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 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

 الهٌئة الوطنٌة للتعلٌم التقنً والفنً

 إدارة الكلٌات

 كلية تقنية الحاسوب طرابلس

 ( 3102 - 3102اللوائح الداخلية والنظــام األكاديمي للكلية ) 

 

  بالكلية واالمتحانات دراسةلل اخليةالد الالئحة

 

 

 ( تعريف)  0المادة 

 

التخوودات التدً تقدددمها فدً ، شدهادة البكدالورٌس التقندً كادٌمٌدة للحوددول  لدً آمددة الدراسدة بالكلٌدة أدً  ربدا سدنوات 

 سددبو او و ال تزٌددد المدددة  02قددل مدددة الفوددل الدراسددً الواحددد  دد  ال ت( فوددول دراسددٌة ، 8ة )الكلٌددة مقسددمة  لددً  مانٌدد

الدراسة كما أو مبٌ  فدً م  مدة تحتسب مدة وقؾ القٌد  ( واو دراسٌ فوالو  03سنوات )  6راسة باي حال    القووى للد

  دد الوحدات الدراسٌة فً كل تخوص. للكلٌة والمقرارات الدراسٌة عارؾموفوفة المتبٌ  و  ،م  الالئحة (  7 ) المادة

 القبول( نظام)  3المادة 

 

المسدلل العدام حسدب إ دال  الربٌا ) بداٌدة شدهر مدارس (  ٌتم قبول الطلبة فً فول الخرٌؾ ) بداٌة شهر سبتمبر( وكذلك فً فول

متحانات الفول السابق ومقترحات رؤساء األقسام العلمٌدة متاحة بالكلٌة وبناءو  لى نتائج اببداٌة الدراسة ، وذلك حسب اإلمكانٌات ال

 والمسلل العام للكلٌة.
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 ) شروط القبول(  2المادة 

 

 :لٌة اآلتًنظامً داخل الكبوفة قٌد ٌشترط لقبول الطالب 

بتقدٌر لٌد  اسٌةنوٌة  لوم أندسٌة  و العلوم األس والشهادة ال ا  لمً ،قسم ً الشهادة ال انوٌة العامة   ل   ٌكو  متحوالو  .0

 فما فوق.

    ال تزٌد المدة الزمنٌة لحووله  لى الشهادة  ) ال انوٌة  و المتوسطة( التً تؤأله للتسلٌل     الث سنوات.  .3

فدً ملدال  د   دالث سدنوات ال تقدل  بهدا مددة الدراسدةبشدرط    تكدو  المعاأد المتوسطة  ًخرٌل ٌلوز قبول طالب م  .2

 فما فوق. لداو  لٌدبتقدٌر  تخوص حاسوب

فما فوق بعد إلتٌازه الدورة التمهٌدٌة م   دالث مدواد )  بتقدٌر لٌد التخووٌة  لوم الحٌاةوٌة نال ا م  طلبةٌلوز قبول ال .2

دٌندار  د   61( لمٌعهدا  بنلداو وذلدك بعدد دفدا رسدوم الددورة  0، الددوائر الكهربٌدة  0 ساسٌات البرملدة ، الرٌايدٌات 

 .واحدة فقط مادة إمتحانات دور  انً فً ىرلاع ، وُتلرتمهٌدي ؼٌر قابلة لإلالفول ال

ستٌفاء كافة تهم ، واامعادلة شهاد  بلٌبٌا و بعد بشرط    ٌكو  مقٌماو  م  ؼٌر اللٌبٌ ٌ  م  الخارج ٌلوز قبول الطلبة الوافد .5

،  لى  لتٌاز إختبار القبولواالمودق  لٌها م  الخارلٌة  و السفارة  وط واليوابط وتقدٌم كافة الو ائق والمستنداتالشر

د.ل  دد  مشددروع التخددرج  511و  د.ل  د  كددل مقددرر دراسدً  035 وقدددرأافقددات الدراسددة والرسدوم المقددررة ن    ٌددفا

 .دراسة حة الالئحسب لوائح وبنود المشروع وقؾ القٌد م  ذلك  وٌست نى

 ( نظام القيد والتسجيل )  2المادة 

 

التحيدٌرٌة  السدنة كو  السنة األولً أًلتحاق والتسلٌل بالفول األول ، حٌث تظامً برقم قٌد فرٌد حسب تارٌخ االٌقٌد الطالب الن

 للتخوص.

