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 مصطلحات للمرحلة اجلامعية

 : يقصد بها جامعة املرقب.اجلامعة -

 : يقصد بها احدى كليات جامعة املرقبالكلية -

 : يقصد به أي وحدة علمية تقوم مبهام التدريس والتدريب والبحث العلمي بالكلية.القسم -

 : رئيس اجلامعة.الرئيس -

 : عميد الكلية.العميد -

 : أي شخص مسجل بالكلية بقصد احلصول على إجازة علمية مينحها قسمه العلميالطالب -

 ح.: اي طالب استكمل اخلطة الدراسية بالكلية بنجااخلريج -

 : جملس يضم العميد والوكيل ورؤساء االقسام العلمي ة.جملس الكلية -

 .التدريس بالقسم هيئة : جملس يضم رئيس القسم واعضاءجملس القسم العلمي -

 وجد.: فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن السنة الدراسية -

 : مدة زمنية ة للدراسة يف الكلي ةالفصل الدراسي -

 املرحلة الدراسية للطالب عددها مثاني مستويات الالزمة للتخرج.: هو املستوى الدراسي -

 : هي جمموعة من املقررات الدراسية اليت جيب على الطالب دراستها.اخلطة الدراسية -

: مادة دراسية ضمن خطة الدراسة املعتمدة يف كل ختصص وتتبع مستوى حمدد. املقرر الدراسي -

 ل ملفرداته.ورمز، واسم، ووصف مفصرقم، ويكون له 

: مقررات إجبارية معينة يدرسها مجيع طلبة اجلامعة يف مرحلة البكالوريوس أو متطلبات اجلامعة -

 الليسانس.

 : مقررات إجبارية معي نة يدرسها الطالب جبميع االقسام العلمية بالكلية.متطلبات الكلية -

 اسية يدرسها مجيع طلبة القسم.: مقررات إجبارية معينة ة لعدد من الوحدات الدرمتطلبات القسم -

 : جمموعة من املقررات خيتار منها الطالب ما حيقق عددا مطلوبا من الوحدات.املقررات االختيارية -
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 : مقررات اجبارية يدرسها الطالب من قسم آخر بالكلية.املقررات املساندة -

 العملي أو امليداني.: احملاضرة النظرية األسبوعية أو الدرس الوحدة الدراسية -

 : جمموع الوحدات الدراسية اليت يسمح للطالب التسجيل فيها يف فصل دراس يالعبء الدراسي -

 : يقصد بها الورقة اليت حتتوي على األسئلة اليت يضعها املمتحن ألي مقرر.ورقة االمتحان -

االمتحان وصادرة من : يقصد بها الكراسة اليت جييب فيها الطالب على أسئلة كراسة ا إلجابة -

 من القسم العلمي. اجلامعة ومعتمد ة

: طريقة حلساب متوسط معدل التقدير الفصلي يف نهاية كل فصل املعدل أو التقدير الفصلي -

 دراس ي.

: طريقة حلساب متوسط معدل التقدير الكلي يف نهاية كل فصل دراسي عند معدل التقدير العام -

 التخرج.

 اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب اخنفاض معدله الرتاكمي. :اإلنذار األكادميي -

الدرجة املمنوحة لألعمال اليت تبني حتصيل الطالب خالل فص ل درا سي من  :درجة األعمال الفصلية -

 اختبارات

 وحبوث وأنشطة تعليمية.

 اعادته.: اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية الفصل الدراسي وال جيوز االمتحان النهائي -

درجة ا المتحان النهائي: الدر ج ة اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر يف االختبار النهائي للفصل  -

 الدراسي.

 ئي ملقرر.: جمموع درجات األعمال الفصلية مضافا إليها درجة االختبار النهاالدرجة النهائية -

: هو عضو هيئة التدريس املكلف من القسم العلمي باإلشراف على عدد معني املشرف األكادميي -

 من الطالب.
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 الفتتاحيةا

تشهد اجلامعة نقلة نوعية يف املنظومة التعليمية والتدريبية ويف نظام البحث العلمي، استجابة 

املعمورة قاطبة يف كل املتغريات احلديثة من ثورات علمية بها شعوب  ملتطلبات املرحلة اليت متر

من احتياجات خاصة ال تستطيع املؤسسات  ومعرفية وتكنولوجية ومعلوماتية، وما يتطلب ذلك

 احمللي.األخرى تلبيتها للمجتمع 

لتعرف إن اإلجنازات اليت حققتها اجلامعة الستشراف آفاقها املستقبلية، متثل أحد املؤشرات املهمة يف ا

حنو حتقيق التوجهات التنموية والعمل على جودتها وكفاءتها يف حتقيق خمرجات  على إمكانياتها

التنموية اليت يقوم بها اجملتمع، وبنا ء على حرص رئيس  عالية تسهم بصورة فاعلة يف املشروعات

 من:قرار بتشكيل جلنة إعداد دليل الطالب وتتكون  راصدإاجلامعة 

 الصفة االسم مر.  الصفة االسم مر. 

 ا عضو علي حممد الزويل 5 رئيسا د. خالد حممد مرشان  1

 ا عضو طارق على احلوا ت 6 ا عضو د. مفتاح احلسوني اجلمل 2

 ا عضو شحاتة على بالنور 7 ا عضو النقناق ةأ. ابوعجيل 3

    ا عضو امحيدة عبد الوهاب خمتار 4

 

الدليل الذي يربز رؤية وأهداف ورسالة اجلامعة وكلياتها العلمية وحتقيق قامت اللجنة بوضع هذا 

اخلتام تتوجه اللجنة بالشكر والتقدير والعرفان إىل كل من أسهم يف  طموحاتها املستقبلية، وفى

 املخلصة. إخراج هذا العمل بالصورة املثلى تقديرا جملهوداتهم

 البشروالكمال هلل وحده ... والنقص من صفات 

 

 رئيس جلنة الدليل
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 اجلامعة:نبذة عن نشأة 

م مت  1992/  1991م حتت مسمى جامعة االنتفاضة، ويف سنة  1991/  1990مت إنشاء اجلامعة سنة 

من طرابلس إىل مقرها مبدينة اخلمس اليت كانت بها العديد من الكليات،  نقل جامعة ناصر األممية

م صدر قرار بتعديل اسم  2001اللغات، ويف سنة  الفنية ومركزواعتماد مركز البحوث واالستشارات 

 (615)اجلامعة إىل جامعة املرقب ومقرها مدينة اخلمس، وقد صدر قرار 

فيه فصل كليات منطقة ترهونة ومنطقة زليتني عن  م مت 2013لسنة ( 444)رقم  م وقرار 2012لسنة 

 اآلتية:جامعة املرقب تضم الكليات  اجلامعة وأصبحت

 مقرها الكلية مر. 

 اخلمس اخلمس ةاهلندسكلية  1

 اخلمس كلية الطب البشري 2

 اخلمس كلية اآلداب 3

 اخلمس كلية العلو م 4

 اخلمس كلية االقتصاد والتجارة 5

 اخلمس الرتبيةكلية  6

 اخلمس كلية اآلثار والسياحة 7

 اخلمس كلية الصيدلة 8

 اخلمس كلية القانون 9

 اخلمس كلية العلوم الصحية 10

 القره بوللي كلية اهلندسة  11

 مسالته كلية اآلداب والعلوم 12

 العمامرة كلية التقنية الطبية 13

 قصر األخيار كلية اآلداب والعلوم 14

 اخلمس كلية تقنية املعلومات 15

 اخلمس كلية اللغات 16

 اخلمس كلية علوم الشريعة 17

 اخلمس كلية الرتبية البدنية 18

 اخلمس ناألسناكلية طب وجراحة الفم  19

 القره بوللي كلية االقتصاد والتجارة 20

 اخلمس كلية الدراسات العلي 21

 

كلية وستة مراكز حبثية موزعة على املناطق اآلتية: اخلمس  (21)تضم حيث أصبحت جامعة املرقب 

وتقوم بدورها الريادي يف  العلمية،وتغطي كافة التخصصات  بوللي،القره  - رقصر األخيا - همسالت-

حتقيقا للعملية التعليمية بالصورة املثلى  وجه،اإلداري علي أكمل  وقيامها بالعمل واملعرفة،العلم 

 جمتمعنا.يف  حتى تسهم يف مشروعات التنمية الطالب،خدمة ألبنائها 
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 الرؤيــــــــــــــــة:

 املعرفة،تقديم خدمات تعليمية وحبثية متميزة، ملواكبة معايري اجلودة العاملية يف خمتلف دروب 

برامج وحبوث مبتطلبات التنمية املستدامة يف ليبيا، وحمافظة على موقعها  رابطة بني ما تقدمه من

 العاملية. ومتطلعة الحتالل مواقع الريادةالرائد داخليا، 

 رسالة:ــــــــــــــال

تسعى جامعة املرقب من خالل توظيف كل اإلمكانيات املتاحة إىل تقديم خمتلف برامج التعليم 

التخصصات واجملاالت، مبا يتوافق مع املواصفات واملعايري العاملية للجودة،  العالي وخدماته يف كل

عالية هلا القدرة على تلبية احتياجات اجملتمع ومتطلبات  يرتتب عليه خمرجات ذات جودةاألمر الذي 

املناسب والربامج التطبيقية املتميزة اليت  التنمية املستدامة، وذلك من خالل توفري املناخ العلمي والبحثي

 تضمن التقدم والرقي والرفاهية للمجتمع.

 داف:ــــــــــــــــاهل

 التطور والرقي بالتنمية االجتماعية واالقتصادية والفكرية للمجتمع. اإلسهام يف .1

النهوض باللغة العربية والتأكيد على استخدامها لغة رمسية يف مجيع مؤسسات اجلامعة  .2

 األخرى اليت ختدم العملية التعليمية. باإلضافة إىل اللغات احلية

والفكر والفن وذلك لإلسهام يف إمناء احلضارة  حتقيق التقدم والتطور يف جماالت العلم والتقنية .3

 املعرفة البشرية وحتقيق التنمية الشاملة. اإلنسانية وتوسيع آفاق

وتزويدها  واملعرفة،العمل على بناء كوادر بكفاءة عالية ومتخصصة يف مجيع جماالت العلم  .4

املناط بها يف بناء اجملتمع  املهارات واخلربات حتى تستطيع القيام بدورها باملستويات املتقدمة من

 والتقين.املعاصرة ذات التقدم العلمي  وتطويره مبا يتماشى مع التطورات

العمل على دعم وتطوير برامج البحث العلمي والدراسات املختلفة اليت تسهم يف التقدم العلمي  .5

إىل جناح برامج االستشارات العلمية جلميع مؤسسات اجملتمع، األمر الذي يؤدي  والتقين وتقديم

 التنمية املستدامة.
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استخدام كل اإلمكانيات املتاحة خللق بيئة تعليمية وحبثية معاصرة قادرة عل ى مواجهة  .6

بالرتكيز على املعرفة باعتبارها حمركا أساسيا للتنمية؛ للوصول  العوملة، وذلكالتحديات يف عصر 

 افظة على قيم وثقافة وتقاليد اجملتمع اللييب.واملمارسة مع احمل إىل مستوى العاملية من حيث املضمون

املشاركة يف املؤمترات احمللية والدولية واإلسهام يف عمليات التأليف والطباعة والرتمجة والنشر  .7

 وتوفري املعامل واملختربات الالزمة إلجناز ذلك. للمؤلفات التعليمية

العمل على توثيق العالقات والروابط العلمية والثقافية وتبادل اخلربات مع اهليئات واملؤسسات  .8

وقوميا وعامليا من خالل إرسال البعثات وإعداد البحوث املشرتكة يف خمتلف  األخرى حملياالعلمية 

 والدولية. التخصصات، وعقد املؤمترات احمللية

 الطالبي:إدارة النشاط 

ختتص اإلدارة بإعداد خطط النشاط الطالبي وتنفيذها يف اجملاالت الثقافية واألدبية والفنية 

واملخيمات واملعارض واملسابقات واأليام اجلامعية وتكوين الفرق  اناتوالرياضية وتنظيم املهرج

مبا يعطي قيمة مضافة للتحصيل  املواهب، ورعايتها يف خمتلف اجملاالت بهدف اكتشاف وصقل

 ومتارس اإلدارة اختصاصاتها من خالل املكتبني التاليني: اجلامعي،العلمي 

 مكتب النشاط الثقايف الطالبي. .1

 لنشاط الرياضي الطالبي.مكتب ا .2

 نبذة عن احتاد طلبة جامعة املرقب:

 واملمثل املدني اجملتمع مؤسسات إحدى وهي مستقلة، طالبية نقابية مؤسسة للطلبة العام االحتاد

