الالئحـــة الداخلية لنظام الفصل
الدراسي لكلية التربيــة
جــــــامعة بنــغـــــازي

اإلصدار رقم ()1

تاريخ االعتماد 2013/9/ 24م

( الـــفصـــــل األول )
أحكــام عـــامة

(أحكام عامة )
مـــــــــــــــــــادة ()1

كلية الرتبية مؤسسة تعليمية و تدريبية ختتص بإعداد و تأهيل و رفع كفاءة الدارسا و تأهيلام
تأهيالً عءليءً يف اجملءالت املمنية و الرتبوية اليت حيتءجمء اجملتمع وتتبع جءمعة بنغءزي .
مـــــــــــــــــــادة ()2

تاسري أحااكءم هااذه الالئحة على كاااءفة الطلباة الااادارس بكلياة الرتبياة جااااءمعة بنغاءزي
(النظءم الفصلي ) .
مـــــــــــــــــــادة ()3

مياانا الدارسااول بءلكليااة درجااة اتجااءز املتاصصااة يف اةدا و الرتبية(الليسااء) ) و اتجااءز
املتاصصة يف العلوم و الرتبية ( البكءلوريوس) يف التاصصءت املوجاود بءلكلياة بعاد اساتيفءئم
ملتطلبءت احلصول على املؤهل .
مـــــــــــــــــــادة ()4

اللغة العربية هي لغة الدراسة و التعلي بءلكلية و جيوز التادري بغههاء يف املاواد ات الطبيعاة
اخلءصة و على الطال غه العر اجتياءز امتحاءل يتباد تادرتم علاى التحصايل العلماي بءللغاة
العربية .
مـــــــــــــــــــادة ()5

تكول مد الدراسة بءلكلية مثء)ية فصول دراسية يف أربعة أعوام حبد أد)ى واثنى عشر فصالً دراسيءً
يف سد سنوات حبد أتصى .

(الفــصل الثـــاني )
رؤية الكلية ورسالتها
وأهدافها

رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها
مـــــــــــــــــــادة ()6
(الرؤية )

حتقيق التميز والريءد الرتبوية اليت تسم يف بنءة جمتمع املعرفة من خالل إخراج معلم مؤهل
وتءد تربوي فءعل ،وحبوث علمية رائد للنموض بءلعملية التعليمية والرتبوية يف جمتمعنء .
مـــــــــــــــــــادة ()7
(الرسالة )

إعداد وتدريب معلمي التعلي تبل اجلءمعي املؤمن برسءلتم ،والقءدرين على اتبداع واملنءفسة يف
سوق العمل ليسمموا يف بنءة جمتمع معريف تءدر على املنءفسة عءمليءً و لك من خالل االرتقءة بربامج
الكلية ووحداتمء املاتلفة استجءبةً الحتيءجءت اجملتمع املتنوعة ومشكالت امليدال الرتبوية
وحتديءت التنمية الشءملة بتقدي مبءدرات اتصالح الرتبوي بءلبحوث العلمية اهلءدفة اليت تسم
يف تنمية اجملتمع وخدمته وفقءً ملعءيه االعتمءد األكءدميي
مـــــــــــــــــــادة ()8
( األهداف )

أ-إعداد املعل املتمكن من أداة ممنته الرتبوية والعلمية واخللقية بكفءة ومتيز .
-اتسمءم يف خدمة اجملتمع ،وتفعيل الشراكة ب

األتسءم الرتبوية ومؤسسءت اجملتمع

وتطءعءته املاتلفة من خالل املشءريع البحتية واخلدمءت االستشءرية اليت ميكن أل تسم يف تطوير
التعلي وحل املشكالت اجملتمعية .
ج-االلتزام بءلتميز واحلداثة يف تقدي املقررات والربامج التعليمية واأل)شطة الرتبوية ات اجلود
العءلية بءألتسءم العلمية والرتبوية .
د-تأسي

وتطبيق )ظءم تقوميي تعليمي شءمل وجمود لتطوير كءفة اخلدمءت اتدارية والربامج

األكءدميية والرتبوية واملمنية واأل)شطة الطالبية .
ها-التحس املستمر للفءعلية التعليمية والقدر املؤسسية و)شر ثقءفة اجلود .

و-إعداد الربامج والدورات التدريبية بوزار التعلي والرتبية بمدف صقل املمءرات والقدرات
واخلربات الذاتية هل ممء يؤهلم لالخنراط بنجءح يف سوق العمل ومسءير متطلبءته املستقبلية .
ز -التنمية املمنية املستدامة ألعضءة هيأ التدري واتداري من خالل الدورات التدريبية وورش
العمل املتنوعة
ح -تشجيع البءحت ودعمم ت)تءج )وعية متميز من األحبءث العلمية واملشءركة بمء يف املؤمترات
والندوات العلمية احمللية واالتليمية والدولية .

مـــــــــــــــــــادة () 9

تتاذ الكلية كءفة اتجراةات اليت من شأ)مء أل تُعتمد أكءدمييءً من تبل هيأ ضمءل اجلود واالعتمءد
ويكلف عميد الكلية من يراه منءسبءُ هلذه املممة .

( الفصل الثالث )
األقسام العلمية بالكلية

( األقسام العلمية بالكلية )
مـــــــــــــــــــادة () 10

تااشمل الكالية األتااسءم العالماية واألدبياة والارتباوياة األتيااة -:
-1تس اللغة العربية .
-2تس اللغة اتجنليزية .
-3تس الرتبية الفنية .
 -4تس العلوم الرتبوية والنفسية يض شعبيت- :
أ -ريءض االطفءل .
االرشءد النفسي ..

 -5تس احلءسو
-6تس الريءضيءت .
-7تااس األحاايءة .
- 8تس الفيزيءة .

مـــــــــــــــــــادة () 11

للكلية الاحق يف إ)شءة أي تاس يراه جملسمء مالبيءً ملتطلبءت املاجتمع بعاد مااوافقة جمال
اجلااءمعة .

