
 

 

  

 دنيم انطانب
 نهتسجيم وانقبول 

يف كهية انرتبية  
 ناصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2017-2018 



 م7108-7107الطالب لمتسجيل والقبول في كمية التربية ناصر دليل
 

 

 اجلامعة: نهتسجيم وانقبول نهدراسة يف انعامة انشروط 
 يعادلها ما أو)عممي أو أدبي(  العامة الثانوية شهادة عمى حاصلً  يكون أن. 
 .أن ال تزيد مدة حصوله عمى الثانوية العامة عن سنة دراسية 
 .أن يتقدم بالشهادة األصل 
 .أن يكون حاصًل عمى النسبة المئوية لمقبول بالكمية 
  .أن يكون متفرغًا لمدراسة 
  .أن يتم القبول وفق امتحان قبول إذا تطمبت ظروف القبول ذلك 
 يكون الئقًا طبيًا. أن 
 .أن يكون حسن السيرة والسموك 
   ب لمعدالة.و كم عميه في قضية جنائية أو أخلقية أو مطمأن ال يكون قد ح 

 يف انكهية: انتسجيم وانقبول إجراءات 
 عمى شبكة  الجامعةموقع ب وفق إجراءات التسجيل اإللكتروني الجدد يتم تسجيل الطلب

 .)r.ahttp://www.zu.edu.ly( المعمومات الدولية
  فترة التسجيل اإللكتروني بمنظومة الجامعة يتم اإلعلن عنها من خلل موقع الجامعة

 اإللكتروني ووسائل اإلعلم المحمية.
 المعني رسالة عمى هاتفه تحمل رقم التسجيل الخاص  بعد التسجيل في المنظومة يستمم

تمام اإلجراءات. ي ستخدم به يتسنى له استلم نموذج القبول المبدئي الذي  لممراجعة وا 
 والقبول بالجامعة مركز التسجيلب المطموبة إلتمام إجراءات التسجيل الوثائق: 
 .معمق ممف -
يعادلها من الشهادات المعتمدة من الجهات أو ما  "النجاح األصل "وثيقة الثانوية شهادة -

 .ذات االختصاص

http://www.zu.edu.ly/
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 الرقم الوطني. -
 .ميلد شهادة -
 .األب ميلد شهادة -
 .إقامة شهادة -
 .والسموك السيرة حسن -
 .صحية شهادة -
 .شخصية صور "8عدد " -
 ".المنحة مصرفي "لغرض حساب -
 ".المنحة السفر "لغرض جواز أو الشخصية البطاقة من صورة -
 .بالتسجيل خاص نموذج تعبئة -
 يستمم نموذج استلم  أن تستوفى إجراءات الطالب لدى مركز التسجيل بالجامعة بعد

 .المستندات ونموذج التسجيل النهائي
 خلل فترة محددة ت عمن عنها إدارة  أو اختياراته ي عطى الطالب فرصة لتعديل رغباته

 .بالجامعة من خلل موقعها اإللكتروني، أو من خلل الكميات المسجل العام
 ه واعتماد أجل تأكيد تسجيم من إليها تنسيبه تم التي الكمية مسجل بمراجعة الطالب يقوم

 نموذج التسجيل النهائي.
 بالكمية تسجيمه تم قد بتأكيد التسجيل يكون الطالب. 
 الكمية الطلب المنقولين من كميات أخرى بما ال يتعارض وضوابط النقل التي  تقبل

 الداخمية لمكمية.تضعها الجامعة واللئحة 
 إجراء امتحان مفاضمة في حالة تجاوز العدد القدرة االستيعابية، لمبرامج األكاديمية 

 .بالكمية
  خطار الطلب باألقسام التي تم قبولهم فيها  تنافسيًا.إعلن النتائج وا 
   دد.اإلعلن عن بدء الدراسة لمطلب الج 
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 دراسية أربع سنوات دراسة بالكميةمدة ال. 
 ةالدراسي الذي يبين مقررات السنة بالقسم المختص الجدول الدراسي االطلع عمى 

 ومواعيدها وأماكنها. 
 األنظمة والتعميمات والموائح المتعمقة بدراسته في الكمية،  يجب عمى الطالب معرفة

 بالرجوع إلى: 
 الكمية.دليل الطالب لمدراسة واالمتحانات في  -
 دليل الكمية. -
 اللئحة الداخمية لمكمية. -
 رئيس القسم المختص، أو المرشد األكاديمي. -
 الئحة والئحة الجامعة، و ، متعميم العاليالمنظمة لبالموائح التزامه يفيد  إقرار من الطالب

 لدراسة بالكمية.ا
 

  :ولممزيد من التوضيح يمكنكم الرجوع إلى
  )r.ahttp://www.zu.edu.ly(اإللكتروني لمجامعة:  الموقع

  )http://www.mohe.gov.ly(: العالي التعميم اإللكتروني لوزارةالموقع  وأ
  :قع اإللكتروني لمكميةأو المو 

)3/colleges.php?cid=5r.ahttp://www.zu.edu.ly( 
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 التربية ناصر كميةجدول يبين األقسام العممية في 
  والدرجة العممية الممنوحة 

 القسم العممي ر. م
 الدرجة العممية الممنوحة

 في مجال التخصص
 ليسانس التربية الدراسات اإلسلمية  0
 ليسانس التربية المغة العربية  7

 ليسانس التربية المغة اإلنجميزية  3

 بكالوريوس التربية الحاسوب  4
 بكالوريوس التربية األحياء  5
 ليسانس التربية الفمسفة  6

 ليسانس التربية الجغرافيا  7

 ليسانس التربية التاريخ  8

 التربية ليسانس العموم التربوية  9

 

 Info.edunaser@zu.edu.lyالبريد اإللكتروني لكمية التربية ناصر:   
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