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 أحكام عامة  -  األول الباب

 (1) مادة رقم

 

مبختلف  الربيطانية الليبية امعةباجل ارسنيلداة احكام هذه الالئحة على الطلب تسري

، والدبلوم انسوالليس، البكالوريوسملتخصصة )اجازة إلال لنيمستوياتهم واملخاطبني بأحكامها 

 .تدريس بها ء هيأة الأعضا لىعري ، كما تس(والدبلوم املهين العالي، 

 
 

 (2) مادة رقم

 تعريف اجلامعة

مقرها بنغازي وعليم العالي اخلاص ومة التنظعات مامدى جالربيطانية هي احالليبية اجلامعة 

 بي.فى االوروملستشان م منطقة القوارشة شارع الشجر بالقرب

 

 (3) مادة رقم

 رؤية اجلامعة : 

ة تتميز بنوعي وطنية يف املنطقة ،لجامعة اللذجًا ومنة الربيطانيأن تصبح اجلامعة الليبية 

مليًا وأن تساهم يف دفع ليًا واقليميًا وعايز  حملتماقيق حت يفد التعليم واألحباث ، وبدورها الرائ

 . بيبة حلا عجلة التنمية املستدامة يف بالدنا
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 (4) مادة رقم

 رسالة اجلامعة : 

 ا ، والقيام بإعداد ي والدراسات العليليم اجلامعللتع يةالتقديم برامج أكادميية ذات جودة ع

قادرين  بل وطنهم وأمتهم ،مستق  صنعيفعلية فابة خرجيني أكفاء قادرين على املساهم

م املعرفة تقديولية واإلقليمية لتحديات احملالة بلصا على إجراء  الدراسات والبحوث ذات

 ته . تمع وتطلعااجمل اتاجواإلسهام اإلجيابي يف حتقيق احتي

  تساهم يف لوطنية وإعدادها لاالكفاءات  تدريبب يةالتعليم األنشطةاإلسهام يف تطوير

 تمع وتطويره . تنمية اجمل

 ة والدولية . سات احمللياملؤسوت عاتعزيز الشراكة والتوأمة مع اجلام 

 ودوليًا . ليًاحم يةتبادل اخلربات واالستشارات العلم 

 

 (5مادة رقم )

 أهداف اجلامعة

 اجلودة. توفري تعليم عالي لك من خاللني وذجيرإعداد كوادر عالية الكفاءة من اخل 

 املعارف. ةنميملعاصرة وتاديات تحلودة تتناول اإعداد حبوث عالية اجل 

 ت.الاتشجيع البحث العلمي يف خمتلف اجمل 

 ليبيا. يف ستدامةامل يةنملتاإلسهام واملشاركة يف محل شعلة ا 

 احلفاظ على وي م التعليم األكادميكافية ملهاة والالفعتقديم أنشطة الدعم والتسهيالت ال

 ة.معامناخ العمل املشجع داخل جمتمع اجل

  قدرة على ختلفة. لتنمية اللتخصصات املاج يف ريلخلحتقيق متطلبات املمارسة املهنية

 لفنية يف اجملتمع.املشاكل ا ة حلللبلطاالبداع واالبتكار وتوسيع أفاق ا

http://www.lbu.edu.ly/
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 (6ادة رقم )م

 

 مدة الدراسة باجلامعة

 -: لتالياو نحتكون مدة الدراسة باجلامعة على ال

سنوات( للحاصلني على الثانوية  4فصول دراسية ) يةنامثالطالب، حسب الربنامج الذي يدرسه  .1

 .دة حسب املدة احملدى كل كلية علبراسة لداطة خويتم توزيع أو ما يعادهلا العامة 

 ( فصول دراسية4)رجهم خالل يتوقع خت نملني ( سيني درافصل) سنة دراسية مدة إضافية جيوز  .2

 -على النحو التالي: 

ح الكلية على اقرتا بناًء( 1) الفقرةيف  كورةملذاة ة دراسية للمدجيوز إضافة مدة سن -أ

 .امعةاجلب املختصة وموافقة اللجنة العلمية

ذه املدة توقع خترجهم خالل هيسيني( ملن درا لنيفص)كما جيوز اضافة مدة سنة دراسية  -ب

 .  ة أخريةللجنة العلمية كفرصوموافقة ا اناتمتحاالعلى اقرتاح قسم الدراسة و بناًء

 لالئحة.االقصى احملدد بهذه انفاد احلد است الةح يعترب الطالب مفصوال تلقائيا يف -ج

 

 (7مادة رقم )

 لغة الدراسة 

وز استخدام لغة جيو .الربيطانيةليبية الجلامعة ام يف ليتعاللغة العربية هي لغة الدراسة وال

قرار يصدر من  بناًء علىفيها ذلك  ة الدراسةطبيع لبتطتأجنبية يف التدريس بالكليات اليت 

صيل العلمي يه قدرتهم على التحفحان تثبت المت ربلعاجملس اجلامعة ، وخيضع الطالب غري 

 ذه اللغة .  ة فيها بهلدراسان كوباللغة العربية يف الكليات اليت ت
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 (8مادة رقم )

 الكليات املعتمدة يف اجلامعة

 كلية اهلندسة..  2  .كلية اللغات والرتمجة  .1

 . كلية القانون .4   .االقتصاد كلية . 3

 . كلية الدراسات االسرتاتيجية والعالقات الدولية .6  . كلية تقنية املعلومات .5

  . كلية طب وجراحة الفم واألسنان .8  علوم التقنية الطبية .كلية . 7

 .. كلية اإلعالم والفنون اجلميلة 10   . كلية الصيدلة . 9

 

 (9مادة رقم )
 

 اليت متنحها اجلامعة : جات العلمية الدر

 س(.يودرجة اإلجازة املتخصصة)البكالور .1

 (.)الليسانس درجة اإلجازة املتخصصة .2

 الدبلوم العالي . .3

 

 (10مادة رقم )

 احملتوى الدراسي

 فهرس الكتاب ، فان قرر قد حدد ووضع يفذا كان املر، فاقرملاهي املعاجلة التفصيلية ملوضوعات  

ق عليها حمتوى هي اليت يطل ملنهجيا الكتاب ردت يفو ماكلي هلذه املوضوعات التناول التفصي

يمية وانشطة كامال مع وسائل تعلا يعرض متوامن تهذاباملنهج، واحملتوى ال يعرض منفصال 

ومبادئ  ف ومفاهيم وتعميماتائق ومعارلى حقعة ادوتدريبات وأسئلة، ويشمل احملتوى ع

 راسي معني.در لكي يالئم مستوى كل أو ّاخيف ش ظمنيى قد وقوانني ونظريات، وهذا احملتو

 ثانوي.تخصصية بالتعليم الالشعب ال قة معتسم حبيث تكون الدراسة بكليات اجلامعة

http://www.lbu.edu.ly/
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 (11مادة رقم )

 : املقرر الدراسي

ة مسبقًا من وزارة حمددسنوات الدراسية ها على التوزيعوا اتهوحمتوياألساسية املقررات الدراسية 

ويف لداخلية للكليات حتدد يف اللوائح ا اإلضافية قرراتملا العالي أما مفردات وحمتوى التعليم

قصى للوحدات ة احلد األدنى واألة الداخليلالئحا بنيتحالة اتبعت الكلية النظام الفصلي 

بعد اعتمادها من  داخلية للكليات إالللوائح المل بالعاز وال جيو والتخصصيةالدراسية العامة 

عتمدة من وزارة التعليم ية أو مفرداتها املات الدراسملقررا من وال جيوز االنتقاصجلامعة . جملس ا

 .ا وال جيوز الزيادة عليها إال بإذنه

 (12مادة رقم )

 أستاذ املقرر

ة حصوله على مؤهل شريطتخصص مدريس ت ئةيتوىل تدريس كل مقرر دراسي عضو هي

ون مستويف ويشرتط ان يك األقل علىتري(( اجسملاة الي))االجازة التخصصية الع علمي عاِل

ذه الالئحة صه وفقا مل يرد بهنفيذ ما خيرر بتقذ املويقوم استا، يف ذات التخصص الشروط 

 والتشريعات النافذة.

