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املقدمـــــــــــــة 

إن حرص الدول على تعليم مواطنيها وإكسابهم املعارف واملهارات الالزمة من أهم استثماراتها يف 
وانطالقا  العريقة،  املؤسسة  هذه  لتحقيقه يف  ما نسعى  وهذا  أبنائها  عقول  أال وهي  ثرواتها  أعز 
أيدي  بني  نضعه  الذي  الدليل  هذا  كان  طالبنا  حنو  طرابلس  كجامعة  بواجبنا  إحساسنا  من 
من سيكونون رواد هذا اجملتمع ليكون نرباسا يسرتشدون به ملعرفة كل ما يلزمهم من أمور 

الدراسة يف كليات اجلامعة من تسجيل ونظام وحقوق وواجبات.
وبهذه املناسبة يسرنا أن حنيي السادة جملس اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني بإدارات 
وكليات اجلامعة على ما بذلوه ويبذلونه من جمهودات يف سبيل الرقي بسري العملية التعليمية 
والعلمية، كما يسرنا أن حنيي أبنائنا الطلبة والطالبات ونتمنى هلم التوفيق والنجاح، وحنثهم 
على بذل اجلهد للحصول على نتائج إجيابية ومتميزة ليساهموا يف شق طريق التقدم والتطور 

هلذا البلد. 
  

 واهلل ولي التوفيق
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خريطة جامعة طرابلس القاطع )أ(
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الرتميز  
الكليةاجلامعي  

جدول يوضح الكليات واألقسام التخصصية جبامعة طرابلس  
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               كلية العلوم	                   

              كلية اهلندسة                                    

               كلية اآلداب	             

               كلية الزراعة    	                    

   كلية الطب البشري	             

 كلية الفنون واإلعالم                     

   كلية الطب البيطري 	                   

           كلية الصيدلة                                       

            كلية االقتصاد	                

             كلية اللغات                                           

           كلية القانون 	                        

  كلية طب وجراحة الفم واألسنان                                  

  كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة                      

  كلية التقنية الطبية                                   

  كلية الرتبية قصر بن غشري	                

 كلية الرتبية جنزور	               

    كلية الرتبية /طرابلس 	                

   كلية تقنية املعلومات 

األقسام التخصصية

لرياضيات - الكيمياء - الفيزياء - علم النبات - علم احليوان - اجليولوجيا - اإلحصاء -
 الغالف اجلوي - احلاسب اآللي - اجليوفيزياء

التعدين - اجليولوجيا - البحرية - هندسة الطريان - العمارة والتخطيط العمراني - 
امليكانيكية - الكهربائية - املدنية - النووية - احلاسب - املواد واملعادن - النفط - الكيميائية

 اإلرشاد والعالج النفسي/ اللغة االجنليزية / علم االجتماع/ اجلغرافيا/ الرتبية وعلم النفسية /اخلدمة
 االجتماعية/ التاريخ واآلثار / اللغة العربية/  الدراسات اإلسالمية / الفلسفة /  الدراسات السياحية/ املكتبات واملعلومات

  كلية التمريض    	                       

 احملاصيل/ وقاية النبات/ االقتصاد الزراعي/ الرتبة واملياه/ اهلندسة الزراعية/ البستنة/ املراعي 
والغابات/ اإلنتاج احليواني/ علوم األغذية / االقتصاد املنزلي/ الزراعات املائية

 الفنون اجلميلة والتطبيقية / اإلعالم /الفنون املرئية/ الفنون املوسيقية/ الفنون املسرحية

 ال يوجد أقسام ختصصية

 ال يوجد أقسام ختصصية

 إدارة أعمال/ حماسبة /متويل واملصارف/ اإلحصاء واالقتصاد القياسي/ التخطيط املالي/ 
التسويق والتجارة االلكرتونية/ االقتصاد/ علوم سياسية

 اللغة االجنليزية/ الرتمجة/ اللغة العربية / اللغة الفرنسية/ اللغة األسبانية/ اللغة االيطالية/ 
اللغات األفريقية 

 ال يوجد أقسام ختصصية

 ال يوجد أقسام ختصصية

 الرتبية البدنية )التدريس(/ التدريب/ إعادة التأهيل والعالج الطبيعي

 املختربات الطبية/ العالج الطبيعي/ تقنية األسنان/ التخدير والعناية الفائقة/ الصحة العامة

 اللغة االجنليزية/ اللغة العربية/ اجلغرافيا/ خدمة االجتماعية/ رياض األطفال/ أحياء/ 
الدراسات اإلسالمية / فيزياء/ كيمياء/ حاسوب/ رياضيات/ معلم فصل

 اللغة االجنليزية / اللغة العربية / معلم الفصل / رياض األطفال/ علم االجتماع / الفيزياء/ 
الكيمياء/ رياضيات

 التمريض العام / التخدير والعناية الفائقة/ القبالة وحديثي الوالدة/ اجلراحة

 اللغة االجنليزية / اللغة العربية/ احلاسوب/الرتبية اخلاصة/ رياض األطفال/ معلم فصل/ فيزياء/ 
كيمياء/ الرتبية الفنية/ رياضيات/ األحياء

 نظم املعلومات/ شبكات احلاسب اآللي/ هندسة برجميات/ علوم احلاسب اآللي/ تقنيات 
االنرتنت/ احلوسبة املتنقلة

 ال يوجد أقسام ختصصية

فروع تتبع اجلامعة
كلية االداب  فرع السواني - كلية القانون فرع جنزور - كلية االقتصاد والعلوم السياسية فرع العزيزية

كلية الرتبية جنزور فرع الزهراء .
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الرتميز  
الشهادة الثانويةالكليةاجلامعي  

 العامة املطلوبة
اليت  اجلامعية  الدرجة   

متنحها الكلية

جدول يوضح الشهادة الثانوية العامة املطلوبة والدرجة اجلامعية املمنوحة من الكليات 
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      كلية العلوم	                       علمي	                                                 بكالوريوس

     كلية اهلندسة                            علمي                                                      بكالوريوس 

      كلية اآلداب	                         أدبي                                                            ليسانس

      كلية الزراعة    	                        علمي                                                   بكالوريوس علوم 

 كلية الطب البشري	    علمي	                                             بكالوريوس طب عام 

 كلية الفنون واإلعالم                       علمي أو أدبي                                          بكالوريوس فنون وإعالم

 كلية الطب البيطري 	     علمي                                        بكالوريوس طب وجراحة حيوان

      كلية الصيدلة                            علمي                                       بكالوريوس علوم صيدالنية

     كلية االقتصاد	                      علمي أو أدبي                                              بكالوريوس 

      كلية اللغات               أدبي                                                                                  ليسانس

       كلية القانون 	                            أدبي                                                       ليسانس قانون

   كلية طب وجراحة الفم واألسنان                                علمي                                     بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان

                 علمي أو أدبي                                    بكالوريوس تربية بدنية

 كلية التقنية الطبية                         علمي                                         بكالوريوس تقنية طبية

 كلية الرتبية قصر بن غشري	    علمي أو أدبي                                   ليسانس / بكالوريوس

 كلية الرتبية جنزور	                        علمي أو أدبي                                       ليسانس / بكالوريوس

    كلية التمريض    	      علمي                                        بكالوريوس متريض

  كلية الرتبية /طرابلس 	   علمي أو أدبي                                    ليسانس / بكالوريوس

 كلية تقنية املعلومات	   علمي                                            بكالوريوس تقنية معلومات

كلية الرتبية البدنية
 وعلوم الرياضة

املئوية النسبة 

املطلوبة

65% فما فوق

75% فما فوق

65% فما فوق

65% فما فوق

85% فما فوق

إجتياز إمتحان 
القدرات

65% فما فوق

85% فما فوق

65% فما فوق

65% فما فوق اللغة اإلجنليزية
 والرتمجة%80

75% فما فوق

85% فما فوق

إجتياز إمتحان 
القدرات

85% فما فوق

65% فما فوق

65% فما فوق

65% فما فوق

65% فما فوق

75% فما فوق
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www.uot.edu.LY                                            : )املوقع اجلامعة )جامعة طرابلس- الرئيسية

www.uot.dotit.mobi                   : )املوقع اجلديد للجامعة )جامعة طرابلس- الرئيسية

www.registration.ut.edu.ly                       :)موقع التسجيل جامعة طرابلس )البوابة اإللكرتونية

خدمات طالبية

توفر اجلامعة خدمات النقل اجملاني داخل كليات جامعة طرابلس 
كما توفر اجلامعة خدمات النقل من واىل اجلامعة من بعض مناطق طرابلس 

الكربى كأالتي:
- عدد 2 حافالت نقل طلبة اجلامعة ما بني البوابات الرئيسية وبني الكليات 

يف القاطع )أ(
- حافلة لنقل الطالبات من وإىل سكن الطالبات واجلامعة

- نقل الطالبات من أماكن إقامتهم إىل جامعة طرابلس من املناطق االتية:
 جنزور، قصر بن غشري، الزهراء، تاجوراء، وسط مدينة طرابلس .

داخل  الطالبية  واملناشط  العلمية  للرحالت  الطلبة  بنقل  اجلامعة  تتوىل   -
ليبيا والدول اجملاورة

طلبة  لكل  جمانية  حبصة  االنرتنت   شبكة  اىل  الدخول  اجلامعة  توفر 
اجلامعة.  وخدمة الربيد االلكرتوني  ضمن  شبكة جامعة طرابلس.
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نبذة عن جامعة طرابلس

الليبية، حيث  1957م كجزء من اجلامعة  احلالية يف سنة       تأسست جامعة طرابلس 
بنغازي، ويف سنة  اآلداب يف مدينة  العلوم يف مدينة طرابلس، وكلية  كلية  أنشئت 
منظمة  إىل  تبعيتها  كانت  واليت  األخرى  الكليات  بعض  للجامعة  انضمت  1973م 
اليونسكو، ثم استقلت جامعة طرابلس عن اجلامعة الليبية وتغري امسها حبيث أصبح 
جامعة  جامعتني  إلي  الليبية  اجلامعة  تنقسم  وأصبحت  طرابلس،  جامعة  عليها  يطلق 
أنشئت  ثم  بنغازي،  مدينة  ومقرها  بنغازي  وجامعة  طرابلس  مدينة  ومقرها  طرابلس 
الكليات األخرى اليت تضمها جامعة طرابلس حاليًا، وأصبحت يف وقتنا احلاضر تضم تسع 

عشرة كلية أساسية  باإلضافة إىل الفروع التابعة لبعض الكليات
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اجملتمع  مؤسسات  إحدى  وهي  مستقلة،  طالبية  نقابية  مؤسسة  للطلبة  العام  اإلحتاد 
املدني واملمثل الشرعي الوحيد جلميع طلبة جامعة طرابلس ، ولقد تأسس إحتاد جامعة 
ثالت  على  التأسيس  وإستمر  2012م،  العام  مبطلع  له  األوىل  األسس  ووضعت  طرابلس 
مراحل واختتم باإلنتخابات األوىل لإلحتام العام، وكان ذلك مبطلع العام 2015م، ويهدف 
اإلحتاد لتمثيل طلبة اجلامعة واملطالبة حبقوقهم وتبين قضاياهم وطرح وجهات نظرهم، 
واملساهمة يف توفري وتطوير األجواء التعليمية املناسبة للتحصيل العلمي هلم، وكذلك 
على  واإلشراف  العلمية  اإلبداعات  ودعم  وتشجيع  ورعاية  الطالبية  األنشطة  تنظيم 

األندية الطالبية وتنمية املواهب والقدرات األدبية والثقافية.