 له األوىل األسس ووضعت املرقب جامعة احتاد تأسس ولقد املرقب، جامعة طلبة جلميع الوحيد الشرعي

 يتابع من وهو العامة، باالنتخابات االحتاد رئيس الطالب واختيار عن املمثلة الوحيدة القناة هو ويعترب

 املناسبة التعليمية األجواء وتطوير يف توفري واملساهمة نظرهم، وجهات وطرح قضاياهم وتبين حقوقهم

 العلمية اإلبداعاتودعم  وتشجيع ورعاية الطالبية األنشطة تنظيم وكذلك هلم، العلمي للتحصيل

 .والثقافية األدبية والقدرات املواهب وتنمية الطالبية األندية على واإلشراف
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 للجامعة:املسجل العام 

خيتص بإدارة الشؤون العلمية لطالب اجلامعة واإلشراف املباشر على النظام الدراسي ومراقبة تطبيق 

ويباشر اإلشراف والتوجيه والتنسيق لكافة املكاتب التابعة له أو  واالمتحانات،الدراسة  نظم ولوائح

 وهي:اليت يشرف عليها 

 واالمتحانات.مكتب التسجيل والدراسة  .1

 واإلعاشة.مكتب اإلسكان الطالبي  .2

 مكتب اخلدمة االجتماعية. .3

 التعليمية.مكتب الوسائل  .4

 :وعددها بالكليات االقسام

 عدد االقسام الكلية م

1 

البشري  الطب كلية

 اخلمس

 الكيمياء قسم -األعضاء وظائف قسم - األنسجة التشريح قسم العامة( قسم املواد)اإلعداد  قسم

 طب قسم - األمراض علم قسم - الطفيليات قسم - الدقيقة األحياء قسم - األدوية علم قسم - احليوية

 - وفروعها الباطنة قسم - والتوليد النساء قسم- العيون قسم - الشرعي الطب قسم- واجملتمع األسرة

 .وفروعها اجلراحة قسم - األطفال قسم

16 

 الصيدلة اخلمس كلية 2
 الطبية الكيمياء قسم - الطبيعية والنواتج العقاقري قسم- السريرية والصيدلية األدوية علم قسم

 الصناعية والصيدلية الصيدالنيات قسم - والصيدالنية
4 

3 

 الطبية التقنية كلية
 العمامرة

 هندسة قسم - الفائقة والعناية التخدير األسنان قسم تقنية املختربات قسم تقنية العام قسم قسم

 العامة الصحة قسم -الطبية  املعدات
6 

4 

 الصحية العلوم كلية
 اخلمس

 األشعة قسم - الطبية املختربات علوم قسم -الطبيعي العالج قسم - التمريضية العلوم قسم

 األسنان تكنولوجيا علوم قسم - والعالجية التشخيصية
5 

5 

 اهلندسة كلية

 اخلمس

 املعمارية اهلندسة قسم - والنفطية الكيميائية قسم - واحلاسوب الكهربائية قسم-العام القسم

املدنية قسم - والصناعية امليكانيكية قسم - العمراني والتخطيط  
6 

بوللي القره   اهلندسة كلية 6  
 املعمارية قسم اهلندسة قسم - الكيميائية اهلندسة قسم - واحلاسوب الكهربائية اهلندسة قسم

الكيميائية اهلندسة قسم - املدنيةة اهلندس  
5 

 اخلمس العلوم كلية 7
 قسم - احلاسوب قسم- اإلحصاء قسم - الرياضيات قسم - األحياء قسم- الفيزياء قسم - الكيمياء قسم

.والبيئة األرض علوم  
7 

8 

اآلداب كلية  

 اخلمس

 - االجتماع وعلم الفلسفة – اجلغرافية املعلومات ونظم اجلغرافيا - التاريخ - النفس وعلم الرتبية

 .اإلجنليزية اللغة - اإلسالمية الدراسات - العربية اللغة - االعالم - اإليطالية اللغة
9 

9 

 اآلداب كلية
 همسالت -والعلوم

 - االجتماع وعلم الفلسفة – اجلغرافية املعلومات ونظم اجلغرافيا - التاريخ - النفس وعلم الرتبية

- حاسوب - فيزياء - جيوفيزياء - اإلجنليزية اللغة – اإلسالمية والدراسات العربية اللغة - االعالم

 .كيمياء - رياضيات - احياء

13 

10 

والعلوم اآلداب كلية  
 راألخيا قصر

 - التاريخ - النفس وعلم الرتبية- الرياضيات - الفيزياء - احلياة علم - احلاسوب - الكيمياء - االحياء

 - اإلسالمية والدراسات العربية اللغة - االجتماع وعلم الفلسفة - اجلغرافية املعلومات ونظم اجلغرافيا

 .اإلجنليزية اللغة

12 

11 

االقتصاد كلية  
 اخلمس - والتجارة

 العلوم قسم- اآللي واحلاسب البيانات حتليل قسم. احملاسبة قسم. األعمال إدارة قسم. االقتصاد قسم

 التسويق قسم- واملصارف التمويل قسم - السياسية
7 
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12 

القانون كلية  
 اخلمس

 - - -- اخلمس - القانون كلية

13 

الرتبية كلية  
 اخلمس

- العربية اللغة- اإلسالمية الدراسات - اإلجنليزية اللغة - اجلغرافيا - األطفال رياض - فصل معلمة

 .الفنية الرتبية- الفيزياء- احلاسوب- األحياء- الكيمياء- الرياضيات - واالجتماعية النفسية الدراسات
13 

14 

والسياحة اآلثار كلية  
 اخلمس

 4 .السياحي اإلرشاد - والرتميم الصيانة - اإلسالمية اآلثار - الكالسيكية اآلثار

15 

الشرعية العلوم كلية  
 اخلمس

 3 .وأصوله الفقه قسم - واحلديث التفسري قسم -الدين  أصول قسم

16 

املعلومات تقنية كلية  
 اخلمس

 قسم   - الوسائط متعدد قسم -الربجميات  هندسة قسم -احلاسوب  علوم قسم -احلاسوب  شبكات قسم

 .االصطناعي الذكاء قسم - انرتنت تقنيات
6 

17 

البدنية الرتبية كلية  
 اخلمس

 قسم -. الطبيعي والعالج التأهيل إعادة قسم - الرياض التدريب قسم -التدريس  وطرق منهاج قسم

 .الرياضي واإلعالم الرياضية اإلدارة
4 

18 

االقتصاد كلية  
 اخلمس والتجارة

 - واملصارف التمويل قسم - السياسية العلوم قسم - احملاسبة قسم -األعمال إدارة قسم -االقتصاد قسم

 .العام قسم
6 

19 

اللغات كلية  
 اخلمس

قسم - الفرنسية اللغة قسم - اإليطالية اللغة قسم - العربية اللغة قسم - اإلجنليزية اللغة قسم

 .الرتمجة
5 

20 

 الفم وجراحة الطب كلية

اخلمس - واألسنان  

 االستعاضة قسم - الثابتة الصناعية االستعاضة قسم - واالشعة والتشخيص الفم طب قسم - العام قسم

 قسم - الوقائي الطب قسم - اجلذور وعالج التحفظي العالج قسم - التقويم قسم - املتحركة الصناعية

 قسم – السنية املواد خواص قسم – الفم بيولوجيا قسم - اللثة عالج قسم - األطفال اسنان طب

 والفكني والوجه الفم جراحة

12 

21 

العليا الدراسات كلية  
 اخلمس

 والقانون الشريعة قسم – االقتصادية العلوم قسم -اإلنسانية العلوم قسم -وآدابها اللغات علوم قسم

 .األساسية العلوم قسم املعلومات وتقنية اهلندسية العلوم قسم - األحياء قسم -
7 

 

 :م 2017 - 2016 اجلامعي العام خالل باجلامعة الدارسني الطالب

 الكلية م

 طالب وافدون طالب ليبيون

 اجملموع

 إناث ذكور إناث ذكور

 1815 43 37 1002 733 اخلمس - البشري الطب كلية 1

 414 6 5 253 150 اخلمس - الصيدلة كلية 2

 802 4 9 380 409 العمامرة-كلية التقنية الطبية  3

 215 - 2 85 128 اخلمس -كلية العلوم الصحية  4

 878 3 20 47 808 اخلمس -كلية اهلندسة  5

 547 4 8 81 454 القره بوللي -كلية اهلندسة  6

 1620 10 1 1002 607 ساخلم -. كلية العلوم  7

 1337 7 3 875 452 اخلمس -كلية اآلداب  8

 1061 6 0 852 203 قصر األخيار -كلية اآلداب والعلوم  9

 700 1 - 484 215 همسالت -كلية اآلداب والعلوم  10

 2196 9 8 387 1792 اخلمس -كلية االقتصاد والتجارة  11

 1615 1 1 1429 184 اخلمس -كلية الرتبية  12

 260 - - 65 195 اخلمس -كلية القانون  13

 161 - - 48 113 اخلمس -كلية اآلثار والسياحة  14
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 150 - - 31 119 اخلمس -كلية اآلثار والسياحة  15

 58 - - - 58 خلمس-كلية تقنية املعلومات  16

 219 - - - 219 اخلمس -كلية الرتبية البدنية  17

 103 - 2 45 56 اخلمس -كلية اللغات  18

 4151 94 96 7066 6895 اجلمالي الكلي

 

م حسب الكليات  2018 - 2017اإلحصائية التفصيلية لعداد الطلبة باجلامعة للعام اجلامعي 

 واجلنس:

 اجملموع
 عدد الطلبة

  الكليـــــــــــــــة
 ذكور إناث م

 1 اخلمس –كلية الطب البشري  595 1137 1732

 2 اخلمس –كلية الصيدلة  110 204 314

 3 العمامرة –كلية التقنية الطبية  329 375 704

 4 اخلمس –كلية العلوم الصحية  265 186 451

 5 اخلمس –كلية اهلندسة  742 41 765

 6 القره بوللي –كلية اهلندسة  416 70 486

 7 اخلمس –كلية العلوم  478 978 1456

 8 اخلمس – اآلدابكلية  436 967 1403

 9 األخيارقصر  –والعلوم  اآلدابكلية  208 793 1001

 10 التهمس –والعلوم  اآلدابكلية  42 320 362

 11 اخلمس –والتجارة  االقتصادكلية  1430 271 1701

 12 اخلمس –كلية الرتبية  182 1415 1597

 13 اخلمس –كلية القانون  271 88 359

 14 اخلمس –والسياحة  اآلثاركلية  67 28 95

 15 اخلمس –كلية العلوم الشريعة  124 49 173

 16 اخلمس–كلية تقنية املعلومات  106 --------- 106

 17 اخلمس –كلية الرتبية البدنية  195 --------- 195

 18 اخلمس –كلية اللغــــــــات  37 27 64

 19 سنان اخلمسالكلية طب وجراحة الفم وا 58 76 134

 اجملمـــــــــــــــوع الكلـــــــــــــــــي 6073 7025 13098
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 :م 2019 - 2018 اجلامعي للعام باجلامعة الطلبة لعداد التفصيلية اإلحصائية

 م الكليـــــــــــــــة طالب ليبيون طالب وافدون اجملموع

 1 اخلمس –كلية الطب البشري  1780 110 1891

 2 اخلمس –كلية الصيدلة  316 08 324

 3 العمامرة –كلية التقنية الطبية  689 14 703

 4 اخلمس –كلية العلوم الصحية  500 06 506

 5 اخلمس –كلية اهلندسة  737 29 766

 6 القره بوللي –كلية اهلندسة  470 13 483

 7 اخلمس –كلية العلوم  1385 20 1405

 8 اخلمس – اآلدابكلية  1185 12 1197

 9 األخيارقصر  –والعلوم  اآلدابكلية  928 09 937

 10 همسال –والعلوم  اآلدابكلية  507 ----- 507

 11 اخلمس –والتجارة  االقتصادكلية  1705 18 1723

 12 اخلمس –كلية الرتبية  1514 02 1516

 13 اخلمس –كلية القانون  204 ----- 204

 14 اخلمس –والسياحة  اآلثاركلية  71 ----- 71

 15 اخلمس –كلية العلوم الشرعية  158 ------ 158

 16 اخلمس–كلية تقنية املعلومات  236 ----- 236

 17 اخلمس –كلية الرتبية البدينة  175 04 179

 18 اخلمس –كلية اللغــــــــات  103 ---- 103

 19 اخلمس – والسنانكلية طب وجراحة الفم  337 13 350

 اجملمـــــــــــــــوع الكلـــــــــــــــــي 13000 258 13258
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 : 2016/  2015 اىل 2003/  2002 اجلامعي العام من اخلرجيني بعدد إحصائية