 :  فصل دراسي لالتي بداية كل يف وىلالاة من احملاضر جزءوخيصص استاذ املقرر 

 ة.تواجد بها للمراجعيساعات الي الم وياالاتقديم نفسه لطلبة املقرر وحتديد  .1

فية حساب ي وكيمتحان النهائلفصلية واالاارات تبخد االتوضيح حمتويات املقرر ومواعي .2

 أعمال الفصل .

 راسير الدقرلملحتديد الكتب واملراجع املستخدمة  .3

 اسة . الدر اءثنحتديد أسلوب التقييم واملتابعة أ .4

الدراسة  مكتبرئيس القسم بالكلية او و عميد الكليةتنفيذ التعليمات الصادرة من  .5

 ذو العالقة مبقرره . واالمتحانات

http://www.lbu.edu.ly/
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 (13مادة رقم )

 رئيس القسم بالكليةمهام 

ويكون مرشدا جلامعة امن رئيس  بقراروة كليعميد الرئيس القسم برتشيح من يكلف 

 :  للطالب ويتوىل املهام التالية

 إعداد وحفظ ملف علمي للطالب. .1

من املعدل  صل دراسي وحساب كلائجه لكل فب ونتاللطارات اليت درسها تدوين كافة املقر .2

و مدون هية ومطابقتها مبا الب الدراسة الطاقبطبالفصلي واملتوسط الرتاكمي العام 

 مبنظومة اجلامعة الرئيسية.

ك العقوبات فة املقررات، وكذلإسقاط واضايد، ولقاف تدوين حاالت انقطاع الطالب وإيقا .3

 ذلك.به غى الطالب مبلفه وابالاليت توقع عل

 راسة.لداص خيالطالب فيما ت الرد على استفسارا .4

 رشاده.إللب اخلاضع للطا يدميإبالغ مكتب التسجيل بالوضع األكا .5

 
 
 
 

 (14مادة رقم )

 الربنامج الدراسي

لية املختصة، دراسته يف إطار الكبم الطالب ي يقولذاي الربنامج الدراسي هو التخصص العلم

)خطة  عة علىلية من كليات اجلاماسي لكل كالدر مجناطار الزمين له وحيتوي الربوفق اإل

 . جلامعةارامج بع ميجلصول دراسية ف ثمانيةدراسية( مقسمة على 
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 (15مادة رقم )

 : تصنيف املقررات

 :  ىلاة معتنقسم املقررات اليت تدرس يف اجلا

لساعات %( من جمموع ا10) عن تزيدا ال مبامية لزإت مقررات متطلبات اجلامعة هي مقررا .1

 الدراسية الالزمة لتخرج الطالب.

من الوحدات %( 60) تقل عن ومبا ال  يها الطالبمي النتي مقررات ختصصية تقرها الكلية اليت .2

 الدراسية الالزمة للتخرج.

امج تخصص بناء على برنضرورية لل لكنهاوة صيمقررات داعمة وهي مقررات غري ختص .3

لتخرج  الالزمةموع الوحدات الدراسية جم% من 15عن  دزيت هلا الطالب ومبا ال الكلية التابع

 الطالب.

 مقررات خاصة بالقسم . .4

 (16مادة رقم )

 رمز املقرر وحمتوياته

س اجلامعة عتماده من قبل جملاحانات بعد االمتوة سالدرا يكون رمز املقرر حسب منظومة -أ

 .ادة ملا حبيث يدل على الكلية والقسم ونوع

علمية أو  ني إىل ثالث ساعاترة او ساعتلمحاضل دةتعادل الوحدات الدراسية ساعة واح -ب

عية للوحدة دد الساعات األسبوحتبيع وأما والر يفخلرلكل من فصلي امتارين يف االسبوع 

 الصيف  فصليف ةالدراسية مبا يتناسب مع طول الفرت

دات يتناسب يف حكمها بعدد وح لعلمية وماوات اندالوحتسب الوحدات الدراسية املعملية  -ج

 لقسم . لراسي لدا مع مدتها وينص عليها يف الربنامج

ملختص لعلمية من القسم اارة الشؤون  إدايفظ فحتيكون لكل مقرر مفردات حملتوياته  -د

 بكل كلية.

http://www.lbu.edu.ly/
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 (17مادة رقم )

 الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم

لية التعليمية اعدة على تنفيذ العمللمسسائل ة الوافك باإلضافة اىل أستاذ املقرر تستخدم

  : صوحتسني األداء باجلامعة وعلى األخ

 .نية الدراسية واملعمل املناسبالقاع .1

 عليمية.ة التليعموسائل االيضاح الالزمة لتنفيذ ال .2

 لمية.ودوريات ع مراجعو تباملكتبة العلمية مبا حتتويه من ك .3

تنفيذ العملية لل االيضاح الالزمة من وسائها وغري ادواالجهزة واملعدات واملختربات وامل .4

 التعليمية .

 . يةوناإللكرتواملكتبات  تشبكة املعلوما .5

 التدريب العملي او امليداني . .6

 

 (18مادة رقم )

 : اتاالختبارات واالمتحانحضور 

كل فصل  لمقرر املسجل به يفلنهائية لنات احامتعلى كل طالب حضور االختبارات واال

 -: والتقيد مبا يلي

 لدراسي.لك الفصل اذل يف سجمنه أبطاقة التعريف اليت توضح اصطحاب  .1

الية من و ورقة ولو كانت خأي كتاب أ صطحابات ناحيظر على الطالب املتقدم لالمتحا .2

خدام اهلواتف قرر كما مينع استه أستاذ املسمح بيا ما الكتابة أو احلاسبات املربجمة عد

 احملمولة داخل قاعة االمتحانات

خالل بنظم شأنه اال منأي عمل و القيام بأانات تحمظر على الطالب الكالم أثناء االحي .3

 االمتحانات.

http://www.lbu.edu.ly/
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واملراقبة بقاعة  تفق جلنة االمتحاناووالصادرة  حاناتمتالاالتقيد بالتعليمات املنظمة لسري  .4

 .رقرملااالمتحانات وكذلك مالحظات أستاذ 

ت الليبية مع عدم متحانات باجلامعالدراسة واالسري الة ظمالتقيد بالتشريعات النافذة واملن .5

 .من هذه الالئحة  (49)،  (33)،  (32)اد املواالخالل ببنود 

 

 (19مادة رقم )

 : النشاط العام

 أوقات فراغه وخارج ملتوفرة باجلامعة يفاة العامة ألنشطا سةجيوز ألي طالب مقيد باجلامعة ممار

 -لي: ية ما املعأوقات الدراسة، ومن بني األنشطة ا

 ة.إقامة املعارض واملسابقات العلمي .1

 األنشطة الرياضية املختلفة. .2

 األنشطة الفنية الثقافية. .3

 املخيمات . .4

 

 (20مادة رقم )

 التخرج احتفاالت

 :  كاآلتيرج فل ختح سيدرا فصلتنظم اجلامعة عقب نهاية كل 

 .ات ء الكليسيق مع عمدابالتن حلفلريخ اتاو حيدد اجمللس االعلى للجامعة موعد .1

 بة.ين من الطلتميزاملو توزيع الشهادات وتكريم املتفوقني .2

 سني األداءاجلهد وحت ببذل مهلد تكريم أعضاء هيئة التدريس املشهو .3

 تكريم العاملني املتميزين. .4
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 (21مادة رقم )

 منظومة التسجيل والتوثيق املركزية

 كل ماود الطالب اعدبأنات افظ بها بيحيزية ركمق تكون باجلامعة منظومة تسجيل وتوثي

 :خصألايتعلق بالدراسة واالمتحانات وعلى 

 عد من قبللطالب وفق منوذج ياشامله عن  ياناتبه ب ملف الطالب الشخصي وهو ملف إداري .1

 مكتب التسجيل.

