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 يف الكلية: الدوام الدراسي 
 وكل سنةدراسية ومدة الدراسة فييا أربع سنوات ،ةالدراسي تعمل الكمية بنظام السنة ، 

وتحدد الالئحة الداخمية لمكمية ىيكمية النظام الدراسي أسبوعًا،  72ا مدتي ةدراسي
 وتوزيع الوحدات الدراسية.

 وفق  ،أسبوعينبما ال يتجاوز و  ،ةدراسي سنةبداية كل  عندالب بتجديد قيده يقوم الط
 .اإلجراءات المعتمدة بإدارة مسجل الكمية

 في القسم  الدراسية عمى الطالب االلتزام بحضور المحاضرات الخاصة بالمقررات
 الذي سجل فيو.

  من مجموع ساعات الدوام لكل مقرر72ال يجوز لمطالب أن يتغيب أكثر من نسبة % 
  .دراسي

 ما من  دراسي ُيحرم الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابة النسبة المبينة أعاله لمقرر
 .(وُتعد نتيجتو في ذلك المقرر )صفر ،ئية ليذا المقرراالمتحانات النيا

  ُقدم الطالب في حالة العذر المرضي إلى رئيس القسم تقريرًا طبيًا صادرًا عن جية ي
 طبية معتمدة بتاريخ ومدة اإلجازة المرضية.

  يجوز لمجمس الكمية النظر في حاالت الغياب التي تتجاوز النسبة المبينة أعاله
 لحسبان األعذار المقبولة.بحيث يأخذ في ا

 ى عميد الكمية أن يتقدم إل ةدراسي ذي ال يستطيع متابعة الدراسة لسنةُيمكن لمطالب ال
 مبينًا فيو األسباب المذكور لمسنة القيد إيقافبطمب قبل انطالق االمتحانات النصفية 

 .الداعية لذلك
 إيقافدون أن يتقدم ب ن الدراسة سنة دراسية كاممةيوقف قيد الطالب إذا انقطع ع 

ين تدراسي ، أو إذا رسب سنتينلمدة البقاء في الدراسة ، أو تجاوز الحد األعمىقيده
لدراسة وُتحدد الئحة ا ،ين، أو إذا صدر قرار بفصمو نيائيًا من الكميةتمتتالي

 الضوابط المنصوص عمييا في ذلك. والكمية واالمتحانات بالجامعة
 في الالئحة التأديبية لمجامعة أو الكمية. المنصوص عميولتأديبي ب لمنظام ايخضع الطال 
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  :الربنامج الدراسي يف الكلية 
دراستيا والنجاح فييا، وىي  التي يجب عمى الطالب المقررات الدراسيةويتمثل في 

 4تنقسم إلى
 :)ىي مجموعة من المعارف والعموم النظرية الالزمة  المقررات العممية)النظرية

 .الطالب قدرًا من المعرفة والفيمإلكساب 
 :)ىي عبارة عن ساعات دراسية يقضييا الطالب  المقررات العممية)التطبيقية

 ة لتخصصو.بالتدريب الكتساب الخبرات والميارات الالزم
 

 :إجراء االمتحانات 
 عن طريق االختبارات والواجبات  يم الطالب في أي مقرر خالل السنة الدراسيةيتم تقي

 . الدراسية التدريسية لكل مقرر من المقررات واألنشطة المختمفة وفق متطمبات العممية
 تي4النحو اآل عمى، وتتوزع من مائة ُتحسب دراسي النيائية لكل مقرر الدرجة 
 :المقررات النظرية 

  من الدرجة الكمية لممقرر الدراسي.01لالمتحان النيائي % 
  المتحانات النصفية والتقييم لدرجة الكمية تتوزع عمى ا% من ا21ألعمال السنة

 .المستمر
 :المقررات ذات الطابع العممي 

  من الدرجة الكمية لممقرر الدراسي.21لالمتحان النيائي % 
 والتقييم  متحانات النصفيةال% من الدرجة الكمية تتوزع عمى ا52مال السنة ألع

 .المستمر
 ةالعممي اتالمتحان% من الدرجة الكمية تتوزع عمى ا02ي نب العمملمجا. 
 :لب في السنة الدراسية األخيرة ىي الفترة الزمنية التي يقضييا الطا التربية العممية

نظم ائة درجة تُ بم تياحدد درج، وتُ نامج اإلعداد الدراسي في المدرسةبر في  ()الرابعة
 الالئحة الداخمية آلية توزيعيا.
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 يقوم الطالب بالتنسيق مع القسم المختص بتقديم مشروع بحث  التخرج: مشاريع
تخرج ُتشكل لجنة ، ولتقييم مشاريع الضمن مقررات السنة الدراسية الرابعة التخرج