ع
و

م
جمل

ا
 

 ســـــــنوات التخــــــــــــرج
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1083 180 188 167 155 - - 102 82 95 78 36 - - - 
 كلية الطب البشري

 اخلمس

1 

625 20 46 51 117 78 78 50 67 51 29 38 - - - 
 كلية الصيدلة

 اخلمس
2 

27 27 - - - - - - - - - - - - - 
 كلية العلوم الصحية

 اخلمس
3 

291 62 34 7 - 1 4 - 27 67 25 35 29 - - 
 كلية التقنية الطبية

 التهمس
4 

2455 246 468 306 197 209 115 69 112 71 268 70 66 129 129 
 والتجارة االقتصادكلية 

 اخلمس
5 

6193 - - 501 630 483 1081 528 427 271 427 600 500 418 327 
 والعلوم اآلدابكلية 

 اخلمس
6 

302 154 148 - - - - - - - - - - - - 
 كلية العلوم

 اخلمس
7 

663 333 330 - - - - - - - - - - - - 
 اآلدابكلية 

 اخلمس
8 

3685 358 295 388 354 336 407 277 237 190 230 250 211 152 - 
 والعلوم اآلدابكلية 

 التهمس
9 

3161 221 153 316 287 348 429 304 297 161 201 150 159 135 - 
 العلوم اآلدابكلية 

 األخيار قصر
10 

172 8 33 12 24 31 64 - - - - - - - - 
 والسياحة اآلثاركلية 

 اخلمس
11 

3165 272 392 377 348 367 388 173 152 100 245 180 171 - - 
 كلية الرتبية

 اخلمس
12 

67 42 18 7 - - - -  - - - - - - 
 كلية القانون

 اخلمس–

13 

363 - - - - - - - - - 92 110 115 46 - 
 كلية العلوم الشرعية

 التهمس
14 

2010 111 137 121 153 143 86 142 165 112 253 140 150 100 197 
 كلية اهلندسة

 اخلمس
15 

401 28 38 54 52 21 26 36 58 30 58 - - - - 
 كلية اهلندسة

 القره بوللي
16 

20 20 - - - - - - - - - - - - - 
 كلية الرتبية البدنية

 اخلمس
17 

32 32 - - - - - - - - - - - - - 
 كلية اللغات

 اخلمس
18 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 كلية تقنية املعلومات

 اخلمس
19 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 كلية العلوم الشرعية

 خلمس
20 
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 : 2016/  2015 إىل 2003/  2002 اجلامعي العام من الوافدين الطالب بعدد إحصائية

 اجلنس
 م الكليـــــــــــــــة

 ذكور إناث

 1 اخلمس –كلية الطب البشري  772 603

 2 اخلمس –كلية الصيدلة  206 244

 3 اخلمس –كلية العلوم الصحية  04 02

 4 التهمس –كلية التقنية الطبية  67 15

 5 اخلمس –والتجارة  االقتصادكلية  220 125

 6 اخلمس –والعلوم  اآلدابكلية  281 192

 7 اخلمس –كلية العلوم  26 28

 8 اخلمس – اآلدابكلية  10 20

 9 التهمس –والعلوم  اآلدابكلية  24 36

 10 األخيارقصر  –والعلوم  اآلدابكلية  47 60

 11 اخلمس –والسياحة  اآلثاركلية  ----- -----

 12 اخلمس –كلية الرتبية  03 09

 13 اخلمس –كلية القانون  ----- -----

 14 اخلمس –كلية العلوم الشرعية  ----- -----

 15 اخلمس –كلية اهلندسة  464 99

 16 القره بوللي –كلية اهلندسة  78 40

 17 اخلمس –كلية الرتبية البدنية  ----- -----

 18 اخلمس –كلية اللغات  ----- -----

 19 اخلمس –كلية التقنية املعلومات  ----- -----

 20 اخلمس –كلية العلوم الشرعية  ----- -----

 اجملمــــــــــــــــوع 2202 1473

الطالب الذين درسوا بالكليات التابعة للجامعة كانوا من خمتلف الساحات العربية واألفريقية، 

ى حسابه اخلاص، وتشمل هذه الساحات التشادية واملالية لدراسية واألغلبية ع البعض منهم مبنحة

والعراقية واألردنية والسودانية واملغربية والسورية والتونسية  والصحراوية وجزر القمر واملصرية

 اجلزائرية.وكذلك 

 اإلدارة العامة للدراسات العليا والتدريب:

 1 اخلمس اآلدابكلية  4 كلية الدراسات العليا
 2 كلية اهلندسة اخلمس 5 اخلمس االقتصادكلية 

 3 كلية العلوم اخلمس 6 اخلياروالعلوم قصر  اآلدابكلية 
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 :اجلامعة بكليات (املاجستري) العليا الدراسات بها اليت االقسام

 1 قسم الرتبية وعلم النفس 6 السامليةالدراسات  11 االقتصادقسم 

 2 االجتماعقسم الفلسفة وعلم  7 اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية 12 األحياءقسم 

 3 قسم اللغة العربية وآدابها 8 األحياء 13 اهلندسة املدنيةقسم 

 4 قسم التاريخ 9 التمويل واملصارف 14 قسم اهلندسة الكهربائية واحلاسوب

 5 (القوى)هلندسة الكهربائية ا 10 اإلنشائيةاهلندسة  15 اآلثار

 

 :اجلامعة بكليات (الدكتوراه) العليا الدراسات بها اليت االقسام

 1 الرتبية وعلم النفسقسم 
 2 قسم التاريخ

 3 اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية
 

 :م 2017/  2016 اجلامعي للعام ليبيا خارج املوفدين العليا الدراسات طلبة بعدد إحصائية

 اجملموع
 املوفدون للدكتوراه

املوفدون 

 م الكليـــــة للماجستري

 ذكور إناث ذكور إناث

 1. اخلمس -كلية العلوم  8 24 23 23 78

 2. اخلمس -كلية اهلندسة  22 9 73 2 106

 3. اخلمس - اآلداب 4 5 18 20 47

 4. اخلمس -كلية الطب البشري  48 30 3 1 82

 5. اخلمس - االقتصادكلية  11 2 52 1 66

 6. اخلمس -والسياحة  اآلثاركلية  - - 4 2 6

 7. اخلمس-كلية الرتبية  3 18 27 19 67

 8. التهمس -والعلوم  اآلدابكلية  4 28 18 9 59

 9. التهمس -كلية التقنية الطبية  3 5 8 1 17

 10. قصر اخليار -والعلوم  اآلدابكلية  2 9 29 9 49

 11. القره بوللي -كلية اهلندسة  5 4 21 - 30

 12. اخلمس -كلية الرتبية البدنية  - - 8 - 8

 13. كلية اللغات - - - - -

 14. اخلمس -كلية الصيدلة  13 9 5 1 28

 15. اخلمس -كلية القانون  - - 1 - 1

 اجملمـــــــــــــوع 123 143 290 88 644

 اإلمجالي 266 378 644
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 دليل الطالب 

 باجلامعة:اإلدارة العامة للمكتبات واملطبوعات والنشر 

 نبذة خمتصرة عن املكتبات: ❖

 تعترب املكتبات من أهم هذه اإلدارات باجلامعة فهي هلا الدور االساسي يف إجناح العملية التعليمية والتدريسية

 علة يف تغري اجملتمعوالبحث العلمي فكلما تطورت املكتبات باجلامعات ينعكس على أدائها وخلق عناصر فا

 وتطويره ثقافيا وعلميا فهي القلب والدماغ بالنسبة للجامعات.

 علىويوجد الكادر املؤهل مبكتبة اجلامعة لتزويد كل املرتددين على املكتبة باقتناء الكتب ويعملون 

 ىل غايتهم وإرشادهموتصنيفها وتقديم خدمات اإلعارة واملراجعة والقراءة ومساعدة الباحثني يف الوصول إ فهرستها

 للمعلومات املطلوبة.

 :للمكتباتالرؤية املستقبلية  ❖

 حنن اليوم نعيش حتوالت دقيقة وسريعة وخطرية حبيث أصبح عدم مواكبة هذه التحوالت املعرفية واملعلوماتية

 املعاصر.واللحاق بها يعين التخلف واالنفصال عن العامل 

 املكتبة اإللكرتونية وتأهيل متخصصني هلم القدرة يف حتليل وبرجمة النظم تبقعليه كان من الضروري إنشاء 

 دورها الريادي يف تطويره خاصة يف ظل البيئة علىاملكتبات يف تطور مستمر خدمة للطالب والباحثني وحفاظا 

 اإللكرتونية اليت تعطي مجيع اجملاالت.

 املكاتب التابعة هلا: ❖

 لهمكتب شؤون املكتبات ويتبع - 1

 قسم اخلدمات الفنية. ج. قسم املخازن. د. قسم املكتبة املركزية. -قسم التزويد. ب  -أ 

 -له: مكتب الطباعة والنشر والتعريب واجملاالت العلمية ويتبع  - 2

 واجملالت.ج. قسم الدوريات  والنشر.قسم الطباعة  -أ. قسم التعريب والرتمجة ب 

 -له: تب التوريد والتوزيع ويتبع مك - 3

 واملبيعات.التوزيع  ب. قسم التوريد.قسم  أ.
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 دليل الطالب 

 اإلصدارات: ❖

 هناك العديد من اإلصدارات واملنشورات اليت تهم الطالب خالل دراسته اجلامعية واالستفادة منها يف مشاريع

 التخرج

 الربامج التعليمية باجلامعة ❖

 الربامج االكادميية مبختلف كليات اجلامعة فتمنح الطالب درجة البكالوريوستقدم جامعة املرقب العديد من 

 مستوى املرحلة اجلامعية األوىل بكل اقسامها وفقا للخطط الد راسية للكليات. يف (اجلامعيةاالجازة )والليسانس 

 ن الكليات للدراساتحسب اخلطط املوضوعة م (االجازة العليا)اما بالنسبة ملرحلة للدراسات العليا املاجستري 

 خلمس)امنتشرة يف املنطقة الوسطي  ( كلية20) العشرونوتتكون جامعة املرقب من كليات اجلامعة  العليا،

 الكليات. علىالعديد من األقسام العلمية وموزعة  اوبه (بولليوقصر االخيار والقره ه ومسالت

 

 اخلدمات املكتبية ❖

 املرقب خدماتها اليت تشمل االطالع الداخلي واالستعارة اخلارجية وخدمات البحثتقدم املكتبة املركزية جبامعة 

اإللكرتونية واملبيعات. وجيب على الطالب احلصول على البطاقة املكتبية صادرة من مكتبة الكلية التابع هلا 

مرة واحدة وملدة  للمكتبة واالستفادة من خدمة االستعارة اخلارجية وحيق للطالب استعارة كتابني يف للدخول

جيوز التجديد مبدة أخرى وجيوز للمكتبة أن تسرتد الكتب املعارة خالل مدة االستعارة عند احلاجة  اسبوعني وال

الدخول للمكتبة مع مشروبات او مأكوالت أو املذاكرة بصوت عالي أو املناقشة اجلماعية إال يف املكان  وال جيوز

 الف تعليماتها من حقه يف اخلدمة املكتبية.لذلك وللمكتبة حق حرمان من خي املخصص

 عدد املكتبات

 -مكتبة كلية العلوم اخلمس  -مكتبة كلية اآلداب اخلمس )يوجد داخل كل كلية مكتبة مستقلة بذاتها 

مكتبة -مكتبة كلية الرتبية  -مكتبة كلية العلوم الشرعية اخلمس  -الطب البشري اخلمس  مكتبة كلية

 -مكتبة كلية اهلندسة اخلمس  -مكتبة كلية اآلداب والعلوم قصر االخيار  -ه والعلوم مسالتكلية اآلداب 

مكتبة كلية االقتصاد والتجارة -الرتبية البدنية اخلمس  مكتبة كلية-مكتبة كلية اهلندسة القره بوللي 

 (اخلمس
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 دليل الطالب 

 اخلدمات اإللكرتونية ❖

 املتاحة لطلبة اجلامعة ومنها املساعدة الفورية والربيد اإللكرتوني. كمايوجد العديد من اخلدمات اإللكرتونية 

 يوجد موقع إلكرتوني للجامعة والكلية يتضمن كافة املعلومات واخلدمات املقدمة للطلبة. الرجاء زيارة الرابط

 www.elmergib.lyالتالي للمزيد من املعلومات: 

 السكن اجلامعي ❖

حيق للطالب اإلقامة فيه وخاصة ذات املسافات البعيدة عن اجلامعة، وهناك متتلك اجلامعة سكن خاصة بها و

خاص بالطالبات وموقعه بالقرب من كلية العلوم الشرعية اخلمس، وسكن خاص بالطلبة وموقعة بالقرب  سكن

 االقتصاد والتجارة اخلمس. من كلية

 خدمات احلرم اجلامعي ❖

 يف الكليات حيث يتواجد فيه العديد من حاجيات الطالب من املقاهييعد احلرم اجلامعي من اهم املرافق الداخلية 

 والرتفيهية.والقرطاسية والساحات الرياضية 

 الشهادات املمنوحة ❖

 متنح كليات جامعة املرقب الشهادات يف التخصصات السابقة الذكر التالية:

 الدرجة اجلامعية البكالوريوس .1

 الدرجة اجلامعية لليسانس .2

 (دبلوم عالي)الدراسات العليا  .3

 (املاجستري)درجة اإلجازة العالية  .4

 (الدكتوراه)درجة اإلجازة الدقيقة  .5

 نظام التسجيل والقبول ❖

 يتم قبول الطالب وتسجيلهم وفق الفئات التالية:

 جيل للدراسة، ويكونون متفرغني هلا.طالب نظاميون، وتشمل هذه الفئة مجيع الطالب الراغبني يف التس .1

 عليهم ويطلقطالب غري نظاميون، وتشمل هذه الفئة مجيع الطالب غري منتظمني حبضور احملاضرات،  .2

 .((منتسبني))
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 دليل الطالب 

 طالب وافدون وهم الطالب، غري الليبيني منهم من مقيم داخل ليبيا ومنهم من يتم منحهم مقاعد دراسية، وكيفية .3

 قبوهلم تتم بقرار من وزارة التعليم العالي، وحتدد اللوائح الداخلية للكليات شروط قبوهلم وأعدادهم يف عام دراسي

 وفقا إلمكانياتها وقدرتها االستيعابية.