نبذة  عن إحتاد طلبة جامعة طرابلس
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أنشئت كلية العلوم يف عام 1957م كأول كلية علمية بليبيا، ولقد كانت هذه الكلية 
تشكل مع كلييت اآلداب والرتبية واالقتصاد والتجارة مبدينة بنغازي نواة اجلامعة الليبية 
ويف عام 1973م تكونت جامعة يف مدينة طرابلس تضم كل من )كلية العلوم، كلية 
اهلندسة، كلية الرتبية، كلية الزراعة( وقد كان مبنى الكلية عبارة عن مقر متواضع ال 
يسع لبضع عشرات من الطالب يف بداية إنشائها إىل أن أصبحت مباني تسع أقسام  تضم مئات 
الطالب يف الوقت احلاضر، وقد أنشئت املكتبة العامة للعلوم األساسية بإنشاء كلية العلوم 
يف شهر نوفمرب سنة 1957م، حيث كانت تسمى آنذاك )مكتبة كلية العلوم( وقد بدأت 
حبجرة واحدة يف املبنى القديم لكلية العلوم ويف سنة 1971 م انتقلت ملبناها احلالي احملاذي 

لكلية العلوم.

01  ـ  كلية العلوم

تشمل الكلية التخصصات االتية

علم النباتالفيزياءالكيمياءالرياضيات

الغالف اجلوياالحصاءاجليوجلياعلم احليوان

اجليوفيزياءاحلاسب األلي

 مدة الدراسة بالكلية: 
مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية )أربعة سنوات(.

القبول والتسجيل بالكلية: 
-  يشرتط أن يكون الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )علمي(  بتقدير 

65  %فما فوق.
الدرجة العلمية املمنوحة من الكلية:

-  مينح الطالب دبلوم اإلجازة املتوسطة بعد اجناز 50 % من عدد املقررات الدراسية.
-  مينح الطالب املتخرج )بكالوريوس يف جمال ختصصه( بعد استكمال متطلباته النظرية 

والعملية من املقررات الدراسية.  
- متنح الكلية درجة اإلجازة العالية املاجستري. 
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جامعة طرابلسدليل الطالب

02 ـ كلية الهندسة

العليا  الفنية  الدراسات  كلية  بإسم  1961م  سنة  طرابلس  جامعة  اهلندسة  كلية  أنشئت 
والثقافة  والتعليم  للرتبية  املتحدة  األمم  والتقين مع منظمة  العلمي  التعاون  برنامج  وذلك ضمن 
1967م انضمت إىل اجلامعة  اليونسكو، وكانت بذلك أول كلية هندسية بليبيا، ويف سنة 
1972م مت تأسيس كلية هندسة النفط والتعدين  الليبية حتت إسم كلية اهلندسة، ويف سنة 
إىل  أضيفت  وقد   ،1973 سنة  طرابلس  جامعة  العلوم  وكلية  اهلندسة  كلية  مع  كونت  اليت 
1985م  النووية واإللكرتونية، ويف سنة  1978 كلية اهلندسة  كليات جامعة طرابلس سنة 
مت دمج كلية هندسة النفط والتعدين مع كلية اهلندسة يف إطار ربط الكليات واملعاهد العليا 
باملراكز البحثية اهلندسية، وقد مت دمج اهلندسة النووية واإللكرتونية مع كلية اهلندسة سنة 
1991 دجمت الكليتان مرة  للعلوم اهلندسية، ويف سنة  الراية اخلضراء  1988 مكونة جامعة 
عشر  ثالثة  تشمل  احلالي  الوقت  يف  وأصبحت  طرابلس  جبامعة  اهلندسة  كلية  لتكونا  أخرى 

قسما.
تشمل الكلية التخصصات االتية

هندسة الطرياناهلندسة البحريةاهلندسة اجليولوجيةهندسة التعدين 

اهلندسة املدنيةاهلندسة الكهربائيةاهلندسة امليكانيكية

هندسة املواد واملعادنهندسة احلاسب هندسة النفطاهلندسة النووية

اهلندسة الكيميائية

مدة الدراسة بالكلية: 
مدة الدراسة بالكلية )10( فصول دراسية )مخس سنوات(.

القبول والتسجيل بالكلية:
- يشرتط أن يكون  الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )علمي( بتقدير 75% فما فوق.

- يبدأ الطالب الدراسة يف الكلية بعد أن يتجاوز مرحلة األوىل هندسة.
الدرجة العلمية املمنوحة من الكلية: 

- مينح الطالب املتخرج )بكالوريوس يف جمال ختصصه( بعد استكمال متطلباته النظرية والعملية من 
املقررات الدراسية.  

-  متنح الكلية درجة اإلجازة العالية املاجستري.

هندسة العمارة والتخطيط العمراني
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جامعة طرابلسدليل الطالب

03  ـ كلية االداب

بضم  1997-م،وذلك   1996 سنة  أقسامها  بكل  طرابلس  اآلداب/جامعة  كلية  إنشاء  مت 
إنشاؤه سنة  الذي مت  الدراسات اإلسالمية  واللغات واخلدمة االجتماعية عدا قسم  الرتبية  كلية 
من  الكلية  وتعد   ،2008 الربيع  فصل  يف  أنشئ  الذي  السياحية  الدراسات  وقسم   2007/2008
املعرفة، ومؤسسة علمية تسهم يف بناء اإلنسان  كربيات كليات اجلامعة، وصرحًا من صروح 
املتعلم املتخصص يف العلوم اإلنسانية ملشاريع التنمية االجتماعية واالستثمار البشري، وللكلية 

فرع يف منطقة السواني.

تشمل الكلية التخصصات االتية 

الفلسفةالرتبية وعلم النفسالدراسات االسالميةاللغة العربية

اجلغرافيا اللغة االجنليزيةاملكتبات املعلوماتالتاريخ واألثار

الدراسات السياحيةعلم االجتماع االرشاد والعالج النفسياخلدمة االجتماعية

مدة الدراسة بالكلية: 
تكون مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية )أربع سنوات(.

القبول والتسجيل بالكلية: 
- يشرتط أن يكون الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )أدبي( بتقدير 

65% فما فوق كما ميكن التسجيل والدراسة باالنتساب.
الدرجات العلمية املمنوحة من الكلية: 

- مينح الطالب املتخرج )ليسانس يف جمال ختصصه( بعد استكمال متطلباته من 
املقررات الدراسية.  

- متنح الكلية درجة اإلجازة التخصصية العالية املاجستري.
- متنح الكلية درجة اإلجازة التخصصية الدقيقة الدكتوراه.
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جامعة طرابلسدليل الطالب

04 ـ كلية الزراعة

الدراسة  وبدأت  الليبية،  اجلامعة  كليات  كإحدى  1966م  عام  يف  الزراعة  كلية  أنشئت 
1967م بثالثة أقسام علمية  تشمل )قسم اإلنتاج النباتي، قسم  بالكلية بقبول أول دفعة عام 
النباتي مكونًا من مخــس شعب هي  الرتبة واملياه( وكان قسم اإلنتاج  اإلنتاج احليواني، قسم 
)االقتصاد الزراعي، البستنة، احملاصـيل، وقاية النبات، اهلندسة الزراعية( ثم ضم إليها قسم علوم 
األغذية خالل العام اجلامعي 1971/1972م والذي كان يتبع كلية اهلندسة ويف عام 1978م 
حتولت هـذه الشعب إىل أقسام، وأنشئ يف العــام نفسه قسـم املراعي والغابات واإلقتصاد املنزلي 
افتتاح  مت  1979م  عام  مطلع  ويف  1978م  عام  حتى  العلوم  كلية  مباني  شغلت  إنشائها  ومند 
الكلية احلديثة، وتقع على واجهة الطريق املؤدي من كليه اهلندسة إلي كلية الطب البشري 

نشئ  يف عام 1995م قسم الزراعات املائية.
ُ
ويعلو املبنى قبة ذهبية اللون، كما أ

تشمل الكلية التخصصات االتية

البستنةعلوم األغذيةاالنتاج احليوانيالرتبة واملياه

االقتصاد الزراعي املراعي والغاباتاهلندسة الزراعيةاحملاصيل

الزراعات املائيةاالقتصاد املنزلي وقاية النبات

مدة الدراسة بالكلية: 
مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية )أربع سنوات(.

القبول والتسجيل بالكلية: 
- يشرتط أن يكون الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )علمي( بتقدير 

65 % فما فوق.
الدرجات العلمية املمنوحة من الكلية: 

-  مينح الطالب املتخرج )بكالوريوس يف جمال ختصصه( بعد استكمال متطلباته 
النظرية والعملية من املقررات الدراسية.

-  متنح الكلية درجة اإلجازة العالية املاجستري.
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جامعة طرابلسدليل الطالب

05 ـ كلية الطب البشري

و  املنوط بها  1973م، مبدينة طرابلس لتقوم بدورها  البشري سنة  الطب  تأسست كلية 
اجلامعة  كليات  أكرب  من  الكلية  وتعد  املؤهلة  الطبية  الكوادر  ختريج  يف  املتمثل 
وتأتي يف الرتتيب اخلامس من حيث التأسيس، ويف سنة 1980م مت ختريج أول دفعة منها.

تتكون الكلية من أقسام علمية وليست ختصصات هي:
الكيمياء  قسم  األعضاء،  وظائف  قسم  والوراثة،  األنسجة  قسم  التشريح،  علم  قسم 
األحياء  قسم  الطفيليات،  علم  قسم  األدوية،  علم  قسم  األمراض،  علم  قسم  احليوية، 
طب  قسم  واجملتمع،  األسرة  طب  قسم  والوالدة،  النساء  أمراض  قسم  واملناعة،  الدقيقة 
األقسام اجلراحية،  الباطنة،  أمراض  والسموم، قسم  الشرعي  الطب  العيون، قسم  وجراحة 

قسم طب األطفال، قسم األشعة التشخيصية.

مدة الدراسة بالكلية : 
دراسي  فصل  الدراسة)12(  ومدة  الدراسي  الفصل  بنظام  الدراسة  مؤخرًا  الكلية  تعتمد 

"ست سنوات" باإلضافة إىل مرحلة التدريب )اإلمتياز(.
القبول والتسجيل بالكلية :

•يشرتط أن يكون  الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )علمي( 
بتقدير عام85% فمافوق                                                                                                                                         

• جيوز للكلية أن تقوم بإجراء إمتحان قبول ومفاضلة للطلبة املسجلني بها عرب منظومة 
التسجيل.

 الدرجة العلمية املمنوحة من الكلية: 
-مينح الطالب املتخرج )بكالوريوس يف الطب واجلراحة العامة(.

-متنح الكلية درجة اإلجازة العالية واإلجازة الدقيقة )املاجستري والدكتوراه( وغريها اليت 
تنظمها لوائح مستقلة.
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جامعة طرابلسدليل الطالب

06 ـ كلية الفنون واالعالم

تعد كلية الفنون واالعالم إحدى الكليات التطبيقية املختصة يف جماالت الفنون واالعالم 
ومن اهدافها الرئيسية  هو تغذية  مؤسسات اجملتمع باملتخصصني يف حقل الفنون واالعالم وذلك 

للرفع من مستوى اداء هذه املؤسسات .
فالكلية تسعى يف خطتها االسرتاتيجية لتطوير االداء االكادميي من خالل تنقيح املناهج مبا 
يتطلبه العصر وكذلك تفعل اجلانب التطبيقي والعملي حيث جنحت إدارة الكلية  يف 2014 
وبدعم من ادارة اجلامعة يف خلق رؤية جديدة من خالل جتهيز معمل اعالمي متكامل 

وتوفري بعض االمكانيات الفنية لباقي التخصصات.

تشمل الكلية التخصصات االتية

قسم االعالمقسم الفنون اجلميلة والتطبيقية

قسم الفنون املوسيقةقسم الفنون املرئية

قسم املسرح

مدة الدراسة بالكلية: 
مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية "أربع سنوات ".