 واملقرراتبها  جليها املقررات املسفراسية مبا دب الاللطاامللف الدراسي وحيتوي على بطاقة  .2

 رات أو حاالت الفصلمي العام ،واإلنذاعدل الرتاكوامل ليفصاف القيد ومعدله الاملعادلة وإيق

معة اىل تاريخ اريخ تسجيله باجلاتأديب من تات الارقرو والتحقيقاتواملراجعات املوضوعية 

 .عةامخترجه أو فصله أو انتقاله من اجل

ي وثيقة يعتد بأ والاملختص  والقسمنات متحااالوسة عرفة مكتب الدرامبتوثق البيانات  .3

 ركزية.ملنظومة املاانات بيل قةبمطاصادرة ختص الطالب مامل تكن 
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 نظام الدراسة واالمتحانات - الثاني الباب

  واالنتقال والقيد القبول - الفصل األول

 (22مادة رقم )

 

 القبول والقيد

انيات الكليات وفقا إلمككن قبوهلم الذين مي لطالبا ادحتدد الشؤون العلمية باجلامعة أعد

اجلامعة بللدراسة من يتقدم  شرتط لقبولوي ، سيدرا ل بداية كل فصلبقوذلك  باجلامعة ،

  ( من هذه الالئحة .9ا يف املادة رقم )نصوص عليهت املالؤهالربيطانية الليبية لنيل إحدى امل

من الشهادات  ايعادهلأو ما لليبية املدارس ا ن إحدىم يةشهادة الثانوالان يكون حاصال على  .1

 .ة تصخامُلعرتف بها من جهة االعرتاف امل

وس النظرية ا على متابعة الدرعدية وقادرض املراألمصحيا وخاليا من ا قادرًاأن يكون  .2

 .ملقابلة الشخصية القبول وا ختباراء راوالسريرية مع مراعاة إج والعلمية

شريعات الصادرة وفق اللوائح والت ةات الدراسونفق ومرسأن يتعهد الطالب املتقدم بدفع ال .3

 . املعمول بها يف اجلامعة

 . (منتسب –امي نظ) أن يقوم الطالب بتحديد صفة القيد .4

ليت حتددها االكلية وفق النظم بدة للقبول ملعتما يةأن يكون حاصاًل على النسبة املئو .5

 وزارة التعليم العالي .

 لى أن يكون طالب الليبيني ، عول العد قبوقوا سسأ وجيوز قبول الطالب الوافدين بنفس

مستوفيًا لكافة وة دراسته بالكلية طول مد اديةاعتي مةقااملتقدم للدراسة مقيمًا بليبيا إ

 الشروط .
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 (23مادة رقم )

 االنتقال اىل اجلامعة شروط

 أهليةأو  ةعام أخرى وكليات امعاتج منية انلربيطاة لليبيا اجلامعة إىل االنتقال للطالب جيوز

 :  ليا وذلك وفقًا ملا يمن خارجه ف بهارتعداخل ليبيا أو من جامعات ُم معتمدة

 من هذه الالئحة . (22) ة رقمادملاان تنطبق عليه الشروط الواردة يف 

 لفصلاع قبل موعد بداية قل عن أسبويد ال وعم يفأن يقدم طالب االنتقال مستنداته  .1

 .به التسجيل املراد الدراسي

دات لوحدات مدعمة مبفررجات وعدد االدو اتقررعلى املحيتوي كشف  أن يقدم الطالب .2

 .  تقييمالو دراسةال ونظام دراسته سبقالذي  كل مقرر

 ا يعادهلا.حلة الثانوية أو ممتام املرإلصلية أة ارأن تتضمن مستنداته وثيقة أو استم .3

لكلية امُلنتقل لول ة املعتمدة للقبعلى النسب انويةلثاة ان يكون الطالب حاصاًل يف الشهاد .4

 إليها .

%( على األقل 50لربيطانية دراسة )الليبية ا امعةاجلبة يشرتط على الطالب املنتقل للدراس .5

 ف املدة (.ل إليه )نصملنتقام قسمن املتطلبات الالزمة للتخرج بال

 

 (24)مادة رقم 

 معادلة املؤهالت 

 

على جلان نتقلني إليها ، والطالب امل ؤهالتم لةتشكل بكل كلية  جلنة خمتصة ملعاد

لطلب . وال يعد ا من تاريخ تقديم تجاوز شهرًاال ي جلأ املعادلة البث يف طلبات الطالب يف

 بة . ءات املطلوالجرااة افكالطالب منتقاًل إال بعد استيفاء 
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 (25مادة رقم )

 : إجراءات االنتقال اىل اجلامعة

 يفليها ة للشروط املنصوص عملستوفيا نتقالالا حييل مكتب التسجيل باجلامعة طلبات

لقبول اىل ارأيها بالرفض او  يها وإحالةلبث فلة ليات املعني( من الالئحة إىل الك23،  21املادة)

ة للطلبة ة اإلجراءات بالنسبتكمال بقيالس لجيلتسالدراسة واالمتحانات ومكتب امكتب 

 :  املقبولني على النحو التالي

 ب له املقررات الطالب وحتس منها ية املنتقلالكل مجاة يف برنتسجيل كل املقررات الوارد

 .قطف منهاتقل املن يةكلاملنجزة اليت متت معادلتها يف ال

 املتطلبات  إذا كانت من %(50من ) أقل على يهافصل حت ليتيطلب من الطالب إعادة املقررات ا

 ها.ليال الالزمة للتخرج من الكلية املنقو

 الكلية املسجل ررات اليت درسها بنتقل املقلب املطاللاكمي العام حيتسب يف املتوسط الرت

 بها فقط .

 

 (26مادة رقم )

 للكليات بالتنسي

 بشأنها يصدر اليت الرمسية اتواملستند لوثائقا لك معةباجلا للدارسة املنقول الطالب يسلم

 اىل مهويسل بذلك اصاخل لنموذجا ليءمب ميقو مث باجلامعة، التسجيل مكتب اىل إعالن

 ،باجلامعة املتبع لنظاما حسب لياتالك دىإح اىل بهتنسي يتوىل الذي العام املسجل مكتب

 يعطيو للدراسة، الطالب درةق من لتأكدل خصيةش مقابلةو قبول اختبار إجراء للكليات وجيوز

 .يدق قمور البط بطاقة مرة ألول تسجيله فور الطالب
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 (27)مادة رقم 

 دليل الطالب :

نظام االنتقال من ملقررات الدراسية ولدراسة واظام ان ًايات إعداد دليل خاص متضمنعلى الكل

لدراسة واألحكام املام الطالب بنظام من إضت بالصورة اليت ،فصل إىل أخر من سنة إىل أخرى ، أو 

ت التحقيق والتأديب ذار والفصل وإجراءانظمة اإلناصة أخ رةاألساسية للوائح املعمول بها وبصو

 معلوم . وكان ظاهر يف م هاضعب على الكليات اإلعالن عنها وووجي

 
 

 نظام الدراسة واالمتحانات - الفصل الثاني

 (28) مادة رقم

 الفصل الدراسي 

 لنهائيةا االمتحانات فرتة ليهات دراسيا سبوعاأ شرع أثنى دراسي فصل لكل الفعلية الدراسة مدة

 املدة ضمن تدخل وال حدوا أسبوع نع تزيد ال فرتة كلل للتسجيل ويعطي أسبوعني عن يقل ال

 .فصل لكل ةلدراسا يةبدا ةجلامعا جملس ويقرر للدراسة املقررة

 

 (29مادة رقم)

 تسجيل املقررات

 احلضور البالط وعلى الدراسي لفصلا من ألولا سبوعاأل خالل الدراسية املقررات يف التسجيل يبدا

 جراءاتهإ وإمتام قيده الطالب جتديد بعد إال امسير سجيلالت هذا يعترب وال،  للتسجيل شخصيا

 .ملختص قسم االورف واعتماده من االستاذ املش املالية
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 (30) مادة رقم

 التسجيل املتأخر

على أن يفي الطالب ( 32فق مادة رقم )واملشروع  لغياتا تتعطي الفرصة للتسجيل املتأخر حلاال

الب التسجيل ال ال جيوز للطوويف كل األح ،بها  جلملسالكلية ا حيددها جملسبالشروط اليت 

قة جملس لك الفصل إال مبوافذتسجيل يف ية الدابن ميف أي فصل دراسي بعد مضي أسبوعني 

 الكلية .