 ارسون عن بعد وهم الطالب الذين ينخرطون يف برامج التعليم االلكرتوني، وحتدد إجراءات وشروط. طالب د4

 العالي.هذا النظام بالئحة خاصة تصدر بقرار من وزارة التعليم 

 نظام الدراسة ❖

 الدراسي.الدراسة باجلامعة نظام سنوي وفصلي بواقع فصلني دراسيني يف العام 

 التقويم اجلامعي ❖

 يكون نظام الدراسة السنوي من شهر سبتمرب وينتهي شهر أغسطس من السنة املوالية اما عطلة نصف السنة تكون

 من الدراسة الفعلية اأسبوع (عشرستة ) 16يف منتصف شهر فرباير اما نظام الفصلي يتكون كل فصل دراسي من 

عند  أسابيع دراسية8املنتظمة مبا يف ذلك االمتحانات لفصلي اخلريف والربيع اما بالنسبة لفصل الصيف ال يقل عن 

أو أيام  احلاجة، وذلك باقرتاح من جملس الكلية وموافقة جملس اجلامعة، وال يدخل يف حساب هذه املدة أي عطالت

 ا العطالت الرمسية وتكون مواعيد الفصل الدراسي كاالتي:أخرى بدون دراسة فعلية عد

 يبدأ فصل اخلريف يف منتصف شهر سبتمرب، وينتهي مع منتصف شهر يناير من السنة املوالية. -

 يبدأ فصل الربيع يف بداية شهر فرباير، وينتهي يف منتصف شهر يونيو. -

 ف، وتنتهي ببداية فصل الربيع الذي يليه منعطلة نصف السنة ومدتها أسبوعان تبدأ بنهاية فصل اخلري -

 كل عام، وجيوز لألقسام خالل العطلة، دراس ي إقامة برامج دراسية علمية أو ميدانية.

 شروط قبول الطلبة جبامعة املرقب ❖

 يف بداية كل سنة دراسية وفصل دراسي حتدد الكليات عدد الطالب الذين سيتم قبوهلم وفقا إلمكانيات

 واألقسام العلمية، واحتياجات اجملتمع، ويشرتط بصورة عامة من يتقدم للدراسة بكليات جامعالكلية 

 التالية:املرقب لنيل درجة البكالوريوس والليسانس الشروط 

 جيب أن حيضر الطالب بنفسه إلكمال إجراءات التسجيل وال جيوز أن ينوب عنه أحد يف ذلك اال بتوكيل .1

 رمسي.

 حاصال على الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي أو االدبي او ثانوية العلوم التخصصية أن يكون الطالب .2

 حسب الكلية املتقدم هلا.

 التسجيل يف موقع منظومة ادارة الطلبة اجلدد واحضار الرقم املرجعي الصادر منها . .3

 من وزارة التعليم واملعتمدة للقبول أال يقل تقديره العام يف الثانوية العامة عن النسبة احملددة الصادرة .4

 بالكلية يف السنة اليت يرغب الطالب فيها التسجيل.

 ملف معلق. .5
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 أن يكون حسن السرية والسلوك بإفادة صادرة من املدرسة القادم منه. .6

 شخصية.أر بع صور  .7

 أصلي.الرقم الوطين  .8

 صورة من جواز السفر لألجانب. .9

 أن يكون الئقا صحيا موثقا ذلك بشهادة صحية معتمدة. .10

 صورة من شهادة امليالد واإلقامة. .11

 أن يتفرغ تفرغا كامال للدراسة حالة تسجيله طالب منتظم. .12

 كما جيوز إجراء امتحان املقابلة الشخصية الذي تقرره الكلية، ويكون قرار جلنة القبول واملقابلة نهائيا .13

 من جملس الكلية. بعد اعتماده

 أن يلتزم الطالب املتقدم بدفع رس وم ونفقات الدراسة وفق اللوائح املعمول بها باجلامعات الليبية، مع األخذ .14

هو معمول به  بعني االعتبار االتفاقيات املوقعة بشأن املعاملة باملثل، بالنسبة للطلبة الوافدين على منح دراسية وفقا ملا

 باجلامعات الليبية.

 االنتقال بني كليات اجلامعة ❖

 يشرتط يف طالب االنتقال للدراسة بأحد كليات ما يلي:

 املستندات املقدمة من الطالب:أوال: 

 يقدم طالب االنتقال مستنداته يف موعد ال يقل عن ستة أسابيع قبل بدء الفصل الدراسي املراد التسجيل يف ه -

 ملكتب مسجل الكلية.

 سنتني دراسيتني أو أربعة فصول دراسية على األقل قبل خترجه من الكلية.يلتزم بقضاء  -

 ال تقل نسبة جناحه يف الثانوية العامة عن النسبة املقررة للقبول بالكلية يف العام الدراسي الذي يرغب -

 االنتقال فيه.

 ال يكون الطالب مفصوال من الكلية املنتقل منها ألي سبب من األسباب -

 قديره العام يف املقررات الدراسية اليت تدرس بالكلية املنتقل منها واليت تدرس بكليات اجلامعةال يقل ت -

 .(جيد) 65عن % 

 تتضمن مستنداته كشفا بعدد املقررات، ومفرداتها، ووحداتها ودرجاته يف املقررات اليت اجتازها ونظام -

 الدراسة بالكلية اليت انتقل منها.

 يات لكل فصل دراسي النسب املطلوبة لالنتقال إىل الكلية مبا يتناسب مع القدرةثانيا: حتدد جمالس الكل

 االستيعابية للكلية.

 إجراءات التسجيل وجتديد القيد ❖

 يقوم الطالب إجراءات تسجيل للفصل الدراسي األول اجلدد وجتديد القيد خالل أسبوعان قبل بدء الدراسة -

 من جتديد القيد تفرض غرامات تأخري باخلصوص يف األسبوعمبكتب التسجيل، وبعد مخسة عشر يوما 

 الثالث.
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 يف مجيع األحوال ال جيوز قبول الطلبة اجلدد بالفصل الدراسي األول وجتديد القيد بعد انتهاء األسبوع -

 األول من بداي الدراسة، ويتحمل الطالب نتائج تأخريه عن الدراسة يف هذه املدة .

 جيل واملصروفات الدراسية وإجراء الكشف الطيب عند التسجيل ألول مرة ومجيعالقيام بدفع رسوم التس -

 اإلجراءات األخرى اليت تطلب منه.

 يعترب الطالب منقطعا عن الدراسة إذا مل يقم بإجراءات تسجيل املقررات يف املواعيد احملددة للتسجيل -

 بسبب غري مشروع.

 مبا ال يتجاوز احلد األقصى أو األدنى للوحدات الدراسية جيوز للطالب إضافة أو إسقاط مقررات دراسية -

 كل فصل دراسي . يفالدراسة املقررة خالل فرتة ال تتجاوز مخسة عشر يوما من بداية 

 إذا مل يسجل الطالب أي مقرر خالل فرتة التسجيل املعتمدة من جملس الكيلة يعترب منقطعا عن الدراس ة -

 الطالب عبارة " منقطع لعدم التسجيل".يوضع يف نظام معلومات 

 ال يتجاوز التسجيل احلد األعلى للعبء الدراسي وال يقل عن احلد األدنى. -

 تتم عملية تسجيل املقررات للطالب بعد التشاور مع املرشد األكادميي ويتحمل الطالب مسؤولي ة أي -

 قصور أو أخطاء حتدث نتيجة جهله بالتعليمات.

 حذف املقررات قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوع وينتهي بنهاية األسبوع الثاني من بدايةميكن إضافة او  -

 الدراسي.الفصل 

 البطاقات الدراسية ❖

 -: علىالطالب الذين أكملوا إجراءات ي التسجيل حيق هلم احلصول 

 يتم استخراجها من شئون الطالب مبكتب مسجل الكلية. الطالب:بطاقة  -

 تم استخراجها من إدارة املكتبة.بطاقة مكتبية: ي -

 يتم استخراج بطاقة الكلية للطالب مع دفع الرسوم املستحقة لذلك عند تسجليه يف غضون األسبوع االول

 الكلية أو أداء االمتحانات إال بعد صدور إىل.من إكمال إجراءات التسجيل وال يسمح ألي طالب بالدخول 

 البطاقة.

 اخلطط الدر سية ❖

 خطة اكادميية متكاملة تبدأ من بداية دخول الطالب للكلية وتنتهي بتخرجه ولكل قسم علميهي عبارة عن 

 خطة مستقلة لطلبته وتشمل مكونات:

 الدراسي.املقررات الدراسية: وهي املقررات يدرسها الطالب خالل العام الدراسي او الفصل  -

 املتطلبات السابقة عنصر ا هاما يف بناء اخلطةالرتاتبية: وهي املتطلبات السابق للمقررات الدراسية وتعد  -

 الدراسية وال جيوز يف اي حال من االحوال جتاوزه اال بنجاح الطالب فاملتطلب السابق يعد مفتاحا لفهم

 يليه.املقرر الذي 

 متطلب ال يتطلب النجاح فيه: هو املقرر يعد مساعد ا يف فهم املقرر التالي وال يشرتط النجاح فيه لتسجيل -

 اي مقرر.

 متطلب متزامن: يتضمن عادة مواضيع مهمة للمقرر املتزامن معه جيب على الطالب ان يدرسه يف نفس -

 الفصل املسجل به املقرر املتزامن معه.
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 تقسيم املقررات ❖

 تقسم املقررات اليت تدرس بالكليات حسب اخلطة املقرتحة من القسم العلمي املعتمدة من جملس الكلية

 :اىلواجلامعة 

 االجبارية او االساسية: ويكون الطالب ملزما بدراستها بالقسم. (متطلبات القسم)مقررات التخصص  -

 املقررات الداعمة او املساندة: وهي اليت تدرس باألقسام األخرى ويلزم الطالب بدراستها خارج القسم. -

 املقررات االختيارية: وهي املقررات اليت خيتارها الطالب. -

 متطلبات اجلامعة: وهي مقررات تقرر اجلامعة تدريسها جلميع الطالب مبختلف األقسام وتكون الزامية. -

 وحيدد كل قسم نسبة املقررات التخصصية واملساندة واالختيارية من جمموع الوحدات الدراسية الواردة -

 تسجيل املقررات الدراسية ❖

 ول، وذلك حسب التسلسل للمقررات الدراسية املعلنةجيب على الطالب تسجيل املقررات الدراسية أوال بأ

 من قبل القسم، وال جيوز التسجيل يف مقررات متقدمة قبل اجتياز املقررات املرتتبة هلا. الدخول على

 منظومة معلومات الطالب، املختص وتسجيل دخول وبعدها اختيار املقررات املراد دراستها هلذا الفصل

 والتوجه به اىل اخلزينة للسداد ثم اىل املشرف األكادميي. وطباعة النموذج املعد لذلك

 احلد األدنى واألعلى للوحدات الدراسية ملتطلبات التخرج ❖

 وفقا ملا حتدده اخلطط الدراسية املعتمدة من لكل قسم علمي بكليات اجلامعة للوحدات الدراسية املطلوبة

 الوحدات املعتمد باخلطة العامة باللوائح العامة.للحصول على الدرجة املمنوحة وجيب اال تقل عن عدد 

 تنزيل املقررات ❖

 يقوم الطالب بتسجيل املقررات املتاحة عرب منظومة معلومات الطالب مع مراجعة مرشده األكادميي -

 يف تسجيل املقررات وفق نظام الوحدات املعتمدة باخلطة الدراسية باألقسام العلمية.