 :وٌشترط للتسلٌل بالكلٌة إحيار اآلتً

 ( و ؼٌرأا ملونةقبل وور يوئٌة و ٌقة النلاو األولٌة ) ال ت .0

 (.كوور لوازالسفر ) بخلفٌة زرقاءوايحة وور شمسٌة  2 دد  .3

 وحٌة .إ بات اللٌاقة ال شهادة .2

 ملء استمارة التعرٌؾ للطالب بها تعهده بااللتزام بكافة اللوائح والنظم المعمول بها داخل الكلٌة. .2
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  ( نظام التنسيب )  5المادة 

 

مدا مرا داة رؼبدة الطالدب األولدى  و بعدد إنهداء السدنة التحيدٌرٌة ) المدواد العامدة ( لتخووات العلمٌة بالكلٌة ا ب الطالب إلىنسٌُ 

ٌعابٌة لألقسدام تاإلمكاندات والقددرة اإلسد و ذلك حسببناءو  لً معدل الطالب التراكمً المتحول  لٌه فً السنة التحيٌرٌة ال انٌة ، 

 ر لكل قسم.العلمٌة وبناءو  لى  دد الطالب المقر

 ( القيد تجديد)   6المادة 

 

 وٌدتم ذلدك بمدلء وتوقٌدا ، الفودل الدراسدًفً بداٌة األسبوع األول مد  اإل دال   د  بداٌدة  ٌتم تلدٌد القٌد لكل طالب نظامً وذلك

 دٌندار 2.5وٌددفا الطالدب الرسدوم المسدتحقة , نموذج تنزٌل مقرارت الفول الدراسً المعد م  قبل القسم العلمً حسدب التخودص 

م  بداٌة الفول الدراسً ٌعتبر الطالب  الشهر األولنهاٌة  القٌد ، فإذا لم ٌتم تلدٌدشتراك بالمكتبة دٌنار رسوم ا 3.5لبطاقة الطالب و

ول فً الف ٌلوز له تلدٌد قٌده و ، (  7 ) فً المادةمبٌ  كما أو  ذار األول لهوٌتم تولٌه اإلنقطعاو    الدراسة خالل ذلك الفول من

وفً لإلنقطاع تناع القسم لألسباب المستولبة المختص واقالعلمً وتقدٌم طلب كتابً لرئٌس القسم  األولتبرٌر إنقطا ه بعد الذي ٌلٌه 

مد  مددة  مددة اإلنقطداع تحتسدب و  الدراسدة واإلمتحاندات منظومدةب )وقدؾ قٌدد(لدى إ (منقطدا)أذه الحالة ٌتم تعدٌل حالة الطالب مد  

 نه ٌفول م  الكلٌة.فإ) منفول  و متول (  انً  دراسً انقطا الطالب    الدراسة لفول ما إذا ، الدراسة بالكلٌة 

 

 ( ) وقف القيد  7المادة 

 

وٌلدوز ، دو  قٌدد  و شدرط  ء الدراسدةمد  تدارٌخ بدد قبدل نهاٌدة الشدهر األول ٌلوز للطالب النظامً وقؾ قٌده لفول دراسدً واحدد

للظروؾ اللبرٌة والقهرٌة بعد تقدٌم طلب كتابً لرئٌس القسم المختص  خر ) متتالً  و منفول (آللطالب وقؾ القٌد لفول دراسً 

ؾ و ال ٌلدوز بد ي حدال مد  األحدوال وقد ، مدة إٌقاؾ القٌد م  مدة الدراسدة تحسبو، لوقؾ القٌد ألسباب المستولبة القسم لقتناع وا

 القٌد ألك ر م  فولٌٌ  دراسٌٌ  طٌلة مدة الدراسة.
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 (الحضور والتأخير والغياب  )  8ة الماد

 

وٌحق ألستاذ المادة حرما  الطالب م  الددخول  أً مسئولٌة الطالب ،فً المو د المحدد الحيور للمحايرات والتلارب المعملٌة 

 المحايرة ، كما ٌلوز للطالب اإلنورؾ م  القا ة الدراسٌة  بدء دقٌقة    توقٌت 05 و المعمل إذا ت خر الطالب  للقا ة الدراسٌة 

ٌُحرم الطالب و تلك المحايرة  و التلربة المعملٌة ،  تعوٌض المحايرُ  توقٌت المحايرة وٌلزم    نوؾ سا ةإ  ت خر المحاير

 واقدا مد ة المقدرر م   دد المحايدرات %35طالب    الؽٌاب للنسبة  تعملٌة إذا زادمتحانات النهائٌة النظرٌة والم  حيور اال

 ٌة كل شهر م  الفول الدراسً.متحانات بداالؽٌاب المسلمة لقسم الدراسة واالكشوفات 

 

 متحانات النصفية () اال  9المادة 

 

و  وايدحةواألسئلة مطبو دة لى    تكو  م  قبل  ستاذ المادة  النظرٌة والعملٌة متحانات اللزئٌة ) النوفٌة( لرى االتُ  الفقرة )ا(:

ا  متحد) ا لزئدً، وٌمكد  إلدراء  ك در مد  إمتحدا   متحدا بعدد نهاٌدة اال وتسلم نسخة منها للقسم العلمً المخدتصبحيور المحاير

 .متحا  تعوٌيً( بشرط    تكو  شاملة لكل مفردات المنهج التً تناولها الطالب نوفً  ول و  انً  و ا

وإ دادة  وراق اإللابدة للطدالب  ال الفودل مدمتحاندات اللزئٌدة وملمدوع درلدات  دة إ دال  نتدائج اإلٌتولى  ستاذ الما (:بالفقرة )

