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  العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة

 الھیئة الوطنیة للتعلیم التقني والفني

  التقنیة إدارة الكلیات

  كلیة تقنیة الحاسوب طرابلس

 من حملة الدبلوم العالي لكلیةلخریجي اإلستكمال درجة البكالوریس الداخلیة والنظــام األكادیمي  ةئحالال
 )2014 - 2015 (  

  

  

	بالبرنامج مقدمة و تعریف  :1 المادة

ي ، واحدة كادیمیة آ التكمیلیة لنیل درجة البكالوریس ھي سنة مدة الدراسة  ىتالتخصصات الف ة مقسمة عل دمھا الكلی  ي تق

امج راسةأسبوعاً و ال تزید المدة القصوى للد 14قل مدة الفصل الدراسي الواحد عن ال ت،  دراسیین لینفص اي  بھذا البرن ب

ن  ال ع یة ح ول دراس الث فص د  و ث ف القی دة وق ب م ة تحتس دة الدراس ن م ین و ، م فوفة المتب ارفمص رارات  ع والمق

یة ة با الدراس تكمال الدراس ام أس ةلنظ ة  لكلی امج بنھای ذا البرن ل بھ ي العم ص وینتھ ل تخص ي ك یة ف دات الدراس دد الوح ع

دا المنصوص  2015الفصل الدراسي خریف  ویعفى الطلبة اللیبین المنخرطین بھذا البرنامج من دفع أي رسوم دراسیة ع

  سیة الخاصة بالطلبة عند التسجیل.علیھا في الالئحة كما یحق لھم المنحة الدرا

  القبول نظام :2 المادة

ةحسب إعالن  )الربیع  وكذلك في فصل بدایة كل فصل دراسي ( فصل الخریفیتم قبول الطلبة في  ة والتقنی ب الشؤون العلمی ،  مكت

ات الا في كل تخصص عنھحسب أرقام القید المعلن  وذلك للطلبة ة وذلك حسب اإلمكانی ة حدیثي متاحة بالكلی ة للطلب و تعطى األولوی

اًء التخرج  ى وبن دعل ب عن ي للطال دل التراكم الي المع دبلوم الع ى شھادة ال اء األق حصولھ عل داد ومقترحات رؤس ة باألع ام العلمی س

  . الممكن استیعابھا

  القبول شروط	:3 المادة

  :لیة اآلتينظامي داخل الكبصفة قید یشترط لقبول الطالب 

الً  .1 ون متحص وبأن یك ة الحاس ة تقنی ن كلی الي م دبلوم الع ھادة ال ي الش رابلس  عل ھ  ، ط بق ل م یس وق ول ا ف د فم دیر جی بتق

 .لدرجة الدبلوم العالي الحصول على فرصة استثنائیة اثناء فترة دراستھ

 أو ما بعد. في فترة دراسة الدبلوم العالي   xxx 071برقم قید أن یكون مسجالً  .2
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ة  .3 ن الكلی الي م دبلوم الع ي ال ب خریج ة األجان ول الطلب وز قب ً یج ا ون مقیم رط أن یك ا بش ر، وابلیبی ة الش تیفاء كاف وط س

درھافقات الدراسة والرسوم المقررة ن ، على أن یدفعالمطلوبةوالضوابط وتقدیم كافة الوثائق  ل  500 وق  فصلد.ل عن ك

  دراسي.

   والتسجیل القید نظام :4 المادة

یشترط للتسجیل بالكلیة إحضار  وق بالكلیة ،  حالذي منح لھ في السابق عندما التقید الرقم ( خریج الدبلوم العالي ) بنفس  یقید الطالب

  :اآلتي

 .ج للدبلوم العالي وكشف درجاتإفادة التخر .1

 .بیضاءبخلفیة واضحة صور شمسیة  4عدد  .2

 السفر.صورة من الصفحة اإلنجلیزیة لجواز  .3

ي رسالة تفرغ  .4 ل فصلكامل او جزئ ة ك ل بدای ة العم ن جھ ادیمي م ة (اسبوعان) أك ات النصفیة والنھائی رة االمتحان أو  لفت

 .شھادة مزاولة أعمال حرة من الجھات البلدیة المختصة

 .التقني البكالوریوسملء استمارة التسجیل بنظام التكمیلي لنیل شھادة  .5

  . المنظمة للبرنامجكافة اللوائح بمواعید االمتحانات والمحاضرات وبااللتزام كتابي تعھده   .6

   القید : وقف 5 المادة

ة الشھر ال یحق للطالب وقف القید عند قبولھ للدراسة في الفصل األول، ویجوز للطالب وقف قیده عند دراستھ للفصل الثاني  قبل نھای

ة  األول ة والقھری روف الجبری ة للظ دء الدراس اریخ ب ن ت باب م م لألس اع القس تص واقتن م المخ رئیس القس ابي ل ب كت دیم طل د تق بع

رة أخرى، ویفصل  ،وتحسب مدة إیقاف القید من مدة الدراسةالمستوجبة لوقف القید،  د م ف القی ن األحوال وق أي حال م وال یجوز ب

  الطالب من البرنامج إذا تجاوز المدة القصوى للبرنامج االستكمالي (ثالث فصول دراسیة).

   اإلعادة و : الترحیل6 المادة

  . حد أقصىمادتین كمع  يالالطالب للفصل الت یُرحلُ 

   واإلنذارات التراكمي المعدل :7 المادة

ن  ب ع ي للطال دل التراكم ل المع ي  %55إذا ق ل دراس ي أي فص ة ف ین بالمئ ة وخمس ھ خمس ذار أول فأن ھ إن ھ ل إذا قیوج ھ ف ل معدل

  .من البرنامجیفصل الطالب التراكمي مرة أخرى 

  والفصل واإلعادة : الرسوب8 المادة
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ي إ :ىاألول الفقرة ھ الحق ف رر دراسي فل ادة للإذا أخفق الطالب في إجتیاز مق ادة الم ةع رة الثانی ب ، م ن الویفصل الطال امجم إذا  برن

  .جتیاز نفس المقرر مرتینأخفق في ا

  .لثاني في المحاولة األولىالفصل ا الىنتقال إذا لم یتمكن من اال البرنامج مننھائیاً الطالب یفصل : ةالثانی الفقرة

دة الز إذا تجاولبرنامج : یفصل الطالب من االفقرة الثالثة امجم الث ف( القصوى للبرن یةث د ویحتسب )صول دراس ف القی دة  وق ن م م

  الدراسة.

  االستثنائیة الفرصة :9 المادة

ة  لال یحق لطلب ة لنی تكمال الدراس امج أس نةشھادة ا برن ي الس الوریس التقن امج المفصولین لبك ن البرن ن م ا تك تثنائیة مھم  فرصة اس

  االسباب.

  ختامیة أحكام :10 المادة

الطعون والغیاب والعقوبات من تجدید القید واالمتحانات والتظلم و ،الالئحةالغیر منصوص علیھا في ھذه في الحاالت  .1

 بالكلیة. السائد فأن جمیعھا تتبع الالئحة الداخلیة ونظام الدراسة غیرھاالخریجین والتأدیبیة والمخالفات و

یعمل بأحكام ھذه الالئحة من تاریخ صدورھا وتطبق في شأن جمیع الطلبة الدارسین ببرنامج أستكمال الدراسة لنیل شھادة  .2

 البكالوریس التقني بكلیة تقنیة الحاسوب طرابلس .
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 عمیــــــد الكلیـــــــــة
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