 

 (31) ادة رقمم

 وقف القيد 

مبا ال يتجاوز  وقف قيدهارة اجلامعة إدتقبله  ي سببألوي جيوز للطالب املسجل بالفصل الدراس

إيقاف القيد  على أن يقدم طلب،  ملعد لذلكاموذج لناق وفني طيلة فرتة دراسته فصلني دراسي

دراسة احملددة يده هذه ضمن مدة القدة إيقاف متسب حت الوخالل شهر من بداية الفصل الدراسي 

 . ( من هذه الالئحة 6باملادة رقم )

 

 (32) مادة رقم

 االنقطاع عن التسجيل :

، ميكنه   بله إدارة اجلامعةحد بعذر تقسي واراد لفصل إذا مل يتقدم الطالب للتسجيل .1

 ددة للدراسة . يه ضمن املدة احمللذي تغيب فالفصل اب سالدراسة يف الفصل الذي يليه ، وحي

بول ، يفصل لكلية بدون عذر مقدراسته با خالل خرأل إذا مل يتقدم الطالب للتسجيل لفص .2

 سة. يف الدرار ستمراالا الطالب من اجلامعة وينتهي حقه يف

ن له عذر سيني كحد أقصى وكافصلني درا سي أورادل إذا مل يتقدم الطالب للتسجيل لفص .3

ية احملددة ، ضمن املدة الدراس سب الغيابأن حي وندة تقبله اجلامعة ، ُيمكن من الدراس

 ه .يدقف وبذلك يستفيد الطالب من فرص إيقا
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 تالية : االت الحليف ا الإًا وال يعترب االنقطاع غيابًا مشروع 

ية املسجل ر يقبله جملس الكلي واحد بعذدراس صلفة إذا أنقطع الطالب عن التسجيل ملد -أ

لذي تغيب فيه ليه وحيسب الفصل ايلفصل الذي يف ا سةرابها وإدارة اجلامعة ُيمكن من الد

 ضمن املدة احملددة للدراسة .

بول يفصل لية بدون عذر مقلكدراسته با خالل خرأل إذا أنقطع الطالب عن التسجيل لفص -ب

 الكلية .ب الدراسة يفمرار ستالاالطالب من الكلية وينتهي حقه يف 

عذر مقبول من كثر خالل دراسته بأي واحد أو دراس صلفة إذا انقطع الطالب عن التسجيل ملد -ج

ددة وال جيوز له دة الدراسية احملياب ضمن املب الغسحي اجلامعة ُيمكن من الدراسة دون أن

نقطاع غيابًا احد وال يعترب االصل دراسي ومن ف ثركأليده بعد ذلك إذا كان غيابه وقف ق

  : مشروعًا إال يف احلاالت التالية 

 . ميعلظروف مرضية قاهرة تعيق حتصيله ال .1

 . ىلوفاة أحد األقارب من الدرجة األو .2

ل دراسية صوفلتسجيل على أربعة انقطاع عن دة االم دتر يف مربرات الغياب إذا زاال ينظ .3

 متتالية .

 

 (33) مادة رقم

 التغيب عن احملاضرات  

 رصد قررامل أستاذ وعلى بها جلاملس قرراتبامل يةالعملو النظرية الدروس متابعة الطالب على

 هلتوثيق شهريا القسم يسرئ أو ليةجل الكمس اىل مهوتسلي حماضرة كل يف والغياب احلضور

 ذلك يف صفرا يعطي انك سبب ألي( %25) عن بطالال ابيغ نسبة زادت وإذا به، الطالب وإبالغ

 ملتأخر،ا التسجيل النسبة هذه يف ويدخل لدراسيا لالفص ةبداي من الغياب نسبة وحتسب املقرر،

 .النسبة هذه حساب يف النهائيةو صليةلفا اناتاالمتح مدة وتدخل اجلماعي، والغياب
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 (34) مادة رقم

 : عدم استكمال حمتويات مقرر

 لى األقل مهما كانتعمن حمتوياته  %(75ز )يتم إجنا مامل ررمقتم إجراء االمتحان النهائي للال ي

 تكملته او ملقررا بإلغاء قرار الختاذ األسباب يف لنظرل ةلعلميا الشؤون اىل االمر وحيال،  األسباب

 . المرا هذا اىل أدت اليت الظروف على بناء

 

 

 (35) مادة رقم

 إضافة مقررات :

 موعد أقصاه ذلك وتتم اإلضافة يفوذج معد لفق منوة سيإضافة املقررات الدرا للطالب جيوز

 أسبوعني من بداية الفصل الدراسي .

 

  

 (36) مادة رقم

 اسقاط املقررات : 

مما زاد عن  أن ينسحب األعلىحلد اداتها عن وع وحمجمد جيوز للطالب الذي سجل مبقررات يزي

فق النموذج املعد ودراسة واالمتحانات وجلنة ال لعلمياد رشاملو  احلد بشرط موافقة رئيس القسم

 .الدراسيية الفصل يع من بداأساب تةس على أن يتم االسقاط يف مدة اقصاها
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 (37) مادة رقم

 اعمال الفصل 

 : التالي وفق به سجلم مقرر كل يف رسةالدا اثناء الطالب حتصيل تقييم يتم

 اختبارات فيه رىجت كما منه للك بوعأس خيصص نا على لاألق على نصفي اختبار جراءإ .1

 لعمليةا االختبارات ذلك ىلا باإلضافة اضراتحملا لهخال وتوقف والتخصصية العامة املواد

  الدراسي لفصلا خالل تمرةاملس عةاملتابو التقييم طرق من وغريها والشفوية

 يف اناتواالمتح الدراسة قسم أو املقرر ذأستا دهاحيد لةمنفص فرتات على االختبار هذا جيري .2

 .كايف بوقت يةالنهائ ناتالمتحاا دموع بلق تنفذ أن على الدراسي الفصل بداية

 من الدرجة الكلية للمقرر.كحد أدنى  %(40بة )نس يموالتقي االختباراتختصص جملموع هذا  .3

 متسليو حكمها يف ما أو الختباراتا كل ائجنت لىع الطالب إطالع املقرر أستاذ يتوىل .4

منها  وتسليم نسخة رصدها بعد ختباراتاال ذهه جنتائ وإعالن تصحيحها فور اإلجابة أوراق

 .ية لنهائا اتللقسم املختص قبل بداية االمتحان

 التدريس هيأة عضاءأ وعلى قررامل فسن رستد يتال للمجموعات موحدة امتحانات جتري .5

 .بينهم فيما االمر تنسيق

 . لث فما فوقالثا صلفطالب الجترى االمتحانات الشفوية ل .6
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 (38) مادة رقم

 االمتحانات النهائية

 يدراس فصل كل نهاية بلقلنهائية ا اناتمتحاال لجدو واالمتحانات الدراسة مكتب يعلن

ة من الدرج %(60ه نسبته )لد( وختصص )موح ملشا عداد امتحان نهائيإويتوىل كل قسم 

لعملي والشفوي ني اجلزء النظري وابه النسبة يع هذوزص تويرتك للقسم املختالكلية للمقرر، 

 مع مراعاة اآلتي : إن وجد 

 الدراسة هايةن بعد وتبدأ أسابيع ثةثال تتجاوز ال رتةف لخال النهائية النظرية االمتحانات جترى .1

 .مباشرة

 :  التيا حسب قررم لكل النهائي النظري االمتحان مدة حتدد .2

 .أقصى  كحد ونصف عةلسا ساعتني عن ةبوعياألس اساعته عدد تزيد ال اليت املقررات -أ

 . أقصى  كحد نيبساعت اعتنيس عن عيةألسبوا ساعاتها عدد تزيد اليت املقررات -ب

 ىلا النتيجة وتسليم ررباملق خلاصةا ناتحااالمت(تصحيح) تقييم مقرر أستاذ كل يتوىل .3

 للمقرر النهائي تحانماال أداء يختار نم امأي ثثال خالل واالمتحانات الدراسة مكتب

 .متحاناتواال ةراسالد ةمبنظوم توثيقها يتم لكي العتمادها

 سية والبحوث .ة واملشاريع الدراأو العملي ريريةلسات يرتك للقسم املختص تقييم املقررا .4