 .دة المرلوةفائاإللابات بحٌث تحقق االمتحانات الر فً وشرو اإللابة النموذلٌة وتويٌح  وله القوو

 

 ) الترحيل و اإلعادة ( 01المادة 

 

، وٌسدت نى  السدابق فقدطالدراسدً الفول شرٌطة    تكو  أاتٌ  المادتٌ  م    قوى حدمادتٌ  كالطالب للفول الذي ٌلٌه ما  ٌُرحلُ 

) الفول السابا نظام مقفل  تٌاز لمٌا مقررات الفوول السابقةلفً النقل إلٌِه ام  ذلك الفول ال ام  ) فول التخرج ( الذي ٌشترط 

  للمٌا التخووات(.
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 متحانات النهائية(تقييم اال) 00المادة 

 

 :ا  النهائً للمادة وٌرا ى فٌه األمور اآلتٌةمتحبويا اال ما باقً األساتذةالمنسق  و   ستاذ المادة ٌتولى الفقرة )ا(:

متحاندات قبدل تسدلم لللندة مراقبدة اال و و وايدحة مطبو دةتكدو  و  ة شاملة وتؽطً لمٌا مفردات المنهجاألسئل   تكو   .0

 .متحا ٌوم اال  الث  ٌام م  مو د

ال  ا  ومتحداو    الدزم  الدالزم إلنهداء االزائدالزم  األسئلة وال ٌكو   مستوىمتناسباو ما  دد و  متحا زم  اال    ٌكو  .3

 ٌزٌد باي حال    سا تٌ .

   اإلمتحا  واألدوات المسموو بها.زمالدرلات ، توزٌا تتيمُ  ورقة األسئلة :  .2

  دا مقلمة وبطاقة التعرٌؾ وسا ة الٌد. داخل قا ة اإلمتحا  ال ٌسمح للطالب ب وطحاب  ي شً .2

 كآلة حاسبة. ألي ؼرض ولو ال ٌلوز نهائٌاو إستعمال الهاتؾ النقال داخل اإلمتحا  .5

 . و ؼموض اك خطاءإال إذا كا  أن متحا   و شرحهاقراءة األسئلة   ناء اال ستاذ المادةٌمنا  لى   .6

مت خر  متحا  كما ال ٌسمح إلي طالبم  االنوؾ سا ة م  زطالب الخروج م  قا ة اإلمتحا  إال بعد ميً لل ال ٌلوز .7

 الدخول بعد أذه الفترة.

مد  أوٌدة الطالدب مد  خدالل  ، وفً حالة مخالفة ذلك ٌتم الت كد الدراسٌة تهدو  بطاقال ٌسمح إلي طالب دخول االمتحا   .8

مت خرٌ  )  ي بعد ه بالدخول ما الطلبة القا دة البٌانات وتودر له بطاقة لدٌدة فً نفس الٌوم إذا كانت مفقودة ، وٌسمح ل

 متحا .فإنه ٌحرم م  دخول اال ذلكمتحا ( ، وفً حالة تكرارنوؾ سا ة م  اال

 :متحانات النهائٌة وتنظٌمها وم  مهامهاتشكل إدارة الكلٌة للنة المراقبة لإلشراؾ و تسٌٌر اال (:بالفقرة )

حفظهدا بالخزندة والت كدد مد  ويدوحها وٌدتم  وتودوٌرأا بالعددد الكدافً المدادةذ تامد  إسد ةمتحانات النهائٌدم  سئلة االإستال .0

 لهذا الؽرض. المخووة

  متحانات.بة مختومة بختم قسم الدراسة و االتوزٌا المراقبٌ   لى الللا  وتسلٌمهم  وراق اإللا .3

 ا تا  تدرٌس    كل مادة.تنبٌه  ستاذ المادة بالحيور  ناء االمتحا  وإتباث توالده وٌكافى مادٌاو بما قٌمته س .2

سدتالم بعدد الت كدد مد  ودحة بعد  ددأا وفرزأدا وتوقٌدا اسدتاذ المدادة  لدى نمدوذج اال ألستاذ المادةتسلٌم كراسات اإللابة  .2

 ختمها و ددأا.

