن ذه املو هيتقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد اهنائه املواد املقررة شريطة أن ال يقل معدله الرتاكمي يف  -1
اجستري ومينح يفصل من برنامج امل انية فإنهرة الثهلذا االمتحان مرة ثانية فقط وإذا رسب يف امل إذا رسب الطالب يف االمتحان الشامل ميكنه التقدم -2

 .شهادة الدبلوم العايل
 .أو ما يعادهلا (%70تكون عالمة النجاح يف االمتحان الشامل ) -أ -3

 .تسجيل نتيجة الطالب يف االمتحان الشامل يف كشف عالماته بعبارة ناجح أو راسب -ب    
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 :المادة الحادية والسبعون
 .متنح درجة املاجستري بقرار من اجمللس بناء على تنسيب من جملس الكلية -1
 .متنح الشهادات والدرجات يف املواعيد اليت يقررها اجمللس -2

 :المادة الثانية والسبعون
علمي والتبادل مع ت البحث اللغايا  أو جزئيا  وذلككليا    ،يفوض الطالب اجلامعة خطيا  حق تصوير الرسالة بأي من طرق التصوير أو احلفظ

سنوات  3ذلك خالل بقم الصالب يال مل حاملؤسسات التعليمية واجلامعات واملكتبات وتفويضا للجامعة بطباعته أو نشرها بأي من طرق النشر يف 
 .اقشةعة وجلنة املنمن تاريخ املناقشة ويلزم الطالب يف حال نشر رسالته اإللتزام الكامل مبالحظات اجلام

 :المادة الثالثة والسبعون
 .يف األمور اليت مل يرد عليها نص يف هذه التعليمات جملس الدراسات العليايبت 

 :المادة الرابعة والسبعون
 .رئيس اجلامعة والعمداء ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات

 
 راهالنظام األكاديمي لمرحلة الدكتو  12.2

 :المادة الخامسة والسبعون
طروحة الدكتوراه والنجاح يف اساعة معتمدة لتقدمي  30ساعة معتمدة وختصص  42تتكون متطلبات نيل درجة الدكتوراه من ما ال يقل عن 

 .مناقشتها
 :المادة السادسة والسبعون

 .ن خطته الدراسيةبح جزءا  ملب وتصختص لرفع مستوى الطاللعميد تكليف الطالب دراسة بعض املواد االستدراكية بتنسيب من رئيس القسم امل
 :المادة السابعة والسبعون

لعميد جتاوزها لفصول دراسية وحيق  جاوز ثالثةال تت حيدد العميد املختص الفرتة الزمنية اليت جيب على الطالب أن ينهي فيها املواد االستدراكية على أن
 .يف احلاالت اخلاصة
 :سبعونالمادة الثامنة وال

رتط لرتاكمي للطالب ويشااب املعدل يف حس ال حتسب ساعات املواد االستدراكية ضمن الساعات املعتمدة املطلوبة لنيل شهادة الدكتوراه وال تدخل
 .%70أي ما يعادل  (ججناح الطالب فيها مبستوى )

 :المادة التاسعة والسبعون
ً  مفقل تقديره ن ال ياصال  على درجة البكالوريوس وعلى املاجستري وأيشرتط لقبول الطالب يف برنامج الدكتوراه أن يكون ح ن يها عن جيد جدا 

لدرجة يف حال توفر اوز شرط اعميد جتجامعة معرتف هبا باإلضافة للشروط اخلاصة اليت يقررها جملس كل كلية للربنامج الذي يطرحه وميكن لل
 .معطيات مقنعة وذلك بقرار رمسي ومعلل

 :ونالمادة الثمان
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حلاسوب وامتحان متحان الكفاءة يف انكليزية واغة االعلى مجيع طلبة برنامج الدكتوراه اجتياز امتحان الكفاءة يف اللغة العربية وامتحان املستوى يف الل
 .الكفاءة يف الثقافة االسالمية قبل التقدم المتحان اجلدارة