 دات الدراسية اليت جيوز للطالب التسجيل فيها يف الفصل الدراسي الواحديكون هناك حد أدني للوح - -

 بالكلية.حسب اخلطة الدراسية 

 يسمح للطالب بعد موافقة القسم املختص بتجاوز احلد األعلى واالدنى للعبء الدراسي الفصلي مبقرر -

 عليه.واحد إذا كان خترج الطالب يتوقف 

 لدراسية حسب عدد الوحدات وتقدير الطالب كما هو موضح يف اجلدولوبصورة عامة يتم تنزيل املقررات ا

 التالي مع االحتفاظ خبصوصية الكليات.
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 جدول يبني حساب التقدير العام للطالب: ❖

 ترقيم  النسبة التقدير 

 1 100% اىل 85من ممتاز

 2 85%اىل  75من  جيد جدا

 3 65 اىل 75% جيد

 4 50 اىل 65% مقبول

 5 50%اىل  35من  ضعيف

 6 35% من اقل ضعيف جدا
 

 اإلرشاد األكادميي ❖

املرشد األكادميي: وهو عملية توجيه ومتابعة مستمرة للطالب لتساعده على حتقيق أهدافه التعليمية وفقا 

االكادميية املعتمدة من خالل متابعتهم عن طريق مستوياتهم الدراسية والتأكد من التزامهم باخلطة  للخطط

وأيض ا مساعدتهم يف ختطي العقبات اليت قد تنشأ يف طريق استكمال دراستهم مع العلم أن  الدراسية للقسم

عمليه اإلشراف األكادميي، فعليهم تقع املسئولية الكاملة يف اختياراتهم وعدم اتباعهم  للطالب دور أساسي يف

 . األكادميي النصائح املقدمة من املشرف

 مهام املرشد األكادميي: ❖

يهدف اإلرشاد األكادميي إىل مساعدة الطالب حلل مجيع املشاكل املتعلقة بالنواحي األكادميية وكيفية 

 وذلك عن طريق حتديد مرشد أكادميي لكل طالب ومن مهامه: معاجلتها

 إعداد ملف الطالب: يقوم املرشد األكادميي بإعداد ملف أكادميي خاص لكل طالب من الطالب الذي ن -

 : علىه مهمة اإلرشاد عليهم وحيتوي امللف أوكلت إلي

بصورة  الدراسية املعتمدة لتخرج الطالب ومتأل باخلطةاسي الدربطاقة الطالب حتتوي قائمة مقررات التخصص  -

 دراسي.دورية بواسطة املرشد األكادميي بكل فصل 

 بطاقة تنزيل املقررات الدراسية -

 فصل دراسي.مساعدة الطالب يف اختيار مقرراته لكل  -

حل مشاكل الطالب العلمية وتوجيهه إىل من يستطيع الرد على  -الطالب. حساب الطالب من منظومة معلومات  -

 استفساراته.

 على املرشد التأكد من عدم وجود أي تعارض يف مواعيد جدول الطالب الدراسي وجدول االمتحانات. -

 ومرافق الكلية.التعريف بالقاعات الدراسية واملعا مل واملكتبة  -

 

 على املرشد األكادميي ان يعرف الطالب ما هو احلد ا ألدنى واألقصى للتقديرات وكيفية حساب التقدير -

 الفصلي والرتاكمي.

 وعلى الطالب تتبع اخلطوات التالية:
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 حتديد املوعد مع املرشد األكادميي وااللتزام بها. - 1

 ا وكذلك دليل الكلية.أن يراجع اللوائح والقوانني املعمول به - 2

 التحضري اجليد لكل التساؤالت اليت تشغله قبل املقابلة. - 3

 معرفه الساعات املكتبية للمرشد األكادميي. - 4

 أسئلته.أن حيضر قائمة  - 5

فاملرشد األكادميي  الشفافية والصراحة مع املرشد األكادميي يف مجيع االفكار واألسئلة اليت ختطر ببال الطالب - 6

 حرفيا.يوصي به املرشد األكادميي  يستطيع املساعدة عندما يكون لدى الطالب رؤية واضحة عما يريد تنفيذ ما

 التأكد من مواعيد الدراسية ومواعيد االمتحانات قبل بداية الدراسة. - 7

 املراجعة الدورية للوحة اعالنات الكية والقسم سواء للطالب او املرشد. - 8

 

 : األكادميينينيالطلبة على املر شفمنوذج توزي ع  ❖

 القسم  الدراس العام /الفصل الدراسي 

 ياألكادمياسم املرشف   ددــــــــــــالع 
  

 م .ر رقم القيد عياسم الطالب ربا الدراس املستوي القيد صفة التوقيع

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

     11 

     21 

     31 

 

 .: ..............................................األكادميياسم املر شف 

 .األكادميي: ............................................ توقيع املر شف

 التاريخ: .... / ........./..................
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 أكادميياثر كادي ي م ملتابعة الطالب املتع األكادمييرسالة إىل أستاذ املقرر من املر شف 

 ...................................................السيد / 

 ...........................................أستاذ مقر ر/ 

 بعد التحية،

 ...............................:أنين املشرف األكادميي للطالب /............................................................صاحب رقم القيد 

 ا ومن أجل حتسني معدله نوصي باآلتي:أكادميي املتعثرينوهو من الطلبة 

............................................................................................................................. ...................................... 

 ............................................................................................ ....................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................... 

  

 

الذي تقومون بتدريسه،  يف املقررإفادتنا مبالحظاتكم وتوصياتكم عن أداء الطالب ب التكرممنكم نرجو 

 والنهائي، النصفيضوء نتائج امتحانات واألخر نهاية الفصل الدراسي  وموافاتنا بتقريرين أحدهما نصف فصلى،

 .حيال حالته اإلجراءات الالزمة لنا الوقوف على حالة الطالب ومدى تقدمه من عدمه، والختاذ يتسنىتى ح

 تقبلوا منا أفائق االح ثام والتقدير

ديم  ف األكاش  اسم وتوقيع الم  
 ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 ملف الطالب 
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 مكتب ضمان اجلودة وتقيم األداء بالقسم.

 لميالقسم الع  ياسرالعام الد/يساالفصل الدر 

 الربنامجاسم   التاريخ /          /                  

 احملضررقم   التوقيت 

 

 :يالتدريسي بالدليل األكادمي اإلشرافهدف االجتماع: مراجعة سياسية 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................ ............................................................... 

............................................................................................................................. .................................. 

 تعليمات رئيس القسم:

............................................................................................................................. ................................. 

 ................................................................................................. .............................................................. 

............................................................................................................................. ................................. 

 للطلبة: موعد مراجعة عينة من اخلطط الدراسية

............................................................................................................................. ................................. 

 ........................................................................................ ...................................................................... 

............................................................................................................................. ................................. 

 .................................................توقيع رئيس القسم: 

 

 م.ر ياألكادميأمساء املرشف  التوقيع

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 
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 امللف األكادميي للطالب ❖

 م .ر للطالب ياألكادميحمتويات امللف 

 1 نسخة من أشعار القبول

 2 والقسم اخلاصة بالكلية واالمتحاناتاللوائح والتعليمات بنظام الدراسة 

 3 بيانات عامة عن الطالب

 4 العائليصورة شخصية وصورة من الوضع 

 5 خطة الطالب

 6 (حمدثة ويتم تزويد امل رشف باجلداول كلما حدث حتديث فيه آخر نسخةنسخة من اجلدول الدراسي وجدول االمتحانات )

املواد  املقررات الدراسية، طلب إيقاف القيد، منوذج إسقاط وإضافة الطالب مثل )استمارة تسجيل نسخة من أي إجراء يقوم بها

 (الدراسية
7 

 

 8 أخرى اىلاخر داخل اجلامعة، أو من جامعة  اىلمن قسم  نتقالا حالةالدراسية نسخة من منوذج معادلة املقررات 

 9 بطاقة الطالب

 10 منوذج املنحة الدراسية

 11 فصل دراسصور من كشف الدراجات نهاية كل 

 12 واللقاءات الدورية مع الطالب االجتماعات رنسخة من حماض

 13 ياألكادمي باألشرافأي أوراق أو مناذج أخرى ذات صلة 

 

 بيانات عامة عن الطالب

 ة/اسم رباعي الطالب  د ومكانالاملي تاريخ 

 اجلنسية العنوان 

 ينالرقم الوط            

 األمرولي اسم   عنوانه 

 الثانويةحصول تاريخ   نوعها 

 للشهادةالعام  التقدير  بالكليةالتسجيل  تاريخ 

 رقم القيد  صفة القيد 

 الربنامج الدراسي   الربيد اإللكرتوني 

 ياألكادمي اسم املرشف 

 

 ياألكادميبيانات عامة عن امل رشف 

 ياملشرف األكادمياسم   رقم اهلاتف 

 األكادميية تمواعيد اللقاءا  املكتبية الساعاتموعد    

 الربيد اإللكرتوني 
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 حقوق الطالب

املتطلبات املرتبطة باملقررات  من حق للطالب احلصول على معلومات حول املادة العلمية النظرية والعملية ومعرفة -

 لألحكام واللوائح بالكلية اليت يدرس به. فقأاليت يدرسها وذلك 

 حيق للطالب احلصول على دليل الطالب واخلطط الدراسية بالكلية أو القسم واللوائح الداخلية بهما. -

 بوقت مناسب. الدراسة واالمتحاناتجيب على للطالب االطالع على اجلداول الدراسية قبل بدء  -

أو يف أثناء الساعات  واملناقشة العلمية الالئقة مع أع ضاء هيئة التدريس يف أثناء احملاضرة،حيق للطالب االستفسار  -

 املكتبية املعلنة.

 حيق للطالب معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية وتوزيع الدرجات على أجزاء اإلجابة. -

 االنضمام إليها أو االخنراط فيها.حيق للطالب املشاركة يف األنشطة اليت تقدمها الكلية و -

 حيق للطالب طلب مراجعة إجابته يف االمتحان النهائي وفقا للوائح املعمول بها -

 حيق للطالب معرفة نتائج االمتحان النصفي قبل دخول االمتحان النهائي بوقت كاف. -

 لذلك.حيق للطالب حذف أي مقرر أو إضافة آخر وإيقاف قيده حسب اللوائح الداخلية املنظمة  -

وغريها  حيق للطالب االستفادة من خدمات ومرافق الكلية من املكتبة واجلامع، والسكن اجلامعي، واملالعب -

 بشرط، طلب اإلذن بذلك.

القسم او  التدريس أو هيئةمنه يف عالقته مع أعضاء  حيق للطالب التقدم بشكوى أو التظلم من أي أمر يتضرر -

 الكلية أو أي وحدة من وحدات اجلامعة وفق ا للقواعد املنظمة لوحدة محاية احلقوق الطالبية.

 حيق للطالب من ذ وي االحتياجات اخلاصة احلصول على اخلدمة الالئقة واملناسبة الحتياجاته. -

 واجبات الطالب

 ضور املنتظم للمحاضرات والدروس العملية.التزام الطالب باحل -

احلرم اجلامعي  التزام الطالب حبمل البطاقة اجلامعية الصادرة عن مسجل الكلية أثناء وجود الطالب داخل -

 وتقدميها للموظفني أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها.

 وعدم إثارة اإلزعاج يف غري األماكن التزام الط الب باهلدوء داخل مرافق الكلية واالمتناع عن التدخني فيها -

 املخصصة لذلك.