 سدتاذم    موز او  لٌها الدرلات واإللابة النموذلٌة  وكراسات اإللابة ) نسختٌ  موقعة( ستالم كشوفات النتائج النهائٌةا .5

،  لدً    تخودم مكافد ة   ٌام لمواد الفول األول وال انً سبعةو ستالمه كراسات اإللابة   ٌام م  ا خمسةفً بحر المادة 

 .كاملٌ  اسات اإللابة لمدة فولٌ  دراسٌٌ وتحفظ كر ، فً تسلٌم النتائج سا تٌ  تدرٌس    كل ٌوم ت خٌر 
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حسب تُ ـكل مادة ،  ما مواد الفول األول وال انً ف فًٌتم مكاف ة  ستاذ المادة سا تٌ  تدرٌس    توحٌح كراسات اإللابة  .6

 كراسة إلابة وٌتم التقرٌب ألقرب سا ة لمولحة األستاذ. 21تدرٌس لكل  سا تا 

 و نونتهدا بالفودل مد  نسدختٌ لبٌداو لما  سئلة لمٌا المواد م  لمٌا التخوودات مدا اإللابدات النموذلٌدة وتللٌددأا لوت .7

ة    ٌرفض ذلدك ولدو كاندت األسدئلة حتى ٌتمك  الطالب م  الرلوع إلٌها وال ٌحق ألستاذ الماد المكتبةوتياؾ لمقتنٌات 

 ختٌارٌة.ا

 رود الدرلات وإدخالها فً قا دة البٌانات و مرالعتها م  قبل المرالا األول و ال انً. .8

 إ النها. قبل المسلل العام و  مٌد الكلٌة  م دأا م  تماإ داد قوائم النتائج وا .9

، قوائم اإلحوائٌات لنسب  ٌةمستقبلال ، التووٌات إ  ولدت  وله القوور ٌم تقرٌرشامل    سٌر اإلمتحانات لمعرفةتقد .01

 وؼٌرأا.والمنقطعٌ   للنظر ، قوائم المفوولٌ   المؤشرات الالفتةادة وكل فول دراسً ، قراءة النلاو لكل م

 

ألي طالدب تحدت  ي  متحاندات النهائٌدةتعاد االال نظاماو سنوٌاو لذا أل  نظام الدراسة بالكلٌة أو نظام فولً ولٌس نظراو  (:جالفقرة )

  األسباب. ظرؾ ومهما تك 

متحدا  الاحتسداب   مدال الفودل مد  يدم  امد   للمدرة ال انٌدة المدادة ٌلوز للطالب الذي ٌدرسست نائٌة حاالت االفً ال الفقرة )د(:

مادةو  خرى  و فدً حالدة إلؽداء  و إذا تعارض اللدول الدراسً ما وذلك % ، 011الدرلة م   سبتتح العملً  ينظري والنهائً ال

بشدرط تقددٌم طلدب كتدابً لدرئٌس القسدم العلمدً خدالل الشدهر األول مد   و  دم تنزٌلها فً الفودل الدراسدً وذلدك استبدال المادة ، 

 الدراسة.

 

 التظلم و الطعون ( ) 03المادة 

 

انده النظدري متحاندات المعملٌدة و ٌحدق للطالدب الطعد  فدً نتدائج إمتحطالب الطع  فدً   مدال السدنة  و اال: ال ٌحق لل الفقرة األولى

سدترلاع إال فدً حالدة  بدوت ودحة د دوى دٌندار  د  كدل مدادة ؼٌدر قابلدة لال 31وذلك بدفا رسدوم   و مادتٌ  فقط النهائً فً مادة 

وٌدتم تعددٌل النتٌلدة إذا  بدت ٌعطى الطالب نسخة يوئٌة م  كراسة اإللابدة لإلطدالع  لٌهدا ومناقشدتها مدا  سدتاذ المدادة ، و الطالب

لالستاذ وحة إد اء الطالب و موافقة المحاير بكتابة تقرٌر    الخطاء الذي حدث، وتحفظ نسخة م  التقرٌر فً الملؾ األكادٌمً 

ف نده تحدال قتناع الطالب بدرلته  و تؽٌدب األسدتاذ  د  الحيدور حالة  دم ا  ي مادة  خرى  ما فًوٌحق للطالب حٌنها الطع  فً  ،

 لللنة الطعو .
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كدل تخودص ممد  ٌشدهد لهدم بالنزاأدة والخبدرة فدً ملدال  مد   يداء أٌئدة التددرٌس  ة: تتشكل للنة طعو  م   ال د الفقرة ال انٌة 

وٌدتم ذلدك نظر فً الطعو  المقدمة م  الطلبدة  تمادأا إذا د ت الحالة لذلك للبوع م  إ ال  نتائج اإلمتحانات واتخووهم بعد  س

ور فتبقى الدرلة  لى ماكانت  لٌه وال ٌحق له الطع  دد ،  ما إذا تؽٌب الطالب    الحيور الطالب واألستاذ فً المو د المحبحي

 و البدث فدً طلدب الطعد   خدرلمو دد آ ت لٌل المرالعدةللنة الطعو  والحٌة لمرة  خرى ،  ما إذا تؽٌب األستاذ    الحيور ف   

 حسب ما ٌرد فً محير للنة الطعو .  فٌها و التعدٌلحة وٌتم رود درلة الطالب كما أً ،  وفق ماتقتيٌه المول

 

 ( ) المعدل التراكمي واإلنذارات 02المادة 

 

الحق فً  له عطىٌوله له إنذار  ول ، وٌُ ف نه % خمسة وخمسٌ  بالمئة فً  ي فول دراسً 55إذا قل المعدل التراكمً للطالب    