 :المادة الواحدة والثمانون
ولظروف  راسات العلياجملس الدن مستثناء من ختصص برنامج الدكتوراه يف أي مرحلة من مراحل ختصص الطالب إال باال جيوز قبول الطالب يف أكثر 

 .خاصة وبقرار معلل
 :المادة الحادية والثمانون

دة مدراسية ال تزيد  ولهو عشرة فصعلى فإن احلد األدىن للمدة اليت يقضيها الطالب مسجال  يف درجة الدكتوراه ستة فصول دراسية أما احلد األ
دة ة من احلد األعلى ملب هذه املدال حتساالنقطاع بعذر عن الدراسة أو تأجيلها أو االنسحاب منها على أربعة فصول دراسية متتالية ومتفرقة و 

 .الدراسية املشار إليها يف املادة السابقة
 :المادة الثانية والثمانون

 .ةالكلي جيل الدراسة لفصلني دراسيني آخرين بناء  على قرار جمللسجيوز للمجلس يف حاالت مربرة متديد مدة تأ
 :المادة الثالثة والثمانون

 3وز أن يقل العبء الدراسي عن ساعة معتمدة وجي 12احلد األدىن للعبء الدراسي يف الفصل الواحد هو ست ساعات معتمدة واحلد األعلى 
 .ساعات معتمدة يف فصل التخرج

  :مانونالمادة الرابعة والث
 .ثة فصول دراسية من االلتحاق باجلامعةيف مدة أقصاها ثال  78و 77 و76يشرتط على مجيع طلبة الدكتوراه استيفاء الشروط الواردة يف املواد 

 :المادة الخامسة والثمانون
جتيازه لرتاكمي  املطلوب االى املعدل عحصوله و يتقدم الطالب المتحان اجلدارة بعد استكمال دراسة مجيع املساقات الواردة يف خطته الدراسية بنجاح 

 . كل منها% يف 65عدل سوب مببامتحانات املستوى يف اللغة العربية والكفاءة يف اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ومهارات احلا
 :المادة السادسة والثمانون

 .اجلدارةال يسمح للطالب التسجل لساعات رسالة الدكتوراه إال بعد اجتيازه امتحان 
  :المادة السابعة والثمانون

 .يعترب تسجيل الطالب ملغى يف أي فصل دراسي إذا مل يسدد كامل الرسوم املقررة
 :المادة الثامنة والثمانون

 ثبت ذلك يفدة ويادة ويعترب راسبا  يف تلك املا% من الساعات املقررة ألية م20تشرتط مواظبة الطالب يف مجيع املواد وال يسمح له بالغياب أكثر من 
 .ملادةسجله الدراسي يف حال غيابه دون عذر مقبول من العميد ويف حال قبول العذر فإنه يعترب منسحبا  من ا

 :المادة التاسعة والثمانون
ري مكتمل إذا إذا اعترب الطالب منسحبا  من مجيع املواد اليت سجل هلا يف فصل ما تكون دراسته يف ذلك الفصل مؤجلة وتسجل للطالب مالحظة غ
لطالب يف مدة تغيب عن االمتحان النهائي املعلن عنه ألية مادة بعذر يقبله العميد ويبلغ قرار قبول العذر ملدرس املادة ليقوم بإجراء امتحان بديل ل
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رمسيا  فيعقد االمتحان البديل يف  أقصاها هناية الفصل التايل للفصل الدراسي الذي مل يقدم فيه االمتحان أما إذا كان الفصل التايل املذكور مؤجال  
 .الفصل الذي يلي الفصل املؤجل

 :المادة التسعون
 .خلاصة بهط القبول اع لشرو يشرتط النتقال الطالب من برنامج آلخر يف اجلامعة تقدمي طلب جديد لاللتحاق بالربنامج اجلديد وخيض

 :المادة الواحدة والتسعون
 :ب يف أية جامعة ويطلب احتساهبا ما يلييشرتط يف املواد اليت درسها الطال -1

 .أن تكون معادلة من حيث احملتوى واملستوى ملواد اخلطة الدراسية املقررة -أ
 .%70أو ما يعادل  )ج(أن ال يقل تقدير الطالب يف أية مادة عن  -ب