املرافق أو التجهيزات  التزام الطالب بالتعليمات اخلاصة للحصول على إذن مسبق من اجلهة املختصة الستعمال -

 بالكلية.
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 التزام الطالب بلوائح اجلامعة والكلية وتعليماتها والقرارات الصادرة منها. -

 لتعرض ملمتلكات اجلامعة باإلتالف أو العبث بها.التزام الطالب بعدم ا  -

 التزام الطالب بالزي والسلوك املناسبني.  -

 إيقاف القيد

الدراسية حبسب األحوال جيوز للطالب إيقاف قيده خالل شهر من بداية الفصل الدراسي أو ثالثة أشهر من بداية اسنة 

قبول وقف  ة اجلامعةرالقيد ضمن مدة الدراسة وجيوز إلدا لسنة واحدة طيلة فرتة دراسية وال حتسب مدة إيقاف وذلك

 ذلك.قيد الطالب بصورة استثنائية لسنة أخري إذا تطلبت ظروفه 

 إلغاء قيد الطالب

 يعترب الطالب، مفصوال وملغي قيده من الكلية وال يلتفت إىل أي عذر؛ إذا انقطع عن الدراسة فصلني دراسيني خالل

 اجلامعة، ومل يتقدم بطلب إليقاف القيد وينتهي حقه يف الدراسة على حساب الدولة وجيوز لهدراسته بالكليات 

 .بالدراسةاالستمرار يف الدراسة بالكليات اجلامعة مقابل القيام بدفع الرسوم اخلاصة 

 االنتقال من قسم إىل قسم أخر

 الكلية وفقا للشروط اآلتية:جيوز للطالب االنتقال من قسم إىل أخر مرة واحدة طيلة فرتة دراسته ب

 املفاضلة بني الطلبة املتقدمني لالنتقال حبسب املعدل العام. -

 التزام بالقدرة االستيعابية للقسم املنتقل إليه. -

 موافقة القسمني مع إخطار مسجل الكلية بذلك -

من فصل  ن قد مضى عليه اكرتأن يتم االنتقال خالل مدة أقصاها أسبوعان من بدء الدراسة يف القسم وان ال يكو  -

 واحد يف القسم املنتقل منه.

 يعطي للطالب نفس رقم القيد املسجل به يف الكلية املنتقل منها. -

 وحدات دراسية بعد االنتقال إىل القسم األخر. 6أال يفقد الطالب املنتقل أكثر من   -

 حتسب املدة اليت قضاها الطالب يف القسم املنتقل منه. -

 .حيتفظ الطالب املنتقل بعدد اإلنذارات املتحصل عليها يف القسم املنتقل إليه -
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 املواظبة وإيقاف القيد

الساعات الدراسية  جيب على الطالب حضور احملاضرات واملناقشات والتمرينات يف مجيع املقررات املسجل بها، حسب -

املخصصة ملقرر ما دون عذر شرعي  % من جمموع الساعات 25 من املخصصة لكل مقرر وإذا غاب الطالب أكثر

 فيه،يقبله جملس الكلية حيرم الطالب من التقدم لالمتحان النهائي 

 يف ذلك املقرر. (صفر)ويعطى درجة 

مشروع قبله جملس  وبعذر الدراسي،% فأقل من جمموع الساعات املخصصة للمقرر خالل الفصل  30إذا غاب الطالب  -

 املقرر.حيق له الدخول. لتأدية االمتحان النهائي لذلك الكلية؛ 

عذر؛ يعطى درجة  % من جمموع الساعات املخصصة ملقرر ما لن يلتفت إىل أي 30إذا جتاوز غياب الطالب أكثر من  -

 يف ذلك املقرر وعليه إعادته أو اختيار مقرر غريه أن كان اختياريا (صفر)

إىل  حصر حضور الطالب يف املقرر الذي يقوم بتدريسه وتقديم الغيابيقوم كل عضو هيئة تدريس مبتابعة  -

 املسجل عن طريق األقسام املعنية، وتنبيه الطالب لآلثار املرتتبة على ذلك.

 أنواعه.حتسب نسبة الغياب من بداية الفصل الدراسي، ويدخل يف هذه النسبة الغياب الغري مشروع بكافة  -

 نظام االمتحانات

يشكل جملس الكلية يف نهاية كل سنة أو فصل دراسي جلنة لتسيري االمتحانات النهائية واإلشراف عليها 

كافة األمور املتعلقة بسري االمتحانات وتنظيمها ومتابعتها على النحو  واملراقبة( تتوىلاالمتحانات  جلنة)تسمي 

 االتي:

 ة الدراسية الذي يدرس فيه مرة واحدة جلميع الطالبيعقد امتحان نهائي لكل مقرر يف نهاية الفصل او السن -

 حيدده جملس الكلية بالتنسيق مع األقسام املختصة وجيوز للكلية أن تسمح بعقد امتحان-املعنيني يف موعد

دون إرجاءه إىل ذلك الوقت  نهائي يف مقرر أو أكثر قبل نهاية، الفصل إذا كانت هناك ظروف خاصة بالقسم حتول

 قسام عقد االمتحانات والندوات العلمية، وحبوث التخرج، وماكما جيوز لأل

 يف حكمه يف أي وقت أثناء الفصل الدراسي.

املواد اليت  وي مسح للطالب بدخول الدور الثاني مهما كان عدد (ول وثان)يكون امتحان النظام السنوي من دورين  -

 مل ينجح فيها.

 مال مبادتني.يسمح للطالب باالنتقال من سنة إىل أخري حم -

الرفع من  يعفي الطالب يف مجيع األحوال من إعادة دراسة املواد اليت سبق النجاح فيها إال إذا طلب غري ذلك بقصد -

 جناحه.معدل 
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 ويعترب)دقيقة  15 لفرتة(يفقد الطالب حقه يف أداء االمتحان النهائي يف أي مقرر إذا تأخر عن املوعد احملدد لالمتحان  -

 االمتحان. بداية ندقيقة( م 40)مضي ما ال جيوز له اخلروج من قاعة االمتحان قبل راسبا فيه ك

الشفوية  تشتمل امتحانات أعمال السنة للفصل الدراسي على امتحانات دورية ال تقل عن اثنان وتدخل االمتحانات -

مواعيدها، ألعضاء هيئة  حتديد والتقارير واالمتحانات املفاجئة غري املعلن عنها يف حكم االمتحانات الدورية يرتك

 التدريس ورؤساء األقسام.

 تعليمات للطالب املمتحنني

مسجال  يسمح بالدخول إىل قاعة االمتحان للطالب الذي يربز بطاقة تعريف الكلية سارية املفعول على أن يكون -

 مبقرر االمتحان.

 الزمن املعلن لبداية االمتحان.ال يدخل للطالب إىل قاعة االمتحان إال قبل مضي مخس دقائق من  -

 يلتزم الطالب بتوجيهات املراقبني داخل قاعة االمتحان -

 مينع اي طالب بالدخول إىل قاعة االمتحان بعد انقضاء ربع ساعة من بداية االمتحان. -

 ال يغادر الطالب قاعة االمتحان إال بعد انقضاء نصف الزمن من بداية االمتحان. -

 حيضر معه املتطلبات الالزمة لالمتحان. يلتزم الطالب أن -

 التدخني ضار بالصحة لذلك ال يسمح للطالب املمتحن داخل قاعة االمتحان بالتدخني. -

إلكرتوني  مينع على الطالب أن حيمل معه داخل قاعة االمتحان أي كتاب أو أوراق مكتوبة أو خالية أو أي جهاز -

يستلمها من املراقبني مباشرة  منها داخل القاعة ما عدا املواد املسموح بها واليت أو هاتف نقال أو غريها، أو يتبادل أي ا

أي وسائل أخرى من داخل قاعة االمتحان  وكذلك أي أوراق مستعملة أو غري مستعملة أو كراسات إجابة امتحا ن أو

 للخارج فيما عدا أوراق األسئلة والوسائل اليت مسح له بإدخاله.

 ه إال بإذن من املراقب على الطالب املمتحن.عدم مغادرة مكان -

 مينع منعا بات ا للطالب الرجوع لقاعة االمتحان بعد مغادرتها. -

 ال يسمح للطالب املمتحن تقديم أو تلقي مساعدة مباشرة أو غري مباشرة من طالب أخر. -

 ال يسمح للطالب املمتحن نزع أو متزيق أي ورقة من كراسة اإلجابة.-

علي  للطالب املمتحن كتابة امسه او أي عبارة د الة داخل كراسة اإلجابة ولن تصحح ورقته ويتحصلال يسمح  -

 صفر يف املقرر.
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 غياب الطالب خالل االمتحانات النهائية

شرعي  يف ذلك االمتحان ما مل يتقدم املعين بعذر (صفر)إذا تغيب الطالب عن أحد االمتحانات الدورية يعطى درج ة  -

 يقبله أستاذ املقرر، ورئيس القسم املختص.

 ، ويعترب غائبا عن االمتحان)غ(إذا تغيب الطالب عن أداء االمتحان النهائي يف أي مقرر حيصل الطالب على تقدير  -

 .وبالتالي يعترب الطالب راسبا

 توزيع درجات ملقرر ما

 قرر ما حمسوبة من واقع االمتحانات اليت جتري يف نهاية الفصل مضافا إليها درجات االختبارات،تكون النتيجة مل

والنشاطات اليت يقوم بها الطالب خالل الفصل الدراسي كله، وتكون النهاية العظمى لدرجة، العلمية لكل مقرر 

ورة عامة حسب النظام املعتمد من درجة حسب اخلطط الدراسية بالكليات ماعدا الكليات الطبية وتوزع بص مائة

 والكلية. القسم

 تقدير درجات الطالب

 تقدر درجات الطالب يف الكليات اليت تستخدم نظام املائة حسب اجلدول آلتي:

 الرمز التقدير النسبة ترقيم

 A ممتاز 100اىل 85من  1

 B جيد جدا 85اىل 75من  2

 C جيد 75اىل 65من  3

 D مقبول 65اىل 50من  4

 E ضعيف 50اىل 35من  5

 F ضعيف جدا 35أقل من  6

 

 25حيسب معدل النقاط بقسمة النسبة املئوية على 

 حساب معدل متوسط التقدير الفصلي للطالب

 يف نهاية كل فصل دراسي حيسب متوسط معدل التقدير العام للطالب بضرب الدرجة لكل مقرر جنح فيه يف عدد

 املعتمدة له وقسمة جمموع حاصل الضرب جلميع املقررات اليت درسها الطالب على العدد الكلي للوحداتالوحدات 

مضروبا بالنهاية العظمى، ويقرب معدل متوسط التقدير إىل أقرب رقمني عشريني مع االحتفاظ خبصوصية 

 .يف الية حساب املتوسط الكليات
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 للطالبحساب معدل متوسط التقدير العام 

الوحدات املعتمدة له،  عند التخرج حيسب متوسط التقدير العام للطالب بضرب الدرجة املتحصل عليها الطالب لكل مقرر يف عدد

مضروبا بالنهاية العظمى، ويقرب معدل متوسط  وقسمة جمموع حاصل الضرب جلميع املقررات اليت درسها على العدد الكلي للوحدات

 .، أذا استوفى مجيع متطلبات التخرجالدراسينفس الفصل  عشريني يعترب الطالب ضمن خرجيي التقدير إىل أقرب رقمني

 حق الطالب يف إعادة دراسة مقرر ما

 % من الدرجة الكلية يف أي مقرر أو يف مجيع مقررات الفصل 50حيق للطالب إذا حتصل على متوسط تقدير عام 

الدراسي  مرة أخرى حبيث ال تتجاوز مادتني أو مقررين يف الفصلالدراسي حيق للطالب إعادة أي من تلك املقررات 

 الواحد لرفع معدله.

 مراجعة مقرر رسب فيه الطالب

إال تزيد  مع مراعاة سرية االمتحانات جيوز للطالب التقدم بطلب املراجعة املوضوعية يف املقررات اليت رسب فيها على

 التالية:عن مقررين وفق اإلجراءات والضوابط 

 أن يقدم طلب املراجعة إىل مسجل الكلية خالل مدة ال تزيد عن أسبوعني من إعالن النتائج.  -

أستاذ  يتوىل القسم الدراسي تشكيل جلنة للمراجعة من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس على أن يكون من بينه  -

ثالثة أيام من  قدميه إلدارة الكلية خاللاملقرر وحبضور الطالب شخصيا وعلى اللجنة إعداد تقرير باخلصوص وت

ويعد قرراها نهائيا، وال  تاريخ التكليف، وإذا تأخر الطالب عن املوعد احملدد للمراجعة تراجع الورقة من قبل اللجنة

 حيق للطالب طلب املراجعة.

 الطالب.إذا ثبتت صحة ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة، وتودع نسخة من التقرير يف ملف  -

ال يثبت  إذا مل يثبت صحة ادعاء الطالب فيرتتب على ذلك أيلولة قيمة الكفالة إىل الكلية، ومساءلة الطالب الذي  -

 ادعاءه وعلى إدارة الكلية إخطار الطالب بهذه اإلجراءات والضوابط عند تقدميه طلب املراجعة.