القبول والتسجيل بالكلية: 
-  يشرتط أن يكون  الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )أدبي( أو 

)علمي( غري حمدد التقدير ويشرتط اجتياز امتحان القدرات.
- خيضع  الطالب المتحان مهارات.

الدرجات العلمية املمنوحة من الكلية: 
- مينح الطالب املتخرج )بكالوريوس الفنون واإلعالم( بعد استكمال متطلباته من 

املقررات الدراسية.  
- متنح الكلية درجة اإلجازة التخصصية العالية املاجستري.

-  متنح الكلية درجة اإلجازة التخصصية الدقيقة الدكتوراة.



18

جامعة طرابلسدليل الطالب

07 ـ كلية الطب البيطري

تأسست كلية الطب البيطري عام 1975م، كأول كلية للطب البيطري يف ليبيا،تعد 
املعرفة اهلامة جبامعة طرابلس ومؤسسة علمية تليب إحتياجات  العلم  الكلية من قالع 
اجملتمع من األطباء البيطريني وتساهم يف دعم اإلقتصاد الوطين من خالل العناية بصحة 

احليوان وزيادة اإلنتاج احليواني واحملافظة على صحة اإلنسان ومحاية البيئة.
تتكون الكلية من أقسام علمية وليست ختصصات هي:

وظائف  قسم  واألجنة،  واألنسجة  التشريح  قسم  والطفيليات،  الدقيقة  األحياء  قسم 
األعضاء والكيمياء احليوية وتغذية احليوان، قسم علم األمراض والتشخيص املعملي، 
قسم األمراض الباطنة واملعدية، قسم الرقابة الصحية على األغذية، قسم أمراض الدواجن 
واألمساك، قسم اجلراحة والتناسليات، قسم الطب الوقائي، قسم األدوية والسموم والطب 

الشرعي.
مدة الدراسة بالكلية: 

مدة الدراسة بالكلية  )10( فصول دراسية " مخس سنوات ".
القبول والتسجيل بالكلية: 

-   يشرتط أن يكون  الطالب متحصل علي الشهادة الثانوية  العامة قسم )علمي( 
بتقدير  65% فما فوق .

الدرجة العلمية املتحصل عليها من الكلية:
- مينح الطالب املتخرج )بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية( بعد استكمال متطلباته 

من املقررات الدراسية وفرتة االمتياز احملددة من الكلية.  
- متنح الكلية درجة اإلجازة التخصصية العالية املاجستري.
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جامعة طرابلسدليل الطالب

08 ـ كلية الصيدلة

واستمرت  1976م،   1975- اجلامعي  العام  بداية  مع  بها  الدراسة  وبدأت  الصيدلة  كلية  تأسست 
الدراسة باملبنى القديم )كلية الفنون واإلعالم اآلن(، ويف عام 1988م انتقلت كلية الصيدلة 
للمبنى اجلديد الذي يعترب كأحد أمجل املباني التعليمية يف العامل حسب تقرير أعدته املنظمة 

العاملية للثقافة والعلوم "اليونسكو".
العقاقري،  علم  األدوية،  علم  يف  2003م  عام  الصيدلة  بكلية  "املاجستري"  العليا  الدراسات  بدأت 
علم األحياء الدقيقة، علم الصيدالنيات، وقد منحت الكلية حتى اآلن عدد )33( ثالثة وثالثني 

شهادة ماجستري.
عالية  درجة  على  صيدالنية  بكوادر  اللييب  اجملتمع  إمداد  يف  الصيدلة  كلية  رسالة  تكمن   
من التأهيل يف جمال العلوم الصيدالنية معتمدة يف ذلك على املعايري العاملية للجودة واملساهمة 

بفاعلية يف تطوير التعليم الصيدلي والبحوث العلمية ومهنة الصيدلة يف ليبيا.
تتكون الكلية من أقسام علمية وليست ختصصات هي:	

الطبية  الكيمياء  قسم  الصناعية،  الصيدلة  قسم  الصيدالنيات،  قسم  األدوية،  علم  قسم 
والصيدالنية، قسم األحياء الدقيقة واملناعة، قسم العقاقري، قسم الكيمياء احليوية.

مدة الدراسة بالكلية :
مدة الدراسة بالكلية )10( فصول دراسية "مخس سنوات".

القبول والتسجيل بالكلية :
• يشرتط أن يكون الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )علمي( بتقدير   عام 

85 %  فما فوق.
•يبدأ الطالب الدراسة يف الكلية بعد أن يتجاوز مرحلة االعداديات الطبية على أن يكون 

حاصال على النسبة املئوية املعتمدة للقبول بالكلية للسنة املتقدم فيها وفق النظم اليت حتددها 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

-الدرجة العلمية املمنوحة من الكلية:
النظرية  املتطلبات   استكمال  بعد  صيدالنية(  علوم  )بكالوريوس  املتخرج  الطالب  مينح   -

والعملية من املقررات الدراسية.
- متنح الكلية درجة اإلجازة التخصصية العالية املاجستري.
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جامعة طرابلسدليل الطالب

09 ـ كلية االقتصاد والعلوم السياسية

تأسست كلية االقتصاد والعلوم السياسية سنة 1991م، وذلك إلعداد الكوادر البشرية 
املؤهلة يف العلوم االقتصادية واحملاسبة واإلدارية اليت من شأنها اإلسهام يف تنمية وتطوير 
اجملتمع من خالل اخلدمات االستشارية لكافة املؤسسات العامة وكذلك القيام باألحباث 
فرع  وللكلية  االقتصادية،  التنمية  مبخططات  وربطها  املتخصصة  العلمية  والدراسات 

يف منطقة العزيزية.

تشمل الكلية التخصصات االتية

إدارة االعمالاالقتصاد

العلوم السياسية

قسم التمويل واملصارفعلم اإلحصاء واالقتصاد القياسي

قسم التجارة االلكرتونيةقسم التخطيط املالي

احملاسبة

مدة الدراسة بالكلية :
مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية "أربع سنوات ".

القبول والتسجيل بالكلية :
-  يشرتط أن يكون الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )علمي( بتقدير 

65 % فما فوق.
الدرجة العلمية املتحصل عليها من الكلية :

- مينح الطالب املتخرج )بكالوريوس( بعد استكمال متطلباته من املقررات الدراسية.  
-  متنح الكلية درجة اإلجازة التخصصية العالية املاجستري.
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جامعة طرابلسدليل الطالب

10 ـ كلية اللغات

تأسست كلية اللغات يف العام الدراسي 1986ـ1987م، ويف العام 2002م أدجمت كلية 
"كلية  مسمى  حتت  الرتبية  وكلية  والتطبيقية  االجتماعية  العلوم  وكلية  اللغات 

األدب ".
اللغات  م أعيد نشاط كلية  2008ـ2009  العام اجلامعي  بداية فصل اخلريف من  ويف 
األكادميي يف مجيع مراحله، ومن مت فصل أقسام اللغات مجيعها " طالبًا وأساتذة " واليت 

كانت مندجمة يف كلية اآلداب

تشمل الكلية التخصصات االتية

اللغة االجنليزيةاللغة العربية

اللغة االيطالية

الرتمجةاللغة االسبانية

اللغات األفريقية

اللغة الفرنسية

مدة الدراسة بالكلية : 
مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية "أربع سنوات ".

القبول والتسجيل بالكلية :
- يشرتط أن يكون الطـــــالب متحصل على الشهادة الثانوية  العامـــة قسم )أدبي( 

بتقدير80 % فما فوق لقسم اللغة االجنليزية وقسم الرتمجة وبتقدير  65% فما فوق 
لباقي األقسام .

الدرجة العلمية املتحصل عليها من الكلية :
-  مينح الطالب املتخرج )ليسانس يف جمال ختصصه( بعد استكمال متطلباته من 

املقررات الدراسية.  
-  متنح الكلية درجة اإلجازة التخصصية العالية املاجستري.



22

جامعة طرابلسدليل الطالب

11 ـ كلية القانون

مت  تأسيسها لتكون ثاني كلية للقانون يف ليبيا سنة  1986م، وقد استقلت هذه 
الكلية عن جامعة ناصر سنة 1994م، وللكلية فرع يف منطقة جنزور.

تتكون الكلية من أقسام علمية وليست ختصصات هي:
 قسم القانون العام، قسم القانون اخلاص، قسم القانون اجلنائي، قسم الشريعة 

اإلسالمية.
  مدة الدراسة بالكلية:

 مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية "أربع سنوات ".

 القبول والتسجيل بالكلية:
•  يشرتط أن يكون الطـــــالب متحصل على  الشهادة الثانوية العــــامة قسم )أدبي( 

بتقديرعام 75%فما فوق، كما ميكن التسجيل والدراسة باالنتساب. 
الدرجة العلمية املتحصل عليها من الكلية:

-  مينح الطالب املتخرج )ليسانس يف القانون( بعد استكمال متطلباته من املقررات 
الدراسية.  

-  متنح الكلية درجة اإلجازة التخصصية العالية املاجستري.
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جامعة طرابلسدليل الطالب

12 ـ كلية طب وجراحة الفم واالسنان

كلية طب وجراحة الفم واألسنان هي إحدى كليات جامعة طرابلس والدراسة بها مرحلة 
وتزويد  واألسنان  الفم  أطباء  ختريج  إىل  بها  الدراسة  وتهدف  العالي،  التعليم  مراحل  من 
لتلبية  عالية  بكفاءة  األسنان  طب  فروع  خمتلف  يف  واألخصائيني  باألطباء  اجملتمع 
والدراسات  بالبحوث  والقيام  للمجتمع  الصحية  واالحتياجات  الطبية  اخلدمات  متطلبات 

العلمية املتخصصة يف مجيع فروع العلوم الطبية اخلاصة بطب و جراحة الفم و األسنان. 
تتكون الكلية من أقسام علمية وليست ختصصات هي:

طب  قسم  الصناعية،  االستعاضة  قسم  والتشخيص،  والفكني  الفم  وطب  جراحة  قسم 
أسنان األطفال والتقويم، قسم العالج التحفظي، قسم جراحة اللثة، قسم التعليم الطبــي.

مدة الدراسة بالكلية: 
 مدة الدراسة بالكلية )10( فصول دراسية " مخس سنوات".

•يشرتط أن يكون الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )علمي( بتقدير 
عام 85% فما فوق.

•يبدأ الطالب الدراسة يف الكلية بعد أن يتجاوز مرحلة االعداديات الطبية على أن 
يكون حاصال على النسبة املئوية املعتمدة للقبول بالكلية للسنة املتقدم فيها وفق 

النظم اليت حتددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الدرجة العلمية املمنوحة من الكلية:
-  مينح الطالب املتخرج )بكالوريس طب وجراحة الفم واألسنان( بعد استكمال 

املتطلبات  النظرية والعملية من املقررات الدراسية وفرتة االمتياز احملددة من الكلية.
.
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جامعة طرابلسدليل الطالب

13 ـ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عام  طرابلس  جبامعة  سابقا  الرتبية  بكلية  والرياضة  البدنية  الرتبية  قسم  تأسيس  مت 
هلذا  املؤهلة  العلمية  الكوادر  وإعداد  املشورة  لتقديم  علميًا  صرحًا  ليكون  1979م، 
وخارجها،  ليبيا  داخل  الشبابية  واملنظمات  اهليئات  مع  اإلجيابي  وتفاعله  التخصص، 
لعلوم  اكادميية  البدنية  الرتبية  كلية  أصبحت  1990م  عام  ففي  التطور  وملواكبًة 
الرتبية البدنية والرياضة، ومتشيا مع االهتمام املتزايد بتأهيل كوادر تدريسية من   محلة 
الشهادات العليا، يف مجيع برامج الرتبية البدنية والرياضة وإىل تطوير الربامج واملناهج، 
مبا حيقق حاجات اجملتمع باإلضافة إىل دمج األقسام العامة إىل أقسام ختصصية علمية 

يكون هلا خمرجات حتقق وترسخ العلم واملعرفة.