 

 (39) مادة رقم

 كراسة اإلجابة

 اىل دهاورص هاتقييم فور ائيةالنه اناتالمتحا بةإجا توكراسا أوراق املقررات أساتذة يسلم

 املم مقرر أي نتيجة ادماعت جيوز وال ،املة كنة س دةملها حلفظ واالمتحانات الدراسة مكتب

 . املذكورة الكراسات تسلم

http://www.lbu.edu.ly/


 

 الربيطانية اجلامعة الليبية                              وزارة التعليم العالي                                                                 

 Libyan British University                                                     إدارة التعليم العالي اخلاص                         

        

  الربيطانية الالئحة العامة للجامعة الليبية

 

 
 

 www.lbu.edu.ly                              info@lbu.edu.ly   20                          الربيطانيةالليبية  اجلامعة

 

 (40) مادة رقم

 مراقبة االمتحانات النهائية

 نةجل بتشكيل واالمتحانات الدراسة كتبم من احاقرت ىعل ًا بناًءقرار اجلامعة رئيس يصدر

 األمور كافة توىلت واملراقبة، متحاناتاال جلنة مىتس ا،ليهع افواإلشر النهائية متحاناتاال لتسيري

 :  يلي ام ألخصا ىوعل وتنظيمها االمتحانات بسري املتعلقة

 .غيابهم حصرو ائيةلنها ناتاالمتحا يف املراقبني جداول اصدار .1

 .لذلك ملعدةا جلنماذا وفق اإلجابة أوراق واستالم تسليم .2

 . صوصاخل هذا يفتكلف بها  أخرى مهام أي .3

 

 (41مادة رقم)

 التقديرات

 قربت أن على التالية راتوالتقدي ةملئويا نسبال وفق مقرر كل يف الطالب حتصيل تقدير يتم

 . صحيح عدد أقرب اىل النهائية الدرجة كسور

 التقييم التقدير املئوية ةالنسب

 A 4.0 ـلىفأع% 85من 

 B+ 3.5 %85%اىل اقل من 80من

 B 3.0 %80%اىل اقل من 75من

 C+ 2.5 %75%اىل اقل من 70من

 C 2.0 %70%اىل اقل من 65من

 D+ 1.5 %65%اىل اقل من 59من

 D 1.0 %59%اىل اقل من 50من

 F 0.0 %50 اقـــــــــــل من
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 (42) مادة رقم

 إعالن النتائج

 رصد تذةاألسا يتوىل كما ليةفعال تباراتاالخ ائجنتاسي الدر قررامل أو املادة أستاذ يعلن .1

 تىح كايف وقتب لنهائيةا المتحاناتا وعدم بلق ائيةالنه صورتها يف الفصل أعمال درجات

 .ئج وائم النتاقة أو سيدرارصدها يف بطاقات الطالب ال يتسنى

 .وإعالنها دها،العتما كليةال ميدع اىل ئيةالنها النتيجة مقرر أستاذ كل يقدم .2

 

 (43) مادة رقم

 ب املراجعة املوضوعية ألوراق االجابةطل

 إجابته وراقأل املوضوعية ملراجعةا بطلب تقدمالسب لراا طالبلل جيوز االمتحانات سرية مراعاة مع

 :  التالية لضوابطوا جراءاتاإل فقو قررم لكل ةواحد مرة مقررين، على زيدي الفيما 

 من أسبوعني عن تزيد ال ةمد لخال اتمتحاناالو دراسةال مكتب إىل املراجعة طلب يقدم أن .1

 .النتائج إعالن

 قدمني بالتظلم علىلطالب املتبات اجاإ تشكل بكل كلية جلنة ختتص مبراجعة .2

 ستدري هيئة أعضاء الثةث من جلنة لك تكونت نا ىعلنتائجهم للتأكد من دقة التقييم 

 ضورح عنه ينوب من أو يناملع لطالبل جيوزو ر،املقر أستاذ بينهم من متخصصني األقل على

 اليت الفرتة خالل ليةلعميد الك ميقد صصوباخل يرتقر إعداد جلنة كل وعلى املراجعة،

 .التكليف قرار حيددها

 مويقد الطالب ملف يف رالتقري من ةنسخ عتودو نتيجةال تعدل الطالب ادعاء صحة ثبت إذا .3

 . حيحالتص يف دقته ملعد كتوبام اربيرت( املادة أستاذ) التدريس هيئة عضو

 علىو حقه، يف تأديبية اتإجراء ختاذا امعةاجل إلدارة جاز الطالب ادعاء صحة تثبت مل إذا .4

 .للطلب تقدميه عند جراءاتاإل هذهب لطالبا إخبار واالمتحانات الدراسة مكتب
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 (44) مادة رقم

 االمتحان غري املكمل : 

رر ، حيق له ه أستاذ املقر يقبلنهائي لعذان التحالماعدم متكن الطالب من حضور يف حالة 

نهاية الفصل  هائي يف موعد أقصاهمتحان النه االلى رجياحلصول على درجة غري مكمل على أن 

 الذي يليه .

 

 (45) مادة رقم

 حساب املتوسط الرتاكمي العام

 :  لتاليا حوالن لىع العام الرتاكمي املتوسط حساب يتم

 : الدرجة احملتسبة (1

 كذل يف عليها املتحصل ةالدرج هي ةتسباحمل ةالدرج تعترب ةواحد ملرة مقرر دراسة عند -أ

 .املقرر

 .رراملق ذلك يف السابقة ةالدرج حمل لطالبا هاعلي صلحت درجة أخر حتل املقرر إعادة عند -ب

 : نقاط املقرر (2

 لذلك املقرر. احملتسبة لدرجةا يفر هي ناتج ضرب وحدات املقر         

 : النقاط الرتاكمية (3

 ا النقاط السابقةحا منهول الفصول مطركلطالب يف ارسها د ليتموع نقاط املقررات اهي جم        

 للمقررات املعادة.

 : الوحدات الرتاكمية (4

     ها وحداتل الفصول مطروحا منكلطالب يف ارسها د يتهي جمموع وحدات املقرر ال        

 املقررات املعادة.
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 املتوسط الرتاكمي العام (5

 . اكميةوحدات الرتلى العة مية النقاط الرتاكهو ناتج قسم      

 الوحدات املنجزة (6

خالل دراسته  قدير مقبول فما فوقالب على تا الطيهفل هي جمموع وحدات املقررات اليت حتص

 بالكلية.

 

 (46املادة رقم )

 املعدل الفصلي واحلد األدنى له : 

صل املقررات للف نقاط سمة جمموعاتج قنن م حيسب املعدل الفصلي لكل فصل دراسي

يف نفس  ها الطالببملسجل ات املقررات ا( على جمموع وحد45( من املادة )2الدراسي وفق فقرة )

 % .  50ل للفص املعالفصل ويكون احلد األدنى للمعدل ا

 

 (47) مادة رقم

 : إعادة املقرر

ق يف أول ل سابى تقدير راسب يف فصل فيها عل حتصليتا املقررات ةعلى الطالب ان يعيد دراس

 .قرراتفصل دراسي تدرس فيه تلك امل

 

 (48) مادة رقم

 

 : االفادات وكشف الدرجات

على ان يكون ما فيها من بيانات سجالت خاصة باإلفادات وكشوف الدرجات  اجلامعة عدُت .1

شخصية أو دراسية عن الطالب مطابق ملا هو موجود ببطاقة الطالب وفق املنظومة الرئيسية 

أمساء وتوقيعات من أعدها ومن راجعها ومن اعتمدها ، وتعد هذه تضمن باجلامعة ، كما ت
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السجالت من واقع البيانات الواردة من االقسام العلمية وحتال نسخ منها إىل مكتب التوثيق 