قدط ولمدرة واحددة ف لتحسدٌ  متوسدط معدلده التراكمدًا  لى  قل م  لٌدد فٌه متحوالو م  الفول السابق  إ ادة تنزٌل مادة واحدة فقط

قٌدده بعدد  عاد تلدٌد% ٌوله له اإلنذار ال انً وٌُ 55، فإذا قل معدله التراكمً مرة  خرى فً  ي فول دراسً     دراسته طٌلة مدة

 وٌفول الطالب إذا تكرر ذلك للمرة ال ال ة.للمسلل العام بالكلٌة م  رئٌس القسم المختص كتابٌة تووٌة 

 

 ) الرسوب واإلعادة( 02المادة 

 
 

ٌمكنده إ دادة المحاولدة  فدإذا  خفدق مدرة ال انٌدة ادة المدادة لل خفق الطالب فً إلتٌاز مقرر دراسً فله الحق فً إإذا  :  ىاألول الفقرة

مد  الكلٌدة إذا  خفدق فدً وٌفودل الطالدب  ، للمسلل العام بالكلٌة للمرة ال ال ة و األخٌرة بعد تووٌة كتابٌة م  رئٌس القسم المختص

 .لتٌاز نفس المقرر  الث مراتا

ل انً بعد محداولتٌ   و اإلنتقدال  للفودل ال الدث الفول ا الىنتقال م  الكلٌة إذا لم ٌتمك  م  االنهائٌاو  ٌفول الطالب   : ةال انٌ الفقرة

  بعد محاولتٌ .
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 ستثنائية() الفرصة اال 05المادة 

 

واحددة  لمدرةسدت نائٌة واحددة وفروة االمفوول م  الكلٌة ألي م  األسباب سالفة الذكر و   مرحلة التخوصالذي فً  ٌمنح الطالب

ر م   مٌدد الكلٌدة وٌودر قراست نائٌة  ولدٌة الطالب ، بلدوى الفروة اال مقنا تهبعد  وتووٌة م  المللس العلمً بناءو  لً  فقط

 االسباب. فروة است نائٌة مهما تك المفوولٌ  ال انً( ال ٌحق لطلبة السنة التحيٌرٌة ) الفول األول وبذلك و 

 الدبلوم التقني التخصصي()  06المادة 

 

لظروؾ قسرٌة  و نتٌلةو ( وحدة دراسٌة  61)األولى لمتقدمة وقد  نهى مساقات الفوول ال ال ة ٌحق ألي طالب نظامً فً الفوول ا

   ستنفد الفروة اإلست نائٌة الوحٌدة الممنوحة له ) و وياو    فوله نهائٌاو مد  الكلٌدة( يٌة  و  خفق فً استكمال دراسته وا و مر

وال ٌحق له تلدٌد القٌد  بعد تقدٌم طلب كتابً لرئٌس القسم العلمً المختص التخووً شهادة الدبلوم التقنًٌتقدم بطلب اإلكتفاء بنٌل 

 ملاناو فً المرة األولى. و إفادة التخرج كشؾ الدرلاتٌودر له  م  لدٌد، وداخل الكلٌة  إلستكمال دراسته لنٌل درلة البكالورٌس

 (التأديبية والعقوبات المخالفات ) 07المادة 

 

 ٌخيا الطالب للت دٌب إذا ارتكب فعالو ٌشكل مخالفة للقوانٌ  واللوائح المعمول بها فً الكلٌة ومنها: الفقرة )ا(:

  و زمالئه الطلبة  ياء أٌئة التدرٌس  و  ي  حد م   سرة الكلٌة  ي م   تداء  لى اال .0

 والمقا د  تداء  لى مرافق الكلٌة  و تخرٌبها  و الكتابة  لى اللدرا اال .3

 متحاناتاإلخالل بنظام الدراسة و اال .2

 رتكاب  ي سلوك منافً لألخالق  و ٌمس النظام العاما .2

 .ٌم اإلسالمٌة القرتكاب  ي سلوك ٌخدش الحٌاء  و ٌتنافى ما ا .5

 .الطرؾ األخر عرض شفوٌاو  و فعلٌاو ولو تم بريى تداء  لى الاال .6

 .الظهور بمظهر ؼٌر الئق داخل الكلٌة منافٌاو للحشمة والذوق العام .7

 النقال  و التدخٌ   و تناول المشروبات داخل المعامل والقا ات والحمامات والممرات.ستعمال الهاتؾ ا .8

او إتددالؾ  ختراقهددا  و تؽٌٌددر البٌاندداتلمحاولددة ا او مركددز المعلومددات لخادمددات شددبكة الكلٌددة الدددخول الؽٌددر مددرخص بدده .9

 .مللداتها
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 لتما ً إل ياء أٌئة التدرٌس و سرة الكلٌة.رونً  و حسابات مواقا التواول االسرقة الحسابات الشخوٌة للبرٌد اإللكت .01