 .وراهلسابقة لدرجة الدكتاالعلمية  لدرجاتاسية يف اال جيوز احتساب أية مادة للطالب سبق وإن كان من بني املواد اليت درسها يف اخلطط الدر  -2
 .ساعة معتمدة سبق وإن درسها يف جامعة أخرى 15ال حتتسب للطالب أكثر من  -3
 .ساعة معتمدة حتسب للطالب 12حيسم فصل دراسي واحد من احلد األعلى لفصول التخرج مقابل كل  -4

 :املادة الثانية والتسعون
يطة أخرى معرتف هبا شر  ل يف جامعةج مماثج الدكتوراه يف اجلامعة أن يدرس ما ال يزيد عن ست ساعات معتمدة يف برنامللطالب امللتحق يف برنام

 .موافقة العميد املسبقة على ذلك
 

 :المادة الثالثة والتسعون
 .ابلسراسة يف اجلامعة غري جامعة طر ضمن املعدل الرتاكمي للطالب إذا كانت الد 92و 91ال حتتسب عالمات املواد املشار إليها يف املادة 

 :المادة الرابعة والتسعون
 .% فأكثر يف كل منها65النجاح  % فأكثر أما املواد االستدراكية فعالمة70تكون عالمة النجاح يف كل مادة من مواد برامج الدكتوراه 

 :المادة الخامسة والتسعون
 :اآليتوية وتقديرات ونقاط على النحو ئختصص للمواد عالمات م

 التقدير العالمة القصوى العالمة الدنيا النقاط العالمة بالحروف
A 4.0 09 أ  ممتاز 100 

B 3.0 08 ب  .998  جيد جدا 
C 2.0 70 .997 ج  جيد 
D 1.0 35 9.96 د  راسب 

ها يف عدله الرتاكمي إعادة دراسة مواد درسفع مر % وجيوز للطالب ألغراض 75إن احلد األدىن للنجاح يف املعدل الرتاكمي للمواد يف برنامج الدكتوراه 
 ساعة معتمدة. 15اجلامعة أو دراسة مواد مل يدرسها مبا ال يزيد على 

 :المادة السادسة والتسعون
 :يكون توزيع العالمات للمواد على النحو اآليت

 % من عالمة الفصل الدراسي.60 أعمال الفصل من أنشطة وتقارير واختبارات خيصص هلا -أ
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 .%40الختبار النهائي خيصص له ا -ب
 :المادة السابعة والتسعون

 :ينظر للطالب يف احلاالت اآلتية
ملواد اليت درسها حىت هناية ذلك الفصل ا% يف 70أو ما يعادل  جإذا مل حيصل يف هناية أي فصل دراسي عن احلد األدىن للمعدل الرتاكمي وهو  -أ

 باستثناء الفصل األول من دراسته.
 .لعلميةب األصول اوحة حسأى املشرف على أطروحة الدكتوراه أن الطالب مل يقم مبا هو مطلوب منه من عمل يف هذه األطر إذا ر  -ب

 :المادة الثامنة والتسعون
 :يفصل الطالب من برنامج الدكتوراه يف احلاالت اآلتية

 .وللفصل األا متتاليني باستثناء إذا مل حيصل على احلد األدىن للمعدل الرتاكمي للمواد يف أي فصلني دراسيني -1
 .إذا مل يتقدم المتحان اجلدارة قبل انقضاء مثانية فصول على تسجيله -2
 .إذا رسب يف امتحان اجلدارة مرتني -3
 .إذا رسب يف مناقشة األطروحة -4
 .إذا مل يتم بنجاح متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه ضمن احلد األعلى املنصوص عليه -5
 .ا ارتكب خمالفة توجب فصله مبقتضى األنظمة والتعليمات املعمول هبا يف اجلامعةإذ -6

 :المادة التاسعة والتسعون
اكتساهبا من  واملتقدمة اليت مت ة األساسيةملختلفايكون امتحان اجلدارة ذا طبيعة شاملة تكاملية هتدف إىل قياس قدرة الطالب على الربط بني املفاهيم 