الدراسة بالكلية: 
  مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية "أربع سنوات ".

القبول والتسجيل بالكلية: 
-  يشرتط أن يكون الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )أدبي( أو 

)علمي( غري حمدد التقدير .
-  يشرتط جتاوز امتحان القبول )قدرات بدنية – قوام - لغة عربية(

الدرجة العلمية املتحصل عليها من الكلية 
-  مينح الطالب املتخرج )بكالوريس تربية بدنية ( بعد استكمال متطلباته من املقررات 

الدراسية.  
-  متنح الكلية درجة اإلجازة التخصصية العالية املاجستري.

                                                                          

تشمل الكلية التخصصات االتية

التدريبالرتبية البدنية)تدريس(

إعادة التأهيل والعالج الطبيعي
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جامعة طرابلسدليل الطالب

14 ـ كلية التقنية الطبية

تبعيتها  وكانت  عالي  كمعهد  1986م  عام  يف  بداية  الطبية  التقنية  كلية  أنشأت 
جلامعة العلوم الطبية جامعة طرابلس، وكان نظام الدراسة باملعهد العالي حينها، ثالثة 
تضم  كانت  واليت  ختصصه  جمال  يف  عالي  دبلوم  املتخرج  الطالب  بعدها  مينح  سنوات 

التخصصات التالية )املختربات الطبية - التقنية الصيدالنية - التمريض(. 
يف سنة -1995 1996م حتول املعهد إىل كلية وأصبحت مدة الدراسة أربع سنوات وتشغل 
اكتمال  انتظار  يف  الطب،  لكلية  الربتقالي   للمبنى  األرضي  الطابق  حاليا  الكلية 
املقر اجلديد املخصص هلا،  كما أنشأت اجلامعة أربع مدرجات جمهزة باللوازم التدريسية 
أقسام  التمريض وفتح  و  الصيدالنية  التقنية  إلغاء قسمي  الكلية، وبعد  بهذه  اخلاصة 

علمية جديدة.
تشمل الكلية التخصصات االتية

تقنية األسناناملختربات الطبية

الصحة العامة 

مدة الدراسة:

  مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية "أربع سنوات".
القبول والتسجيل بالكلية:

 -  يشرتط أن يكون الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )علمي( 
بتقدير 85 %  فما فوق.

-  يبدأ الطالب الدراسة يف الكلية بعد إجتيازه مرحلة اإلعداديات الطبية بنجاح.
الدرجة العلمية املمنوحة من الكلية:

-  مينح الطالب املتخرج درجة البكالوريوس )يف جمال ختصصه( ، بعد إستكماله 
بنجاح لكافة متطلباته النظرية والعملية من املقررات الدراسية وفرتة االمتياز احملددة 

من الكلية

العالج الطبيعي

التخدير و العناية الفائقة
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جامعة طرابلسدليل الطالب

15 ـ كلية التربية قصر بن غشير

يف  وتقع  طرابلس  جبامعة  الثالث  الرتبية  كليات  إحدى  غشري  بن  قصر  الرتبية  كلية  تعترب 
منطقة قصر بن غشري تكونت أواًل كمعهد متوسط للمعلمات والعلوم األساسية  سنة 1998م 
ثم تطورت إىل معهد عالي إلعداد املعلمني وذلك مبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة " سابقا " رقم 
) 1386 ( لسنة 1996م بهدف ختريج املعلمني الذين حتتاجهم مؤسسات التعليم املتوسط ومينح 
الطالب بعد خترجه درجة الدبلوم العالي يف جمال ختصصه، ثم حتول املعهد العالي إلعداد املعلمني 
 " العامة  الشعبية  اللجنة  قرار  مبوجب  وذلك  طرابلس  جلامعة  تابعة  املعلمني  إعداد  كلية  إىل 
سابقا" رقـم ) 118 ( لسنة 2004م، وذلك بشأن ضم املعاهد العليا للجامعات وتسميتها بكليات 

إعداد املعلمني. 
وبناًء على قرار أمني اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي سابقا رقم ) 156 ( لسنة 2006مم مت 
استحداث فرع العواته التابع لكلية إعداد املعلمني قصر بن غشري وبناًء على قرار اللجنة الشعبية 
وتسمية  هيكلية  إعادة  مبوجبه  مت  والذي  2009م،  لسنة   )  55  ( رقم  سابقًا"   " الفاتح  جلامعة 
التخصصات  خمتلف  يف  معلمني  ختريج  تتوىل  اليت  الرتبية  بكليات  املعلمني  إعداد  كليات 

األدبية والعلمية.

تشمل الكلية التخصصات االتية

اجلغرافيااللغة االجنليزيةاللغة العربيةالدراسات اإلسالمية

اخلدمة االجتماعية الفيزياءرياض االطفالمعلم فصل

األحياء احلاسوبالرياضيات الكيمياء

مدة الدراسة بالكلية: 
  مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية "أربع سنوات ".

القبول والتسجيل بالكلية: 
-  يشرتط أن يكون  الطالب متحصل علي الشهادة الثانوية العامة قسم )أدبي( أو )علمي( بتقدير 65 % 

فما فوق.
الدرجة العلمية املتحصل عليها من الكلية: 

- مينح الطالب املتخرج )ليسانس أو بكالوريوس يف جمال ختصصه( بعد استكمال متطلباته من املقررات 
الدراسية.  

-  متنح الكلية درجة اإلجازة التخصصية العالية املاجستري.
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جامعة طرابلسدليل الطالب

16 ـ كلية التربية جنزور

صدر القرار  رقم 118 لسنة 2004  خبصوص إنشاء كليات جامعية تسمي كليات 
إعداد املعلمني وبناء علي هدا القرار انضمت كلية إعداد املعلمني جبنزور  الي جامعة 

طرابلس وللكلية فرع بالزهراء, ومن ثم أصبحت تسمي بكلية الرتبية جنزور.

تشمل الكلية التخصصات االتية

علم االجتماعاللغة العربيةاللغة االجنليزية

معلم فصل

رياض األطفال

الرياضياتالفيزياء الكيمياء

مدة الدراسة بالكلية :
  مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية "أربع سنوات ".

القبول والتسجيل بالكلية: 
- يشرتط أن يكون  الطالب متحصل علي الشهادة الثانوية  العامة قسم )أدبي( أو 

)علمي ( بتقدير65% فما فوق.
الدرجة العلمية املتحصل عليها من الكلية: 

-  مينح الطالب املتخرج )ليسانس أو بكالوريوس يف جمال ختصصه( بعد استكمال 
متطلباته من املقررات الدراسية.  

-  متنح الكلية درجة اإلجازة التخصصية العالية املاجستري.
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جامعة طرابلسدليل الطالب

17 ـ كلية التمريض

مت تأسيسها يف 29 يوليو 2007م يف طرابلس وبدأ التسجيل يف العام الدراسي 2008م.

تشمل الكلية التخصصات االتية

القبالة وحديثي الوالدةالعناية الفائقة التخديرالتمريض العام 

اجلراحة

مدة الدراسة بالكلية: 
  مدة الدراسة بالكلية )8(  فصول دراسية "أربع سنوات ".

القبول والتسجيل بالكلية:
-  يشرتط أن يكون الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )علمي( بتقدير 

عام 65 %  فما فوق.

الدرجة العلمية املتحصل عليها من الكلية:
-  مينح الطالب املتخرج )بكالوريس متريض( بعد استكمال متطلباته من املقررات 

الدراسية.  
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جامعة طرابلسدليل الطالب

18 ـ كلية التربية طرابلس

قرار  صدر  2004م   سنة  ويف  1997ـ1998م  سنة  املعلمني  إلعداد  العالي  املعهد  تأسس 
ثم أصبحت  املعلمني،  إعداد  بضمها إىل كليات جامعة طرابلس ليصبح امسها كلية 

كلية الرتبية طرابلس من العام 2008 / 2009م.

تشمل الكلية التخصصات االتية

اللغة االجنلزيةالرتبية اخلاصةمعلم فصلاللغة العربية

الرتبية الفنية احلاسوبالرياضياترياض األطفال

الكيمياء االحياءالفيزياء

 مدة الدراسة بالكلية: 
مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية "أربع سنوات ".

القبول والتسجيل بالكلية: 
 -  يشرتط أن يكون الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم )أدبي( أو 

)علمي( بتقدير65% فما فوق.
الدرجة العلمية املتحصل عليها من الكلية:

-  مينح الطالب املتخرج )ليسانس أو بكالوريس( حسب جمال ختصصه بعد استكمال 
متطلباته من املقررات الدراسية.
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جامعة طرابلسدليل الطالب

19 ـ كلية تقنية المعلومات

أنشئت مبوجب  املعلومات من أحدث كليات جامعة طرابلس حيث  تقنية  تعترب كلية 
قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي سابقًا رقم 535 لسنة 2007 بشأن إستحداث 
كليات تقنيات املعلومات باجلامعات األساسية يف ليبيا وقد بدأت بالتدريس فعليا وقبول 
الطالب مع بداية فصل اخلريف 2008م تكونت الكلية عند إنشائها من ثالثة أقسام 

قسم الشبكات ، قسم علوم احلاسوب ، قسم هندسة الربجميات .
 وتتم إدارة الكلية من الدور الرابع للمبنى اإلداري رقم 3 )مبنى  املسجل العام للجامعة(.

تشمل الكلية التخصصات االتية

نظم املعلوماتهندسة الربجمياتشبكات احلاسب اآلليعلوم احلاسب اآللي 

احلوسبة املتنقلة تقنيات االنرتنت

مدة الدراسة بالكلية: 
  مدة الدراسة بالكلية )8( فصول دراسية "أربع سنوات ".

القبول والتسجيل بالكلية: 
-  يشرتط أن يكون الطــالب متحصل على الشهادة الثانوية العـــامة قسم )علمي( 

بتقديــر75% فما فوق، واجتياز امتحان املفاضلة.

الدرجة العلمية املتحصل عليها من الكلية: 
- مينح الطالب املتخرج )بكالوريس يف جمال ختصصه( بعد استكمال متطلباته 

النظرية والعملية من املقررات الدراسية.
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جامعة طرابلسدليل الطالب

قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا
رقم )501( لسنة 2010

بشأن إصدار الئحة لتنظيم التعليم العالي

نظام القبول والقيد واالنتقال

       املادة رقم )8(

يشرتط القبول للدراسة بالكليات اجلامعية مايلي :-
أ   . أن يكون الطالب حاصال على الشهادة الثانوية من إحدى مدارس ليبيا أو ما يعادهلا من 

الشهادات املعرتف بها من جهة االعرتاف املختصة.
ب  .  أن يكون قادرُا صحيا على متابعة الدراسة يف ختصصه املرغوب.

اليت  النظم  وفق  بالكلية  للقبول  املعتمدة  املئوية  النسبة   على  حاصال  يكون  أن  ج  . 
حتددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سابقا.

د  . أن يكون مؤمنا بقيم اجملتمع وتوجهاته.
وإذا كان املتقدم للدراسة من غري الليبيني فيشرتط فيه أن يكون مقيما بليبيا إقامة 
اعتيادية طيلة مدة الدراسة، وأن يؤدي نفقات الدراسة والرسوم املقررة وفقا للوائح والنظم 
يف  عليها  املنصوص  باملثل  املعاملة  بقواعد  إخالل   دون  اجلامعات، وذلك  يف  بها  املعمول 

االتفاقيات املوقعة بهذا الشأن.
ويف مجيع األحوال على الطالب اجتياز امتحان املقابلة الشخصية بنجاح يف الكليات اليت 

تشرتط لوائحها ذلك.
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املادة رقم )9(

يتم قبول الطالب وقيدهم وفق الفئات التالية:
أ .  طالب نظاميون، وتشمل هذه الفئة مجيع الطالب املتفرغني للدراسة.