 .باجلامعة ومكتب شؤون اخلرجني 

كلية ، ل الكلية وعميد الختص ومسجمي امُلعلال كشف الدرجات من القسم اعتماديتم  .2

 .  ميد الكليةية وعكلال إفادة التخرج فتعتمد من مسجلأما 

 جلامعة . اد الكلية ، ورئيس معة ، وعمياجلا امع تعتمد الشهادات اجلدارية من مسجل .3

 
 
 

 االنذارات والفصل من الدراسة –الفصل الثالث 

 (49املادة رقم )

 اإلنذارات : 

  ينذر الطالب يف احلاالت التالية :

 اسي .صل درفي أ دراسية خالل إذا مل ينجز أي وحدة .1

 )راسب(. % 35ب عن اللطإذا قل املتوسط الرتاكمي العام ل .2

 يف أي فصل دراسي . %60 نىدإذا قل املعدل الفصلي عن احلد األ .3

 وحدة دراسية . (14)ربع عشرة اني ألثاي إذا مل ينجز بنهاية الفصل الدراس .4

 صل الدراسي . لى أسبوعني يف الفعيد ة ال تزان مدك ببسإذا انقطع عن متابعة دراسته ألي  .5

 بع األوىل . راسية األرل الدفصواألقل يف ال وحدة دراسية على (35إذا مل ينجز ) .6

سجل راسته بالكلية املدمن بداية  راسيةل دل مثانية فصو( وحدة دراسية خال88إذا مل ينجز ) .7

ع ما حسب له عند اوية جملمو( وحدة مس88كون )تة ليبها وبالنسبة للطالب املنتقل للك

  ه حاليًا .سجل بملام االنتقال ، وكذلك ما أجنزه بالقس

http://www.lbu.edu.ly/


 

 الربيطانية اجلامعة الليبية                              وزارة التعليم العالي                                                                 

 Libyan British University                                                     إدارة التعليم العالي اخلاص                         

        

  الربيطانية الالئحة العامة للجامعة الليبية

 

 
 

 www.lbu.edu.ly                              info@lbu.edu.ly   25                          الربيطانيةالليبية  اجلامعة

 

ا تقال مضافًا إليه معند االن سب لها حمجملموع ة ( الثمانية فصول مساوي8كما تكون ) .8

تدوين بواالستاذ املشرف  ل والتوثيقلتسجياب كتقضاه بالقسم املسجل به . ويقوم م

 غ الطالب بها . لطالب وإبالسية لرادلااالنذارات باملنظومة يف البطاقة 

 راسته بالكلية .خالل درات ربع مأر قرمإذا جاوز عدد مرات الرسوب يف أي  .9

 

 (50)مادة رقم 

 

 الفصل من الدراسة : 

ة املسجل بها يف يف الدراسة بالكلي ينتهي حقهيده وقب شطيعترب الطالب مفصواًل تلقائيًا وي

 احلاالت التالية : 

لية ل مدة دراسته بالكراسيني خالدصلني فع شروالدراسة لسبب غري مإذا أنقطع عن  .1

 املسجل بها .

ما  (46)ادة  متتاليني وفق امللني دراسينيي فصألب اسإذا حتصل على تقدير تراكمي عام ر .2

 . 3( الفقرة 61ة )ادململ يكن هذا التقدير بسبب تنفيذ ا

 . يةته بالكلدراس دةم إذا حتصل على أربعة إنذارات خالل .3

 ه . رات أيًا كان معدلكثر أربع مأن أو ريقرمإذا جاوز عدد مرات الرسوب يف أي  .4

 .لالئحة ا( من هذه 6ادة )ملا يفإذا أستنفد مدة الدراسة املقررة  .5

 لتأديب . ارار صادر من جملس قبناء على  لكليةاو أعة فصل من اجلامإذا صدر بشأنه قرار  .6

ن استوفى شروطها لب وابالغه به ، ملوضع الطا توثيقب ليويقوم االستاذ املشرف ومكتب التسج

 املسجل بها . اء على جملس الكليةلدراسة بنمن ا صللفلمن الطالب املتعثرين أو املعرضني 
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 املخالفات التأديبية - الرابع الفصل

 (51) مادة رقم

 

 وأن ةاجلامع مسعة على حلفاظوا وجه حسنأ على ميةالعل واجباته بأداء االلتزام الطالب على

 اللوائحو القوانني مع صرفاتهت تتوافق أنو يًاامعج الباط باعتباره وضعه مع يتفق مسلكا يسلك

 .رةاملستق اجلامعية اليدوالتق صولواال يعالال ليمالتع مؤسسات يف بها املعمول والنظم

 

 (52) مادة رقم

 

ألنظمة املعمول اللوائح وا وانني أوالفة للقشكل خمي علفخيضع الطالب للــتأديب إذا ارتكب 

اللوائح أو وال حتظره القوانني ارتكاب فعتها بقالحم منبها داخل اجلامعة ويف أي مكان 

حتى ويله بالدراسة تاريخ تسج منلتأديب ألحكام ا ًاعاضخ لبعن أداء واجب، ويظل الطا االمتناع

 ه.يلسجزوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء ت

 

 (53) مادة رقم

 

  : ليةتاللفات االلطالب ارتكاب املخ ال جيوز

 .امعةباجل لعاملنيا او البالط وأالتدريس  هيئة أعضاء على االعتداء .1

 .اهل ابعةلتا رافقامل أو اجلامعة أموال على االعتداء .2

 .تواالمتحانا الدراسة بنظام االخالل .3

 .امةالع اآلدابو لعاما امالنظ سمي أو لألخالق مناف سلوك أي ارتكاب .4

 

 

 

http://www.lbu.edu.ly/


 

 الربيطانية اجلامعة الليبية                              وزارة التعليم العالي                                                                 

 Libyan British University                                                     إدارة التعليم العالي اخلاص                         

        

  الربيطانية الالئحة العامة للجامعة الليبية

 

 
 

 www.lbu.edu.ly                              info@lbu.edu.ly   27                          الربيطانيةالليبية  اجلامعة

 

 (54) رقم مادة

 

ب بأعمال الشجار أو العاملني أو الطال لتدريس أويئة اهء ضايعد من املخالفات االعتداء على أع

 وحبضور علنية ورةبص مت ذا إ االعتداء ويتحقق، دلتهدياو أف الضرب أو االيذاء أو السب أو القذ

 .باإلشارة أو ابةكت او ةهيشفا الفعل ارتكب سواء عليه املعتدي

 

 

 (55م)مادة رق

 

ات واألدوات التابعة الء أو إتالف للمعدة كل استيجلامعا والخالفات االعتداء على أمامليعد من 

ة لالستعمال كليا أو و جبعلها ليست صاحلإتالفها أواء بس اهلللجامعة أو احدى املرافق التابعة 

 . لو باإلهماأمدية عة ورجزئيا، وتقع املخالفة سواء متت بص

 

 (56) مادة رقم

 :يلي ما تتحاناالموا اسةالدر بنظام االخالل خمالفات من يعد

 أو اجلامعة عن صادرة كانت سواء قالوثائ أو فاداتاالو داتالشها مثل الرمسية احملررات تزوير .1

 .لدراسةا بإجراءات صلة ذات كانت إذا غريها

 دخول للشخصية حااًلانتويعد  هلغري وأ علللفا مصلحة لتحقيق سواء الشخصية انتحال .2

 ذلك لسه من وكل الطالبني على ةالعقوب وتسري ، متحاناتاال ألداء أخر طالب عن بداًل طالب

 .الطالب مع فيه شريكا كان أو

 . كانت صورة بأية تحاناتاالم وا لدراسةا سري وعرقلة الشغب و الفوضى إثارة .3

 غريها أو جالنتائ أو التقييم وأ المتحاناتا سري صخي فيما العاملني أو األساتذة على التأثري .4

 . ناتواالمتحا الدراسة بشؤون يتعلق مما
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 لقبي من ويعترب الصور نم صورة بأي فيها روعالش وأ االمتحانات يف الغش أعمال ممارسة .5