 كانت.متحانات ب ي وورة ة الفويً  و الشؽب لعرقلة سٌر االإ ار .00

 ستهزاء بهم.تلابة ألوامر المراقبٌ    ناء االمتحا   و تهدٌدأم  و االس دم اال .03

 متحانات  و الشروع فٌها  و التحيٌر لها.االممارسة   مال الؽش فً  .02

 ستخدامها للؽش   ناء اإلمتحانات.ايرات  و استعمال الهاتؾ النقال ا ناء المحا .02

كيرب  يو أٌئة تدرٌس  و موظؾ  و ٌترتب  لٌها الحق الخاص والحق العام اللرائم اللنائٌة فً نظر القانو  والتً  .05

 و السالو فلمٌعها ال تحدال  سرقة النقاالت و لهزة الحاسوب المحمول وانتحال الشخوٌة  و حوزة مخدرات او مسكرات

 وإنما للمكتب القانونً بالكلٌة ل و ٌقها بمحاير وإحالتها لمراكز الشرطة. ًالت دٌبللمللس 

 

السالفة الذكر م  الفقرة )ا( مد   ال دة   يداء مد  المسدلل   ي م  المخالفات باث وقائاتشكل للنة التحقٌق و ذلك إل   الفقرة )ب(:

العدام ورؤسداء األقسدام والشدؤو  العلمٌدة وذلددك بحيدور  يدو مد  المكتدب القددانونً بالكلٌدة و اسدتد اء المخدالؾ و كتابدة محيددر 

 دٌبً حتى إ  رفض المخالؾ الحيور لللسة التحقٌق.التحقٌق ورفعها للمللس الت 

 

مد  ذوي الدر ي والنزاأدة واألقدمٌدة بالكلٌدة و ، ٌتولً المللس التد دٌبً المكدو  مد   ال دة   يداء أٌئدة تددرٌس قدارٌ  الفقرة )ج(:

وٌدتم ذلدك  سدمعته داخدل الكلٌدة و بإنزال العقوبة المناسبة و المكافئة لحلم المخالفة وٌؤخد باإل تبار تلاوب الطالب ما للنة التحقٌق

 و  اإلنذار وكتابة التعهد والتشدهٌر وتعدوٌض اليدرر والرسدوب فدً مدادة وم  العقوبات بحيور  يو م  المكتب القانونً بالكلٌة

ائً ، وفً كل األحوال ال تول العقوبة للفول النهما احتساب الفول م  مدة الدراسة  ا نتٌ   و اإلٌقاؾ    الدراسة لفول دراسً

( وفً أذه 07المادة  ) )ا( م ( ،  الفقرة 05للطالب م  الكلٌة إال  ذا كانت المخالفة م  اللرائم اللنائٌة المنووص  لٌها فً البند )

م  أذه (  05) وال تشمله المادة  والمكتب القانونً م   مٌد الكلٌة حسب تووٌة المللس الت دٌبً النهائً الحالة ٌودر قرار الفول

 .لهابالقرار وذلك لتعمٌمه  لً لمٌا المؤسسات التابعة  التقنٌة وٌتم تبلٌػ إدارة الكلٌات الالئحة

 

تعتبر قرارات المللس الت دٌبً نافذة وقطعٌة ؼٌر قابلة للطع  وٌويا القدرار بلوحدات اإل دال  بالكلٌدة وٌحدتفظ بنسدخة  الفقرة )د(:

 منها فً ملؾ الطالب.
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 ) مشروع التخرج( 08المادة 

 

ٌقوم الطالدب بتقددٌم مقتدرو مشدروع مطبو داو فدً  لتقنً ، حٌثنٌل شهادة البكالورٌس ا حد متطلبات ٌَُعُد مشروع التخرج  الفقرة)ا(:

و ٌسدلم الدً وحددة  لمً وذلك حسب نموذج المقترحات المعد لهذا الؽرض م  كل قسم باللؽة العربٌة  و اإلنللٌزٌة ملال تخووه 

المشدروع  و  ندوا سدم المشدرؾ ا النمدوذج  وٌشدملعريده بددورأا  لدى للندة قبدول مقترحدات المشدارٌا والذي ت متابعة المشارٌا 

و أدافه ومتطلباته م  معدات وبرملٌات والخطوات العملٌة و النتائج المتوقعة م  المشروع وٌياؾ إلى ذلك متطلبات التخووات 

 وؼٌرأا .و الخرائط المعٌنة كالمخططات واللدوال 

 لمٌا مواد الفول السابا. لتازوالمٌعهم ا كٌ  فً المشروع     ال ةلوز ب ي حال    ٌتلاوز  دد المشترال ٌ الفقرة)ب(:

اء  ال ة   يقبل رئٌس القسم العلمً مكونة م   وتقٌٌم المقترحات بداٌة كل فول دراسً م   وإ تماد تشكل للنة قبول الفقرة )ج(:

 أٌئة تدرٌس وذلك للؽرض اآلتً:

 قترحات وتقٌٌمها م  الناحٌة العلمٌة وإمكانٌة تطبٌقهامرالعة الم .0

 تهذٌب المشروع وإيافة  و حذؾ إلزاء م  المشروع حسب ما تراه مناسباو. .3

 دو  مشرفٌ  واإلتوال بهم وربطهم بالطالب.اد مشرؾ مناسب للمشارٌا المقدمة إٌل .2

 إقتباس م  مشروع لاأز بالشبكة الدولٌة.الت كد م     المقترو لٌس مشرو او مكرراو م  داخل الكلٌة  و أو  .2

 وٌسلم الً القسم العلمً. سٌر  مل الللنة مشارٌا المعتمدة ومالحظات مشتمال  لً  سماء الطلبة وال نهائً داد تقرٌر إ .5

 

الخمدس البندود     كملدت قبدول المقترحدات  د  كدل مشدروع سا ة تدرٌس لكدل  يدو مد  للندة  3وتورؾ مكاف ة مادٌة بما ٌقابل 

 .المنووص  لٌها

وٌحدق للطالدب  و المشدرؾ    ٌطالدب بت لٌدل مناقشدة مشدروع التخدرج   مدة مشدروع التخدرج أدو فودل دراسدً واحدد (:دالفقرة )

 للفول الذي ٌلٌه.

كل فول دراسً ،  لدً    ٌكدو   خدر م  بداٌة  فً األسابٌا الخمسة األولًتناقش مشارٌا التخرج مرتٌ  فً السنة ،  (:حالفقرة )

 د لتسلٌم  و ٌق المشارٌا اللاأزة للنقاش قبل  سبو ا  م  مو د المناقشة.مو 

 

 لدى    ٌكدو  مد  بٌدنهم  مكوندة مد   دالث   يداء أٌئدة تددرٌسمد  قبدل رئدٌس القسدم   تشكل للنة لمناقشة المشدارٌا (:عالفقرة ) 

وتسدلم لكدل واحدد مدنهم نسدخة لفول السابق م  للنة قبول المقترحات فً ا  لى    ٌكو  م  بٌ    يائهوممتح  م  خارج الكلٌة 

 م  المشروع قبل مو د المناقشة بما الٌقل     سبوع كامل ، وٌتولً كل  يو رئاسة للنة المناقشات بالتنداوب وإدارة دفدة النقداش

 كتمال   مال الللنة ٌتم   داد تقرٌدر نهدائً بالخودوص مشدتمال  لدً  سدماء ، و  ند  وذلك بحيور مندوب وحدة متابعة المشارٌا
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 2قابل وتورؾ مكاف ة مادٌة بما ٌسٌر  مل الللنة وٌسلم الً القسم المعنً. ناقشتها والمالحظات   الطلبة و ددالمشارٌا التً تمت 

 .المناقشة لنةتدرٌس    كل مشروع لكل  يو م  ل سا ات

ور بحيدمد  نفدس التخودص طلبدة الفودل السدادس والسدابا وكدذلك  فً س  الرشدد الدرلة األولى قارب م لألٌسمح  (:كالفقرة )

إذا  خلدوا بالنظدام  و ٌلوز لرئٌس للنة المناقشة بورؾ الحيدور، كما فقط  للسة مناقشة المشروع دقٌقة ( ل 31العرض المرئً ) 

 قبل  و   ناء العرض المرئً. مبراراو  ألي سبب ٌراه

ٌو ٌُ  (:ل) الفقرة  م مشروع التخرج  لى النحو التالً:ق

% مدد  الدرلددة الكلٌددة لللنددة المناقشددة مقسددمة  لددى التو ٌددق ولددودة التطبٌددق وقددوة المشددروع وإلمددام 61 .0

 الطالب ب ركا  و سس مشرو ه والعرض المرئً

 المشروعطالب فً نتظام الالمبذول ولدٌة وا دٌة لألستاذ المشرؾ حسب الله% م  الدرلة الكل21 .3

مة مد  بناءو  لدى تقدارٌر المتابعدة الشدهرٌة المسدتل لرئٌس القسم العلمً المختص% م  الدرلة الكلٌة 01 .2

 .تقٌٌمه للمشروع   ناء حيوره للسة النقاشوحدة متابعة مشارٌا التخرج و 

 .ةشناقم% م  الدرلة المخووة لللنة ال51% م  الدرلة الكلٌة و 51ٌعتبر الطالب نالحاو إذا تحول  لً  (:مالفقرة )

 نتائج للنة مناقشة المشارٌا تكو   لى النحو التالً: (:نالفقرة )

 . ٌقبل  .0

 بتعدٌل. ٌقبل  .3

  مناقشةالعاد ت .2

 ٌرفض  .2

مدة  سدبو ٌ  للقٌدام بالتودحٌحات الطالب  ٌمنحٌقبل المشروع بدو  تعدٌل  و بتعدٌالت يئٌلة و   في الحالة األولي -

المطلوبة )إ  ولدت(  وتسلٌم نسخة لدٌدة موححة  ما لمٌا النسخ القدٌمة التً بها التوحٌحات  للمرالا الذي تم 

إلدً وحددة  موافقدة المرالدام(  ندد ص للقسد)بداللو  المخود تسدلٌم النسدخة المللددة، وٌدتم م خالل المناقشدة تعٌٌنه له

 مشارٌا التخرج .