للجان شامل بالتنسيق مع االمتحان الاتنظيم و وظيفها يف حل املشكالت العلمية والتطبيقية يف ميدان ختصصه ويتوىل العميد إدارة خمتلف املعارف وت
 .املختصة

 :المادة المائة
 .جلربنامعلى  الطالب أن ينهي املواد االستدراكية بنجاح يف موعد أقصاه هناية الفصل الثالث من دراسته يف ا

 :وواحد المادة المائة
 الرتاكمي وإذا درس رفع املعدللراسية ال جيوز احتساب مادة انقضت مدة عشر سنوات على دراستها وللطالب اعادة دراسة أية مادة يف خطته الد

معادة بالنسبة  ضة مادةملادة التعوية ويعترب الدراسيمادة اختيارة  ورسب فيه جيوز له دراسة مادة اختيارية أخرى تعويضا  عنه الستكمال متطلبات اخلطة ا
 .للمادة االختيارية اليت رسب فيها وحتتسب عالمة املادة

  :المادة المائة واثنتان

 قرتح.املشرف امل و اسم يتقدم طالب الدكتوراه بعد اجتياز امتحان اجلدارة بطلب إىل رئيس القسم يتضمن مشكلة البحث و اخلطة
 

  :المادة المائة وثالثة
اين اللتحاق وز هناية الفصل الثعد ال يتجايف مو  يتضمن تعيني املشرف على رسالة الدكتوراه و اقرار عنوان الرسالة ومشروع خطتها يصدر العميد قرارا  

 الطالب باجلامعة و ذلك بناء  على اقرتاح رئيس القسم.
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  :المادة المائة وأربعة
 ارك.بة أستاذ أو رتبة أستاذ مشيشرتط يف املشرف أن يكون متخصصا  يف جمال ختصص الطالب ممن هم برت -1
 مال  اضافيا  زائدا  عاالشراف  ال كانحيتخذ جملس الدراسات العليا القرارات املتعلقة مبكافآت االشراف على الرسائل و األطروحات يف  -2

 على العبء الدراسي.
  :المادة المائة وخمسة

 ظروف البحث ذلك. جيوز ادخال بعض التعديالت على عنوان االطروحة و خطتها إذا اقتضت -1
 جيوز ولظروف مربرة تغيري املشرف و أعضاء جلنة االشراف. -2
 ليها.طروحة واملشرفني ععنوان األ اقرار يتم اجراء التعديالت والتغيريات الواردة يف الفقرتني السابقتني بالطريقة نفسها اليت مت هبا -3

 :المادة المئة و ستة

 ري متفرغ.غو منتدبا  ارا  أف على األطروحة مبسؤولية االشراف إذا كان جمازا  أو معجيوز بقرار من جملس الكلية أن يستمر املشر 
  :المادة المئة وسبعة

 ة.تعني جلنة ملناقشة األطروحة و حيدد موعد املناقشة بقرار من العميد أو اقرتاح من جملس الكلي -1
  :تتكون جلنة املناقشة من -2

 رئيس اللجنة و يعينه العميد. -أ

 قل من هيئة التدريس و يكون املشرف أحدمها و عضو من خارج اجلامعة.عضوين على األ -ب
  :المادة المئة وثمانية

 نها.عملعلن ايقدم الطالب نسخا  من مشروع أطروحته إىل أعضاء جلنة املناقشة و ذلك قبل شهرين من موعد املناقشة 
  :المادة المئة وتسعة

 .تتم اجراء مناقشة األطروحة على النحو اآليت
 عرض الطالب ملخصا  لألطروحة.ي -1
 يتوىلى املشرف على األطروحة إدارة املناقشة. -2
لقرار واحدا  غلبية و يكون هذا اع أو باألاالمجا ويكون قرارهم النهائي ب ،بعد االنتهاء من املناقشة جيتمع أعضاء اللجنة على انفراد للمداولة -3

  :مما يلي

 ناجحا . -أ

 سي واحد.صل دراطروحة شريطة موافقة اللجنة عليها يف مدىة أقصاها فناجحا  بعد اجراء التعديالت على األ -ب
 راسبا . -ج

 يعلن رئيس اللجنة قرارها يف قاعة املناقشة و حبضور مجيع األعضاء. -4
 ولليغ إىل مدير القبيقوم بتب ة الذييرفع رئيس اللجنة قرارها موقعا  من أعضائها إىل رئيس القسم الذي يقوم برفعه إىل عميد الكلي -5

 والتسجيل.