 اإلنذار والفصل من الدراسة

 اإلنذار

 الالئحة الدراسية. راجعدير عام ضعيف أو ضعيف جدا يف أي فصل من الفصول ينذر الطالب إذا حتصل على تق

 الداخلية للدراسة واالمتحانات الصادرة من كليات اجلامعة ومعتمدة من جملس اجلامعة.

 احلرمان من االمتحان

الساعات  من (% 25 )يف أي مقرر يف حالة غيابه ألكثر من  (النظري والعملي)حيرم الطالب من أداء االمتحان النهائي 

 احملددة وتعطى له درجة صفر، لذلك املقرر
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 الفصل من الدراسة

 يفصل الطالب وينتهي حقه يف االستمرار يف الدراسة على حساب الدولة يف إحدى احلاالت التالية:

 إذا حتصل على معدل فصلي ضعيف جدا مرتني متتاليتني خالل فرتة دراسته بالكلية. -

 ل فصلي ضعيف ثالث مرات متتالية خالل فرتة دراسته بالكلية.إذا حتصل على معد -

 إذا تكرر رسوب الطالب يف مقرر ما أربع مرا ت. -

 إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة فصلني دراسيني متتالني. -

الدراسية  رسومإذا قضي ضعف املدة املقررة بالنسبة للطالب الذي اختار االستمرار يف الدراسة عن طريق دفع ال -

 للتخصص.

 راجع الالئحة الداخلية للدراسة واالمتحانات الصادرة من كليات اجلامعة ومعتمدة من جملس اجلامعة -

 الفرصة االستثنائية

 اجلامعة وجملسجيوز منح الطالب فرصة ا استثنائية بناء على توصية من القسم العلمي وملرة واحدة، وجملس إدارة 

 الكلية، وذلك وفقا للضوابط والشروط اليت تضعها اللوائح العامة.

 إعادة التنسيب

 -يعاد تنسيب الطالب إلي كلية، أو معهد عال أخر يف احلاالت التالية: 

 .لى تقدير عام ضعيف جدا يف فصلني دراسيني من الفصول األربعة األوليإذا حصل ع  -

 .إذا حتصل على احلد األعلى من اإلنذارات بالنسبة للنظام الفصلي -

 جيوز إعادة التنسيب إىل كلية أو معهد عالي يكون معدل القبول به قل من الكلية اليت استنفد الطالب بها -

 فقط.وذلك ملرة واحدة  سنوات الرسوب

 املخالفات والعقوبات التأديبية

خيضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعال يشكل خمالفة للقوانني واللوائح، واألنظمة املعمول بها يف اجلامعة 

سواء، مت الفعل داخلها أو يف أي مكان من ملحقاتها وتقع املخالفة بارتكاب فعل حمظور قانونا، ويظل  والكلية

لتأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله راجع خاضعا ألحكام، ا الطالب

 الداخلية للدراسة واالمتحانات الصادرة من كليات اجلامعة ومعتمدة من جملس اجلامعة. الالئحة
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 ساخلم -كلية اهلندسة  - 1

 م. 1991/  1990تاريخ افتتاح الكلية: العام اجلامعي  ❖

 كيلومرت عن مدينة طرابلس. 120موقع الكلية: تقع يف مدينة اخلمس وتبعد مبسافة  ❖

 م. 1996/  1995أول دفعة خرَّجتها الكلية: سنة  ❖

 السنة.نظام الدراسة: نظام فصلي مبعدل فصلني دراسيني يف  ❖

 .(سنوات 5) دراسيةفصول  10مدة الدراسة:  ❖

والتخصصية  مراحل الدراسة: جتمع بني الدراسة النظرية والعملية، حيث يدرس الطالب جمموعة من املواد العامة ❖

العملية حيث جيري  باإلضافة اىل الدراسةوحدة دراسية،  160 - 150ويصل عدد والوحدات الدراسية ما بني 

 الطلبة جمموعة من التجارب داخل معامل القسم.

 :األقسام املوجودة بالكلية ❖

 العام.القسم  .1

 قسم الكهربائية واحلاسوب. .2

 قسم الكيميائية والنفطية. .3

 قسم اهلندسة املعمارية والتخطيط العمراني. .4

 قسم امليكانيكية والصناعية. .5

 قسم املدنية. .6

 :الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية ❖

 املدنية، اهلندسة ، اهلندسةالعمرانياهلندسة املعمارية والتخطيط اإلجازة التخصصية البكالوريوس يف كل من: اهلندسة الكهربائية واحلاسوب،  -

 امليكانيكية والصناعية، اهلندسة الكيميائية والنفطية.

 ة.اإلجازة العالية املاجستري يف كل من: اهلندسة الكهربائية واهلندسة املدني -

 اخلمس -كلية اآلداب  - 2

 م، وكانت كلية اآلداب 1991م/  1990تاريخ افتتاح الكلية: مقرها مدينة اخلمس تأسست باملدينة عام  ❖

من  م، وهي 2014/  2013مندجمة مع كلية العلوم حتت اسم كلية اآلداب والعلوم ومت فصلها يف العام اجلامعي 

 ضمن كليات جامعة املرقب.

 م. 1994م /  1993الكلية كانت سنة: أول دفعة خرَّجتها  ❖
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 .(فصلي -سنوي )نظام الدراسة:  ❖

فصلي يف العام  تدرس فيها مواد نظرية وعملية وحتول إىل نظام (سنوات 4الدراسة )مدة الدراسة يف الكلية: مدة  ❖

 وهو أيضا تدرس فيه مواد نظرية وعملية. 2008 - 2007اجلامعي 

 اآلتية:تضم الكلية األقسام  ❖

 قسم اللغة االيطالية 7 قسم التاريخ 4 قسم اللغة العربية وآدابها 1

 قسم اللغة اإلجنليزية 8 اجلغرافياقسم  5 قسم الدراسات اإلسالمية 2

 قسم االعالم 9 قسم الفلسفة وعلم االجتماع 6 قسم علم النفس 3

  

 الكلية:الدرجات العلمية اليت متنحها  ❖

 (.الليسانس)التخصصية اإلجازة - 1

وقسم  يف قسم العربية وآدابها وقسم الدراسات اإلسالمية وقسم التفسري وعلم االجتماع( املاجستري)اإلجازة العليا  - 2

 الرتبية وعلم النفس وقسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية.

وعلم  اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية، وقسم التاريخ وقسم الرتبيةيف قسم ( الدكتوراه)اإلجازة الدقيقة  - 3

 ..النفس

 اخلمس - العلومكلية  - 3

 م. 1992م/  1991تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي:  ❖

 كيلومرت عن مدينة طرابلس. 120موقع الكلية: تقع يف مدينة اخلمس وتبعد مبسافة  ❖

 فصلي.نظام الدراسة:  ❖

سنوات مبعدل مثانية فصول دراسية تشمل دراسة نظرية وعملية وحقلية يف  4الدراسة: مدة  ❖

 األقسام. بعض

 :األقسام املوجودة بالكلية ❖

 قسم الرياضيات 5 القسم الكيمياء 1

 قسم اإلحصاء 6 قسم الفيزياء 2

 قسم احلاسوب 7 قسم األحياء 3

  قسم علوم األرض والبيئة. 4

 

 العلمية اليت متنحها الكلية:الدرجات 

 اإلجازة التخصصية بكالوريوس. ❖

 .(يف قسم األحياء)اإلجازة العالية املاجستري  ❖
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 اخلمس - كلية االقتصاد والتجار ة - 4

 م . 2000/  1999تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي:  ❖

 موقع الكلية: تقع يف مدينة اخلمس. ❖

 م. 2003/  2002أول دفعة خرَّجتها الكلية كانت سنة:  ❖

 فصلي.نظام الدراسة:  ❖

 مدة الدراسة يف الكلية: مثانية فصول. ❖

 مراحل الدراسة: تعتمد الدراسة بالكلية على املقررات الدراسية النظرية والعملية وامليدانية. ❖

 ة.دراسي ( وحدة132)متطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية بكالوريوس  ❖

 األقسام املوجودة بالكلية هي: ❖

 قسم العلوم السياسية 5 قسم االقتصاد 1

 قسم التمويل واملصارف 6 قسم إدارة األعمال 2

 قسم التسويق 7 قسم احملاسبة 3

  قسم حتليل البيانات واحلاسب اآللي 4

 

 الكلية:الدرجات العلمية اليت متنحها 

 البكالوريوس يف مجيع األقسام العلمية.اإلجازة التخصصية  ❖

االقتصاد وإدارة األعمال واحملاسبة والعلوم السياسية والتمويل  يف)ماجستري اإلجازة العليا  ❖

 (.واملصارف

 اخلمس - كلية الطب البشري - 5

 م. 2000/  1999تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي:  ❖

 بالقرب من مستشفى اخلمس.موقع الكلية: تقع يف مدينة اخلمس  ❖

 م 2006/  2005–أول دفعة خرَّجتها الكلية كانت سنة:  ❖

 نظام الدراسة: نظام الدراسة سنوي. ❖

 الدراسة:مراحل  -باإلضافة الي سنة االمتياز (،سنوات 6سنوات )مدة الدراسة يف الكلية: ست  ❖

 اإلعداد.املرحلة التمهيدية وتشمل سنة  -

 األساسية وتشمل السنة األولي والثانية.املرحلة  -

 الثالثة.املرحلة ما قبل السريرية وتشمل  -
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 واخلامسة.املرحلة السريرية وتشمل الرابعة  -

باإلضافة الي سنة االمتياز وهي السنة التدريبية املقررة ملزاولة مهنة الطب وتتم بأحد املستشفيات 

 التعليمية.

 اإلجازة التخصصية البكالوريوس.متطلبات احلصول على  -

 األقسام املوجودة بالكلية هي:

 قسم طب األسرة واجملتمع 13 قسم علم األدوية 7 (املواد العامة)قسم اإلعداد  1

 قسم الطب الشرعي 14 قسم األحياء الدقيقة 8 التشريح قسم 2 2

 قسم العيون 15 قسم الطفيليات 9 قسم األنسجة 3

 قسم النساء والتوليد 16 قسم علم األمراض 10 األعضاءقسم وظائف  4

  14 قسم اجلراحة وفروعها 11 قسم الكيمياء احليوية 5

  قسم الباطنة وفروعها 12 قسم األطفال 6

 

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية:

 .(المتياز)اإلجازة التخصصية البكالوريوس يف الطب واجلراحة العامة بعد إنهاء السنة التدريبية املقررة  -

  رخيااألقصر  -كلية اآلداب والعلوم  - 6

 م. 2001م/  2000تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي  ❖

 األخيار.موقع الكلية: قصر  ❖

 التطبيقية وسنوي للعلوم اإلنسانية.نظام الدراسة: فصلي للعلوم  ❖

 الفصل.مدة الدراسة يف الكلية: أربع سنوات دراسية لنظام السنة ومثانية فصول دراسية لنظام  ❖

 األقسام املوجودة بالكلية هي: ❖

 الكيمياء 9 الفيزياء 5 اللغة العربية والدراسات االسالمية 1

 علوم احلياة 10 الرياضيات 6 جلغرافياا 2

 الرتبية وعلم النفس 11 احلاسوب 7 اللغة العربية 3

   التاريخ 8 علم االجتماع 4

 

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية:

 .(العلوم التطبيقية يف)التخصصية البكالوريوس اإلجازة -

 .(العلوم االنسانية يف)الليسانس اإلجازة التخصيصية  -
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 (.قسم التاريخ يف)املاجستري اإلجازة العالية  -

 مسالته -كلية اآلداب والعلوم  - 7

 م. 2001/  2000تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي:  ❖

 موقع الكلية: تقع يف مدينة مسالت ة. ❖

 م. 2004/  2003أول دفعة خرَّجتها الكلية كانت سنة:  ❖

 فصلي.نظام الدراسة: سنوي /  ❖

 الفصلي.للنظام  ومثانية فصولمدة الدراسة يف الكلية: أربع سنوات للنظام السنوي  ❖

  مراحل الدراسة: جتمع بني الدراسة النظرية وعملية. ❖

 (.دراسية )وحدة 125اىل  86 الليسانس منمتطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية  ❖

 دراسية.وحدة  (*****اىل **** بكالوريوس )منمتطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية  ❖

 األقسام املوجودة بالكلية هي:

 رياضيات 9 التفسري وعلم االجتماع 5 قسم اجلغرافيا 1

 كيمياء 10 اللغة اإلجنليزية 6 قسم التاريخ 2

 حاسوب 11 جيوفيزياء 7 قسم الرتبية وعلم النفس 3

 ألحياءا 12 فيزياء 8 اللغة العربية 4

 