( الفصل الرابع )
نظام الدراسة بالكلية

( نظام الدراسة بالكلية )

تعد كلية الرتبية من الكليءت اليت تتبع النظءم الفصلي
مـــــــــــــــــــادة () 12

 الدراسة بكلية الرتبية )ظرية وعملية ومد الدراسة للحصول على اتجءز اجلءمعية(البكءلوريوس-الليسء) ) (  )4سنوات جءمعية ( ) 8فصول دراسية حبد أد)ى ،و()6سنوات
جءمعية ()12فصالً دراسيءً حبد أتصى .
 تاسه الدراسة يف الكلية وفقءً لنظءم الفصول الدراسية باحيث يشتمل العءم الدراسي على فصلدراسي (فصل اخلريف +فصل الربيع ).
يتكول كل فصل دراسي من( ) 17سبعة عشر أسبوعءً منمء أسبوع للتسجيل وأسبوعءل لالمتحء)ءتالنمءئية .
الوعءة الزمين لكل مقرر دراسي ال يقل ( )2عن سءعت إال يف املقررات اليت تتضمن جء)بءً عمليءًتكول ( )5سءعءت .
أال يقل عدد الوحدات اليت جيب أل يدرسمء الطءلب وفقءً للاطة املعتمد للتارج من القس حبيثال تقل عن()134وال تزيد عن ( )144وحد .
ج

مـــــــــــــــــــادة () 13

حتدد بداية و)مءية كل فصل دراسي بقرار من جمل إدار الكلية مبء يتوافق مع ترارات جمل
إدار اجلءمعة .

( الفصل اخلامس)
الــــقبـول والنقــــــل

( القبول و النقل

)

مـــــــــــــــــــادة () 14

يشرتط لقبول الطءلب للدراسة بءلكلية للحصول على اتجءز اجلءمعية ( الليسء) – البكءلوريوس ) مء
يأتي-:

 -1أل يكول الطءلب مستوفيءً لشروط القبول اليت حتددهء الكلية مبء يتوافق ولوائا اجلءمعة ووزار
التعلي العءلي.
 -2أل يكول الطءلب متحصالً على الشمءد التء)وية التاصصاية أو التء)وياة العءماة أو ماء يعءدهلاء
من ثء)ويءت الدول األخرى ،بعد اعتمءدهء من جمءت االختصءص .
–3أل يكول الطءلب متفرغءً للدراسة بءلكلية (طءلبءً )ظءميءً ).
 -4أل يكول الطءلب الئقءً صحيءً وتءدراً على مواصلة و متءبعة الدروس النظرية والعملية .
 -5أل جيتءز الطءلب ا ختبءر القبول واملقءبلة الشاصية بنجءح واليت جتريمء الكلية للتحقق
من ليءتته ملمنة التدري

.

 -6أال يكول الطءلب تد سبق فصله من أية جءمعة أو كلية ألسبء علمية أو تأديبية،وأال يكول
حمكومءً عليه يف جنءية أو جنحة .
 -7إل كءل الطءلب من الوافدين (من غه الليبي ) فيجاب أل يكاول مقيماءً بءلدولاة الليبياة إتءماة
اعتيءدية طيلة مد دراساته وأل يقاوم بساداد الرساوم الدراساية وفقا ًء للاوائا والانظ املعماول بماء
يف اجلءمعءت الليبية .
 -8تعبئة منو ج تعمد بأل يلتزم الطءلب جبميع اللوائا والنظ والتعليمءت املعمول بمء بءلكلية .

مـــــــــــــــــــادة () 15

جيوز تبول طال منتقل من جءمعءت أخرى مُعرتف بمء وفقءً للشروط األتية-:
-1أال يكول تد سبق فصله من أية جءمعة أو كلية ألسبء علمية أو تأديبية .
-2أل يلتزم بتقدي مستندات معتمد من جمءت االختصءص حول املقررات وحمتوياءت املاواد الايت
درسمء (كشف درجءت معتمد –شمءد التء)وية التاصصية أو التء)وياة العءماة– كشاف وتوصايف
املواد الدراسية ) .
-3موافقة كل من القس املاتص وجمل إدار الكلية .
-4تُقدم املستندات املطلوبة للجنة العلمية وتكول هلء صالحية تبول بعض أو كل املقررات املدروساة
للكلية والقس املاتص بشروط أال تزيد املقررات املعءدلة عن )صف املقررات الالزمة للتارج .
 -5أل يلتزم الطءلب بقضءة ()4فصول دراسية على األتل تبل خترجه من كلية الرتبية/بنغءزي.
-6إ ا كءل طءلب النقل تد درس وفق أ)ظمة تعليمية مُغءير ملء هو معماول باه يف اجلءمعاءت الليبياة
تقوم اللجنة العلمية بإحءلة األمر للجنة املاتصة مبعءدلة املؤهالت التعليمية بوزار التعلي العءلي
،وجيوز للكلية إحلءق الطءلب بءلدراسة وفق معءدلة أولية و لك إىل ح استكمءل إجراةات املعءدلاة
النمءئية وال يعد الطءلب منتقالً إال بعد استيفءة كءفة اتجراةات املطلوبة .
مـــــــــــــــــــادة () 16

جيوز للطءلب اال)تقءل من تس ألخر بءلكلية وفقءً للشروط اةتية -:
- 1احلصول على موافقة كتءبية من القسم .
-2أل يتوافق ختصص القس املنتقل إليه مع ختصصه يف التء)وية العءمة أو التاصصية ،وكذلك
شروط تبوله بءلقس .
-3أال يفقد الطءلب املنتقل أكتر من ( )12اثنء عشر وحد دراسية بعد اال)تقءل .

( الفصل السادس )
نظام التسجيل والقيد
و االنسحاب

(نظام التسجيل والقيد واالنسحاب )
مـــــــــــــــــــادة () 17

-1يلتزم الطءلب بتقدي كءفة املستندات املطلوبة للتسجيل بءلكلية ومينا رتمءً دراسيء عند تبوله
يالزمه حتى التارج .
-2يلتزم الطءلب بتجديد تيده تبل التسجيل يف كل فصل دراسي شاصيءً ،على أل تُحءل احلاءالت
اليت يناء عن الطءلب إىل عميد الكلية .
-3تكول إجراةات جتديد القيد والتسجيل لدى مكتب التسجيل والقابول ومكاتب مسجل الكلية
خااالل األسبوع األول من بدة الفصل الدراسي ،ويعد اختيءر املواد (املقررات الدراسية ) واحلصول
على استمءر التنزيل من إمتءم إجراةات جتديد القيد .
-4يكول التسجيل وجتديد القيد برسوم دراسية تُحدد من وزار التعلي العءلي وتؤدى الرسوم
للكلية وال جيوز اسرتدادهء .
 -5جيوز التسجيل املتأخر يف بعض احلءالت النءجتة عن ظروف خءرجة عن إراد الطءلب بعد
موافقة جمل الكلية .
-6ال جيوز تسجيل الطءلب بعد ا)تمءة األسبوع التءلث من الفصل الدراسي .
مـــــــــــــــــــادة () 18

لكل طءلب ملف إداري يُحتفظ به لدى تس التسجيل والقبول وحيتوى على كل املستندات اتدارية
وشمءد التء)وية العءمة أو التاصصية األصلية ،وملف علمي حيتوي على )سخ من منء ج التسجيل
والنتءئج النمءئية لكل فصل دراسي ،ويُكلف مرشد اكءدميي ملتءبعة احلءلة الدراسية للطءلب .