ب .  طالب غري نظاميني، وهم الطالب الذين حتول ظروفهم دون انتظامهم يف الدراسة، 
وحتدد اللوائح   الداخلية  للكليات شروط قبوهلم وأعدادهم يف كل عام دراسي وفقا 

إلمكانياتها وقدراتها االستيعابية.
 ج. طالب وافدون وهم الطالب غري الليبني الذين يتم منحهم مقاعد دراسية وتنظم 

أوضاعهم وكيفية   قبوهلم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي 
سابقا.

د.  طالب دارسون عن ُبعد وهم الطالب الذين  ينخرطون يف برامج التعليم االلكرتوني 
املفتوح . 

 وحتدد إجراءات  وشروط هذا  النظام  بالئحة خاصة  تصدر بقرار  من اللجنة الشعبية 
العامة للتعليم والبحث العلمي سابقا.

املادة رقم )10(

جيوز للطالب االنتقال من جامعة إىل أخرى داخل ليبيا أو من جامعات معرتف بها من خارجها 
وذلك وفقا ملا يلي:

أ . أال يكون مفصوال من جامعته األصلية ألسباب علمية أو تأديبية.
ب .  أن يلتزم بتقديم املستندات املتضمنة للمقررات اليت درسها وحمتويات هذه املقررات.

ج .  أن يكون الطالب حاصال  يف الشهادة الثانوية على النسبة املعتمدة للقبول للكلية 
املنتقل إليها. 
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املادة رقم )11(

جلان  وعلى  إليها،  املنتقلني  الطالب  مؤهالت  ملعادلة  خمتصة  جلنة  كلية  بكل  تنشأ 
املعادلة  البت يف طلبات الطالب يف أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب.

فإذا وجدت هذه اللجان أن طالب النقل قد درس وفق أنظمة تعليمية مغايرة ملا هو معمول 
به يف اجلامعات الليبية  توجب عليها إحالة األمر للجنة  املختصة مبعادلة املؤهالت العلمية 
يف  عليه  املنصوص  األجل  يف  سابقا  العلمي  والبحث  للتعليم  العامة  الشعبية  باللجنة 

الفقرة السابقة.
استكمال  حني  إىل  وذلك  أولية  معادلة  وفق  بالدراسة  الطالب  إحلاق  للكلية  وجيوز 
إجراءات املعادلة النهائية، وال ُيعد الطالب منتقال فعليا إال بعد استيفاء كافة اإلجراءات 

املطلوبة.

املخالفات التأديبية

املادة )33(

على الطالب اإللتزام بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه واحلفاظ على كرامة 
اجلامعة أو الكلية بأن يسلك يف تصرفاته مسلكًا يتفق مع وضعه باعتباره طالبًا 

جامعيًا وأن تتفق تصرفاته مع القوانني واللوائح والنظم املعمول بها يف مؤسسات التعليم 
العالي واألصول والتقاليد اجلامعية املستقرة.



34

جامعة طرابلسدليل الطالب

املادة )34(

واللوائح واألنظمة  للقوانني  ارتكب فعاًل يشكل خمالفة  إذا  للتأديب  الطالب  خيضع 
املعمول بها يف اجلامعة سواء مت الفعل داخلها أو يف أي مكان من ملحقاتها وتقع املخالفة 
بارتكاب فعل حمضور قانونًا، ويظل الطالب خاضعًا ألحكام التأديب من تاريخ تسجيله 

بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.  

املادة )35(

الجيوز للطالب ارتكاب املخالفات التالية:

أ . اإلعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملني باجلامعة.
ب. اإلعتداء على أموال اجلامعة أو املرافق التابعة هلا.

ج . اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات.
د . إرتكاب أي سلوك مناف لألخالق أو ميس النظام العام واآلداب العامة.

املادة )36(

يعد من خمالفات االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملني أو الطالب:
أ. أعمال الشجار أو اإليذاء.

ب. السب أو القذف أو التهديد.
 ويتحقق اإلعتداء إذا مت بصورة علنية وحبضور املعتدي عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة 

أو كتابة أو باإلشارة.
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املادة )37(

ُيعد من خمالفات االعتداء على أموال اجلامعة اآلتي: 
التابعة هلا مما  املرافق  إحدى  أو  للجامعة  التابعة  األدوات  أو  للمعدات  إتالف  أو  استيالء  أ. 

جيعلها غري صاحلة لالستعمال كليًا أو جزئيًا.
وتقع املخالفة سواء متت بصورة عمديه أو غري عمديه. 

املادة )38(

ُيعد من خمالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما يلي:
عن  صادرة  كانت  سواء  والوثائق  واإلفادات  الشهادات  مثل  الرمسية  احملررات  تزوير  أ. 

اجلامعة أو عن غريها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
للشخصية  انتحااًل  لغريه، وُيعد  أو  للفاعل  لتحقيق مصلحة  الشخصية سوآء  انتحال  ب. 
دخول طالب بداًل عن طالب آخر ألداء االمتحان وتسري العقوبة على الطالبني وكل من 

كان شريكًا فيه من الطالب.
ج. إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سري الدراسة أو االمتحانات بأي صورة كانت.

النتائج أو  التأثري على األساتذة أو العاملني فيما خيص سري االمتحانات أو التقييم أو  د. 
غريهما مما يتعلق بشؤون الدراسة واالمتحانات.

هـ. ممارسة أعمال الغش يف االمتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور، ويعترب من 
قبيل الشروع يف الغش إدخال الطالب إىل قاعة االمتحانات أي أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات 
عالقة باملنهج الدراسي أو موضوع االمتحانات ما مل يكن ُمرخصًا بإدخاهلا من قبل جلنة 

االمتحانات.  
وفقًا  امُلشكلة  التأديب  جمالس  أو  التحقيق  جلان  أمام  بالشهادة  اإلدالء  عن  االمتناع  و. 

ألحكام هذه الالئحة.
ز. أية خمالفة للقوانني واللوائح والنظم املتعلقة بالتعليم العالي.
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املادة )39(

ٌيعد سلوكًا منافيًا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتية:
أ. االعتداء على العرض ولو مت برضا الطرف األخر ويف حالة الرضا ُيعد الطرف األخر شريكًا 

يف الفعل.
ب. خدش احلياء العام.

ج. تعاطي املخدرات واملسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
د. تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.

هـ. الظهور مبظهر غري الئق داخل املؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناتها أو ارتداء األزياء 
الزي  شروط  للكليات  الداخلية  اللوائح  وتبني  الزينة،  يف  املبالغة  أو  للحشمة  املنافية 

اجلامعي.
وفقًا  املرعية  واألخالق  العامة  باآلداب  املساس  أو  بالشرف  اإلخالل  شأنه  من  ما  كل  و. 

للتشريعات النافذة.
ويف مجيع األحوال إذا شكل السلوك جرمية جنائية توجب على الكلية إبالغ اجلهات 

املختصة. 

العقوبات التأديبية

  املادة )40(

أحد  ارتكب  إذا  دراسيتني  سنتني  عن  تقل  ال  ملدة  الدراسة  عن  باإليقاف  الطالب  ُيعاقب 
األفعال املنصوص عليها يف املادة )36( من الالئحة، وُيفصل الطالب من الكلية أو املعهد 

إذا كان عائدًا.
املادة )41(

ُيعاقب الطالب باإليقاف عن الدارسة ملدة ال تقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد األفعال 
املنصوص عليها يف املادة )37( وُتضاعف العقوبة عند العود.
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اليت  اإلضرار  قيمة  دفع  إذا  إال  الدراسة  ملواصلة  الطالب  عودة  جيوز  ال  األحوال  مجيع  ويف 
أحدثها بأموال اجلامعة. 

املادة )42(

ُيعاقب الطالب عند ارتكابه إلحدى املخالفات املنصوص عليها يف املادة )38( من هذه 
الالئحة بالعقوبات اآلتية:

أ . الوقف عن الدراسة ملدة ال تقل عن سنة دراسية وال تزيد على سنتني دراسيتني كل 
من ارتكب املخالفات الواردة يف الفقرتني )أ- ب( من املادة املذكورة، ويفصل الطالب من 

الدراسة فصاًل نهائيًا عند العود.
ب. احلرمان من دخول االمتحانات كليًا أو جزئيًا إذا ارتكب املخالفات احملددة يف 

الفقرتني )ج - د(من املادة املذكورة، ويف مجيع األحوال يعترب امتحانه ملغيًا يف املادة اليت 
ارتكب فيها املخالفة.

                                                    
ج.  إلغاء نتيجة امتحان الطالب يف دور واحد على األقل إذا ارتكب املخالفة الوارد بيانها 

يف الفقرة )هـ( من املادة املذكورة، وجيوز جمللس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة 
ويفصل الطالب فصاًل نهائيًا عند العود. 

                                                     
د.  احلرمان من حقوق الطالب النظامي أو اإليقاف عن الدراسة مدة ال تزيد على سنة 

دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى املخالفات املنصوص عليها يف  الفقرتني )و - ز( من املادة 
املذكورة. 
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املادة )43(

جيوز للجنة املراقبة أو املشرفني على قاعة االمتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو 
لالشتباه بأن يف حيازته أورقًا أو أدوات أوأجهزة هلا عالقة باملقرر موضوع االمتحان.

كما جيوز هلم إخراج الطالب من قاعة االمتحان إذا خالف تعليمات جلنة االمتحان أو بدأ 
يف ارتكاب أعمال الغش، ويف مجيع األحوال يعترب امتحانه ملغيًا. 

املادة )44(
يعاقب بالوقف عن الدراسة ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سنتني كل طالب ارتكب 
أحدى األفعال املنصوص عليها يف املادة )39( من هذه الالئحة، ويفصل الطالب نهائيًا عند 
العود، ويتوجب على عميد الكلية عند ارتكاب املخالفة املنصوص عليها يف الفقرة 
الطالب ولفت نظره إىل سلوكه وحتذيره من  أمر  املذكورة استدعاء ولي  املادة  )هـ( من 

مغبة هذا السلوك، فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب االستمرار يف إجراءات التأديب.

املادة )45(
فصلني  كل  حيسب  الالئحة  هذه  يف  عليها  املنصوص  التأديبية  األحكام  تطبيق  يف 

دراسيني سنة دراسية واحدة.
املادة )46(

يرتتب على اإليقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إىل االمتحانات طيلة مدة الوقف، 
وال جيوز للطالب االنتقال إىل أي كلية أخرى مدة سريان العقوبة.
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إجـــراءات التأديــــب 

املادة )47(

على كل من علم بوقوع خمالفة للقوانني واللوائح واألنظمة املعمول بها يف الكليات 
إىل  الواقعة  عن  مكتوبًا  تقريرًا  يتضمن  املخالفة،  هذه  عن  بالغًا  يقدم  أن  اجلامعة  أو 

الكلية أو اجلامعة.
املادة )48(

جلنة  تكليف  املخالفات  إحدى  ارتكاب  عن  إبالغه  فورًا  الكلية  عميد  على  يتعني 
للتحقيق من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس أحدهم مقررًا للجنة.	

املادة )49(

يتم إعالم الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على األقل 
الضرورة  حاالت  يف  فورًا  التحقيق  يتم  أن  وجيوز  إعالمه،  فيه  مت  الذي  اليوم  حيتسب  وال 

واالستعجال.

املادة )50(

يقدم امُلكلف بالتحقيق تقريره بعد االنتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق 
بالرغم من إعالمه به إىل اللجنة اليت كلفته.