الطالب مدة شهرو كامالو للقٌام بالتوحٌحات المطلوبة وتسلٌم ٌقبل المشروع بتعدٌالت لسٌمة و ٌمنح في الحاة الثانية  -

ة المشروع والتً تلتما  ما طلب نسخة لدٌدة موححة  ما لمٌا النسخ القدٌمة التً بها التوحٌحات  لللنة المناقشة

، وٌدتم تسدلٌم  األولدى درلدة التو ٌدق التدً تحودلوا  لٌهدا   نداء المناقشدةلؽرض  مناقشة التعدٌالت وترود للطالدب 

 إلً وحدة مشارٌا التخرج . موافقة الللنةالنسخة المللدة )باللو  المخوص للقسم(  ند 

و تعاد مناقشة المشروع وترود   نهكمحاولة  خٌرة للدفاع فإ  المشروع  ٌرحل للفول الذي ٌلٌه   في الحالة الثالثة -

 .لهم درلة النلاو فقط
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 تقدٌم مشروع لدٌد.لب واألخٌرة ف   المشروع ٌرفض بتاتاو و ال ٌعاد مناقشته وٌ في الحالة الرابعة -

 

لٌدل المناقشدة إال بحيور لمٌا طلبة المشروع ، ف   تؽٌب  حدأم لسبب طاريء ولب إبالغ القسم لت  المناقشة ال تبد  (:ـهالفقرة )

الفودل ف نده ٌدتم مناقشدة لبيا  ٌام و ال ٌلوز الت لٌل ألك ر م   سبوع.  ما إذا  وقؾ  حد الطالب قٌده  و  نقطا    الدراسة خالل 

  المشروع وٌترتب  لٌه تقدٌم مشروع لدٌد.نفس ا  و المتؽٌب مناقشة خرٌ  ، وال ٌلوز ب ي حال للطالب المنقطالطلبة اآل

 

وتونؾ حسب الفول الدراسً والتخودص  كنسخ ال تعار المكتبة لمشارٌا التخرج لمقتنٌاتٌتم إيافة النسخة المللدة  (:والفقرة )

 . وتعلم المشارٌا التً تم قبولها بدو   ي تعدٌل بملوق " تو ٌق نموذلً"

 

 )الخريجين( 09المادة 

 

لتٌدازه لمٌدا الوحددات الدراسدٌة المقدررة حسدب تخووده ، دٌمٌة ) البكالورٌس التقنً( بعد اٌمنح الطالب الدرلة األكا الفقرة )ا(:

  اإلشدارة للمعددل  و التقددٌردو    سم كلٌدة تقنٌدة الحاسدوب طدرابلس حسدب تخوودهبا  )كرتونٌة( لدارٌة  تخرجوتودر له شهادة 

تخدرج و  دالث كشدوفات إفدادات مدنح  دالث وكدذلك ٌُ  ، وٌمنح الطالب الرتبة الشرفٌة  ذا تحول  لى تقدٌر  دام ممتداز  ندد التخدرج

 درلات ملاناو.لل

 

ِتُم ا الفقرة )ب( ٌَ   تماد الشهائد واإلفادات والكشوفات كالتالً:: 

  مٌة و مٌد الكلٌةالشهائد اللدارٌة تعتمد  م  مسلل الكلٌة ومدٌر مكتب الشؤو  العل .0

 و مٌد الكلٌةمكتب الشؤو  العلمٌة  و إفادات التخرج تعتمد م  مسلل الكلٌة .3

 و  مٌد الكلٌة. ت تعتمد م  مسلل الكلٌة كشوفات الدرلا .2

 

دٌندار  05.11قددرأا  رمزٌدة ٌلوز للخرٌج إ ادة الحوول  لى اإلفادة وكشؾ الدرلات ألك ر م  مدرة بمقابدل رسدوم :( جالفقرة )

 دادة تعبئدة نمدوذج رابطدة الخدرٌلٌ  كشدؾ ، شدرٌطة إ   كدل  دٌنار 5.51و دٌنار   كل إفادة  01.51و  لدارٌة     كل شهادة 

  .استخراج طلبكل  ند 
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 ( كام ختامية) أح 31المادة 

 

 .طرابلس  بكلٌة تقنٌة الحاسوبوالمعٌدٌ  الدارسٌ  لمٌا الطلبة ٌعمل ب حكام أذه الالئحة م  تارٌخ ودورأا وتطبق فً ش   

 

 

 ــدتـــمـــــــــــعـت

 

 د. محمد القرٌتلً    رلب المبروك لً  .              حمد المزوؼً  .  

 عمـــــيد الكــليــــــــــــــة        مدير مكتب الشؤون العلمية          امـــعـــل الـــالمسج