مـــــــــــــــــــادة () 19

-1الدراسة بءلكلية وفقء لنظءم الفصل الدراسي املفتوح وتتدرج من مقررات متطلبءت اجلءمعة
والكلية والقس وفقءً لنظءم السءعءت املعتمد يف الكلية.
-2جيوز لكل طءلب يف بداية كل فصل دراسي التسجيل يف عدد من الوحدات الدراسية ال يقل عددهء
عن ( )14وحد دراسية وال يزيد عن ( )21وحد دراسية مع مراعء أسبقية املقرارات وارتبءطمء
ويستتنى من لك فصل التارج .
 -3جيوز الطءلب أل يعيد دراسة أي عدد من املقرارات اليت حتصل فيمء على تقدير راسب(ر)
يف أول فصل دراسي تدرس فيه تلك املقررات.
-4ال جيوز التسجيل ألى طءلب حيصل على معدل تراكمي أتل من  0.6يف فصل متتءلي من
الفصول الدراسية األربعة األوىل .
 -5ال جيوز تسجيل أي طءلب حيصل على ثالث إ)ذارات متتءلية.
-6جيوز للطءلب إيقءف تيده و لك وفقءً للشروط اةتية -:
أ -أل يكول يف موعد أتصءه شمر من بداية الفصل الدراسي .
 التقدم بطلب إيقءف القيد للقس املاتص موضحءً فيه األسبء اليت أدت إىل لك .ج-ال يُحسب الفصل الدراسي الذي أوتف فيه الطءلب تيده من مد الدراسة املشءر إليمء يف الفقر
( )1مءد ( )12د-أال يتجءوز إيقءف القيد فصل دراسي طيلة فرت دراسته .
- 7جيوز جملل إدار الكلية تبول وتف تيد الطءلب بصور استتنءئية لفصل أخري إ ا تطلبد
ظروفه لك.
مــــــادة ()20

جيوز للطءلب بعد ا)تمءة فرت تعديل التسجيل بءحلذف أو اتضءفة حيت )مءية األسبوع تبل
األخه من الدراسة ،و اال)سحء من أي مقرر دراسي و لك وفقءً للضوابط اةتية -:
أ -يكول اال)سحء من أي مقرر دراسي خالل الفصل الدراسي ،بشرط أال يكول تد ا)سحب
من لك املقرر يف فصل سءبق  ،وأال يؤدي اال)سحء إلي )قص عدد الوحدات عن احلد األد)ى
لتنزيل املواد(14وحد ).

 -يشرتط لال)سحء

موافقة أستء املقرر للطءلب  ،ورئي القس العلمي واعتمءد تس التسجيل

والدراسة واالمتحء)ءت.
ج-يبقى أثر اال)سحء يف كشف درجءت الطءلب من خالل رصد احلرف (م) يف )تيجة املقرر الذي
ا)سحب منه خالل لك الفصل  ،وال يدخل يف حسء املعدل الرتاكمي.

( الفصل السابـع )
الغياب واالنقـــطاع

( الغياب واالنقطاع )
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-1الحيق للطءلب دخول االمتحءل النمءئي ألى مقرر تزيد )سبة غيءبه فيه عن (%25غيء أربع
أسءبيع )بدول عذر يقبله أستء املقرر الدراسي ويعتمده رئي القس  ،وينذر الطءلب عند جتءوزه
)سبة الغيء . %15
-2يُعطى الطءلب تقدير راسب يف املقرر يف حءلة غيءبه (4أسءبيع ).
-3يلتزم كل عضو هيأ تدري بتسجيل احلضور والغيء وتطبيق الفقر السءبقة .
-4تُحسب )سب الغيء

من بداية الفصل الدراسي ،ويدخل يف هذه النسب التسجيل املتأخر

،والغيء املرتتب على أحكءم تأديبية ،أو الغيء اجلمءعي .
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ال حيق للطءلب االستمرار يف الدراسة يف حءلة ا)قطءعه ملد فصل دراسي خالل فرت دراسته
إال يف حءلة تقدي عذر يقبله جمل إدار الكلية ،ويصدر تراراً بءستمرار الطءلب يف الدراسة .

( الفصل الثامن )

املقررات الدراسية

(املقررات الدراسية )
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تقس املقررات الدراسية بءلكلية إىل -:

-1متطلبءت اجلءمعة -:و هي املقرارات اليت يدرسمء مجيع طلبة اجلءمعة يف مرحلة الليسء)
والبكءلوريوس.
-2متطلبءت الكلية  -:تُحدد هذه املقرارات من تبل وزار التعلي العءلي وجمل إدار اجلءمعة
وجمل إدار الكلية .
 -2مقررات مكملة  -:تُحدد من تبل األتسءم العلمية كمقررات ضرورية أسءسية لفم املقررات
التاصصية لألتسءم الوارد يف الفقر السءبقة وتُعتمد من جمل إدار الكلية .
 -3جيوز التعديل يف املقررات الدراسية بءحلذف أو اتضءفة ،و لك بءترتاح من القس املاتص
واعتمءده من تبل جمل إدار الكلية وجمل إدار اجلءمعة .
( ويوجد ملحاااااق بآخر الالئحة بكل هذه املقرارات )
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يُعد توصيف املقررات الدراسية وفق منو ج توصيف املقرارات املعتمد من مركز ضمءل اجلود وتقيي
األداة من تبل األتسءم العلمية املاتصة يُقدم جملل إدار الكلية لالعتمءد .
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الرتبية العملية

-1الرتبية العملية تكول بواتع مقررين دراسي (تربية عملي ()1وتربية عملي( )2يدرسمء
الطءلب يف أخر فصل دراسي بواتع يوم واحد يف األسبوع.
-2يُعد الطءلب راسبءً يف املءد (الرتبية العملية ) إ ا جتءوز )سبة غيءبه  %25وال يقبل عذره يف
لك .