املادة )51(

جملس  تشكيل  يتم  تأديبيًا  الطالب  مبعاقبة  الرأي  إىل  التحقيق  جلنة  انتهت  ما  إذا 
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ذوي  من  تدريس  هيئة  أعضاء  ثالثة  من  ويتكون  الكلية،  عميد  من  بقرار  للتأديب 
الطالبية،  الرابطة  القانوني باجلامعة ومندوب عن  اخلربة والدراية، وعضو عن املكتب 

ويرأس اجمللس أقدم أعضاء هيئة التدريس.
ويتم إعالن من تقرير إحالته على اجمللس املذكور باملوعد الذي ينبغي فيه املثول أمامه 
وذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيام، وال حيتسب اليوم الذي مت فيه اإلعالن من بينها، 
لوحة  الطالب عن طريق  قراره غيابيًا، ويتم إعالم  ويف حال عدم احلضور يصدر اجمللس 
اإلعالنات باملؤسسة التعليمية، وال جيوز ملن اشرتك يف جلنة التحقيق أن يكون عضوًا 

مبجلس التأديب.

املادة )52(

يصدر جملس التأديب قراره بعد مساع أقوال الطالب، وجيوز للمجلس استدعاء الشهود، 
كما جيوز له استدعاء من قام بالتحقيق.

املادة )53(

يتوىل رئيس اجلامعة تشكيل جلان التحقيق أو جمالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا 
اليت ختص أكثر من كلية يف إطار اجلامعة.

ويتوىل وزير التعليم والبحث العلمي أو من خيوله بذلك، تشكيل جلان حتقيق أو جمالس 
تأديب فيما يتعلق بالقضايا اليت ختص أكثر من جامعة.

املادة )54(

بها  املسجل  الكلية  يف  اإلعالنات  بلوحة  التأديب  أو  التحقيق  موعد  عن  اإلعالن  يتم 
الطالب، ويعترب ذلك قرينة على العلم به.
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املادة )55(

يصدر جملس التأديب قراراته بأغلبية أصوات األعضاء، وال ُتعد نافذة إال بعد اعتمادها من 
جملس الكلية، أما القرارات الصادرة عن اجمللس بالفصل فال تعد نافذة إال بعد اعتمادها 
من جملس اجلامعة، وتبلغ كافة اجلامعات واملعاهد يف ليبيا بالقرار وذلك للحيلولة دون 

تسجيل الطالب املفصول يف أي منها.

املادة )56(

يعلن قرار جملس التأديب بلوحة اإلعالنات يف الكلية املسجل بها الطالب، وتودع نسخة 
ثانية بامللف الشخصي للطالب.

املادة )57(

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية وال يؤثر انقضاء الدعوى 
التأديبية أو احلكم فيها على الدعوى اجلنائية أو املدنية الناشئة عن الواقعة.

املادة )58(
بعد  نهائية  الالئحة  هذه  ألحكام  طبقًا  تصدر  اليت  التأديبية  اجملالس  قرارات  تعترب 

اعتمادها وال جيوز االعرتاض عليها إال بالطعن فيها أمام احملكمة املختصة. 
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قانون رقم )65( لسنة 2012 – املؤمتر الوطين العام
بشأن إصدار الئحة تنظيم حق التظاهر السلمي

أصدر القانون اآلتي :

املــــادة )1( 

إزاء  املبينة  املعاني  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  معرض  يف  اآلتية  باملصطلحات  يقصد 
كل منها.

أ. املظاهـــــرة: جتمع عدد من األشخاص أو سريهم بطريقة سلمية يف مكان أو طريق 
عام أو بالقرب منهما بقصد التعبري عن رأي أو اإلعالن عن مطلب أو االحتجاج على أمر أو 

التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.

ب. اللجنة املنظمة: اللجنة املنظمة للمظاهرة السلميـة.

 املــــادة )2(
يهدف القانون إلـى:

أ. تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنني بوصفه حقًا من حقوق اإلنسان األساسية اليت 
كفلها اإلعالن الدستوري واملواثيق والعهود الدولية.

السلمي  التظاهر  يف  حقهم  املواطنني  وممارسة  وسالمته  الوطن  أمر  بني  ب.التوفيق 
ومتكني السلطات العامة من محاية األموال واملمتلكات العامة واخلاصة وإستمرار سري 

املرافق العامة واحلفاظ على النظام العام.
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املــــادة )3(

تنظيم  املهنية  والنقابات  املدني  اجملتمع  ومنظمات  السياسية  واألحزاب  للمواطنني  حيق 
املظاهرات مبا يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريعات ومبا ال يؤدي إىل عرقلة سري 

املرافق العامة بانتظام واطراد.
املــــادة )4(

جيب أن يكون لكل مظاهرة جلنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على األقل يتم 
تسميتهم يف اإلخطار املقدم إىل مديرية األمن الكائن يف نطاقها اإلداري مكان املظاهرة 

ويتعني على هذه اللجنة أن حتافظ على النظام أثناء املظاهرة وأن متنع أي خطاب 
خيالف النظام العام أو اآلداب أو يشمل على حتريض على اجلرائم.

فإذا مل خيرت اجملتمعون جلنة، اعتربت مؤلفة من األشخاص املوقعني على اإلخطار.

   املــــادة )5(

يتعني على اللجنة املنظمة للمظاهرة توجيه إخطار كتابي إىل مديرية األمن اليت يقع يف 
دائرتها مكان املظاهرة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء املظاهرة ومكان جتمعها وإنطالقها 

وخط سريها وانتهائها وذلك قبل املوعد احملدد للمظاهرة بثمان وأربعني ساعة.

   املــــادة )6(
والنظام  األمن  على  باحملافظة  تتعلق  وإلعتبارات  العالقة  ذات  اإلدارية  للجهات  حيق  أ. 
والسالمة العامة أن تعدل موعد بدء املظاهرة وانتهائها ومكان جتمعها وخط سريها إذا 
كان من شأنها تعطيل مصاحل الدولة أو تعرض املواطنني وممتلكاتهم أو املمتلكات 

العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على األقل من موعد بدء املظاهرة.
حدود  يف  هلا  املساعدة  وتقديم  للمظاهرة  احلماية  توفري  اإلدارية  اجلهة  على  يتعني  ب. 

القوانني واألنظمة والتشريعات النافذة.
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املــــادة )7(

من  كان  إذا  إال  مظاهرة  تنظيم  منع   )5( املادة  يف  عليها  املنصوص  للسلطات  الجيوز  أ  - 
شأنها حصول االضطراب يف األمن العام.

املختار بأسرع ما ميكن  أو إىل أحدهم يف حمله  املظاهرة  املنع إىل منظمي  أمر  ب. ويبلغ 
وقبل املوعد احملدد للمظاهرة بإثنتى عشرة ساعة على األقل ، وتعلق صورة من هذا األمر 

على الباب اخلارجي للجهة الصادر منها املنع وينشر يف الصحف احمللية إذا تيسر ذلك.
  ج.  جيوز ملنظمي املظاهرة أن يتظلموا من أمر املنع إىل وزير الداخلية.

املــــادة )8(

حيق ملديرية األمن أن تطلب من اللجنة إنهاء املظاهرة ، وإذا تعذر ذلك أن تقوم بفضها يف 
األحوال اآلتية:

اجلهات  من  عليها  طرأ  الذي  التعديل  أو  باألخطار  املبينة  احلدود  املظاهرة  جتاوزت  إذا  أ.  
اإلدارية.

ب. إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها اإلخالل بالنظام 
العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.



45

جامعة طرابلسدليل الطالب

املــــادة)9( 

  أ. جيوز ألي شخص أن يشرتك يف مظاهرة وهو حيمل سالحًا ولو كان مرخصًا له حبمله.
ب. يعد سالحًا يف معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل أداة أو آلـــة قاطعة أو ثاقبة 

وكل أداة   خطرة على السالمة العامة. 

املــــادة )10(

-1  يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر وبغرامة ال تزيد عن مخسة اآللف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من قام بتنظيم مظاهرة أو اعتصام أو دعا إىل تنظيمها بغري 
مع   فيها  الصادر مبنعها، وكذلك كل من أشرتك  األمر  أو رغم  املختصة  للجهات  إخطار 

علمه بذلك .
له  مرخصًا  كان  ولو  السالح  حيمل  شخص  الفعل  أرتكب  إذا  العقوبة  وتضاعف    2-

حبمله.

املــــادة )11(

يف مجيع احلاالت اليت مل يرد بشأنها نص يف هذا القانون تراعى األحكام ذات الصلة 
الواردة يف التشريعات النافذة.
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قرار جملس الوزراء 
رقم )251( لسنة 2013 م

بتقرير منحة دراسية

املـــــادة)1(

تصرف قيمة  املنحة املالية الدراسية طيلة فرتة الدراسة احملددة قانونا للطالب باجلامعات 
والكليات التقنية واملعاهد العليا واملتوسطة )احلكومية(، وفقا لنص املادة )1( من قرار 

جملس الوزراء رقم )42( لسنة 2012م.

املـــــــادة)2(

يتم صرف املنحة املقررة مبوجب املادة السابقة، طيلة فرتة الدراسة احملددة قانونا ملستحقيها 
ويوقف صرفها خالل العطلة الصيفية، وعند إعادة الطالب للسنة الدراسية.
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قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رقم )225( لسنة 2012 م

بشأن الضوابط املنظمة لصرف منحة شهرية دراسية

املــــــادة)1(

تصرف قيمة  املنحة املالية الدراسية طيلة فرتة الدراسة احملددة قانونا للطالب باجلامعات 
والكليات التقنية واملعاهد العليا واملتوسطة ) احلكومية(، وفقا لنص املادة )1( من قرار 

جملس الوزراء رقم )42 ( لسنة 2012 م.

املـــــادة)2(

تكون الدراسة بالكليات اجلامعية والكليات التقنية 4 سنوات دراسية باستثناء األتي
 

-  كليات اهلندسة ، الصيدلة ، البيطرة واالسنان 10 فصول أو 5 سنوات دراسية .
-  كليات الطب البشري 12 فصال دراسيا أو 6 سنوات دراسية .

-  املعاهد  التقنية العليا 6 فصول أو 3 سنوات دراسية .
-  املعاهد التقنية املتوسطة 3 سنوات دراسية .
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قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رقم )759( لسنة 2013 م

بشأن الضوابط املنظمة لصرف منحة شهرية دراسية لطالب
مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العامة

املــــــادة)3(

شروط صرف املنحة املالية:
-  أن يكون لييب اجلنسية.

- أن يكون الطالب مستمرا ومتفرغا و منتظما يف الدراسة.
- إال  يكون الطالب موظفا بإحدى املؤسسات العامة.

املـــــادة)5(

يوقف صرف املنحة الدراسية املشار إليها يف املادة األوىل من هذا القرار يف احلاالت التالية:
1-  إعادة الطالب الفصل الدراسي أو السنة الدراسية .

2-  فقدان الطالب لصفة القيد النظامي.
3-  استنفاد املدة الدراسية املقررة باملؤسسة التعليمية وفق اإلجراءات واللوائح املعمول بها .

4-  فصل الطالب من املؤسسة التعليمية ألي سبب من األسباب.
5-  توقيع إحدى العقوبات التأديبية على الطالب اليت تنص على حرمانه من االستمرار يف 

الدراسة ملدة  معينة.
6-   إيقاف الطالب قيده باملؤسسة التعليمية.
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أو  كالوفاة  أخرى  حاالت  يف  أو  خترجه  حال  يف  مثل  باملؤسسة  عالقته  انتهاء  عند    -7
االنقطاع عن الدراسة بشكل مؤقت أو دائم أو ألي سبب من األسباب.