 عالقة اتذ اجهزة وأ أدوات وأ أوراق أية حاناتمتاال اعةق اىل الطالب إدخال الغش يف الشروع

 . اناتاالمتح جلنة قبل من بإدخاهلا صامرخ كني مامل االمتحانات موضوع الدراسي باملنهج

 ألحكام قاوف املشكلة التأديب سجمال او قيقالتح انجل ماما بالشهادةاالمتناع عن اإلدالء  .6

 .الالئحة هذه

 . جلامعةالتعليم واب علقةملتا نظموال واللوائح للقوانني خمالفة أية .7

 

 (57) مادة رقم

 

 -: مة األفعال التاليةداب العام واآلعالانظام يعد سلوكا منافيا لألخالق وال

 يف شريكا االخر الطرف عدي الرضا الةح ويف خراأل لطرفا برضا مت ولو العرض على االعتداء .1

 .العام احلياء خدش وكذلك الفعل

 .رضهاع أو توزيعها أو الفاضحة االشياء تداول .2

 .لصورا من صورة ةبأي ايهف تعاملال او املسكرات او املخدرات تعاطي .3

 .العامة باآلداب اساملس او فذةالنا ننيللقوا اوفق بالشرف االخالل شانه من ما كل .4

 

 (58) مادة رقم

السلوك  يعتربوال احلصر  على سبيل املثال (57،  56،  55،  54)يعد التعداد الوارد يف املواد 

عاهد العليا املعتمدة للدولة ا يف اجلامعات واململعمول بهنظم االو حمظورًا ما دام خمالفًا للتشريعات

 الليبية.
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 العقوبات التأديبية - اخلامس الفصل

 (59) مادة رقم

 

 ل دراسية بواقع أربعة فصو تنيدراسي نتنيس عن قلت ال دةمل الدراسة عن باإليقاف الطالب يعاقب

 .د العود ويفصل الطالب من الدراسة عن (54) ملادةا ها يفاملنصوص علي األفعال أحد ارتكب إذا

 

 (60) مادة رقم

 

 املنصوص االفعال أحد ارتكب ذاإ دراسية نةس عن قلت ال دةمل الدراسة عن باإليقاف الطالب يعاقب

 الطالب ودةع جيوز ال ألحوالا يعمج ويف العودة عند ةالعقوب وتضاعف (55) املادة يف علبها

 . اجلامعة لابأمو دثهاأح ليتا الضرارا قيمة دفع إذا اال الدراسة ملواصلة

 

 (61مادة رقم)

 

 : التالي النحو على( 56) ةملادا يف عليها املنصوص املخالفات على يعاقب

 لك دراسيتني سنتني عن دتزي وال سيةدرا نةس نع تقل ال ملدة الدراسة عن باإليقاف يعاقب .1

عند  ياهائن فصال الدراسة من الطالب ويفصل( 2، 1)فقرتنيال يف الواردة املخالفات ارتكب من

 . ةالعود

 يف ددةاحمل املخالفات ارتكب ذاإ جزئيا او كليا اتمتحاناال دخول من باحلرمان الطالب يعاقب .2

 .املخالفة فيها رتكبا اليت ملادةا يف لغيام امتحانه يعترب األحوال مجيع ويف( 4،  3) الفقرتني

 دور يف امتحانه جةنتي بإلغاء (5) قرةالف يف هابيان دالوار املخالفة ارتكب من كل يعاقب .3

 الفص الطالب ويفصل املةك لسنة اتهمتحانا اءالغ يبالتأد جمللس وجيوز األقل على واحد

 .العود عند نهائيا
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 النظامي الطالب حقوق من باحلرمان (7،  6) رةلفقا يف اعليه املنصوص املخالفات على يعاقب .4

 .احدةو اسيةدر ةسن عن دتزي ال مدة الدراسة عن االيقاف أو

 

 (62) مادة رقم

 

 لالشتباه دعوت قرائن وجدت اذا لطالبا تفتيش نالمتحاا ةقاع لىع املشرفني أو املراقبة للجنة جيوز

 اخراج هلم وزجي كما االمتحان موضوع او املقررب القةع اهل أجهزة او أدوات او أوراقًا حيازته يف بان

 . اتمتحاناال نةجل عليماتت خالف اذا االمتحان قاعة من الطالب

 

 (63) مادة رقم

 إحدى ارتكب طالب كل نيسنت عن زيدت وال ةسن نع تقل ال ملدة الدراسة عن باإليقاف يعاقب

 . د العو عند نهائيا الطالب ويفصل (57) املادة يف عليها املنصوص األفعال

 

 (64) مادة رقم

 سنة نيسيدرا فصلني لك حيسب ئحةالال يف هاعلي صاملنصو التأديبية االحكام تطبيق يف

 .واحدة دراسية

 

 (65) مادة رقم

 وال وقفالت مدة طيلة متحاناتاال اىل قدمالت نم لبالطا نحرما الدراسة عن االيقاف على يرتتب

 .لعقوبةا مدة ريانس ثناءأ راخ عهدم أو كلية الي االنتقال للطالب جيوز

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lbu.edu.ly/


 

 الربيطانية اجلامعة الليبية                              وزارة التعليم العالي                                                                 

 Libyan British University                                                     إدارة التعليم العالي اخلاص                         

        

  الربيطانية الالئحة العامة للجامعة الليبية

 

 
 

 www.lbu.edu.ly                              info@lbu.edu.ly   31                          الربيطانيةالليبية  اجلامعة

 

 يبإجراءات التأد -السادس الفصل 

 (66) مادة رقم

 ملخالفةا عن اإلبالغ

 الليبية اجلامعة يف بها عمولامل األنظمةو ائحللووا ننيلقوال خمالفةبوقوع  يعلم من كل على

 لسجم اىل الواقعة عن وبامكت قريرات تضمني ،ملخالفةا هذه عن بالغا يقدم ان الربيطانية

 . اجلامعة رئيس او جلامعةا

 

 (67) مادة رقم

 جلنة التحقيق :

 

 من أعضاء ثالثة من لتحقيقل جلنة ليفتك عةاماجل ئيسر على يتعني الواقعة عن اإلبالغ فور

 .نةاللج مقرر أحدهم يكون التدريس هيئة

 

 (68) مادة رقم

 جلنة التحقيق

 فيه مت الذي اليوم حيسب وال لاألق على أيام ثةبثال دهموع قبل بالتحقيق الطالب إعالم يتم

 . جالواالستع ةضرورلا الةح يف رافو التحقيق يتم ان جيوزو ، االعالم

 

 (69) مادة رقم

 تقرير جلنة التحقيق :

 ملكلفا يقدم به اعالمه من بالرغم قيقللتح البالط ضورح عدم أو التحقيق، من االنتهاء بعد

 .فتهكل اليت اجلهة اىل تقريره بالتحقيق
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 (70) مادة رقم

 

 تشكيل جملس التأديب

 ،األحوال حبسب اجلامعة رئيس من اربقر بأديت جملس تشكيل يتم التحقيق من االنتهاء فور

 متت من إعالم ويتم ة،والدراي ةاخلرب يذو من دريسالت هيئة أعضاء من عضوين من تكونيو

 ثالثة عن تقل ال مدة خالل وذلك مامه،ا املثول هفي بغيين الذي باملوعد املذكور اجمللس إىل إحالته

 قراره لساجمل يصدر احلضور عدم حال ويف ا،بينه نم ماالعال فيه مت الذي اليوم حيتسب وال أيام،

 . التأديب لسمبج عضوا نيكو نا يقالتحق ةجلن يف اشرتك ملن جيوز وال .غيابيا

 

 (71) مادة رقم

 

 :معة جلااإلعالن عن موعد التحقيق أو التأديب على مستوى ا

 على ينهقر ذلك تربويع جلامعةا يف عالناتاإل ةلوحب تأديبال أو التحقيق موعد عن اإلعالن يتم

  .بذلك  العلم

 

 (72مادة رقم)