-3اتشراف على الرتبية العملية من تبل أسءتذ أكءدميي وتربوي من الكلية وتس التوجيه
الرتبوي بوزار الرتبية والتعلي بءلتعءول مع إدار املدارس .
 -4يت وضع بر)ءمج الرتبية العملية من تبل موجمي التاصص بءلتعءول مع القس العلمي بءلكلية
،و لك بتحديد حمتوي وتوصيف مقرر الرتبية العملي( )1-2وكذلك حتديد آلية تقيي الطءلب.
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مشاريع التخرج

-1يقوم الطءلب بءلتنسيق مع القس املاتص بتقدي مقرتح خطة حبث يف جمءل ختصصه ويسمى
مشروع التارج على أل يشمل املقرتح عنوال البحث وأهدافه وأهميته واتبءعه خلطوات الطريقة
العلمية يف البحث واملراجع املستادمة يف البحث وفق منو ج خمصص لذلك يُعتمد من عضو هيأ
التدري املشرف على املشروع .
-2تكول مد مشروع التارج فصل دراسي متتءل  ،وترصد له (غه مكمل)يف أول فصل دراسي
للمشروع.
-3يبدأ الطءلب يف مشروع البحث بعد اعتمءده من رئي

القس العلمي املاتص حتد توجيه

وإشراف االستء املشرف الذي يعد مسؤوالً عن متءبعة عمل الطءلب يف املشروع وينبغي مراعء
األمء)ة العلمية يف عنوال البحث ومضمو)ه .
-4يقوم الطءلب بتسجيل املشروع ضمن مقررات الفصل الدراسي.
-5لتقيي مشءريع التارج تشكل جلنة من ثالثة أعضءة من هيأ التدري على أل يكول األستء
املشرف أحد أعضءئمء .
-6يقدم الطءلب ثالث )سخ من البحث بعد إجءزتمء من جلنة املمتحن .
-7حتفظ )ساة من البحث العلمي (املشروع) يف مكتبة الكلية .

-8تكول الدرجة النمءئية ملقرر البحث (املشروع) من (100درجة) موزعة على النحو اةتي -:
أ40-درجة لألستء املشرف .
30درجة لألستء املمتحن األول .ج30-درجة لألستء املمتحن التء)ي .
يف حءلة وجود ممتحن واحد حيدد ( )60درجة للممتحن غه املشرف
يعد الطءلب )ءجحءً إ ا حتصل على %50على األتل من درجة جلنة املنءتشة والتقيي .

( الفصل التاسع )
نظام االمتحانات والتقييم

ً
أوال االمتحانات
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جترى االمتحء)ءت التحريرية أو الشفمية يف كل فصل دراسي على النحو اةتي -:
االمتحانات الجزئية
تُعقد االمتحء)ءت اجلزئية ابتداة من األسبوع السءدس من بدة الدراسة على أال تتجءوز ثالثة أسءبيع
ويت حتديد موعد االمتحء)ءت اجلزئية مبعرفة جمل إدار الكلية بءلتنسيق مع األتسءم املاتصة
وفقءً لطبيعة القس وطبيعة كل مقرر .
يتوىل كل أستء مءد اتشراف على إجراة امتحء)ءته اجلزئية وإعالل )تءئجمء للطال مع السمءح
جلميع الطال بءالطالع على أوراق اتجءبة لالستفءد من معرفة أوجه القصور يف إجءبءتم .
ج-جيوز ألستء املءد أل يستادم )ظءم التقيي املستمر عن طريق إعداد البحوث وأوراق العمل أو
التجءر أو القيءم بءلدراسءت امليدا)ية أو التطبيقية لتقيي الطءلب بءلنسبة لدرجءت االمتحءل
اجلزئي واألعمءل.
د -يف حءلة تغيب الطءلب عن االمتحء)ءت اجلزئية بعذر مقبول من أستء املقرر جيوز ألستء املءد
إعءد االمتحءل للطءلب بعد موافقة واعتمءد رئي القس املاتص.
االمتحانات النهائية
تكول االمتحء)ءت النمءئية يف )مءية كل فصل دراسي ويش ّكل جمل إدار الكلية يف )مءية كل فصل
دراسي جلنة لتسيه االمتحء)ءت النمءئية واتشراف عليمء تسمى جلنة االمتحء)ءت واملراتبة تتوىل
كءفة األمور املتعلقة بسه االمتحء)ءت وتنظيممء وعلى األخص مء يأتي -:
 -1إعداد اجلدول العءم لالمتحء)ءت بءلتنسيق مع األتسءم العلمية .
 -2إعداد جدول املالحظة واملراتبة بءلتنسيق مع األتسءم العلمية واتدارية بءلكلية .
 -3تنظي القءعءت الدراسية .
 -4جتميز توائ احلضور والغيء للطال املمتحن بكل مقرر دراسي .
 -5تكليف أستء املءد بطبءعة وجتميز امتحء)ه النمءئي واتشراف على توزيعه داخل تءعة
االمتحءل .

-6تنظي دخول الطال للقءعءت .

- 7مراتبة سه االمتحء)ءت وتطبيق اتجراةات القء)و)ية على املاءلف .
-8تسلي أوراق اتجءبة وكشف رصد الدرجءت و)ساة من حضور وغيء الطلبة ألستء املقرر
الدراسي يف مظروف مغلق .
-9استالم كشف الدرجءت وأوراق اتجءبة مرفق بءتجءبة النمو جية .
-10إعداد توائ النتءئج وتوائ اخلرجي واملفصول .
-11أية ممءم أخري تراهء جلنة االمتحء)ءت يف صءحل االمتحء)ءت فيمء ال يتعءرض مع
اللوائا.
-12للجنة أل تستع مبن تراه منءسبءً يف وضع اجلداول وعمليءت مراجعة ورصد النتءئج .
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جيوز للطءلب التقدم بطلب ملراجعة أوراق إجءبته يف املواد اليت رسب فيمء فيمء ال يزيد عن مءدت
وفق اتجراةات والضوابط اةتية-:
-1يقدم الطءلب طلب املراجعة إىل مسجل الكلية خالل مد ال تزيد عن أسبوع من إعالل النتيجة .
-2يت تشكيل جلنة للمراجعة من ثالثة أعضءة هيأ تدري