املـــــادة)6(

إذا انتقل الطالب من مؤسسة إىل أخرى فان خمصصاته عن السنة املالية حتال إىل املؤسسة 
املنقول إليها وفقا لإلجراءات املالية املتبعة، على أن حتدد اجلهة املنقول منها الطالب ما قد 

صرف له.
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قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رقم )22( لسنة 2012 م

بشأن الئحة تنظيم اإلسكان الطالبي
 مبؤسسات التعليم احلكومية

املـــــادة)1(

يف تطبيق أحكام هذه الالئحة تدل العبارات واأللفاظ فيما بعد على املعاني املقابلة هلا 
ما مل تدل القرينة على غري ذلك:-

1- املؤسسة التعليمية: اجلامعة أو الكلية التقنية أو املعهد.
2-  البيوت: األماكن املخصصة من قبل املؤسسة التعليمية إلقامة الطلبة.

3-   الطلبة: الطلبة املقيمني ببيوت الطلبة من خارج املدينة املتفرغني للدراسة باملؤسسة 
التعليمية والطلبة الوافدين من خارج ليبيا على منحة.

4- اإلعاشة: السكن وتقديم الوجبات الغذائية.
5-  جملس التأديب: جملس التأديب املشكل مبوجب الئحة الدراسة واالمتحانات املعتمدة.
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الفصــــــــل األول
أحكام عامـــــــــــــــة

املـــادة )1(

تشكل جلنة دائمة لإلشراف على بيوت الطلبة على الوجه األتي:
1-  مسجل عام املؤسسة التعليميـــــــــــــة             رئيسـًا
2-   مدير إدارة اإلسكان الطالبي واإلعاشة                عضوًا 
3-  مشرف عام بيـــوت الطلبـــــــــــــــــة                  عضوًا 
4-   مشرف النشاط الطالبـــــــــــــــــــــي                عضوًا

املــــادة )2(

ختتص اللجنة املشكلة مبوجب املادة )1( بالفصل األول مبا يلي:
1-  إقرتاح السياسة العامة لبيوت الطلبة واللوائح املنظمة لــــــــه.

2-  حتديد القدرة االستيعابية لبيوت الطلبة لكل عــام دراســـــــــي.
3-  إقرتاح الشروط العامة الالزمة لقبول الطالب لإلقامة يف البيــوت.

4-  إقرتاح األسس لقبول إقامة الوفود الطالبية يف البيـــــوت.
5-  دراسة مشاكل إسكان وإطعام الطالب يف البيوت ووضع احللول املناسبة هلا.

6-  إقرتاح قيمة منحة بدل اإلعاشة وشروط استحقاقها.
7-  تقديم إحصائيات بعدد الطلبة املقيمني بالبيوت دوريــــــــــــــــًا.

8-  أية اختصاصات أخرى تكلف بها من رئيس املؤسسة التعليمية.
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املـــادة )3( 

املؤسسة  رئيس  أو  عميد  من  الطلبة  بيوت  جلنة  ومقرتحات  اجتماعات  حماضر  تعتمد 
التعليمية.

املـــادة )4(

خيتص مدير إدارة اإلسكان الطالبي واإلعاشة باإلضافة إىل ما تقرره اللوائح املعمول بها 
يف املؤسسات التعليمية باألتي:

1-  اإلشراف على تنفيذ اللوائح والنظم اخلاصة ببيوت الطلبة.
2-  تنفيذ ومتابعة قرارات جلنة بيوت الطلبة.

بيوت  جلنة  على  لعرضها  بالبيوت  اخلاصة  والنظم  والقرارات  اللوائح  تعديل  اقرتاح   -3
الطلبة.

4- اإلشراف على مجيع  املوظفني بإدارة اإلسكان الطالبي واإلعاشة والبيـــــــــوت.
ببيوت  املقيمني  تغذية  وشؤون  التعليمية  باملؤسسات  املطاعم  على  العام  اإلشراف    -5

الطلبة.
6-  اإلشراف العام على صرف منحة بدل اإلعاشة.

اليت  واملشاكل  البيوت  يف  العمل  سري  عن  الطلبة  بيوت  للجنة  دورية  تقارير  تقديم   -7
تواجهها واقرتاح احللول املناسبة هلا.

املـــادة )5(
 

الرتبويني  واملشرفات  املشرفني  من  مناسب  عدد  الطلبة  بيوت  على  اإلشراف  يتوىل 
املشرفة  أو  املشرف  ويكون  املؤهلني،  اإلداريني  واملوظفني  االجتماعيني  واألخصائيني 
مسئواًل عن تنفيذ النظم واللوائح املعمول بها داخل البيت الطالبي وكذلك مراقبة مجيع 
الطلبة بالبيت  ويقدم املشرف أو املشرفة أو مساعديهم تقريرًا يوميًا عن سري العمل بالبيت 

إىل مشرف عام البيت.
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املـــادة )6( 

خيضع املشرفون على بيوت الطلبة لدورات تدريبية تقرتحها املؤسسة التعليمية يف 
اجملاالت اآلتية:-

1-  استخدام احلاسوب وتقنية املعلومات.
2- األمـن والسالمة.

3- اإلدارة.
4- بعض املعارف يف العلوم االجتماعية والسلوكية.  

 

الفصــــــــــــل الثــــــــــــاني

شروط القبول يف بيوت الطلبة واألحكام املتعلقة بها

املـــادة )7( 

العام  خالل  للدراسة  واملتفرغني  املستمرين  النظامني  الطلبة  على  فيها  القبول  يقتصر   -
املؤسسة  عن  األصلية  إقامتهم  مقار  تبعد  أن  بشرط  التعليمية،  باملؤسسة  الدراسي 

التعليمية مبسافة التقل عن 60 كم.
-  املؤسسة التعليمية غري ملزمة بتوفري خدمات اإلقامة واإلعاشة للطالب الذين يتوفر هلم 

جمال للدراسة باملناطق اجملاورة لسكناهم.
- يلتزم الطالب الوافد بدون منحة، بدفع الرسوم املقررة لإلسكان الطالبي مقابل إقامته 

يف بيوت الطلبة وفقًا للوائح والتشريعات النافذة.



54

جامعة طرابلسدليل الطالب

املـــادة )8(

بيوت  فـــي  اإلقامة  طلبات  يف  التدقيق  واإلعاشة  الطالبي  اإلسكان  إدارة  مدير  يتوىل 
الطلبة، للتأكد من توفرها على الشروط املطلوبة وتتوىل جلنة بيوت الطلبة البث فيها، 

على أن تكون األولوية
للقبول بالبيوت على النحو األتي:-

قيدهم  مثبت  و  السابق،  الدراسى  العام  يف  البيوت  يف  اإلقامة  هلم  سبق  الذين  الطالب  أ  - 
باملؤسسة وال يوجد مانع من جتديد إقامتهم، على أن تعطى األولوية للناجحني منهم.

ب  - الطلبة املستجدين بصفة قيد منتظم باملؤسسات التعليمية.
ج - الطلبة الوافدين مبنحـــــــــــــــة.

د   -  يسمح للطلبة ذوي اإلحتياجات اخلاصة باإلقامة مبباني اإلسكان الطالبي بناء على 
موافقة مسجل      املؤسسة التعليمية.

املـــادة )9(

يوقف صرف منحة بدل اإلعاشة إن وجدت بإنتهاء إقامة الطالب يف بيوت الطلبة يف 
احلاالت اآلتية :

1- التخرج من املؤسسة التعليمية.
2- إنتهاء اإلمتحانات النهائية يف السنة الدراسية أو الفصل الدراسي باملؤسسة التعليمية.

3- صدور قرار تأدييب يف حق الطالب حيرمه من اإلقامة يف بيوت الطلبة.
4- فقد الطالب النظامي قيد منتظم.

5- جتاوزالطالب للمدة املقررة للدراسة باملؤسسة التعليمية وفق اللوائح واإلجراءات 
النافذة باخلصوص   

6- عدم التزام الطالب بدفع الرسوم املقررة لإلقامة يف بيوت الطلبة.



55

جامعة طرابلسدليل الطالب

املـــادة )10(

على كل طالب يرغب يف اإلقامة يف البيوت، أو جتديد اإلقامة بها، أن يقدم طلبًا 
كتابيًا وفقًا للنموذج املعد بإدارة اإلسكان الطالبي يف املواعيد املعلن عنها، مرفقًا به 

املستندات التالية:-
1- إقرار كتابي من الطالب ومن ولي أمر الطالب بشأن حتديد مقر إقامته احلالية معتمدًا 

من جهات اإلختصاص.
2-  إفادة بصفة قيد منتظم من املؤسسة التعليمية املقيد بها الطالب تفيد جتديد قيده 

لكل فصل دراسي أو سنة دراسية جديدة.
3- إستمارة تسجيل للمقرارات الدارسية للفصل الدراسي اجلديد أو السنة الدراسية 

اجلديدة.
4-  إفادة من مسجل املؤسسة التعليمية من واقع الشهادة الثانوية األصلية، تفيد مبكان 

حصول الطالب على الشهادة الثانوية التخصصية أو صورة طبق األصل من الشهادة 
الثانوية.

5--  إقرار معتمد من الطالب بإتباع اللوائح والنظم والتعليمات املعمول بها يف  بيوت 
الطلبة وتنفيذ ما يصدر إليه من تعليمات من قبل املختصني يف البيوت.

6-  أربع صور مشسية.
7- صورة من كتيب العائلة صفحة رب األسرة والطالب.

8-  افادة من مسجل املؤسسة التعليمية باملستوى الدراسي للطالب.
9-  إيصال قبض مالي بدفع رسوم قيمة تأمني اإلقامة.

10-  إقرار كتابي معتمد من ولي أمرالطالبة، يتضمن أمساء وعدد أفراد األسرة املسموح 
هلم بزيارة الطالبة أو اخلروج معهم.

11-  شهادة صحية معتمدة تفيد خلو الطالب من األمراض املعدية. 
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املـــادة )11(

الطلبة كل عام دراسي  بيوت  افتتاح  الطالبي واإلعاشة مواعيد  إدارة اإلسكان  حتدد 
وكذلك مواعيد افتتاحها للدور الثاني والتكميلي، كما جيوز هلا حتديد إقامة الطلبة 
الغرف  زيارة  البيوت  ملشريف  جيوز  كما  والتنظيف،  الصيانة  لغرض  معينة  مباني  يف 

املخصصة إليواء الطلبة، وتفقدها وتفتيشها كلما دعت الضرورة لذلك.
املـــادة )12(

يتوىل قسم اخلدمات الطبية تقديم اخلدمات الطبية والعالجية للطالب املقيمني يف 
البيوت وكذلك اإلشراف الصحي على مجيع العاملني يف البيوت كما يتفقد املطاعم 

والبيوت، وعلى مدير إدارة اإلسكان الطالبي واإلعاشة ومشريف املطاعم تقديم كافة 
التسهيالت له.

املـــادة )13(

تصرف لكل طالب مقيم ببيوت الطلبة بطاقة إثبات شخصية )بطاقة نزل ذات مواصفات 
جيدة مقاومة للتزوير( حتمل صورته وأسم املؤسسة التعليمية التابع هلا والسنة الدراسية، 
وعنوان إقامته ببيوت الطلبة، ورقم قيده باملؤسسة التعليمية، وعلى الطالب أن حيتفظ 
بها بصورة مستمرة وأن يربزها كلما طلب منه ذلك وعليه تسليمها عند إنتهاء إقامته أو 

حرمانه من اإلقامة بالبيوت خالل  أسبوع.