 : قرارات جملس التأديب

 له جيوز كما، شهود تدعاءاس وجيوز ،لطالبا الأقو اعمس بعد قراراته التأديب جملس يصدر 

 . بالتحقيق قام من استدعاء

 نم دهااعتما بعد اال نافذة تعد وال ء،ألعضاا اتأصو ةبأغلبي قراراته التأديب جملس يصدر 

 . اجلامعة جملس
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 (73) مادة رقم

 إعالن قرارات جملس التأديب :

 منه نسخةه ل وتسلم ،ها الطالب املسجل ب الكليةب عالناتاإل بلوحة التأديب جملس قرار علنُي

 .الشخصي مبلفه ثانية نسخة وتودع

 
 

 (74) مادة رقم

 

 ختص اليت بالقضايا يتعلق فيما تأديبال لسجماو حقيقالت جلان تشكيل اجلامعة رئيس يتوىل

 .اجلامعة

 

 (75) مادة رقم

 

 الدعوى التأديبية :

 ضاءانق يؤثر وال اجلامعةوالكلية  نم سحابهان أو لبالطا بوفاة التأديبية الدعوى تنقضي

 .عةالواق عن الناشئة دنيةامل أو يةجلنائا وىالدع ىعل فيها احلكم أو التأديبية الدعوى

 
 

 (76) مادة رقم

 

 جملس التأديب الطعن يف قرار

 وال،  ااعتماده بعد نهائية ةالالئح ذهه حكامأل اطبق صدرت اليت التأديب جملس قرارات تعترب 

 .النافذة اتالتشريع جبمبو ةقررامل يةالقضائ بالطرقإال  فيها الطعن جيوز
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 (77) رقم مادة

 اليت مل يرد احلكم فيها احلاالت

 قرار وأي عاليال التعليم ومؤسسات تباجلامعا تأديبالو ناتواالمتحا الدراسة الئحةتطبق أحكام 

 .الالئحة بهذه فيها حكم ردي مل ليتا حلاالتا يف الشأن هذا يف الوزارة عن صدري

 

 الثالثالباب 

 باجلامعة تنظيم أوضاع أعضاء هيأة التدريس

 (78)املادة رقم 

 

ويقصد بعضو ة الربيطانية ة الليبيس باجلامعلتدرياة يأتسري أحكام هذا الباب على أعضاء ه

ألساسية التطبيقية أو حد جماالت العلوم اأاليًا يف يًا علمع هيأة التدريس ، كل من حيمل مؤهاًل

 تالية : ية اللملعاإلنسانية ، ويشغل إحدى الدرجات ا

 . أستاذ مشارك  . 2      .  . أستاذ  1

 . . محاضر 4    . أستاذ مساعد 3

 . . محاضر مساعد فما فوق 5

 

 (79ادة رقم )امل

 

بحث العلمي واملهام ا مهنة التدريس واليت تقتضيهال العمأليتوىل عضو هيأة التدريس القيام با

 ة .  للتشريعات النافذها ، وفقًايام بلقاه األخرى املكلف بها أو اليت جيوز ل

 

 

http://www.lbu.edu.ly/


 

 الربيطانية اجلامعة الليبية                              وزارة التعليم العالي                                                                 

 Libyan British University                                                     إدارة التعليم العالي اخلاص                         

        

  الربيطانية الالئحة العامة للجامعة الليبية

 

 
 

 www.lbu.edu.ly                              info@lbu.edu.ly   35                          الربيطانيةالليبية  اجلامعة

 

 (80املادة رقم )

 

إعداد لربيطانية االليبية   اجلامعةاقد وتتوىلالتع يقطربيتم التعاون مع عضو هيأة التدريس 

ن قدراته من التأكد م دريس ، بعدهيأة الت ت عضوباواجمتضمنًا حقوق وصيغة العقد وشروطه 

عضو هيأة كفاءته ألداء مهمته صه تثبت كل ختصاجم خالل مستندات يطلب منه تقدميها يف

 تدريس جامعي . 

 

 (81املادة رقم )

 

والشهادات  فحص األوراقربيطانية اللليبية عة امااجلتتوىل إدارة أعضاء هيأة التدريس ب

شروط عقد عاونه مع اجلامعة لتس املراد لتدرياة يأهومطابقتها للتأكد من استيفاء عضو 

 . (80)م التعاون املشار إليه يف املادة رق

 (82املادة رقم )

 

العقد بدون هاء جيوز للجامعة إن ميةالعلهمته مس يف ريتدإذا تبني للجامعة فشل عضو هيأة ال

  .التعاون  ل مدةواط إنذار ودون املساس حبقوقه املالية

 

 (83املادة رقم )

 

وفقًا للخطة  والعملية أسبوعيًا ت النظريةلساعاان مد يلتزم عضو هيأة التدريس بتدريس عد

 .طانيةالربيبية اللي عةامالدراسية املعدة واملعتمدة من اجل
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 (84املادة رقم )

كاإلشراف  ل خاصة باالمتحاناته من أعماكلف بي التدريس بالقيام مبيلتزم عضو هياة ا

لليبية استصدار قرار من اجلامعة الربيطانية س إدارة اا جملرهقديواملراقبة وجيوز يف احلاالت اليت 

 ل .ألعماا ذههرئيس اجلامعة مبنح مقابل مالي عن 

 

 (85املادة رقم ) 

 

 :  ت التاليةخالفاملا حيضر على عضو هيأة التدريس ارتكاب

حملاضرات أو أدائها اغياب امُلتعمد عن مية مثل اللتعلياه اتالتقصري أو االهمال يف أداء واجب .1

قصري يف القيام و الكلية ، أو التاجلامعة أ ن قبلمه بف بطريقة قاصرة أو عدم أداء ما يكل

 ريس لتد ذلك من شؤون اراقبة وغريال املعمأو بواجبات االمتحانات او التصحيح أ

ظهر غري تدريس أو الظهور مبضو هيأة الانة عكمبس الدخول يف أعمال الشجار بصورة مت .2

 الئق . 

ياء أمورهم و الطالبات أو أولألى الطالب ضغط عالب رب شخصيةاستغالل وظيفته لتحقيق مآ .3

 ريه ة له أو لغمنفع لىعل إلجبارهم على أداء خدمة أو احلصو

تعصب أو اإلرهاب فتنة او الدعوى للو دعاوي الأدامة هلا فكاراستغالل حماضراته للرتويج لأل .4

 و مؤسساته . اللييب أو قيمه أ وز اجملتمعس برمساملأو التحريض على أعمال الشغب أو ا

فها كليًا أو ا ومكتباتها بإتالها ومعاملهمنشأتو عةالتخريب املتعمد إلمكانيات اجلام .5

 جعلها غري صاحلة لالستعمال .

وير نتائج الطالب أو مساعدتهم على الغش أو التالعب بنتائج االمتحانات بقصد القيام بتز .6

اإلخالل بقواعد املنافسة أو اإلضرار ببعض الطالب أو حماباتهم ، وتتحقق هذه املخالفة 

http://www.lbu.edu.ly/
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بتسريب املعلومات املتعلقة باالمتحانات أو بإدخال املعلومات يف أوراق اإلجابة أو تغيري 

 أو الرصد وغري ذلك مما يدخل يف أعمال الغش والتزوير . الدرجات عند التصحيح

 

 (86املادة رقم )

قيق هيأة التدريس من حت ؤون أعضاءلق بشتعيا يكون جمللس اجلامعة الصالحيات فيم

  . يةوتأديب وغري ذلك من الشؤون الوظيف

 

 (87املادة رقم )

 

لصادرة اوائح ل واللالعمو.ر ، بشأن عالقات  1378لسنة ( 12)تسري أحكام القانون رقم 

ا تسري يف هذه الالئحة كم بشأنه نص  يردملا مل كمبقتضاه على عضو هيأة التدريس يف 

 .م 2010( لسنة 501قرار رقم )ال ادرة مبوجبالصي اللعاعليهم أحكام الئحة تنظيم التعليم 

 

 

 (88) مادة رقم

 . دورهاص ختاري نم اعتبارا الالئحة هذه بأحكام يعمل
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