على األتل هل اختصءص يف جمءل

املقرر موضوع املراجعة ،وعلى اللجنة إجراة املراجعة حبضور الطءلب وأل تقوم اللجنة برفع
تقريرهء مسببءً لعميد الكلية وجيب أل يت )ظر الطعن والبد فيه على وجه السرعة .
-3يبلغ الطءلب شاصيءً أو عن طريق لوحة اتعال)ءت بءلكلية من تبل القس املاتص مبوعد اجتمءع
اللجنة ويف حءلة عدم حضور الطءلب يف املوعد احملدد تعقد اللجنة اجتمءعمء وتت املراجعة .
-4إ ا ثبد صحة ادعءة الطءلب يت تعديل النتيجة وتودع )ساة من التقرير مبلف الطءلب وأخرى
لدى جلنة الدراسة واالمتحء)ءت ،ويطلب من أستء املءد تقدي تقرير مكتو لتربير هذا التعديل .
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تُعتمد النتءئج النمءئية الفصلية من تبل عميد الكلية بعد اعتمءدهء من القس العلمي املاتص ،أمء
توائ اخلرجي فيت اعتمءدهء من تبل عميد الكلية ورئي اجلءمعة .
ً
ثانيا -:التقييم
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تقس درجءت املقررات الدراسية حسب طبيعتمء يف اةتي :
أ-مقررات )ظرية لي بمء عملي ،يكول توزيع درجءتمء يف اةتي-:
 %30االمتحء)ءت الدورية .
%10أعمءل الفصل (واجبءت وتقءرير – امتحء)ءت فجءئية سريعة – مشءركة )
 %60امتحءل )مءية الفصل .
مقررات )ظرية –عملية (كقس الرتبية الفنية ومء يف حكممء) يكول توزيع درجءتمء يف اةتي -:ال تتجءوز االمتحء)ءت اجلزئية النظرية والعملية %40
%10أعمءل الطءلب واملشءركة واحلضور .
%50امتحءل أخر العءم –(25%عملي )%25-ظري ).
ج -مقررات عملية لي هلء جء)ب )ظري يكول توزيع درجءتمء يف اةتي-:
 %30االمتحء)ءت الدورية .
%10تقءرير التجءر وأداة الطءلب يف املقررات .
 %10أعمءل الفصل (واجبءت وتقءرير ومنءتشة التقءرير – امتحء)ءت فجءئية سريعة –مشءركة).
 %50امتحءل )مءية الفصل .
د .جيوز يف بعض احلءالت وفقءً لطبيعة املءد الدراسة التعديل يف )سب توزيع الدرجءت بنءة على
طلب من القس العلمي ويعتمد من تبل جمل إدرا الكلية.
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-1يت تقيي النتءئج وفق ًء للجدول اةتي -:

التقدير
أ

النقءط
A

من  3.33إلي 4.00

B

من  2.67إلي 3.27

ج

C

من  2.00إلي 2.60

د

D

من  1.00إلي 1.93

ر

F

من  0.00إلي 0.9

غ

I-Incomplete

غه مكمل

ل

I P-In progress

حتد اتجنءز

م

W-withdraw

ا)سحء

-2تُعطى التقديرات اآلتية مقابل كل درجة مئوية ..
تقدير

تقدير

تقدير

تقدير

تقدير

(  )Aممتءز

(  )Bجيد جداً

(  )Cجيد

(  )Dمقبول

(  )Fضعيف

3.33

85

2.67

75

2.00

65

1.00

50

0.93

49

3.40

86

2.73

76

2.07

66

1.07

51

0.87

48

3.47

87

2.80

77

2.13

67

1.13

52

0.80

47

3.53

88

2.87

78

2.20

68

1.20

53

0.73

46

3.60

89

2.93

79

2.27

69

1.27

54

0.67

45

3.67

90

3.00

80

2.33

70

1.33

55

0.60

44

3.73

91

3.07

81

2.40

71

1.40

56

0.53

43

3.80

92

3.13

82

2.47

72

1.47

57

0.47

42

3.87

93

3.20

83

2.53

73

1.53

58

0.40

41

3.93

94

3.27

84

2.60

74

1.60

59

0.33

40

4.00

95

1.67

60

0.27

39

4.00

96

1.73

61

0.20

38

4.00

97

1.80

62

0.13

37

4.00

98

1.87

63

0.07

36

4.00

99

1.93

64

0.00

35
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-1يعد الطءلب )ءجحءً يف املقرر الدراسي إ ا حصل على تقدير ( )1.00فمء توق .
-2على الطءلب إعءد تسجيل أي مقرر حيصل فيه على تقدير أتل من (. ) 1.00
 -3جيوز ألي طءلب بنءة على طلبه إعءد تسجيل أي مقرر حيصل فيه على تقدير ( ) 1.00فمء
فوق و لك بقصد الرفع من معدل جنءحه.
-4تُحسب تقديرات كل مقرر على أسءس أعمءل الطءلب خالل الفصل الدراسي %40واالمتحءل
النمءئي بنسبة . .%60
-5يُستتنى من أحكءم الفقر ()4من هذه املءد املقررات العملية أو املقررات اليت بمء أجزاة عملية
،ويُرتك حتديد النسب لألتسءم املاتصة .
-6تشمل أعمءل الفصل الدراسي االمتحء)ءت اجلزئية  ،واالختبءرات الشفمية ،والواجبءت املنزلية
وأوراق العمل والبحوث .
-7تُرصد درجءت حتد اتجنءز تقدير (ل) ملقرر مشروع التارج يف أول فصل دراسي لتسجيله .
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-1إ ا كءل الطءلب ملتزمءً بدراسته وتد أدى متطلبءت أعمءل الفصل كمء ينبغي دول تغيب أو إهاامءل
وتغاايب عن أداة االمتحءل النمءئي يف أي مقرر ث تقدم بااأحد املربرات اةتية -:
أ – كءل يوم االمتحءل املتغيب عنه )زيالً بءملستشفى متبتءً بإجراةات رمسية. .
وفء أحد أتءربه من الذين تربطم به صلة ترابة من الدرجة األوىل و لك خالل فرت ال تزيدعن ثالثة أيءم من تءريخ االمتحءل املتغيب عنه .

ج-أي عذر صحي طءرئ تقبله جلنة االمتحء)ءت واملراتبة وجمل الكلية ،عليه مينا فرصة امتحءل
تكميلي وفقءً للضوابط اةتية :
أ-يرصد للطءلب غه مكمل احلرف (غ) يف )تيجة املقرر خالل الفصل احلءلي كمء يتبد لك يف
كشف الدرجءت عند خترجه.
يسجل الطءلب يف هذا املقرر عند أول عرض تءلٍ له ،وال يلزم حبضور احملءضرات الدراسية يفهذا املقرر .
ج-مينا الطءلب فرصة الدخول إىل االمتحءل النمءئي التكميلي يف الفصل التءلي مع احتفءظه
بدرجءت أعمءل الفصل يف اجلء)ب النظري والعملي إل وجد .
د-جيوز أل متنا فرصة النظءم التكميلي يف مقرر واحد أو عد مقررات .
ها-ال يت احتسء درجة املقرر ضمن املعدل الفصلي والرتاكمي للطءلب املتغيب عن االمتحءل
النمءئي بعذر من األعذار الوارد بمذه املءد .
و-يف حءلة عدم تبول العذر أو عدم تقدي دليل مقبول يرصد له تقدير راسب (ر)يف املءد أو املواد
اليت تغيب عن حضور امتحء)ءتمء النمءئية .
-2يُرصد للطءلب تقدير راسب (ر) يف حءلة عدم حضوره لالمتحءل .
مـــــــــــــــــــادة () 34