 الكلية:الدرجات العلمية اليت متنحها 

 اإلجازة التخصصية الليسانس يف مجيع األقسام األدبية. -

 العلمية.اإلجازة التخصصية البكالوريوس يف مجيع األقسام  -

 القره بوللي -كلية اهلندسة  - 8

تقع يف مدينة القره  الكلية:– موقع 2001/  2000 اجلامعي:العام  هو:تاريخ افتتاح الكلية  ❖

 كيلو مرت شرق طرابلس. 60بوللي وتبعد مسافة 

 2005/  2004 سنة:أول دفعة خرجتها الكلية كانت  ❖

 فصلي الدراسي:نظام  ❖

 عشرة فصول دراسية الكلية:مدة الدراسة يف  ❖

 .الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية: اإلجازة التخصصية البكالوريوس ❖
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 العمامرة - كلية التقنية الطيبة - 9

 م. 2002/  2001تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي:  ❖

 ه.تقع يف مدينة العمامرة ومقرها السابق مدينة مسالت الكلية:موقع  ❖

 سنوي. الدراسة:نظام  ❖

 األعداد.مدة الدراسة يف الكلية: أربع سنوات باإلضافة الي سنة  ❖

 عملي.مراحل الدراسة: جتمع بني الدراسة النظرية وتدريب  ❖

 األقسام املوجودة بالكلية، هي:

 قسم هندسة املعدات الطبية 5 قسم تقنية األسنان 3 قسم العام 1

 قسم الصحة العامة 6 التخدير والعناية الفائقة قسم 4 قسم تقنية املختربات 2

 

 اخلمس - كلية الصيدلة - 10

 .م( 2007/  2006 )لسنة 364تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي: قرار رقم  ❖

 اخلمس.تقع يف مدينة  الكلية:موقع  ❖

 .م( 2011م /  2010: )أول دفعة خرَّجتها الكلية كانت سنة ❖

 سنوي.نظام الدراسة  الدراسة:نظام  ❖

 (.سنوات 5)مدة الدراسة يف الكلية: مخس سنوات  ❖

 األقسام املوجودة بالكلية، هي:

1 
 3 قسم علم األدوية والصيدلية السريرية -

قسم الكيمياء الطبية 

 والصيدالنية
5 

قسم الصيدالنيات والصيدلية 

 الصناعية

  قسم العقاقري والنواتج الطبيعية 2

 

 الكلية:الدرجات العلمية اليت متنحها 

 الصيدالنية.اإلجازة التخصصية البكالوريوس يف جمال العلوم  -

 اخلمس - كلية الرتبية - 11

املعلمني م املعهد العالي إلعداد  1996م كانت الكلية يف سنة  2009/  2008تاريخ افتتاح الكلية هو:  ❖

جامعة  م انتقل املعهد العالي إلعداد املعلمني الي 2005م وفى سنة  2005منه عدة دفعات حتى سنة  وخترجت
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أول سنة  م أعيد تسمية الكلية الرتبية مع العلم 2008يف سنة  (كلية إعداد املعلمني)املرقب وأعيد تسميته 

 عام.كانت 

 م. 2002/  2001أول دفعة خرَّجتها الكلية كانت سنة:  ❖

 سنوي. لدراسة:انظام  ❖

 سنوات.مدة الدراسة يف الكلية: أربع  ❖

 عملي.مراحل الدراسة: جتمع بني الدراسة النظرية وتدريب  ❖

 دراسية.وحدة  (152/  120)متطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية البكالوريوس  ❖

 األقسام املوجودة بالكلية هي:

 النفسية واالجتماعيةالدراسات  10 اللغة اإلجنليزية 6 معلمة فصل 1

 الرياضيات 11 الدراسات اإلسالمية 7 رياض األطفال 2

 األحياء 12 اللغة العربية 8 اجلغرافيا 3

 الفيزياء  احلاسوب 9 الكيمياء 4

  الرتبية الفنية 5

 

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية:

 يف اآلداب والرتبية.)ليسانس(اإلجازة التخصصية -

 يف العلوم والرتبية. (بكالوريوس)اإلجازة التخصصية -

 (.املاجستري)اإلجازة التخصصية -

 اخلمس -كلية العلوم الصحية  - 12

 م. 2012/  2011تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي:  ❖

 سنوي. الدراسة:نظام  ❖

 سنوات.مدة الدراسة يف الكلية: أربع  ❖

 عملي.مراحل الدراسة: جتمع بني الدراسة النظرية وتدريب  ❖

 دراسية.وحدة  (181 - 120)البكالوريوس متطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية  ❖

 األقسام املوجودة بالكلية هي:

 علوم املختربات الطبية 5 العالج الطبيعي 3 العلوم التمريضية 1

  تكنولوجيا األسنانعلوم  4 األشعة التشخيصية والعالجية 2

 

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية:

 مجيع التخصصات يف (البكالوريوس)اإلجازة التخصصية  -
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 اخلمس - كلية اآلثار والسياحة - 13

 م تعترب كلية اآلثار والسياحة إحدى أوىل كليات 2012/  2011يف العام اجلامعي  الكلية: هوتاريخ افتتاح  ❖

كلية واآلثار( يف التاريخ )قسما اآلثار يف ليبيا واملغرب العربي إذ ترجع البدايات األوىل للكلية منذ أن كانت 

 من)م( اآلثار والسياحة قسم، ثم أصبح  1991 - 1990الذي تأسس يف العام اجلامعي  اخلمس، -اآلداب والعلوم 

 2012م/  2011 ثم انفصل عنها وأصبح كلية مستقلة بتاريخ اخلمس، -ضمن األقسام التابعة لكلية اآلداب 

 م.

 األثرية.تقع يف مدينة اخلمس بالقرب من مدينة لبدة  الكلية:موقع  ❖

 م. 2014م/  2013أول دفعة خرَّجتها الكلية كانت سنة  ❖

 سنوي.نظام الدراسة  الدراسة:نظام  ❖

 .سنوات( 4)سنوات  أربع الكلية:مدة الدراسة يف  ❖

 عملي.جتمع بني الدراسة النظرية وتدريب  الدراسة:مراحل  ❖

 وحدة دراسية. (113إىل  85من )متطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية الليسانس  ❖

 وحدة دراسية. (33)املاجستري متطلبات احلصول على اإلجازة العالية  ❖

 هي:األقسام املوجودة بالكلية 

 اآلثار اإلسالمية 3 اآلثار الكالسيكية 1

 اإلرشاد السياحي 4 الصيانة والرتميم 2

 

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية

 / من قسم اآلثار الكالسيكية / اآلثار اإلسالمية /الصيانة والرتميم -كل: اإلجازة التخصصية الليسانس يف  -

 اإلرشاد السياحي.

 قسم اآلثار اإلسالمية. -اإلجازة العالية املاجستري: يف قسم اآلثار الكالسيكية  -

 اخلمس - كلية القانون - 14

 م. 2013/  06/  19تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي:  ❖

 تقع يف مدينة اخلمس. الكلية:موقع  ❖

 م. 2014م /  2103أول دفعة خرَّجتها الكلية كانت سنة:  ❖

 وي.سن الدراسة:نظام  ❖

 مدة الدراسة يف الكلية: أربع سنوات للنظام السنوي. ❖

 مراحل الدراسة: الدراسة النظرية. ❖
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 دراسية.وحدة  (95)متطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية الليسانس  ❖

 

 

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية

 )الليسانس(.اإلجازة التخصصية  -

 اخلمس - كلية الرتبية البدينة - 15

 م. 2015م/  2014افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي: تاريخ  ❖

 سنوي. الدراسة:نظام  ❖

 سنوات.مدة الدراسة يف الكلية: أربع  ❖

 عملي.مراحل الدراسة: جتمع بني الدراسة النظرية وتدريب  ❖

 دراسية.وحدة  (140)البكالوريوس متطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية  ❖

 :األقسام املوجودة بالكلية هي

 قسم إعادة التأهيل والعالج الطبيعي 3 قسم منهاج وطرق التدريس  1

 قسم اإلدارة الرياضية واإلعالم الرياضي 4 قسم التدريب الرياضي 2

 

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية

 (البكالوريوس)اإلجازة التخصصية  -

 اخلمس - كلية تقنية املعلومات - 16

 م. 2015 - 2014تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي:  ❖

 اخلمس.تقع يف مدينة  الكلية:موقع  ❖

 فصلي. الدراسة:نظام  ❖

 دراسية.مدة الدراسة يف الكلية: مثان فصول  ❖

 عملي.مراحل الدراسة: جتمع بني الدراسة النظرية وتدريب  ❖

 دراسية.وحدة  (145 - 130)متطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية البكالوريوس  ❖

 األقسام املوجودة بالكلية هي:

 قسم تقنيات انرتنت 5 قسم هندسة الربجميات 3 قسم شبكات احلاسوب 1

 قسم الذكاء االصطناعي 6 قسم متعدد الوسائط   4 قسم علوم احلاسوب 2
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 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية

 اإلجازة التخصصية الليسانس -

 اخلمس - الشريعةكلية علوم  - 1 7

 .م 2016م/  2015الربيع  :( فصلتاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي ❖

 فصلي. الدراسة:نظام  ❖

 (فصول )مثانيةمدة الدراسة يف الكلية: أربع سنوات  ❖

 عملي.مراحل الدراسة: جتمع بني الدراسة النظرية وتدريب  ❖

 وحدة دراسية. (144اىل  140من )متطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية الليسانس  ❖

 هي: بالكلية،األقسام املوجودة 

 قسم الفقه وأصوله 3 قسم التفسري واحلديث 2 قسم أصول الدين 1

 

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية:

 .)الليسانس( اإلجازة التخصصية -

 اخلمس -كلية طب وجراحة الفم والسنان  - 18

 م . 2018/  2017تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي:  ❖

 اخلمس.تقع يف مدينة  الكلية:موقع  ❖

 سنوي.نظام الدراسة  الدراسة:نظام  ❖

 االمتياز.باإلضافة الي سنة  (،سنوات 5)مدة الدراسة يف الكلية: مخس سنوات  ❖

 الدراسة:مراحل 

 اإلعداد.املرحلة التمهيدية وتشمل مرحلة  -

 املرحلة ما قبل السريرية وتشمل السنة األوىل والثانية. -

 والرابعة.املرحلة السريرية وتشمل السنة الثالثة  -

املستشفيات  السنة التدريبية املقررة ملزاولة مهنة الطب وجراحة الفم واالسنان، وتتم بأحد وهيسنة االمتياز  -

 التعليمية.

 وحدة ............(الساعات العملية والنظرية  البكالوريوس( عدد)متطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية  -

 دراسية.

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية:

 )االمتياز(.السنة التدريبية املقررة  اإلجازة التخصصية البكالوريوس يف طب وجراحة الفم واألسنان بعد إنهاء -



 

 47من  47الصفحة  
 

 دليل الطالب 

 اخلمس - تاللغاكلية  - 19

 .2018/  2017تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي:  ❖

 اخلمس.تقع يف مدينة  الكلية:موقع  ❖

 سنوي. الدراسة:نظام  ❖

 سنوات.مدة الدراسة يف الكلية: أربع  ❖

 مراحل الدراسة: جتمع بني الدراسة النظرية وتدريب عملي. ❖

 .دراسيةوحدة  (138)متطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية الليسانس  ❖

 األقسام املوجودة بالكلية هي:

 اللغة العربية قسم 5 اللغة العربية قسم 3 قسم اللغة اإلجنليزية 1

  قسم الرتمجة 4 قسم اللغة الفرنسية 2
 

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية:

 .)الليسانس( اإلجازة التخصصية -

 كلية الدراسات العليا - 20

 م. 2017/  2016تاريخ افتتاح الكلية هو: العام اجلامعي:  ❖

 اخلمس.تقع يف مدينة  الكلية:موقع  ❖

 فصلي. الدراسة:نظام  ❖

 املاجستري.شهرا لربنامج  36مدة الدراسة يف الكلية:  ❖

 والعملية.مراحل الدراسة: جتمع بني الدراسة النظرية  ❖

 دراسية.وحدة  (36)متطلبات احلصول على اإلجازة التخصصية املاجستري  ❖

 :األقسام املوجودة بالكلية هي

 اهلندسية وتقنية املعلومات قسم العلوم 7 االقتصادية قسم العلوم 4 اللغات وآدابها قسم علوم 1

 قسم الشريعة والقانون 5 اإلنسانية قسم العلوم 2

 

 األحياء قسم: 6 األساسيةقسم العلوم  3

 

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية:

 .)املاجستري(اإلجازة التخصصية  -