  :المادة المئة وعشرة
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  600على  ة ال يزيد أي منهمااالنكليزيبلثاين ويرفق هبا ملخىصان أحدمها باللغة العربية وا ،أو االنكليزية ،تكتب األطروحة باللغة العربية -1
 كلمة للغة العربية.  2000كلمة للغة االنكليزية و 

  :المادة المئة وإحدى عشرة

 ما يلي: حتتوى صفحة العنوان 
 عنوان األطروحة و اسم الطالب كما هو مسجل رمسيا  يف اجلامعة. -1
 اسم املشرف أوال  مث أمساء مجيع أعضاء جلنة االشراف و املناقشة و توقيع كل واحد منهم. -2
 تاريخ منح الدرجة. -3

يقابلها باللغة  وما (ابلسعة طر م.... يف جا.العبارة اآلتية )قدمت هذه األطروحة استكماال  ملتطلبات منح درجة الدكتوراه ختصص -4
 االنكليزية.

  :المادة المئة واثنى عشر

 .A4تقدم األطروحة مطبوعة على ورق قياس  -1
 نكليزية.لغة االنصف إذا كانت األطروحة باللغة العربية و مسافتني إذا كتبت بالترتك ما بني كل سطرين مسافة و  -2
 ة.للغة األجنبية باللغة العربية وعلى يسارها إذا كتبت باسم على ميني الصفحة املكتوب 3.5يرتك هامش مبقدار  -3

وأن  يري و يف حالة جيدةعدم التغ بقاء وتكون املواد املستعملة يف حال تضمني األطروحة خرائط أو رسومات أو غريها من نوع يكفل هلا ال -4
 تكون متماثلة يف مجيع نسخ االطروحة.

  :المادة المئة وثالث عشرة

 األطروحة املطبوعة يف مكتبة اجلامعة. تودع مخس نسخ من -1
 ترسل إحدى النسخ إىل عمادة الكلية. -2
 حيته.كد من صالعد التأيسلم إىل مكتبة اجلامعة بو أي وسيلة جديدة تظهرها التكنولوجيا تنسخ الرسالة على قرص مضغوط و  -3

  :المادة المئة وأربع عشرة

ار من جملس رة هلذه الدرجة بقر اسية املقر ط الدر طلبات الواردة يف األنظمة و التعليمات واخلطمتنح درجة الدكتوراه بعد استيفاء مجيع الشروط و املت
 الدراسات العليا بناء  على اقرتاح من جملس الكلية.

  :المادة المئة وخمس عشرة
ليمية و ل مع املؤسسات التعي و التبادعلمال يفوض الطالب اجلامعة خطيا  حق تصوير الرسالة كليا  أو جزئيا  بأي من الوسائل و ذلك لغايات البحث

 و يفوضها بطباعتها إذا مرت مدة ثالث سنوات من غري طباعتها. ،اجلامعات و املكتبات
  :المادة المئة وست عشرة

 يبت جملس البحث العلمي يف األمور اليت مي يرد عليها نص يف هذا النظام.
  :المادة المئة وسبع عشرة

ملن يقومون بأداء  ،أو توصية من جملس إحدى الكليات أو املعاهد جملس الدراسات العلياتوراه الفخرية بناء على قرار من متنح اجلامعة درجة الدك
 خدمات ممتازة للمجتمع أو للجامعة أو لإلنسانية وال يتم هذا األمر إال بقرار معلل يصدق عليه جملس أمناء اجلامعة. 