-1املعدل الفصلي :معدل درجءت الطءلب يف املواد اليت درسمء لفصل دراسي مع وحتسب على
النحو اةتي -:
بضر الوحدات الدراسية لكل مقرر يف الدرجة املتحصل عليمء الطءلب يف لك املقرر ث يقس
جمموع النقءط على العدد الكلي للوحدات اليت درسمء الطءلب بنف الفصل الدراسي مع تقريب
النتءئج إىل أتر رتم عشري .
-2املعدل الرتاكمي :معدل مجيع املواد اليت درسمء الطءلب من خطته الدراسية (جنءحءً أو رسوبءً
)وحيسب بنف طريقة حسء املعدل الفصلي مع مراعء طرح وحدات املواد املعءد و لك وفقءً
للمعءدلة األتية :
جماااااااااموع النقءط
املعدل الفصلي=الوحدات الدراسية لكل مقرر× الدرجة املتحصل عليمء= اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
العدد الكلي لوحدات الفصل الدراسي

جمموع النقءط الرتاكمية -جمموع النقءط املعءد
املعدل الرتاكمي=

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
جمموع الوحدات املسجلة الرتاكمية -جمموع الوحدات املعءد

( الفصل العاشر )
اإلنذار والفصل وإعادة التنسيب

(اإلنذار والفصل وإعادة التنسيب )
يااشمل هااذا الفااصل املااواد املتعلقة بءت)اااذار والااافصل وإعااااءد الاااااااتنسيب
مـــــــــــــــــــادة () 35
اإلنــــــذار

-1ينذر الطءلب بسبب تد)ي حتصيله العلمي يف احلءالت اةتية -:
*إ ا حتصل على معدل تراكمي عءم عند )مءية أي فصل دراسي أتل من (. )1.60
*إ ا مل يكمل بنجءح عدد ( )18وحد دراسية بنمءية الفصل التء)ي .
*إ ا مل يكمل بنجءح عدد ( )40وحد دراسية بنمءية الفصل الرابع .
*إ ا مل يكمل بنجءح عدد ()64وحد دراسية بنمءية الفصل السءدس .
*إ ا جتءوزت )سبة الغيء ( )15%من جمموع حمءضرات املقرر الدراسي .
-2يلغى ات)ذار يف حءلة رفع املعدل العءم عن(.)1.60
-3يلغى ات)ذار إدا جتءوز الطءلب احلد األد)ى لوحدات إ)دار املد احملدد .
مـــــــــــــــــــادة () 36
الفــــصل من الدراسة

يفصل الطءلب وينتمى حقه يف االستمرار يف الدراسة يف احلءالت اةتية -:
-1إ ا ا)قطع عن الدراسة بدول سبب مشروع ملد فصل دراسي متتءلي .
-2إ ا حصل على معدل فصلي  0.00يف فصل متتءلي من الفصول األربعة األوىل .
-3إ ا حصل على ( )3إ)ذارات أو حصل على معدل تراكمي عءم أتل من(  ) 1.00ملد ( )3فصول
دراسية متتءلية.
-4إ ا مل يكمل عدد ( )36وحد دراسية بنجءح بنمءية الفصل الرابع .
-5إ ا استنفذ مد إيقءف القيد املنصوص عليمء يف هذه الالئحة .

-6إ ا استنفذ احلد األتصى ملد الدراسة املنصوص عليمء يف هذه الالئحة .
-7إ ا أُعيد تنسيبه وحصل على احلد األتصى من اال)ذارات .
-8إ ا اعيد تنسيبه وحصل على تقدير عءم ضعيف جداً يف فصل دراسي من الفصول األربعة
األوىل .
-9إ ا تضى ضعف املد املقرر بءلنسبة للطءلب الذى اختءر االستمرار يف الدراسة عن طريق دفع
الرسوم الدراسية للتاصص .
-10إ ا صدر ضده ترار تأدييب بءلفصل.
مـــــــــــــــــــادة () 37
اعادة التنسيب

يعءد تنسيب الطءلب إىل كلية أخرى أو يكول معدل القبول فيه أتل من الكلية اليت استنفذ الطءلب
بمء سنوات الرسو ،و لك ملر واحد فقط وفق احلءالت اةتية -:
-1إ ا حصل على تقدير عءم ضعيف جداً يف )مءية فصل دراسي من الفصول األربعة األوىل .
-2إ ا حصل على احلد األعلى من اال)ذارات .
وجيوز للطال املتعترين يف الفصول النمءئية من الدراسة ،وكذلك احلءالت املشءر إليمء يف الفقر
( )2-1من هذه املءد االستمرار يف الدراسة بنف

الكلية بشرط القيءم بدفع الرسوم الدراسية

الكءملة للتاصص واليت حتدد بقرار من وزار التعلي العءلي .
مـــــــــــــــــــادة () 38

يسما للطءلب بءالستمرار يف الدراسة لفرصة دراسية استتنءئية ال تزيد عن فصل دراسي  ،و لك
بنءة على توصية جمل إدار الكلية .بشرط أل يؤدي هذا القرار إىل إ)مءة الطءلب ملتطلبءت التارج

( الفصل احلادي عشر )
املخالفات التأديبية

(املخالفات التأديبية )
على الطءلب االلتزام بأداة واجبءته التعليمية على أحسن وجه واحلفءظ على كرامة الكلية ،بأل
يسلك يف تصرفءته مسلكءُ يتفق مع وضعه بءعتبءره طءلبءً جءمعيءً وأل تتفق تصرفءته مع القوا)
واللوائا والنظ املعمول بمء يف مؤسسءت التعلي العءلي واألصول والتقءليد اجلءمعية املستقر .
مـــــــــــــــــــادة () 39

خيضع الطءلب للتأديب إ ا ارتكب فعالً يشكل خمءلفة للقوا) واللوائا واأل)ظمة املعمول بمء يف
الكلية سواة مت الفعل بداخلمء أو يف أي مكءل من ملحقءتمء ،وتقع املاءلفة بءرتكء فعل حمظور
ألحكءم التأديب من تءريخ تسجيله بءلدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتارجه أو بإلغءة
تسجيله .
مـــــــــــــــــــادة ()40

تقس املاءلفءت التأديبية يف اةتي -:

-1االعتداة على أعضءة هيأ التدري أو الطال أو العءمل بءلكلية .
-2االعتداة على األموال واملرافق التءبعة للكلية .
-3اتخالل بنظءم سه الدراسة واالمتحء)ءت بءلكلية .
-4ارتكء أي سلوك منءف لألخالق أو مي النظءم العءم واةدا العءمة .
مـــــــــــــــــــادة () 41

يعد من خمءلفءت االعتداة على أعضءة هيأ التدري أو العءمل أو الطال مء يأتي -:
أ-أعمءل الشجءر .
-الضر أو اتيذاة .