املـــادة )14(
طيلة  يومي  ومناوب  األقل،  على  مشرفان  الطلبة  لبيوت  خمصص  مبنى  لكل  يكون 
يف  ويشرتط  الساعة،  مدار  على  ب  بالتناوب  العمل  ويكون  ساعة،  والعشرين  األربع 
يف  عليها  املنصوص  بالشروط  اإلخالل  عدم  مع  املناسبة  واخلربة  الطيبة  السمعة  املشرف 

املادة )6(.
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املـــادة )15(

يلتزم املشرف باحملافظة على النظام واآلداب داخل البيوت الطالبية، والعمل بالتعليمات 
العام ومدير اإلدارة  أمام املشرف  البيوت، ويكون مسئوال عن ذلك  باللوائح داخل  الواردة 

املختص.
املـــادة )16( 

1- ال جيوز ألي طالب أو طالبة التأخري إىل ما بعد التوقيت الذي تقرره إدارة بيوت الطلبة 
باملؤسسة التعليمية إال بعذر يقبله املشرف املوجود بالبيت الطالبي.

شهر  خالل  الطالبات  خروج  مواعيد  حتديد  واإلعاشة  الطالبي  اإلسكان  إلدارة  حيق   -2
وفى  التعليمية  املؤسسة  تقيمها  اليت  والرحالت  اإلحتفاالت  قيام  أثناء  وكذلك  رمضان، 
احلاالت اليت تقدرها اإلدارة بعد تقديم طلب كتابي من الطالبة مرفقًا مبوافقة وىل أمرها، 

بالتأخري عن املوعد احملدد أو املبيت خارج البيت.
3- على الطالب مراعاة اهلدوء والسكينة والتحلى باألخالق احلميدة .

4-  ال يسمح للطالب بالظهور يف الشرفات والقاعات العامة أو داخل املطاعم أو خارج املبنى 
مبالبس ال تتفق وحرمة اجلامعة وآداب وأخالق اجملتمع.

5-  جيب على الطالب إحرتام قواعد اآلداب العامة عند إستعمال مجيع مرافق البيوت.
6-  على الطالب احملافظة على األثاث واملنقوالت املوجودة باحلجرة ويعترب مسئواًل عنها وال  

جيوز إجراء أي تعديل يف نظامها.
7-  ال جيوز ألي طالب التسبب يف إتالف أي شئ من حمتويات احلجرة أو أن يقوم بتكسري 
بابها أو جزء من حمتوياتها ويتحمل الطالب دفع تكاليف إصالحها أو دفع قيمتها إن ثبت 

عبته بها، مع إحالة الطالب إىل جملس  التأديب باملؤسسة.
8-  مينع على الطالب إلصاق صور أو رسوم أو كتابة أية شعارات على جدران احلجرة أو 

بإحدى مرافق البيوت أو أي تشويه يتنافى مع اآلداب واألخالق العامة. 
داخل  الدراسي  العام  بداية  يف  له  املخصص  السكن  حمل  بتغيري  للطالب  يسمح  ال   -9
بيوت الطلبة إال بعد موافقة مكتب األشراف ووفق الشروط والضوابط اليت تضعها إدارة 
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اإلسكان الطالبي واإلعاشة:
سكنه  يف  باملبيت  أخر  شخص  ألي  السماح  الطلبة  ببيوت  املقيم  للطالب  الجيوز     -10

املخصص له مهما كانت األسباب.
11-  حيظر على الطلبة العبث باآلالت واألدوات الكهربائية اخلاصة باإلضاءة وغريها .

12- حيضر على الطالب حفظ املأكوالت يف حجرة النوم أو أخذ أواني املطعم أو اإلحتفاظ 
داخل احلجرة بأدوات الطهي لعمل الشاي أو القهوة أو غريها.

قانونًا كاملسكرات واملخدرات ولعب  املمنوعة  الطالب تعاطي األشياء  13- حيظر على 
القمار وغريها.

أدوات  أو  األرجيلة،  ذلك  يف  مبا  التدخني  جيوز  ال  كما  احليوانات  باقتناء  يسمح  ال   -14
الطبخ الكهربائية ومثيالتها داخل الغرف أو خارجها، وتصادر يف حالة العثور على أي شي 

منها لديه وحيال إىل جملس التأديب باملؤسسة.
15- ال جيوز للطلبة إستضافة أو إستقبال الضيوف إال يف األماكن املخصصة لذلك.

16- يتحمل الطالب املسئولية عن ضياع املبالغ املالية أو أي أشياء مثينة داخل الغرفة.
إحرتام  إىل  إضافة  وإحرتامهم  املسئولني  مع  التعاون  بالبيوت  املقيمني  الطلبة  على    -17

زمالئهم الطالب.
18- ال يسمح للطالبات باخلروج يف عطلة نهاية األسبوع والعطالت األخرى إال مع حمرمها 
الشرعي مبوجب بطاقة اخلروج واليت تصدرها مشرفة إسكان الطالبات موضحًا فيه صورة 

واسم احملرم الشرعي وال يسمح باخلروج اإل بالبطاقة األصلية مع هوية حمرمها الشرعي.
مراعاة  الطلبة مع  بيوت  واملسموعة داخل  املرئية  األجهزة  باستعمال  للطلبة  19- يسمح 

الذوق العام. 
20-  ال يسمح للطلبة ترك ممتلكاته اخلاصة بالسكن أثناء العطلة، وإدارة السكن 

غري مسئولة عنها يف حالة خمالفة هذا النص.
حادثة  وقوع  عند  الواحد  اجلناح  أو  الواحد  الطابق  أو  الغرفة  ساكين  مجيع  يعترب   -21
معرفة  عدم  عند  منهما  أي  يف  احلادثة  األضرار  كافة  عن  تضامنيًا  مسئولني  مفتعلة، 

الفاعل احلقيقي هلا. 
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     الفصــــــــــــل الثالث 

  العقوبــــــــــــات التأديبيــــــــــة

مع عدم اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف الئحة 
الدراسة واإلمتحانات والتأديب باملؤسسات التعليميــــة.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         

يعاقب الطالب املقيمني بالبيوت عند اإلخالل باللوائح والنظم املعمول بها بالبيوت 
واملطاعم بالعقوبات التأديبية التالية :

1- اإلنذار باحلرمان من اإلقامة وإستدعاء ولي األمــــــــــر.
2- احلرمان من اإلقامة يف البيوت ملدة ال تتجاوز شهــرًا .

3- احلرمان من اإلقامة يف البيوت ملدة ثالثة أشهـــــــــــر .
4- احلرمان من اإلقامة يف البيوت ملدة ال تتجاوز سنــــة .

5- احلرمان النهائي من اإلقامة يف البيوت .
6-  احلرمان من املنحة املاليـــــــــــــــة.

املــــــادة )18(

اجلهات املختصة بتوقيع العقوبات املذكورة يف املادة )17(.
أ  - مدير مكتب اإلسكان الطالبي واإلعاشة بالنسبة للعقوبة الواردة يف الفقرة )1(. 

ب  - جملس إدارة بيوت الطلبة بالنسبة للعقوبة الواردة يف الفقرة )2(.
ت  - جملس التأديب بالنسبة للعقوبات الواردة يف البنود )6،5،4،3( وال يكون قراره نافذًا 

اإل بعد اعتماده من إدارة املؤسسة التعليمية.

املــــادة )19( 

مع عدم اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف الئحة الدراسة واإلمتحانات والتأديب 
باملؤسسات التعليمية ، تسحب بطاقة اإلقامة ببيوت الطلبة وحيرم الطالب من اإلقامة  

بالبيوت يف احلاالت التالية:
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1- السرقة أو تعاطي املسكرات أو أي عمل خمالف لآلداب العامة والدين اإلسالمي 
احلنيف.

2- اإلعتداء على أحد العاملني بالبيوت واملطاعم أو أحد زمالئه.
3- حيازة أى نوع من املواد أو األدوات املمنوعة رمسيًا باألقسام الداخلية. 

4- فصل الطالب من املؤسسة التعليمية ألي سبب.
5- القيام باألعمال املخلة بالشرف والكرامة واألخالق والسرية احلسنة داخل املؤسسة 

التعليمية وخارجها.
6- إذا عوقب بإنذارين كتابيني متتاليني من إدارة اإلسكان الطالبي .

7- إستعمال املكان املخصص إلقامة الطلبة وملحقاته واألندية املنشأة هلم يف غري 
األغراض اليت أنشت من أجلها.

8-  التحريض على األعمال املخلة بنظام البيوت.
- 9 إذا أمتنع عن متكني أي طالب من اإلقامة معه بنفس احلجرة أو تسليم احلجرة 

املخصصة له بإنتهاء مدة إقامته.
10- اإلصرار على القيام بأي فعل من شأنه إقالق راحة األخريني أو تعريضهم للخطر. 

11-  أية أعمال أخرى تشكل إخالاًل باللوائح والنظم املعمول بها يف  البيوت واملطاعم.

املـــــــادة )20(

يعترب مثول الطالب للتحقيق حضوريًا يف احلاالت التالية:
أ  - حضور الطالب يف املواعيد واملكان احملددين للتحقيق.

ب  - توقيع الطالب على أصل اإلعالن املوجه إليه مبا يفيد اإلستالم أو إرسال خطاب 
مسجل بعلم الوصول إىل عنوان الطالب مبلفه.

ج - جيوز توقيع العقوبات املثبته أعاله يف حق الطالب املمتنع عن احلضور للتحقيق شرط 
أن يثبت املشرف إمتناع الطالب عن احلضور أو عن إستالم طلب احلضور للتحقيق، وجيوز 

للطالب إن يطلب تأجيل التحقيق معه إذا توفرت لديه مربرات مقنعة.
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املــــــادة )21(

على مدير إدارة اإلسكان الطالبي واإلعاشة باملؤسسة التعليمية إخطار الطالـب أو ولي 
األمر بالعقوبات املوقعة عليه مبوجب كتاب موثق بعلم الوصول  وحفظ صورة منه يف 

ملف الطالب.
املــــــادة )22(

تطبق أحكام لوائح الدارسة واإلمتحانات والتأديب النافذة باملؤسسات التعليمية فيما مل 
يرد بشأنــــــــــه نص يف هذه الالئحة يف شأن تأذيب الطالب.

املــــادة )23(

بعد  إال  الطالب  خترج  يفيد  ما  إصدار  عدم  التعليمية  باملؤسسة  اإلختصاص  جهات  على 
تقديم ما يثبت إخالء طرفه من مكتب اإلسكان الطالبي واإلعاشة.

املــــادة )24(

ال جيوز للطالب أن حيتج بعدم علمه بلوائح املؤسسات التعليمية أو بعدم اإلطالع على 
ما ينشر يف لوحة اإلعالنات.

املــــادة)25(

ما  تنفيذها ويلغى  كل  املعنية  تاريخ صدورها وعلى اجلهات  الالئحة من  بهذه  يعمل 
خيالفها.
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اخلامتة

ختامًا ... حنمد اهلل الذي وفقنا للقيام بهذا العمل الذي نؤكد فيه حرصنا للسعي حنو 
األمثل واألفضل خدمًة ألبنائنا الطلبة والطالبات وحنن إذ نقدم هذا اجملهود فإننا نأمل أن 
نكون قد وضعنا دلياًل ومرشدا لطالبنا وهم يضعون أقدامهم على عتبة الدراسة بهذه 
إعداد  يستمر  أن  نأمل  كما  2016م،   /  2015 اجلــــامعي  للعـام  العريقة  املؤسسة 
وإخراج هذا الدليل على مدى السنوات القادمة حتى يواكب التطور الذي تشهده جامعتنا، 
ونأسف على ما ورد فيه من أخطاء وحنن بانتظار أي مالحظات من شأنها تطوير هذه املادة 

اإلعالمية مستقباًل.
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إىل السيد / وكيل اجلامعة املساعد للشؤون الطالبية
 مالحظات على دليل الطالب للعام اجلامعي 2015 / 2016 م
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