 تنظم الالئحة الداخمية آلية التقييم.و  ،وُتحدد درجتو بمائة درجة، من القسم المعني
  ُكل من يتغيب عن اختبار األعمال السنوية عالمة )صفر( في ىذا االختبار،  عطىي

 .االختبار جراءإلوفي حالة تقدمو بعذر يقبل بو مجمس القسم ُيحدد لو موعد 
  ُوفي ختبار النيائي عالمة )صفر( في ىذا االختباراالعطى كل من يتغيب عن ي ،

 جراء االختبار.إلعد حالة تقدمو بعذر يقبل بو مجمس الكمية ُيحدد لو مو 
 شارك في ولم يُ  ،ما دراسي ُيعد الطالب راسبًا بالغياب إذا انقطع عن الدوام بمقرر

 األعمال السنوية وُيعطى تقدير )صفر(.
 في المقررات  ةالدراسي د الطالب راسبًا إذا رسب في ثالث مواد فأكثر، ويعيد السنةُيع

 التي رسب فييا فقط. الدراسية
  الجدول اآلتي4 ، يوضحيا%011محسوبة من  والرسوبالنجاح تقديرات 

 011422 22422 22402 02421 23452 5241 %العالمة المئوية
 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول ضعيف ضعيف جداً  التقدير

 
  الدراسي درجة المقررمن  % عمى األقل21يشترط لنجاح الطالب أن يحصل عمى . 
 ي المقرراتف الطالب وىو مجموع الدرجات التي تحصل عمييا :عدل السنويالم 

 .انفسي خالل السنة رات التي درسيامقسومًا عمى عدد المقر  خالل السنة الدراسية
 جميع في  الطالب التي تحصل عمييا درجاتال ىو مجموع :التراكمي معدلال

 .دراستو بالقسم مقسومًا عمى عدد المقررات منذ بداية الدراسية المقررات
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 :ضوابط االمتحانات 
  ُطبق الكمية الئحتيا الداخمية لمدراسة واالمتحانات وذلك بما ال يخالف أو يتعارض ت

 مع أحكام الالئحة العامة لمدراسة واالمتحانات المعمول بيا في الجامعة.
 تقل عن أسبوعين وال تتجاوز اربع ال نياية كل سنة دراسية فترة االمتحانات النيائية 

المواعيد المفصمة ويصدر عن الكمية سنويًا التقويم االكاديمي الذي يشمل  أسابيع،
 والعطالت الرسمية الدينية والوطنية. وامتحاناتيا الدراسية ونيايتيا عن بداية السنة

  كل مقررل النظرية الساعاتيتحدد وفق  ةالدراسي من االمتحان التحريري نياية السنةز 
 .(يتراوح بين ساعتين إلى ثالث ساعات) دراسي خالل األسبوع

 بزمن  سئمةبعد توزيع األ ةالدراسي نياية السنة متحانيدخل أي طالب قاعة ا ال
وال يسمح  إال بعذر تقبمو المجنة المشرفة عمى سير االمتحانات، ،دقيقة(02)يتجاوز 

غادر االمتحان أي إذا  بالدخول إلى قاعة االمتحان قبل ىذا الزمن وبعده ألي طالب
 .الممتحنين في المقرر الدراسي نفسو بمن الطال

 عالقة بالمقرر الي ى قاعة االمتحان أي موادال يجوز لمطالب أن يصطحب معو إل 
 حدد ذلك صراحة في ورقة األسئمة.ما لم يُ  ،الدراسي

  ُبموجب الضوابط  اتسن سير عممية االمتحانسيء إلى حعاقب كل من يُ ي
 المنصوص عمييا من قبل الجامعة أو الكمية.

 أن يتقدم بطمب مراجعة عالمة ورقة  الراسب في مقررين دراسيين يحق لمطالب
أيام من إعالن  صاىا خمسةفي مدة أق إلى الدراسة واالمتحاناتاالمتحان النيائي 

 .النتائج
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لوائح وضوابط الدراسة  عمى االطالعو  الرجوع ضرورة طالب كل عمى     
والالئحة  المنظمة لمتعميم العالي، والئحة الجامعة، الالئحة في الموجودة واالمتحانات

 الداخمية لمكمية.
  )r.ahttp://www.zu.edu.ly(اإللكتروني لمجامعة4  الموقع أو في

  )http://www.mohe.gov.ly(4 العالي التعميم اإللكتروني لوزارةالموقع  وأ
  4قع اإللكتروني لمكميةأو المو 

)3/colleges.php?cid=5r.ahttp://www.zu.edu.ly( 
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