ج-السب أو القذف أو التمديد .
ويتحقق االعتداة إ ا مت بصور علنية أو بغههء ،وحبضور املعتدى عليه سواة ارتكب الفعل شفءهه
أو كتءبة أو بءتشءر .

مـــــــــــــــــــادة () 42

يعد من خمءلفءت االعتداة على األموال واملرافق التءبعة للكلية مء يأتي -:
أ-إتالف أو ختريب األدوات واملعدات التءبعة ملرافق الكلية جبعلمء غه صءحلة لالستعمءل كليءً أو
جزئيءً ،وتقع املاءلفة سواة متد بصور عمدية أو غه عمدية (اتهمءل) .
سرتة األموال أو األدوات أو املعدات أو الكتب أو غههء من ممتلكءت الكلية أو االستيالة عليمء.ج-عدم إرجءع مء سُل للطءلب على سبيل األمء)ة أو اتعءر .
مـــــــــــــــــــادة () 43

يعد من خمءلفءت اتخالل بنظءم الدراسة واالمتحء)ءت مء يأتي -:
أ-تزوير احملررات الرمسية متل الشمءدات واتفءدات أو الوثءئق ،سواة أكء)د صءدر عن الكلية أم
عن غههء إ ا كء)د ات صلة بإجراةات الدراسة أو اال)تفءع مبرافق الكلية .
ا)تحءل الشاصية سواة لتحقيق مصلحة للفءعل أو لغهه  ،ويعد ا)تحءالً للشاصية دخول طءلببدالً من طءلب آخر ألداة االمتحءل ،وتسرى العقوبة على الطءلب وكل من س ّمل لك أو كءل شريكءً
فيه من الطال .
ج-إثءر الفوضى أو الشغب وعرتلة سه الدراسة أو االمتحء)ءت بأية صور كء)د .
د-التأثه على األسءتذ أو العءمل فيمء خيص سه الدراسة واالمتحء)ءت أو التقيي أو النتءئج أو
غههء ممء يتعلق بشؤول الدراسة واالمتحء)ءت .
ها-ممءرسة أعمءل الغش يف االمتحء)ءت أو الشروع فيمء بأية صور من الصور ،ويعد من تبيل
الشروع يف الغش إدخءل الطءلب إىل تءعة االمتحء)ءت أية أوراق أو أدوات أو أجمز ات عالتة
بءملنمج الدراسي موضوع االمتحء)ءت مءمل يكن مرخصءً بإدخءهلء من تبل جلنة االمتحء)ءت .

و -استعمءل الطءلب أجمز االتصءل الالسلكية بأ)واعمء(اهلءتف احملمول ؛ومسءعءت البلوتوث
؛.....اخل )أثنءة سه الدراسة واالمتحء)ءت .
ز-االمتنءع عن اتدالة بءلشمءد أمءم جلءل التحقيق أو جمءل

التأديب املُشكلة وفقءً ألحكءم هذه

الالئحة أو اتدالة بأية معلومءت أو بيء)ءت كء بة .
ح-أية خمءلفة للقوا) واللوائا والنظ املتعلقة بءلتعلي العءلي .

مـــــــــــــــــــادة () 44

يُعد سلوكءً منءفيءً لألخالق والنظءم العءم واةدا العءمة األفعءل اةتية -:
أ-االعتداة على العرض ولو مت برضء الطرف اةخر ويف حءلة الرضء يعد الطرف األخر شريكءً يف
الفعل .
خدش احليءة العءم .ج-تعءطي املادرات أو املسكرات أو التعءمل بمء بأية صور من الصور .
د-تداول األشيءة الفءضحة أو توزيعمء أو عرضمء .
ها-الظمور مبظمر غه الئق داخل الكلية أو أية خمءلفة لشروط الزي اجلءمعي املوضحة يف اةتي:
-1األزيءة الالفتة لال)تبءه واملنءفية لآلدا العءمة واألخالق اتسالمية .
-2استعمءل مواد الزينة اليت من شأ)مء لفد األ)ظءر .
و -كل مء من شأ)ه اتخالل بءلشرف وفقءً للقوا) النءفذ أو املسءس بءةدا العءمة واألخالق
اتسالمية .
ويف مجيع األحوال إ ا شكل السلوك جرمية جنءئية جيب على الكلية إبالغ اجلمءت املاتصة .
مـــــــــــــــــــادة () 45

يُعد التعداد الوارد يف املواد ( ) 43-44على سبيل املتءل ال احلصر ،ويعد السلوك حمظوراً مكو)ءً
ألي من املاءلفءت أو اجلرائ مء دام خمءلفءً للتشريعءت والنظ املعمول بمء يف اجلءمعءت واملعءهد
العليء .

( الفصل الثاني عشر )
العقوبات التأديبية

( العقوبات التأديبية )
مـــــــــــــــــــادة () 46

يعءتب الطءلب بءتيقءف عن الدراسة ملد ال تقل عن أربعة فصول دراسية ،إ ا ارتكب أحد األفعءل
املنصوص عليمء يف املءد ( )41من هذه الالئحة .
يفصل الطءلب من الكلية إ ا كءل عءئداً .
مـــــــــــــــــــادة () 47

يعءتب الطءلب بءتيقءف عن الدراسة ملد ال تقل عن فصل دراسي  ،إ ا ارتكب أحد األفعءل
املنصوص عليمء يف املءد (  ) 42وتضءعف العقوبة عند العود .
ويف مجيع األحوال ال جيوز عود الطءلب ملواصلة الدراسة إال إ ا دفع تيمة األضرار اليت أحدثمء
بأموال الكلية .
مـــــــــــــــــــادة () 48

يُعءتب على املاءلفءت املنصوص عليمء يف املءد ( )43على النحو اةتي -:
أ-يعءتب بءتيقءف عن الدراسة ملد ال تقل عن فصل دراسي ،وال تزيد على أربعاااة فصاول
دراسية ،كااال من ارتكب املاءلفءت الوارد يف الفقرت (أ-

) ويفصل الطءلب من الدراسة فصالً

)مءئيءً عند العود .
يُعءتب الطءلب بءحلرمءل من دخول االمتحء)ءت كليءً أو جزئيءً ،إ ا ارتكب املاءلفءت احملدد يفالفقرت (ج – د) ويف مجيع األحوال يعد امتحء)ه ملغيءً يف املءد اليت ارتكب فيمء املاءلفة كمء
يعءتب الطءلب عند ارتكءبه للماءلفءت املذكور بءلفقرت (ج – د ) أثنءة سه الدراسة بءتيقءف
عن الدراسة ملد ال تقل عن فصل دراسي وال تزيد عن أربعة فصول دراسية .

ج -يعءتب كل من ارتكب املاءلفة الوارد بيء)مء يف الفقر (ها )بإلغءة )تيجة امتحء)ءته يف الفصل
الدراسي وجيوز جملل التأديب إلغءة امتحء)ه لفصل دراسي ،ويفصل الطءلب فصالً )مءئيءً عند
العود .
د -يعءتب على املاءلفءت املنصوص عليمء يف الفقرت (و –ز ) بءحلرمءل من حقوق الطءلب النظءمي
أو اتيقءف عن الدراسة ملد ال تزيد على فصل دراسي .

مـــــــــــــــــــادة () 49

جيوز للجنة املراتبة أو املشرف

على تءعة االمتحء)ءت تفتيش الطءلب إ ا وجدت ترائن تدعو

لالشتبءه بأل يف حيءزته أوراتءً أو أدوات أو أجمز هلء عالتة بءملقرر موضوع االمتحءل .
كمء جيوز هل إخراج الطءلب من تءعة االمتحء)ءت إ ا خءلف تعليمءت االمتحء)ءت ،أو بدأ
يف ارتكء أعمءل الغش ويف مجيع األحوال يعد امتحء)ه ملغ ًى .
مـــــــــــــــــــادة ()50

يعءتب بءلوتف عن الدراسة ملد ال تقل عن فصل دراسي  ،وال تزيد على أربعة فصول دراسية كل
طءلب ارتكب إحدى األفعءل املنصوص عليمء يف املءد (  )44ويفصل الطءلب )مءئيءً عند العود
ويتوجب على عميد الكلية عند ارتكء املاءلفة املنصوص عليمء يف الفقر ( ها ) استدعءة ولي أمر
الطءلب ولفد )ظره إىل سلوكه وحتذيره من مغبة هذا السلوك  ،فإ ا أصر الطءلب على مسلكه
يتوجب االستمرار يف إجراةات التأديب .
مـــــــــــــــــــادة () 51

يرتتب على اتيقءف عن الدراسة حرمءل الطءلب من التقدم إىل االمتحء)ءت طيلة مد الوتف  ،وال
جيوز للطءلب اال)تقءل إىل أية كلية أو معمد آخر أثنءة مد سريءل العقوبة .

الفصل الثالث عشر

(اإلجــــــــراءات التأديـــــبية )

( اإلجراءات التأديبية )

مـــــــــــــــادة( )52

على كل من يعل بوتوع خمءلفة للقوا) واللوائا واال)ظمة املعمول بمء يف الكلية ،أل يقدم بالغءً عن
هذه املاءلفة يتضمن تقريراً مكتوبءً عن الواتعة ،إىل جمل الكلية أو اجلءمعة.
مــــــــــــــادة( ( ) 53

فور اتبالغ عن الواتعة يتع على عميد الكلية تكليف جلنة للتحقيق من ثالثة أعضءة من هيأ
التدري  ،يكول أحده مقرر اللجنة.
مــــــــــــادة ( ) 54

يت إعالم الطءلب بءلتحقيق تبل موعده بيوم كءمل على األتل  ،وال حيسب اليوم الذي مت فيه
اتعالم،وجيوز أل يت التحقيق فوراً يف حءالت الضرور واالستعجءل.
مــــــــــــادة()55

بعد اال)تمءة من التحقيق  ،أو عدم حضور الطءلب للتحقيق بءلرغ من إعالمه به ،يقدم املكلف
بءلتحقيق تقريره للجمة اليت كلفته.
مــــــادة() 56

فور اال)تمءة من التحقيق يت تشكيل جمل

للتأديب بقرار من عميد الكلية ويتكول من عضوين

من أعضءة هيأ التدري ،من وي اخلرب والدراية وحبضور مندو عن احتءد الطلبة ،ويت إعالم
من متد إحءلته إىل اجملل املذكور بءملوعد الذي ينبغي فيه املتول أمءمه ،و لك خالل مد ال تقل
عن ثالثة أيءم ،وال حيتسب اليوم الذي مت فيه اتعالم من بينمء ،ويف حءل عدم احلضور يصدر
اجملل تراره غيءبيءً.

وال جيوز ملن اشرتك يف جلنة التحقيق أل يكول عضواً مبجل التأديب .
مــــــادة( ) 57

يصدر جمل التأديب تراره بعد مسءع أتوال الطءلب ،وجيوز للمجل استدعءة الشمود ،كمء جيوز
له استدعءة من تءم بءلتحقيق.

مــــــــادة()58

يت اتعالل عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة اتعال)ءت يف الكلية ،ويعد لك ترينة على العل
به.
مــــــــادة()59

يصدر جمل التأديب تراره بأغلبية أصوات األعضءة ،وال تعد )ءفذ إال بعد اعتمءدهء من جمل
الكلية
أمء القرارات الصءدر عن اجملل بءلفصل ،فال تعد )ءفذ إال بعد اعتمءدهء من جمل اجلءمعة
وتباالغ كءفة اجلءمعءت واملعءهد العليء بءلقرار للحيلولة دول تسجيل الطءلب املفصول يف أي منمء.
مـــــــادة()60

يعلن ترار جمل التأديب بلوحة اتعال)ءت يف الكلية ،وتسل )ساة منه للطءلب،وتودع )ساة
ثء)ية بءمللف الشاصي للطءلب .ولوحد الدراسة واالمتحء)ءت .
مـــــادة()61

تنقضي الدعوي التأديبية بوفء الطءلب أو ا)سحءبه من الكلية وال يؤثر ا)قضءة الدعوى التأديبية أو
احلك فيمء على الدعءوي اجلنءئية أو املد)ية النءشئة عن الواتعة.
مـــــادة()62

تعد ترارات اجملل التأديبية اليت تصدر طبقءً ألحكءم هذه الالئحة )مءئية بعد اعتمءدهء  ،وال
جيوز الطعن فيمء إال بءلطرق القضءئية املقرر مبوجب التشريعءت النءفذ .

مـــادة()63

يطبق ترار اللجنة الشعبية العءمة ()501لسنة 1378و.ر املوافق ( 2010مسيحي) بشءل الئحة
تنظي التعلي العءلي فيمء مل يرد يف شء)ه )ص يف هذه الالئحة.

((انتهت الالئحة))

تءم بإعداد هذه الالئحة اللجنة املكلفة من عميد الكلية وه السءد اةتي أمسءؤه -:
-1أ .حليمة صءحل اجملريسي

رئيسءً

-2أ.حممد سءمل العمءمي

عضواً

-3د .حممد علي عبد الوهء

عضواً

-4أ.مسه حممد األوجلي

عضواً

-5إينءس أ)ور رتص

عضواً

-وتد متد االستعء)ة بءألخد :بسمة علي القطرا)ي

مكتب شؤول اللجنة

